
1. Módszertani bevezetés  

Disszertációm  célja,  hogy  egy  korabeli  forrás,  a  Theatrum  Europaeum tükrében 
bemutassam a Habsburg Monarchia és Franciaország közötti hatalmi helyzet alakulását 
a 17. század közepétől kezdve a 17. század végéig. Azért emeltem ki a címben szereplő 
két időpontot, mert  amíg a vesztfáliai  békétől (1648) kezdődően a 17. század utolsó 
harmadáig  fokozatosan  erősödő  francia  túlsúly  figyelhető  meg  a  két  nagyhatalom 
viszonyában, addig a rijswijki békével (1697) ez a francia fölény kiegyenlítődött, és a 
két ország között kialakult egy viszonylagos hatalmi egyensúlyi állapot.

Forrásbázisnak  azért  választottam  a  Theatrum  Europaeumot,  mert  az  újság 
páratlan  módon  elvezeti  olvasóit  a  „kulisszák  mögé”,  szinte  megelevenednek  a  kor 
szereplői, feltárul az olvasó előtt egy három–négyszáz évvel ezelőtti világ. A témában 
eddig született  nagyszámú és  kiváló munka mellé  olyat  szándékoztam írni,  amely a 
Theatrum  Europaeum lenyűgöző  világára  támaszkodva  újszerű  nézőpontból  közelíti 
meg ezt a rendkívül összetett és bonyolult időszakot.

Három nagy területen keresztül vizsgáltam meg a fenti folyamatot: a háborúk, a 
békekötések és a ceremoniális események, uralkodói reprezentáció vonatkozásában. A 
ceremóniáknak és az ezekből következő uralkodói reprezentációnak végig kiemelkedő 
jelentőséget  tulajdonítottam,  mivel  egyrészt  forrásbázisom  segítségével  egyedülálló 
lehetőségem  nyílt  bemutatásukra,  másrészt  mert  a  ceremóniák  pompájával, 
ragyogásával  mindkét  hatalom  igyekezett  felülmúlni  a  másikat,  ugyanúgy  a 
nagyhatalmi  versengés  színtereivé  váltak,  mint  a  hadiesemények.  A  békekötések 
bemutatása  során  —  forrásbázisom  adottságait  kihasználva  —  különösen  azok 
diplomáciai hátterére helyeztem a hangsúlyt.

Fontosnak tartottam a két udvar alapos és átfogó bemutatását, mivel enélkül nem 
lehet megérteni a két nagyhatalom eltérő jellegét, továbbá annak a háttérnek a feltárását, 
ahonnan a 17. század második felét alapvetően meghatározó személyiségek kikerültek, 
és ahol a nagyszabású tervek születtek. Egyúttal igyekeztem ismertetni, milyenek voltak 
a mindennapok a Louvre-ban, majd Versailles-ban, illetőleg Bécsben.

A  Fronde eseményeinek  elemzését  azért  tartottam  szükségesnek,  mert  úgy 
vélem,  hogy  XIV.  Lajos  későbbi  uralkodását  a  polgárháború  nélkül  nem  lehet 
megérteni,  hiszen  ekkor  érték  olyan  élmények,  amelyek  egész  életére  kihatottak, 
későbbi főbb kormányzati döntéseinek itt rejlik a kulcsa, csakúgy, mint Párizshoz való 
viszonyának,  ebből következően Versailles megépítésének és a nemesség egy helyre 
gyűjtésének  is.  A  Fronde belső  viszonyainak  elemzése  azért  is  fontos,  mert  ebből 
kiindulva  világosan  látható,  hogy  milyen  nagy  utat  járt  be  Franciaországban  a  17. 
század második felében a központi, királyi hatalom a gyakorlatilag feudális anarchiába 
süllyedéstől  kezdve  XIV.  Lajos  abszolút  monarchiájáig,  ráadásul  a  Fronde idején 
fokozatosan  felbukkan  számos  olyan  szereplő,  akiknek  döntő  hatása  volt  a  francia 
történelem formálásában a vizsgált korszakban.

A  rijswijki  békének  azért  szenteltem  kiemelkedő  szerepet,  mert  ezzel  a 
békekötéssel  csúcsosodott  ki  az  a  folyamat,  amit  bemutatni  szándékoztam  (hatalmi 
egyensúly,  fegyverszünet  a  spanyol  örökösödési  háború  előtt),  és  mindenképpen 
modellezni kívántam, hogy a Theatrum Europaeum hogyan mutat be egy béketárgyalást 
az  elejétől  a  végéig.  Terjedelmi  okokból  ezt  nem  lehetett  minden  békekötésnél 
megtenni. 

Módszerem a  következő  volt:  a  Theatrum  Europaeum hatalmas  mennyiségű 
anyagából modellszerűen kiválasztottam a folyamat vizsgálata szempontjából általam 
jelentősnek  tartott  súlyponti  eseményeket,  és  ezeket  elemeztem  a  szakirodalom  és 
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lehetőség szerint egyéb kontrollforrások segítségével. A Theatrum Europaeumból vett 
idézetek, mint forrásbázis, mintegy vezérfonal alapján mutattam be a célként kitűzött 
hatalmi  egyensúly  folyamatának  alakulását.  Az  idézeteket  azért  szerepeltetem 
mindvégig a főszövegben, mert a disszertációm fő célja a Theatrum Europaeum alapján 
bemutatni a vizsgálni kívánt folyamatot, és ha külön függelékbe helyeztem volna el a 
forrásrészleteket, megtörne az egész dolgozat folyamatossága, gördülékenysége, és az 
olvasónak is fárasztó és körülményes lenne megtalálni az adott forrásrészletet. Az eddig 
még  kiadatlan  és  feldolgozatlan  forrásszövegeket  vastagon  kiemeltem.  A  Theatrum 
Europaeum hitelességét  mindvégig  igyekeztem  alátámasztani  szakirodalommal  és 
kontrollforrásokkal,  illetve  saját  értelmezésemmel.  Általában  a  szakirodalomból  vett 
tényeket támasztottam alá a Theatrum Europaeum megfelelő szövegrészeivel, illetve a 
Theatrum  Europaeum szövegét  kontrolláltam  levéltári  és  egyéb  forrásokkal,  így  a 
hitelességét  mintegy  „kettős  szűrőn”  átengedve  vizsgáltam  meg.  Mindehhez  a 
Collegium  Hungaricum  ösztöndíja  segítségével  Bécsben  a  Haus-Hof-und 
Staatsarchivban végeztem levéltári kutatásokat, ahol alapvetően német és francia nyelvű 
forrásokat dolgoztam fel, de néhány spanyol  és olasz nyelvű leírást  is felhasználtam 
disszertációm elkészítéséhez,  Párizsban pedig az Archives Nationales-ban magánúton 
folytattam levéltári kutatómunkát.   

A  Habsburgok  összetett  államalakulatát  a  legújabb  kutatási  eredményeknek 
megfelelően Habsburg Monarchiaként említem, csak értelmileg indokolt esetekben és a 
forrásidézetekben  hagytam  meg  az  ott  eredetileg  szereplő  elnevezést  (Habsburg 
Birodalom,  Birodalom,  Német-római  Birodalom,  Német-római  Császárság,  Ausztria 
stb.). Mindezt disszertációm negyedik fejezetében részletesen is elemzem. 

Személyek  neve  esetében  általában  legelső  említésükkor  készítettem 
magyarázatot,  ez  alól  csak  akkor  tettem  kivételt,  ha  értelmileg  ez  jobban  illett 
disszertációm más részébe. 

A disszertációban előforduló földrajzi nevek írásmódjánál a következő elveket 
követtem: először a ma használatos név, majd zárójelben a forrás által  használt  név, 
illetve,  ha  többnyelvű,  akkor  a  másik  nyelven  is  használt  név.  A  földrajzi  nevek 
említésekor előtérbe helyeztem a magyar változatot, például Majna-Frankfurt Frankfurt 
am Main helyett.

A Habsburg Monarchia és Franciaország szempontjából rendkívül fontos Rajna-
menti erődítmények stratégiai helyzetének értékeléséhez és a két nagyhatalom közötti 
határterületek áttekintéséhez térképvázlatot mellékelek, mely a területi változásokat is 
feltünteti a 17. század második felében.  
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2. A Theatrum szó kora újkori értelmezése  

A  kora  újkorban  a  Theatrum fogalom  egy  kiállítási  helyet  jelölt.  A  16.  századtól 
virágzásnak indult kiállítási formák, gyűjtemények megnevezésében egyre kiemeltebb 
szerepet  játszott  a  Theatrum szó:  különböző  tárgyak  bemutatását  vagy  kiállítását 
nevezték így. Ide tartoztak például orvosi, anatómiai gyűjtemények, bonctermek is.1 

A  Theatrum Europaeum beszámol egy anatómiai  Amphitheatrum létesítéséről 
1694-ben: „Mivel manapság nincs semmi visszatetsző abban, ha egy halott személyt felboncolnak, 
a  Párizsi  Sebésztársaság  egy  anatómiai  Amphitheatrumot  emeltetett,  amely  varázslatosra 
sikeredett.  Ennek méltatására M. de Santevil,  a Saint-Victor kanonokja egy disztichont költött, 
amelyet arany betűkkel írtak fel az Amphitheatrum kapuja fölé a következő szöveggel: Az emberi 
holttesteknek ősi  Amphitheatrumok álltak rendelkezésére,  ahol  megtudhatjuk,  hogyan élhetünk 
sokáig.”2 

A  Theatrum fogalom  az  ókorból  eredő,  specifikus  építészeti  struktúráról,  a 
színházról  átment  magára  a  gyűjteményre.  A  flamand  Samuel  Quiccheberg  (1529–
1567) 1565-ben írt  egy könyvet  a  Tudományok színháza címmel.3 Ebben részletesen 
foglalkozott a gyűjtemények berendezésével. Nemcsak a gyűjtemény helyét, az épületet 
jelölte  a  Theatrum szóval,  hanem  magát  a  gyűjteményt  is.  A  szó  olyan  fontos 
jelentéselemeket  hordozott  magában,  mint  „gyűjteni”,  „kiállítani”,  „rendezni”, 
„bemutatni”.4 
1 Markus Friedrich: Das Buch als Theater. Überlegungen zu Signifikanz und Dimensionen der Theatrum-
Metapher  als  frühneuzeitlichem  Buchtitel.  In:  Wissenssicherung,  Wissensordnung  und 
Wissensverarbeitung. Das europäische Modell der Enzyklopädien. Hrsg. von Theo Stammen – Wolfgang 
E. J. Weber. Berlin 2004. 207–208. 1639–1649 között a Bolognai Egyetem főépületében, a kápolna fölött 
Antonio Levanti szobrász és építész egy Teatro Anatomicót épített ki, amelynek az alakja hosszúkás volt. 
A termet teljes egészében cédrusfa borítás fedte, három magas ablak jól megvilágította, fent pedig egy 
súlyos  kazettás  mennyezet  húzódott.  A  falakat  az  Egyetemhez  és  a  városhoz  kapcsolódó  képmások 
díszítették. Az oszlopokkal körülvett fülkékben orvosok életnagyságú szobrai álltak, a pártafalon orvosok 
mellszobrai,  feliratok,  továbbá  a  párkányon  végigfutó  címerpajzsok  és  jelképek  voltak  láthatóak.  A 
boncasztalt  három  sorban  vették  körül  az  ülőpadok  és  a  mögötte  levő  állóhelyek.  A  boncasztallal  
szemközt  egy  fényűzően  kialakított  katedra  helyezkedett  el,  amelynek  a  mennyezetét  Ercole  Lelli 
kiterjedt anatómiatanulmányai nyomán megformált, két meztelen férfialak támasztotta alá, amelyeken jól 
kivehetők voltak az emberi  test  különböző izomcsoportjai.  A bolognai  Teatro Anatomico megépítése 
révén az Egyetem és a város vezetői azt remélték, hogy egy ilyen látványos újdonsággal a korábban nagy  
múltú Egyetem visszanyeri  régi  hírnevét,  és az időközben csökkenésnek  indult  hallgatói  létszám újra 
emelkedni fog.  Ursula Quecke:  Quod erat  demonstrandum. Schauplätze der Wissenschaft  des 16–18. 
Jahrhunderts. In: Theatrum Mundi. Die Welt als Bühne. Hrsg. von Ulf Küster. München 2003. 19.     
2 Theatrum Europaeum (a továbbiakban: TE) I–XXI. HM HIM Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye 
(a továbbiakban HTM Kvgy.) A 1214–1234. XIV. 700.
3 Neu ediert und übersetzt von Harriet Roth: Der Anfang der Museumlehre in Deutschland. Das Tractat 
„Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi” von Samuel Quiccheberg. Berlin 2000. 
4 Friedrich, M.: Das Buch i. m. 207–211. Quiccheberg műve Münchenben jelent meg, és az újkori Európa 
első muzeográfiai kézikönyvének tekinthető. A szerző eredetileg orvos volt, eleinte a Fuggerek számára 
dolgozott  Augsburgban,  és  feltehetően  ő rendezte  a  könyv-,  kép-és  régiséggyűjteményüket.  Ezután a 
bajor hercegek szolgálatában állt, ahol különböző történeti és genealógiai feladatokat látott el. 1560-ban 
rábízták a müncheni gyűjtemények szervezését. Ismereteit összegezve 1565-ben megírta programalkotó 
könyvecskéjét,  az V. Albert  bajor hercegnek ajánlott  Inscriptionest – ezekben az években jött  létre a 
müncheni  Kunstkammer  is.  Quiccheberg  értekezése  enciklopédikus  szándékú.  Célja  az,  hogy 
összegyűjtse  mindazon  dolgok  különleges  példányait,  amelyek  a  természetben  találhatóak,  vagy 
amelyeket az ember készített. Minderre már a mű címe is utal: „Feliratok (Insriptiones) vagy címek a  
csodálatos  Theatrumhoz,  minden  anyag  és  minden  dolgok  csodálatos  képeinek  Compendiuma,  oly  
módon, hogy joggal nevezhetjük így: Kézikönyv a csodálatos és csodás dolgokhoz, a legritkább kincsnek  
tekintett szerkezetekhez és festményekhez, a legdíszesebb tárgyakhoz, melyek összegyűjtve a Theatrumban  
és egyszerre bemutatva az emberi pillantásnak az ezt rendszeresen szemlélők számára különleges tudást  
és  csodálatos  bölcsességet  adnak  e  dolgokról.”  A  szerző  elképzelése  szerint  a  múzeum  a  tudás 
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A  Theatrum metaforának  a  16–17.  században  két  alkalmazási  módja  volt 
ismeretes. Az első az ábrázolási módra vonatkozott, és az olvasónak az ábrázolthoz való 
viszonyát fejezte ki. Ez a szerző által javasolt, a szerző szándéka szerinti viszony volt. A 
szerző azt akarta, hogy az olvasó, mint nézője (szemlélője) legyen az adott műnek. A 
másik a műben szereplő tárgyra vonatkozott. Az a tárgy, amiről a könyvben szó van, az 
a Theatrum. A kora újkorban gyakori volt, hogy a metafora alkalmazása a két végpont 
között  váltakozott,  ingadozott.  A  Theatrum metafora  kétféle  alkalmazási  módjának 
megfelelően a tárgyra vonatkozó alkalmazásmódnál a történelmet magát is színháznak 
tekintették,  amelynél  az  ember  más  emberek  játékának  a  nézője.  A történelem úgy 
tekinthető,  mint  morális  útmutató,  epizódok  gyűjteménye.  Ez  a  fajta  koncepció  a 
Theatrum könyvcímben hangsúlyosan kifejeződik, amely a történelmet úgy ábrázolja, 
mint erkölcsileg értékes és megtanulandó jelenetek gyűjteményét.  Azonban ezeknél a 
könyveknél  soha  nem egészen  egyértelmű,  hogy  a  Theatrum Historicum  könyvcím 
magára az irodalmi ábrázolásra, magára a történelemre vagy mindkettőre vonatkozik-e. 
A Theatrum Historicumban, mint morális példák gyűjteményében az élet színjátékként 
fogható fel.  A történelem színpadán lejátszódó események okulásként  szolgálnak, és 
mint  erkölcsileg  értékes  példák  követendőek:  „a  világ  színháza”  (Theatrum Mundi) 
pedig az emberek okulására és vezetésére szolgál. Itt a  Theatrum metafora azt jelenti, 
hogy az ember élete a világ színpadán mások példaképévé válhat, és minden esetben 
tanulságként szolgáló példa lehet: „A történelem az emberi élet festménye és színháza, 
amely minden időkre ráillik” (David Chytraeus, 1530–1600, német lutheránus teológus 
és történész). A történelmi példák eme morális haszna volt az oka annak, hogy a kora 
újkorban  példagyűjteményeket  állítottak  össze.  Ezekbe  erkölcsileg  vagy  morálisan 
„okító” jeleneteket gyűjtöttek össze, amelyeket a „történelem színházában” (Theatrum 
Historicum) az utódok számára követendőnek tartottak. Éppen ezért lehetett ezeket az 
összeállításokat Theatrumnak nevezni. Bennük összekapcsolódnak a Theatrum fogalom 

elsajátításának és az ítéletalkotásnak a helye,  saját kifejezésével élve: a múzeum  Theatrum Sapientae, 
amely a mikrokozmosz értékével  és  erejével  bír,  és a néző szeme és  szelleme számára a természeti,  
történeti,  természetfeletti  világ  makrokozmoszát  tükrözi,  lehetővé  téve,  hogy  a  szemlélő  ahhoz 
hozzáférjen, sőt azt birtokolja. Quiccheberg a következőképpen indokolja műve címében a Theatrum szó 
választását:  „Nem helytelenül használom itt a  Theatrum szót. Joggal jelöl egy hatalmas méretű, félkör  
vagy  ovális  építményt,  vagy  olyan  Ambulatóriumokat,  amilyeneket  kolostorokban  és  templomokban  
találunk, és melyeket használói neveznek így. Négy oldalán meg van emelve, közepét kert foglalja el vagy  
üres (mint a bajor „csodák Theatrumának” esetében), hogy a lehető legátfogóbb látványt nyújtsa a négy  
nagy teremre,  melyek  a négy égi  tájnak felelnek  meg,  és  ezen okból  joggal  viseli  az  Amphitheatrum 
nevet.” Quiccheberg azt állítja, hogy a Theatrum valós és nem pusztán eszmei hely. Ez a hely az észlelési 
és a mentális tapasztalat szervezésére szolgál, amelynek sajátosságait a kiteljesedésére szolgáló építmény 
alakja jelzi és határozza meg. A tér kör alakú, és a néző ennek közepén jut el a világ és az emberi tudás 
totalitásához. Ez a  Theatrum a világ szimbóluma, amely független építészeti struktúrában ölt testet, és 
éppen ennek révén lesz emberi léptékkel is észlelhető tapasztalás tárgya. E Theatrumban a világ láthatóvá 
és  körbejárhatóvá  válik.  A  Theatrum azonban nemcsak  valós  tér,  a  látásnak  szánt  építmény,  hanem 
egyben metafora is, egy általános művelet neve. A szerző szerint  Theatruma szélesebb horizonton belül 
értelmezendő,  és  annak  monumentális  megjelenítése.  Ez  a  horizont  az  „univerzális  elrendezés 
tudománya”, melyben a csoportosítás különféle hordozókkal, speciális térbeli elrendezésekben történhet,  
melyek  azonban  alapvető  szándékukat  illetően  mégis  azonosak.  Quiccheberg  utal  monumentális 
könyvekre  is  (Lycosthenes/Zwinger:  Theatrum  Humanae  Vitae,  1565  és  1596),  melyek  nemcsak 
compendiumok,  hanem  egyben  terek  is,  melyeket  bejárunk,  ahol  eltévedhetünk,  ha  nem  áll 
rendelkezésünkre a „módszer” által kínált segítség. Tehát kettős, de azonos célú mozgást kell figyelnünk,  
mely egyrészt egy könyvben fejezi ki és írja le a Theatrumot, másrészt magát a könyvet avatja egyfajta 
Theatrummá.  A  Theatrumot  az  enciklopédikus  láthatóvá  tétel  emblémájának  kell  tekintenünk.  A 
Theatrum címszó alatt anyagi–szimbolikus terek értendők, melyeket mint „dokumentációs központokat” 
kell  értelmeznünk,  mint  adatbankokat,  ahová  a  tudást  elhelyezik,  és  amelyekben  egyfajta  mentális 
tapasztalást rendeznek el.  Jean-Marc Besse: Térképészet és gyűjtemény. Ortelius Theatruma. In: Tér és 
történelem. Szerk. Benda Gyula – Szekeres András. Bp. 2002. 121–125.
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korábban már említett dimenziói, mint „gyűjteni”, „kiállítani”, „rendezni”, „bemutatni” 
a  történelemoktatási  módszer  funkciójával.  Hasonló  szerepet  töltöttek  be  a  16–17. 
századi drámaprodukciók is, amelyekben folyamatos volt az átmenet az írott és játszott, 
valamint  a  festett  történelem  között.  A  történelmi  olvasmányok,  a  drámai 
megjelenítések, a terjesztett prédikációk kiegészítették egymást, és mindegyik ugyanazt 
a modellt követte: az egyéneket különböző formákban erkölcsi cselekedetek példáival 
konfrontálták,  amelyekből  ők  erkölcsi  „nemesedést”  érhettek  el,  vagy  az  élethez 
praktikus  útmutatásokat  kaphattak.  Az egyes  ember  története  felfogható  úgyis,  mint 
nézőé és úgyis, mint cselekvőé vagy játszóé. A híres ember állt a „világ színpadán”, 
amely később példaként szolgált másoknak. Ez a kettős kapcsolódás a történelemhez, a 
jelenhez és a múlthoz kifejeződik a  Theatrum metafora váltakozásában. A  Theatrum 
Mundi az élet maga, a jelenlegi élet, amelyben zajlanak az események. A „történelem 
színháza” úgy vezeti az olvasót, hogy úgy viselkedjen a világ aktuális színpadán — „az 
aktuális világszínpadon” — hogy ő maga később egy jövőbeni történelem színházának a 
része  lehessen.  Jelenleg  mindenki  a  Theatrum  Mundiban  van,  de  később  átkerül  a 
Theatrum Historicumba.5

Egészen más fajtáját  ábrázolja  a  Theatrum Historicumnak Peter  Megerlin6 és 
Christoph Helwig7 műve. Náluk a  Theatrum az ábrázolásmódra, a bemutatás módjára 
vonatkozik,  pontosabban  a  szem  elé  állítás,  a  bemutatás,  az  ábrázolás  aspektusára. 
Megerlin  a  történelemtudományt  a  korábbi,  már  létező  könyvekkel  ellentétben  úgy 
akarta összefoglalni és bemutatni, hogy az „egy pillantással felfogható” legyen. Ennek 
megvalósítása  érdekében  grafikai  ábrázolásmódot  keresett.  A tények  áttekinthetetlen 
sokaságának  dilemmájából  a  kiutat  egy táblázatszerű  bemutatásmódban  találta  meg. 
Ehhez a földrajzból vette a példát: ahogyan a földrajztudomány a nehezen közölhető 
térbeli adottságokat térképeken keresztül láttatja, ugyanúgy a kronológiának is hasonló, 
illetve ennek megfelelő ábrázolásmódra lenne szüksége. Megerlin szerint a könnyebb 
érthetőség  kedvéért  a  Theatrumot  Tabulává  kell  átalakítani.  A  kötete  végén  két 
hatalmas,  felcsapható  tábla  található.  Ezek  hozzáférhetőségéhez  Megerlin  egy  350 
oldalas  indexet  tartott  szükségesnek,  amely  munkája  nagy  részét  kiteszi.  Ennek  az 
elején  átfogó,  kronológiai  taglalások  találhatóak,  amelyek  a  táblázatok  alapját 
ábrázolják, és ezt a fajta  Theatrum Historicumot alkotják. Megerlin a  Theatrum és a 
Tabula közé nem tett  egyenlőségjelet,  a táblázatot a „történelmi színház” (Theatrum 
Historicum) megértésének ábrázolási eszközének tartotta.8

A térképek példájára, valamint a  Theatrum és a grafikus ábrázolásmód közötti 
összefüggésre  utalva,  a  kora  újkorban  a  térképeket  és  atlaszokat  is  Theatrumnak 

5 Friedrich, M.: Das Buch i. m. 207–216.
6 Peter Megerlin: Theatrum Divini Regiminis a mundo condito usque ad nostrum seculum, delineatum in 
tabula  mathematico-historica,  qua  secundum revolutiones  conjunctionum & oppositionum magnarum 
Saturni & Jovis post octo proxime secula redeuntes, Historia Ecclesiastica & Politica per omnes Mundi 
partes  omnesque  Privincias  Europae,  in  suas  periodos  &  secula  accurate  distributa,  uno  intuitu 
conspicienda proponitur,  cum indice  historico-chronologico  locupletissimo Rerum gestarum annos  & 
Scriptores, horumque libros & capita sive sectiones indicante. Basel 1683. 
7 Christoph Helwig: Theatrum Historicum, Revisum & in Annum MDCXXXIX continuatum, cura J. B. 
Schuppii. Marburg 1639. 
8 Friedrich, M.: Das Buch i. m. 212–218. Már Megerlint megelőzően 1598-ban Friedrich Husman von 
Ramedey  Theatrum  Historicum címmel  különböző  események  egy  nagyon  egyszerű,  táblázatos 
áttekintését  jelentette  meg.  Friedrich  Husman von  Ramedey:  Succincta  imperatorum  omnium 
eiconographia a Iulio Caesare usque ad Rudolphum II Imperatorem Rom. Item Theatrum des heyligen 
Römischen Reichs Darin der uhrsprung / stand / wesen /auff und abnehmen der stadt Rom / und deß  
heiligen Römischen Reiches {…} ordentlich und kürtzlich gleich wie in einem memoral verfasst /eröffnet 
und erkleret wirdt. {…}. Heidelberg 1598. Uo. 218. 
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nevezték.  A  Theatrum metafora  tehát  további  jelentéssel  bővült,  bizonyos  grafikai 
ábrázolásmód szinonimája lett: az atlaszokat és a történelmi táblázatokat jelölte.9

A Theatrum szó „háromdimenziós emlékezeti teret” is jelentett. Giulio Camillo 
Delminio (1480 k.–1544) egy antik  Theatrum alapján összefüggésbe hozza az emberi 
emlékezetet a világegyetemben levő összes tudással.10 

A természet is a 16. század óta a Theatrum újabb metaforája. Mindezt megerősíti 
Jakob  Martini  filozófus  és  teológus  1618-ban  Magdeburgban  megjelent 
Vernunfftspiegel című írásával.11 Martini szerint, aki kimegy a természetbe, felismerheti 
Istent, mert a természet egy olyan Theatrum, amelyet szemügyre lehet venni.12 

9 Friedrich,  M.:  Das  Buch  i.  m.  218.  Quiccheberg  1565-ös  értekezésében  felvázolt  Theatrumában  a 
földrajztudomány több helyen  is  megjelenik.  Az első osztály negyedik  és  ötödik feliratában,  ahol  az 
„univerzális és egyedi, tengeri és tájábrázoló” térképek, valamint Európa és a világ más részei városainak 
leírása, térképek vannak összegyűjtve. A negyedik osztály második feliratában, amelyben megtalálhatóak 
a „matematikai eszközök, mint például asztrolábok, gömbök, cilinderek, kvadránsok, órák, geometriai  
eszközök  és  más  víz-  és  tengermérésre  alkalmas  instrumentumok”.  Az  ötödik  osztály  harmadik 
feliratában, melyben a rézzel metszett, kisebb térképlapokat gyűjtötték össze. Besse, J-M.: Térképészet i. 
m. 129. 
10 Giulio Camillo Delminio: L’Idea del Teatro e altri scritti di Retorica. Turin 1990. Friedrich, M.: Das 
Buch i. m. 219–220. Camillo Az emlékezet Theatruma című művében arra törekszik, hogy „mindezek a 
helyek, melyek elégségesek lehetnek ahhoz, hogy megjegyezzünk és irányítsunk minden emberi fogalmat 
és a világban levő minden dolgot”, helyek és képek révén elrendeződjenek. Camillo művének ugyanakkor 
van egy kifejezetten enciklopédikus dimenziója is,  mely a hermeneutikus és kabbalisztikus nyelvezet  
útján nyilvánul meg.  A szerző az eredendő okoktól kezdve az emberi  tevékenységek világáig fejlődő 
univerzumot  szándékozik bemutatni.  Ez az enciklopédikus szándéka egy építményben is  testet  öltött. 
Ennek  az  először  Velencében  megalkotott  faszerkezetnek  francia  változata  I.  Ferenc  (1515–1547) 
számára  készült.  Ennek  az  építménynek  valószínűleg  egy  római  színház  szolgált  alapjául.  Camillo 
Theatrumát  először  egy 1550-ben kiadott  kéziratában  vázolta  fel,  melynek címe:  L’Idea  del  Theatro 
dell’eccelen. M. Giulio Camillo. Ebből megtudjuk, hogy a Theatrum hét szintet számlál, mindegyiken hét 
folyosó, amelyek mindegyike egy-egy bolygó alá tartozik. Minden folyosón hét, képekkel díszített ajtó 
található, összesen tehát negyvenkilenc ajtó van. E Theatrum nézője nem a szinteken jár, hanem „ott áll, 
ahol a színpad helye lenne, és az Auditorium felé tekintve az ajtókon található képeket szemléli, az ajtók a 
hét szinten helyezkednek el”.  A néző szeme előtt  így a világ egész rendszere tárulkozik fel.  Camillo 
szerint  nem pusztán  arról  van  szó,  hogy e  színházi  elrendezés  által  lehetségessé  válik  „megőrizni  a 
dolgokat, szavakat és művészeteket, melyeket beléfoglalunk, hogy amikor szükségünk van rájuk, azonnal 
megtalálhassuk azokat”, hanem, hogy „valódi bölcsességet” nyújtson, „melynek révén a dolgokat okuk, 
és  nem  hatásuk  alapján  ismerhetjük  meg”.  A  Theatrum olyan,  mint  a  világ  szemlélésére  szolgáló 
berendezés,  kiemelkedő  ponton  álló  obszervatórium,  és  e  megfigyelőhely  segítségével  a  néző 
szemlélődés révén juthat el a világ rendjének megértéséhez. „Ezt a következő példával tudjuk bemutatni. 
Ha egy hatalmas erdő közepén vagyunk, és azt teljes kiterjedésében szeretnénk látni, ezt nem tehetjük 
meg úgy, hogy bennmaradunk az erdőben, mert látásunkat behatárolnák a hozzánk legközelebb álló fák, 
melyek megakadályoznák a rálátást a távolabbi pontokra. De ha az erdő közepén lenne egy kaptató, mely 
egy dombra vezetne, és kilépve az erdőből, elkezdenénk felfelé mászni ezen az emelkedőn, jókora részét  
meglátnánk az erdőnek, és végül a csúcsról az egészet is megpillantanánk. Az erdő a mi alsó világunk, az 
emelkedő a Mennyek névre hallgat, a domb az égi világ. Hogy felfoghassuk a világot odalentről, fel kell 
emelkednünk  a  felsőbb  dolgokhoz,  melyekről  lefelé  tekintve  elérhetünk  a  lenti  dolgokról  alkotott 
biztosabb tudáshoz.” Az erdő, mint kép jelzi: a tudások és jelek kavalkádjában, mellyé a 16. században a  
kultúra alakult, a színház, a Theatrum rendezési eszköz, sőt az elrendezés metaforája és emblémája. Mai 
nézet  szerint  Camillo  „Emlékezettheatruma”  a  16.  században  a  gyűjteményalkotás  gyakorlatának  és 
elméletének egyik  legfontosabb modellje volt,  és  hogy a gyűjtés,  a „kollekcionizmus” történetileg és 
episztemológiailag  nagyrészt  az  emlékezés  művészetével  kapcsolatba  állítva  vizsgálandó.  Camillo 
Theatruma Quiccheberg  Inscriptionese számára a legfőbb hivatkozási alapnak bizonyult.  Besse,  J-M.: 
Térképészet i. m. 120–121.  
11 Jakob  Martini:  Vernunfftspiegel  Das  ist  /gründlicher  und  unwidertreiblicher  Bericht  /  was  die 
Vernunfft  / sampt derselbigen perfection, Philosophia genant / sey / wie weit sie sich erstrecke / und 
fürnemlich was für einen gebrauch sie habe in Religions Sachen {…}. Wittenberg 1618. 
12 Friedrich, M.: Das Buch i. m. 223.
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A  kora  újkorban  a  Theatrum szónak  természettudományos  jelentése  is  volt, 
különösen  a  biológia  vonatkozásában,  amely  megjelenik  például  John  Parkinson 
Theatrum  Botanicum című  művében.13 A  könyvben  1800  oldalon  keresztül 
növénymeghatározások rendkívül nagy számával lehet találkozni, amelyet  a tudós 17 
osztályba sorolt be.14 Hasonló témakörű a korszakból a spanyol-németalföldi Franciscus 
van Steerbeck könyve is.15 

A  Theatrum metafora  lehetett  az  egyetemek  orvosi  karának  nyilvános 
boncterme, lehetett a hatalom igazságszolgáltató helye, a vesztőhely. Lehetett országos 
szakrális  hely:  Pozsonyban  a  király,  Gyulafehérvárott  a  fejedelem  uralkodói 
megjelenésének reprezentációs tere.16 Térképek címében az idő és a tér egységét fejezi 
ki. Zrínyi Szigeti veszedelmében a „nagy Theatrum” a háború, maga a pokol, amelyet az 
alvilág ura zúdít az emberiségre.  És jelenthette a  Theatrum a világűrt,  az univerzum 
Theatrumát, az égboltozat rendjét, a csillagok és a bolygók kiszámítható, ütközésmentes 
pályáját.17

A  16–17.  században  a  nyilvános  büntetések,  kivégzések  egyre  tudatosabb 
teatralizálása  figyelhető  meg,  a  vesztőhely  „hóhérok  teátruma”  lett.  A  nyilvános 
kivégzések  egyre  inkább  látványos  ünnepségekké  kezdtek  válni,  amelyek  a  barokk 
korszak  minden  más  ünnepségénél  több  nézőt  vonzottak.  Az  előadásnak  aktív 
szereplője volt maga az elítélt is, közreműködése nélkül a véres ceremónia nem érte 
volna el kitűzött célját, a lojalitásérzés erősítését. A szerepséma adva volt: bátorságot és 
lélekjelenlétet kellett mutatni, esetleg rövid beszédben utalni a bűnbánatra, vagy imával, 
kegyes  viselkedéssel  fokozni  a  hallgatóság  áhítatát  az  „isteni  világrend  és  a  földi 
jogrend helyreállításának pillanatában”. Az elítélt legfeljebb variálhatta a sémát, de nem 
léphetett ki belőle, ritkán adatott meg valakinek a lehetőség az öntörvényű alakításra.18 
13 John  Parkinson:  Theatrum  Botanicum,  the  Theater  of  Plantes.  Or  An  Universall  and  Compleate 
Herball. London 1640.
14  Friedrich, M.: Das Buch i. m. 227.
15 Franciscus van Steerbeck: Theatrum Fungorum oft het Tooneel der Campernoelien. Antwerpen 1675. 
16 Kovács András: Gyulafehérvár, az erdélyi fejedelmi udvar színtere a 16. században. In: Idővel paloták.  
Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk. G. Etényi Nóra – Horn Ildikó. Bp. 2005. 251.
17 R. Várkonyi  Ágnes:  Theatrum Europaeum 1648–1748.  A vesztfáliai  béke  Európája.  Hadtörténelmi 
Közlemények 111. (1998: 4. sz.) 957–960.
18 Bene Sándor: Theatrum Politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban. Debrecen 
1999.  130.  „Tizenegy  órakor  először  Egmont  gróf  jött  ki  a  kenyérházból  a  piactérre.  Nem  volt  
megkötözve, és az yperni püspök, két spanyol pap, a maître de camp kíséretében jött. Fekete bársonyujjas  
volt rajta a nyakánál kivágva, fekete bársony plundrás nadrág és fűzős cipő. Efölött volt még rajta egy  
vörös damaszt  hálókabát és egy közönséges fekete köpeny,  mindkettő aranypaszománttal  szegve.  Egy  
fekete és fehér tollas kalap is volt a fején. Így ment az említett piactéren át egészen a vérpadra fel. A  
köpeny a vállára volt vetve, a kezei a mellén keresztbe fonva. Így haladt nagyon szépen, büszke arccal,  
mint ahogy máskor a tanácsba menni szokott. Általában bátornak látszott, de az arca szomorú volt és  
bánatos.  A  köpenyt,  amely  vállára  volt  vetve,  a  szája  elé  vonta,  majd  körülnézett.  Azután  letette  a  
köpenyt, és a halálra készülve ruháját kezdte levetni. De a maître de camp azt mondta neki: „Uram, ne  
siessen annyira, intézze csak jól ügyeit, szánnak arra kegyelmességednek elég időt.” Erre a köpenyt ismét  
vállára vetette, újból körülnézett anélkül, hogy egyetlen szót szólt, vagy bármit is tett volna. Csak a jobb  
kezét dugta ki a köpeny alól, és figyelmesen megnézte. Ezért aztán az yperni püspök e szavakkal fordult  
hozzá:  „Uram,  ne  törődjék  most  kegyelmességed  világi  dolgokkal,  hanem  gondoljon  a  lelke  
üdvösségére!” Mire azt felelte: „vajon meggátolja-e a lelke üdvösségét, ha a hitvesére és a gyermekeire  
gondol.” A püspök így felelt: „Nem, mivel  a mi Úristenünk is,  mikor a kereszten függött,  és minden  
bűneinktől megváltott, anyját János gondjaira bízta.” Erre így válaszolt a gróf: „Így hát nincs semmi,  
ami a szívemet bántaná, és a lelkiismeretemet nyomná.” E szavakkal levette kalapját, letette köpenyét,  
ugyanígy a hálóköntösét. A maître de camp ismét mondta neki, hogy ne siessen, de a gróf azt felelte, ha  
már meg kell neki  halni, hát akkor hozzá is akar látni. Letérdelt a püspökkel,  és halkan beszélt vele  
körülbelül  két  miatyánknyi  ideig.  Aztán  intett  neki,  hogy  álljon  félre.  Ezután  a  kezébe  fogott  egy  
aranyozott feszületet, amely a vérpadon feküdt, és letérdelt előtte. Ő maga húzta fejébe a kis fehér kendőt,  
ami a fején volt, és így letérdelt egy jó ideig, míg csak a hóhér el nem készült. Közben megkérdezte a  
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A  Theatrum  Europaeum is  beszámol  kivégzésekről.  1694-ből  a  szerző  egy 
Theatrumról  tudósít,  amely  ebben  az  esetben  jelenthetett  bírósági  tárgyalótermet, 
vesztőhelyet,  de átvitt  értelemben a „történelem színpadát”  is:  „Ugyanebben  az  időben 
Dauphine-ben a református vallás hét tagját egy másik  Theatrumra állították, és halálra ítélték 
őket. Az ok az volt, hogy egy csűrben összegyűltek istentiszteletet tartani. Kettőt közülük Die-ben, 
ötöt pedig Valence-ben végeztek ki.”19

A  Theatrum metafora  a  17.  századra  már  Európa-szerte  elterjedt,  és  az  élet 
számos  területére  kiterjesztették.  Az  esendő  emberre  leső  ördögi  kísértetek  tára 
Theatrum  Diabolorum címmel  jelent  meg,  a  közelgő  végidőket  a  Théatre  de  
l’Antechrist rajzolta meg, a könyvkereskedéseket studioso teatróknak, a kertművészetet 
Theatrum Naturae-nek nevezték. Az „eretnekek kegyetlenségeiről” szóló könyv címe 
Theatrum Crudelitatum Hereticorum, a legyekről, pókokról és egyéb rovarokról szólóé 
pedig Insectorum Theatrum. Az amszterdami nyomdászművész Blaeu fivérek (Johannes 
és  Cornelius)  Theatrum Orbis  Terrarum címmel  adták  ki  világatlaszukat  1645-ben, 
Abraham Ortelius (1527–1598) 1584-es atlasza nyomán.20

püspök, vajon megengedi-e, hogy a kendőt megszorítsák a fején. „Nem” — válaszolta —, „mint lovag  
bátran akarok viselkedni és meghalni.” Erre a hóhér elvégezte a karddal a parancsolt műveletet. Amint  
ez megtörtént, a két spanyol pap fogta a tetemet és a fejet, és félrehúzták, a vérpadon egy fekete takaró  
alá rejtették.” Egmont és Hoorn kivégzése (1568). Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény.  
Szerk. Poór János. Bp. 2000. 40–41. 
19 TE XIV. 700. 
20 Bene S.: Theatrum Politicum i. m. 128–129. 1570-ben Antwerpenben Ortelius megjelentetett egy 53 
térképből álló művet, amelynek a címe a következő volt:  Theatrum Orbis Terrarum. A könyv hatalmas 
sikert aratott: 1570 és 1612 között 41 kiadása jelent meg latinul, hollandul, franciául, németül, spanyolul,  
olaszul  és  angolul.  Ortelius  Theatruma  mintát  is  adott:  más  térképészeti  próbálkozásokat  ehhez 
viszonyítva ítéltek meg. Ortelius volt az első, aki formailag egységes térképeket alkotott, mindegyiket  
magyarázó jegyzettel kiegészítve, megjelölve a térképek szerzőit, és egyben kijavítva azok hibáit. A mű 
terjedelme később egyre nőtt: 1598-ban már 119 térképet tartalmazott a gyűjtemény. Kiemelendő, hogy 
Ortelius nem az „Atlasz” címet adta művének, könyve nem szigorúan vett atlaszként került az olvasó elé, 
hanem mint Theatrum. A cím az azonosításon kívül utal a könyv tartalmára is: benne a földgolyóról lesz  
szó (Orbis Terrarum), a mű tárgya a föld. A könyv megnevezése  Theatrum, azaz olyan hely, amely rá 
jellemző módon szolgálja a láthatóságot. A mű címe azt teszi nyilvánvalóvá, hogy nem pusztán a földi 
valóság tiszta és egyszerű megjelenítése, hanem éppen ellenkezőleg, annak a munkának a tere, amelyben 
a földgolyó megjelenítése készül el. A Theatrum szó Orteliusnál két jelentésre utal, és ezek a jelentések 
összekapcsolódnak. Egyrészt a  Theatrum a szinoptikus láthatóság helye,  egyfajta totális táj, amelyben 
Ortelius esetében a földgolyó egészét láthatjuk. Másfelől a szót arra is használják, hogy enciklopédikus  
szándékú  műveket  —  nem  feltétlenül  csak  könyveket  —  jelöljenek  meg  vele:  egy  Theatrumban 
inventáriumot  vagy  gyűjteményt  is  bemutathatnak.  A  két  jelentés,  a  látvány  és  a  gyűjtemény  tehát 
összekapcsolódik. Ortelius gyűjteménye megnyitott egy teret, mégpedig az egész föld terét, amely teljes  
egészében elérhető otthonról is, a tekintet vezette szinoptikus úton. A könyvben benne foglaltatik a világ,  
a földi világ teljességének összegzett és egyesített képét helyezi az olvasó kezébe és szeme elé, a könyv 
valódi kozmikus (földrajzi) öntudat alapjait fekteti le. A Theatrum, mint obszervatórium, ahonnan a föld 
felszínét  szemlélhetjük,  a  földből  hatalmas  tájkép  lett.  A  térkép  egyfajta  szempont,  a  könyv  pedig 
szempontrendszer,  amely  hozzáférést  enged  az  előttünk  elterülő,  tájként  megjelenő  földi  világhoz. 
Ortelius Theatrumában megnyílik a föld látható felszínének mindent felölelő panorámája. A világtájképen 
és a térképgyűjteményben ugyanaz az enciklopédikus irányultság fedezhető fel, ugyanaz a törekvés arra,  
hogy ezt  az  enciklopédiát  vizuális  élménnyé  avassák.  A  Theatrum Orbis  Terrarum mindenekelőtt  a 
láttatás  instrumentuma,  lapokba  foglalva  mutatja  meg  a  földi  világot.  De  ezen  túl  enciklopédikus 
szándékú  eszközt  is  takar,  mely  egybegyűjti  a  világ  jellegzetességeinek  végtelen  különbözőségét.  A 
vizuális  és  enciklopédikus  jellemzők vezetnek  oda,  hogy a  Theatrumot  a  világ  teljes  láthatóságának 
feltételeként és segédeszközeként lehet definiálni, mely a tájábrázolás formájával és nyelvezetével valósul 
meg. A  Theatrumnak köszönhetően a föld felszíne hatalmas tájkép, ahol a szem a világ körforgásában 
megismeri  annak  változatosságát  és  egységét.  A  földgolyó  e  Theatrumát  a  Világtheatrumok  vagy 
tudományos Theatrumok azon mintájára kell elképzelni, amelyek a 16. században terjedtek el Európában. 
A  Theatrum metaforája  itt  a  földhöz  kapcsolódó  ismeretállomány  kapcsán  az  alkalmazás  síkján 
értelmezhető, a Theatrumban fellelhető történelmi-földrajzi ismeretállomány gyűjtésének, szervezésének, 
kiállításának a síkján. A  Theatrum a gyűjtési tér megfelelője: lehetőség arra, hogy a világot a tekintet 
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A  Theatrum  szót  a  16.  század  végén  ritkán  használták  térképgyűjtemények 
címeként,  mellette  megjelent  az  Atlas és  a  Miroir kifejezés  is.  A  Theatrum szó  az 
Urbiumhoz kapcsolódva a 17. század során a városokat bemutató könyvek készítését 
jellemezte.  A  Theatrum metafora  azonban  teljesen  szokványos  lett  a  tudás  más 
területein,  a  korszak  egyik  toposzának  tekinthető.  Ortelius  Theatruma  a  következő 
művek kortársa: Teatro morale de’ moderni ingegni (Cherubino Gherarducci, 1586), Il  
teatro de’ vari cervelli mondani (Tomasso Garzoni, 1591), Teatro del cielo e della terra 
(Giuseppe Rosaccio, 1594), Teatro degli inventori (Vincenzo Bruno, 1603), Theatrum 
Galeni (1568),  Theatrum  Diabolorum (1569),  Theatrum  Humanae  Vitae (Theodor 
Zwinger,  1571),  Theatrum  Instrumentum  et  Machinarum (Jacques  Besson,  1586), 
Gymnaeceum  sive  theatrum mulierum (Jost  Amman,  1586),  Théâtre  de  la  nature  
universelle (Jean Bodin, 1590 k.).21

A templomok  oltárképeit  Theatrum  Sacrumként  tisztelték.  Comenius  (1592–
1670)  a  Theatrum  Universitatis  Rerumban  rendszerezte  az  egyetemes  emberi 
tudásanyagot.  Baltasar  Gracián  (1601–1658)  Criticónja  keserű  kritikával  illette  az 
univerzum  színházát.  Egymást  követték  a  Theatrum  Chimicumok,  a  Theatrum 
Anatomicumok, a  Theatrum Artis Pictoriae-k, a  Theatrum Artis Scribendik, a  Teatro 
poeticók.  Az  életrajzgyűjtemények  a  „híres  férfiak  scenáját”  kínálták,  a  keresztény 
fejedelem élete a „hősi virtus teátruma”, trónusa az „igazság és dicsőség színpada”, míg 
Isten maga „saját dicsőségének színpadán” tündöklik. A csaták véres jeleneteit (teatri  
delle  sanguinose battaglie)  és  a  temetések  komor  díszleteit  (Theatrum Doloris)  is  a 
Theatrum metaforával  örökítették  meg  (Theatrum  Martis  –  Theatrum  Mortis).  A 
Theatrum Historicum különösen kedvelt toposszá vált.22 

A „politika  színháza”  (Theatrum Politicum)  elnevezést  Ambrosius  Marlianus 
(1562–1632)  használta  először  1631-ben  írt  államelméleti  értekezésében,23 azonban 
ennek a metaforának még hosszú időre volt szüksége, mire a politikai és diplomáciai 
köznyelv részévé vált, és az ebben szereplők magatartását alapvetően a ragion di stato 
határozta  meg.24 A  diplomácia  és  a  ceremóniák  vonatkozásában  Theatrum 
Praecedentiae-n a politikai  igények szimbolikus-ceremoniális,  valamint  az államközi 
konkurencia  megnyilvánulását  értették.  Az  igénylők  ezt  a  fajta  elrendezést 
hatalompolitikai igényeik demonstrációjára használták.25  

A  Theatrum szó a 17. század egyik leggyakrabban használt metaforája. Olyan 
keret,  amely  széles  rétegek  világlátását  határozta  meg,  vizuálisan  is  megragadható 
modellt  kínálva  a  személyes  érintkezés  technikáinak  alakításához,  a  múlthoz  való 
viszony  meghatározásához,  a  tudományos  ismeretek  klasszifikálásához,  és  végül  az 
ember  világegyetemben  elfoglalt  helyének  kijelöléséhez.  Működésének  fontos 
szimbolikus uralma alá vessük, hogy bejárjuk a világot,  mintha a birtokunkban lenne. A  Theatrum a 
studiolik, a térképgalériák, a világtérképpel felszerelt termek nyomtatott helyettesítője, a címlapot pedig a  
maga monumentalitásában az ilyen terekhez vezető bejáratnak is tekinthetjük. Besse, J-M.: Térképészet i. 
m. 111–139.    
21 Uo. 119.
22 Bene S.: Theatrum Politicum i. m. 129–130.
23 Ambrosius Marlianus:  Theatrum Politicum in quo quid agendum sit  a principe,  et  quid cavendum, 
accurate praescibitur, elogiis, adagiis, emblematibus, notis accademicis, hieroglyphici insignitum. Roma 
1631.
24 Bene S.: Theatrum Politicum i. m. 161–164.
25 Pl. Zacharias Zwantzig: Theatrvm Praecedentiae. Frankfurt 1709., Gottfried Stieve: Europäisches Hoff-
Ceremoniel. Leipzig 1715., Johann Christian Lünig: Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum. Leipzig 
1719–1720. Michael Rohrschneider: Friedenskongress und Präzedenzstreit: Frankreich, Spanien und das 
Streben nach zeremoniellen Vorrang in Münster, Nijmegen und Rijswijk (1643/44–1697). In: Bourbon – 
Habsburg – Oranien. Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700. Hrsg. von Christoph 
Kampmann – Katharina Krause – Eva-Bettina Krems – Anuschka Tischer. Köln–Weimar–Wien 2008. 
228.
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sajátossága,  hogy  a  felsorolt  kommunikációs  szintek  csaknem  mindegyikéhez 
hozzárendelhető a Theatrum toposz két változata, egy optimista és egy pesszimista. Az 
interperszonális kapcsolatban önmagunk bemutatása, színrevitele szolgálhatja a cicerói 
amicitia-eszmény megvalósítását. Ugyanakkor ez a baráti kapcsolat érdekek mozgatta 
alkalmi  szövetség,  része saját,  a  közösség felé  mutatott  képünk kialakításának,  ez a 
párbeszéd  pedig  folyamatos  színlelésre  és  leplezésre  épül,  megkívánja  a  másik  fél 
előadásának  állandó  elemzését  és  önmagunk  éber  ellenőrzését.  A  történelemmel 
folytatott  dialógusban,  a  „a  történelemszínház”  (Theatrum  Historicum)  toposzával 
kapcsolatban  az  optimista  megközelítés  mellett  —  amely  a  tapasztalatok 
megsokszorozását  kínálja az olvasás útján — a 17. században egyre erősebbé vált  a 
szkeptikus–pesszimista  megközelítés,  amely  szerint  a  forgószínpad  megfigyeléséből 
valójában semmiféle  közvetlenül  hasznosítható  ismeret  nem származik.  A múlt  nem 
vonatkoztatható a jelenre, a jelen pedig interpretáció kérdése.26

Az antik  terminológiának megfelelően a  Theatrum (színház)  fogalmat  tágabb 
értelemben a látnivaló, a gyülekezés vagy a közélet színtereként is használták, és nem 
csupán  a  színielőadások  vagy  operaelőadások  színhelyeként.  A  publikációkkal 
összefüggésben  a  Theatrum fogalom  olyan  művek  címében  bukkan  fel,  amelyek 
enciklopédikus áttekintést nyújtanak, avagy témákat összefoglaló, átfogó, rendszerezett 
módon  mutatnak  be.  Ennek  megfelelően  a  címlapokon  gyakran  ábrázoltak 
színházépületet.27 

Mivel  a  Theatrum  Europaeum pontosan  megfelel  ennek  az  utóbbi 
meghatározásnak, amely a publikációkra vonatkozik, így a Theatrum fogalom korabeli 
jelentéseit  áttekintve  kézenfekvőnek  tűnik  ennek  a  hatalmas,  szinte  az  egész  17. 
századon átívelő enciklopédikus műnek a címválasztása.

26 Bene S.: Theatrum Politicum i. m. 131–132.
27 Johann  Heinrich  Zedler  1745-ben  megjelent  Egyetemes  lexikonjában  a  Theatrum címszó  alatt 
részletesen  tárgyalta  a  Theatrum fogalom  jelentésbővülését  az  antikvitástól  kezdve  egészen  a  18. 
századig. Quecke, U.: Schauplätze der Wissenschaft i. m. 17–21. 
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3. Matthaeus Merian: Theatrum Europaeum (1633–1738).   
Krónika vagy történetírói mű?

A Theatrum Europaeum28 Majna-Frankfurtban 21 kötetben megjelent nyomtatványok, 
sajtótermékek szerkesztett gyűjteménye, amely 1618 és 1718 között mutatja be Európa 
történelmének  főbb  eseményeit.  Először  1633-ban  jelent  meg,  utoljára  pedig  1738-
ban.29 Az események és a kiadás között  több év is eltelhetett,  ami lehetett  pár évtől 
kezdődően egészen 10–15 év is.30 A Theatrum Europaeum jelentőségét bizonyítja, hogy 
teljes  sorozatú  példányai  Európa−szerte  számos  nagy  múltú  könyvtárban 
megtalálhatóak  egységesen  bekötött  kötetekben.  A  17–18.  század  folyamán  egész 
Európában ismerték és használták.  Ilyenfajta  enciklopédikus művet legközelebb csak 
Denis Diderot (1713–1784) és Jean le Rond d’Alembert (1717–1783) készített  a 18. 
század végén.31 Felvetődhet a kérdés, hogy vajon mi indokolta a Theatrum Europaeum 
köteteinek  a  megjelentetését  több  évvel  a  tárgyalt  események  után,  amikorra  azok 
nyilvánvalóan már réges-régen aktualitásukat vesztették? Mi motiválta a kor emberét 
abban,  hogy  leemeljen  a  polcáról  egy  olyan  könyvet,  amely  akár  egy  évtizeddel 
korábban  történteket  ismertet?  A  válasz  talán  ott  lelhető  meg,  hogy  a  Theatrum 
Europaeumot egyfajta politikai lexikonnak lehet tekinteni, amely segítséget nyújtott az 
akkori  olvasóknak,  hogy kiismerjék  magukat  koruk  útvesztőiben,  a  korábbi  kötetek 
révén  jobban  eligazodhattak  jelenük  sokszor  zűrzavaros  viszonyai  között,  a  mai 
kutatóknak pedig egyedülálló tárházát kínálja a 17–18. századi egyetemes történelem 
jelentős részének pontos megismerésére. A Theatrum Europaeum részletesen tudósít a 
különböző  eseményekről,  azonban  azok  elemzése,  értékelése  néhány  kivételtől 
eltekintve  nem  szerepel  benne.  Annak  ellenére,  hogy  a  Német-római  Birodalom 
területén  keletkezett,  mindvégig  elfogultságtól  mentesen,  tényszerűen  számol  be  az 
adott  történésről.   A  Theatrum Europaeum utolsó köteteit  már  heves bírálatok  érték 
mondván, hogy csak történeti eseményeket ismertet elemzés nélkül, így felvetődhet a 
kérdés, hogy krónikának vagy történetírói műnek tekinthető-e.

28 A  Theatrum  Europaeum példányait  a  Hadtörténeti  Múzeum  Könyvgyűjteményében  és  az  OSZK 
Széchenyi-gyűjteményében  kutattam.  Ezúton  szeretnék  köszönetet  mondani  Kreutzer  Andreának,  a 
Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye vezetőjének, aki éveken át lehetővé tette, hogy a  Theatrum 
Europaeum különböző köteteit eredetiben tanulmányozhassam.
29 Hermann Bingel: Das Theatrum Europaeum. Ein Beitrag zur Publizistik des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Diss. München 1909, gedruckt Berlin 1909, Reprint Wiesbaden 1969. 7. 
30 Kaspar Stieler (1632–1707) Lust und Nutz című művében a következő megállapítást tette: „Létezik még 
az újságoknak egy sajátos formája, melyet elmélkedő elemzésnek neveznek, mivel hetekkel, hónapokkal 
vagy akár évekkel azelőtt végbement eseményeket elemeznek és boncolgatnak, politikai véleményüket is 
közölve róluk. Bár ez a forma is az újságok szülötte, mégis sokkal inkább sorolhatók az államügyekhez és 
a  világbölcselethez.  Ezek  közé  tartozik  a  Theatrum  Europaeum  is.”  Hedwig  Pompe: 
Zeitung/Kommunikation.  Zur  Rekonfiguration  von  Wissen.  In:  Jürgen  Fohrmann:  Gelehrte 
Kommunikation. Wissenschaft und Medium zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert. Wien–Köln–Weimar 
2005. 244.
31 Lucas Heinrich Wüthrich: Matthaeus Merian d. Ä. Eine Biographie. Hamburg 2007. 333. 
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 3.1 A Theatrum Europaeum     kiadója  

A  Theatrum Europaeum Matthaeus Merian (1593–1650) hatalmas vállalkozása volt.32 

Merian 1593. szeptember 22-én született  Baselben egy városi tanácsos fiaként.  Apja 
abban a  helyzetben  volt,  hogy támogathatta  fia  művészi  ambícióit.  Merian  Dietrich 
Meyer,  zürichi  városi  tanácsosnál  és  rézmetszőnél  szerezte  meg  későbbi  művészeti 
tudásának alapjait, itt sajátította el ő is a mesterséget. Ezután egyre több megbízatást 
kapott,  ennek révén került  Franciaországba,  ahol Jaques Callot műhelyében bővítette 
tudását. Majna-Frankfurtba is elérkezett utazásai során, ahol megismerkedett egy ismert 
rézmetsző,  de  Bry  leányával,  akit  feleségül  is  vett,  majd  megörökölte  apósa 
könyvkereskedését és műhelyét is.33 

Miután  Merian  apósa,  Johann  Theodor  de  Bry  1623-ban  62  éves  korában 
elhunyt,  annak  felesége,  Margaretha  de  Bry  egy  jelentőségteljes  levelet  írt  vejének 
Baselbe.  Ez a levél  Merian életét  alapvetően megváltoztatta.  Az özvegy arra kérte a 
rézmetszésben  járatos  Meriant,  hogy  jöjjön  Majna-Frankfurtba,  telepedjen  ott  le,  és 
segítsen  neki  a  könyvkiadó  vezetésében.  Levelében  részletezte  is,  hogy  milyen 
munkákat  kellene  elvégeznie:  az  elfogyott  könyveket  újból  kiadni  rézmetszetekkel 
ellátva, és ezeket újból eladni. Merian anyósa arról is említést tett, hogy néhány majna-
frankfurti könyvkereskedő és kiadó arról panaszkodik, hogy városukban hiányzik egy 
jól dolgozó rézmetsző. Ennek a levélnek a hatására Merian a következő év tavaszán a 
baseli  hatóság  engedélye  alapján  feleségével  és  gyermekeivel  Majna-Frankfurtba 
költözött,  és 1624. november 25-én a Városi Tanács megadta számára a letelepedési 
engedélyt.  1625  októberében  de  Bry  özvegye  eladta  a  kiadót  Meriannak  és  másik 
vejének,  az  Angliából  származó  majna-frankfurti  könyvkereskedőnek  és  kiadónak, 
William Fitzernek.34

32 Merian másik nagy kiadói teljesítménye a Német-római Birodalom városait szóban és képben bemutató 
Topographia  Germaniae volt.  A  Theatrum  Europaeum és  a  Topographia  Germaniae között  pedig 
mintegy  összekötőláncszemként  áll  az  Archontologia  Cosmica (1637/38),  az  egész  akkori  világ 
állapotáról szóló egy kötetes beszámoló. Uo. 323. 
33 Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 10. 
34 Wüthrich,  L.  H.:  Merian  i.  m.  123–127.  Majna-Frankfurtról  Merian  több  rézmetszetet  is  készített 
(például alaprajzok, látképek, zsidónegyed). Ezekből látható, hogy a birodalmi város nem rendelkezett 
monumentális  plébániatemplommal,  nem volt  reprezentatív  tanácsházája,  nem voltak  nemesi  palotái. 
Polgári építményei is szerények voltak, összehasonlítva például a nürnbergi patríciusudvarokkal. Mindez 
nem változott a 18. század utolsó évtizedeiig, amikor túlnyomórészt Salin de Monfort (1753–1838) és 
Nicolas  de  Pigage  (1723–1796)  a  halásznegyedet  előkelő  lakónegyeddé  alakította.  A  város  lakói 
túlnyomórészt császárhűek, vallásosak (1535-ben a lakosok legnagyobb része lutheránussá vált, azonban 
megelégedtek azzal, hogy a Barfüßkirche régi  falait lutheránus istentiszteletre rendezték be), bizonyos 
határok  között  toleránsak  és  függetlenek  voltak,  és  legnagyobbrészt  szabad  kereskedelemből  éltek. 
Majna-Frankfurt 1219-ben kapta meg II. Frigyes császártól (1211–1250) első szabadságjogait, 1240-ben 
pedig első privilégiumát évenkénti vásár tartására, amelyet 1330-ban követett a második privilégium. A 
második vásár megtartása a városnak gazdasági túlsúlyt hozott, amelyet  a 18. századra csak Lipcse és 
Hamburg tudott elérni. 1356-ban a német Aranybulla Majna-Frankfurtot királyválasztó helynek nevezte 
ki. 1219 és 1320 között a városban tíz nagyobb templomot építettek, 1415-ben pedig elkezdték építeni a  
Szent Bertalan apátsági templom tornyát, azonban mivel 1431-ben az építőmester meghalt, csak 1483 és 
1513 között fejezték be az eredeti tervek alapján. A 18. század végétől kezdve a városban a nagypolgári 
jólét meredeken emelkedett. Ez a fejlődési folyamat felgyorsult a városfal lebontásával és a zsidónegyed  
megnyitásával.  A város  nyugati  végén  klasszicista  városi  házak  és  villák  emelkedtek  ki.  Az  óvárost  
meghagyták,  ennek ellenére a középkornak nem fejlődött ki  sem romantikus,  sem pedig idealisztikus 
kultusza. A városnak ekkor nem volt sem egyeteme, sem pedig művészeti akadémiája. Majna-Frankfurt  
1815 után is megtartotta birodalmi városi öntudatát, még akkor is, amikor 1866-ban Poroszországhoz 
került.  Wolfgang  Braunfels:  Die  Kunst  im  Heiligen  Römischen  Reich  Deutscher  Nation.  Bd.  III. 
Reichstädte, Grafschaften, Reichsklöster. München 1981. 218–228.  
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Meriannak már 1624-ben és 1626-ban is jelentek meg rézmetszetei az Officina 
Bryana kiadó által megjelentett művekben (például Großen Reisen, Icones Biblicae), de 
saját neve alatt először 1626-ban jelent meg a Bibliai Képek második füzete a következő 
szöveggel: „kiadta a baseli Matthaeus Merian”.35

1626 júniusában, röviddel azt követően, hogy 1626. június 1-én Merian hat és fél 
birodalmi tallérért megkapta a majna-frankfurti polgárjogot, a két tulajdonos egyenlő 
arányban felosztotta egymás között a vállalkozást. 1626 közepétől tehát Merian a híres 
de Bry kiadó felének a tulajdonosa lett, amit ettől kezdve saját neve alatt vezetett, és 
néhány éven belül jelentős vállalkozássá fejlesztette. Hamarosan saját kiadói emblémát 
is alkalmazott,  ami rá és kiadójára utalt:  az úgynevezett  „Ciconia Merianit”  (Merian 
Gólyája),  egy csőrében kígyót  tartó  gólyát,  amely körül a  „Pietas contenta  lucratur” 
felirat  volt  olvasható.  A  gólya  a  feltámadás,  a  jámborság  és  a  siker  szimbóluma, 
amellyel az önmaga által saját maga elé tűzött célokra kívánt utalni.36

Merian tevékenysége súlypontját kezdettől fogva az eladható kiadványokra és az 
ezzel  összefüggő  könyvkereskedelemre  helyezte.  Soha  nem rendelkezett  nyomdával 
vagy könyvkötő műhellyel,  csupán a rézmetszéshez szükséges réztáblákkal,  amelyek 
nyomtatását  maga  végezte.  Az  eladást  elsősorban  az  évente  kétszer  megrendezett 
majna-frankfurti  könyvvásáron  bonyolította  le.  Mivel  a  könyvvásárok  alkalmából 
mindig megjelentettek egy nyomtatott katalógust az új kiadványokkal,  Merian kiadói 
tevékenysége nyomon követhető. A Merian Kiadó neve először az 1626. évi nagyböjti 
könyvvásár  katalógusában  szerepel.  Egészen  élete  végéig,  az  általa  egy-egy  vásárra 
kiadott  könyvek  száma mindig  csekély maradt,  egy–kilenc  között  mozgott,  azonban 
többségében  jelentős  és  gazdagon  illusztrált  kiadványokról  volt  szó.  Meriannak  kis 
műhelye volt, csak kevés segéddel dolgozott, és saját maga készítette a rézmetszetekhez 
szükséges  réztáblákat.  Saját  műhelyében  csupán  előkészítette  a  kiadásra  szánt 
könyveket,  szövegüket  azonban  más  nyomdában  nyomtattatta  ki,  de  a  címlapok  és 
illusztrációk rézmetszeteit őmaga készítette és nyomtatta. A kiadványok eladását is ő 
felügyelte.37

 3.2 Gottfried Krónikája, mint a Theatrum Europaeum közvetlen előzménye   

Merian 1624-től kiadott egy orvosi, topográfiai és történelmi könyvekből álló sorozatot, 
amit saját maga díszített metszetekkel. 1629 és 1634 között pedig megjelentetett egy 
nyolc részből álló történelmi krónikát: Események a világ kezdetétől napjainkig címmel. 
Ezt a művet Johann Ludwig Gottfrieddal együtt  „rendezte sajtó alá”, és e történelmi 
Krónika utolsó éve (1618) egyben a Theatrum Europaeum első feldolgozott esztendeje 
is.38 

A  Krónika eseményei  a  cseh  vallásháború  kezdeténél  érnek  véget,  amely 
beletorkollott  a  harmincéves  háborúba.  A  Krónika befejezésénél  már  nyomatékosan 

35 Wüthrich, L. H.: Merian i. m. 126. 
36 Uo. 128–129. A gólya a kora újkori szimbolika alapján többféle jelentéssel bírhat: gólya a hátán viszi a  
szüleit – hála a szülők iránt. Gólya a hátán viszi a szüleit, és táplálja őket – gyermeki szeretet. A gólya a  
hallgatagság  jelképe  is  lehet.  Gólya  megvédelmezi  a  fészkét  a  ragadozó  madarakkal  szemben  –  az  
uralkodó védelmez,  uralkodói  védelem (ezért  is  választhatta  Merian  kiadója  emblémájának  a  gólyát,  
hiszen a legtöbb kötetet  egy kiemelkedő jelentőségű személynek ajánlotta, akitől védelmet,  pártfogást 
remélhetett). Gólyát megtámad egy kígyó – a szenvedélyek fenyegetik az észt, értelmet. Arthur Henkel –  
Albrecht Schöne: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII.  Jahrhunderts. Stuttgart 
1967. 827–831.   
37 Wüthrich, L. H.: Merian i. m. 131. 
38 Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 11. 
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utaltak  a  tervezett  folytatásra  is,  és  a  folytatás  címét  is  megemlítették:  Theatrum 
Europaeum.  Merian  mindenesetre  nemcsak  egyszerűen  eddigi  munkájának  hasonló 
stílusú  folytatására  gondolt  többnyire  kitalált  illusztrációkkal,  hanem egy szemtanúk 
beszámolóin  és  korabeli  tudósításokon  alapuló  hiteles  történelmi  műre.  Szóban  és 
képben akarta  a  Német-római Birodalomban zajló háborút  és a világ többi részének 
történelmi  fejlődését  a  leghitelesebben  és  a  legérdekesebben  bemutatni.  Gazdag 
metszetanyagot  is  tervezett  hozzá – minden történelmi  szempontból  releváns várost, 
csatát  és  egyéb  fontos  eseményt  bemutató  metszetet,  valamint  a  kor  főszereplőinek 
arcképeit.  Az egyes köteteknek — elképzelése szerint — három–négy évente kellene 
egymást követniük, így elég idő jutna az anyagok alapos feldolgozására. Minden egyes 
kötetet  egy  szerzőre  bíztak,  hogy  ezáltal  is  biztosítsák  az  egyes  kötetek  egységes 
szerkezetét.39

Gottfried  1633.  május  11-én  meghalt,  amikor  az  összesen  nyolc  részesre 
tervezett  Krónika hetedik  részén  dolgozott,  amely  a  reformáció  1571–1601  közötti 
történetét dolgozta fel. A Krónika nyolcadik részének szerzője már Abelin volt, amely 
az 1601 és 1618 közötti eseményekről számolt be. Abelin tanár volt, de emellett nagyon 
lelkiismeretes és kiváló stílusú történetíróként is tevékenykedett.40  

A történelmi  Krónika és a  Theatrum Europaeum szerzői közötti egyezést több 
dolog is bizonyítja.  A legtöbb hasonlóságot a  Theatrum Europaeum első kötetével a 
Krónika nyolcadik,  egyben utolsó része mutatja.  Ebben a részben ugyanis  először  a 
birodalmi eseményeket tárgyalja a szerző, majd ezután következnek a német államokon 
kívüli történések. Pontosan ugyanilyen elrendezést találhatunk az Abelin szerkesztette 
Theatrum Europaeum kötetekben. Különösen feltűnő, hogy a Krónikához hasonlóan az 
úgynevezett  „szórakoztató”  rész  a  Theatrum  Europaeumban  is  az  adott  év 
eseményeinek a végén található.41

Figyelemreméltó  továbbá  a  Theatrum  Europaeum első  két  kötetének 
kimondottan  evangélikus  beállítottsága  –  csakúgy,  mint  a  Krónikáé.  A  Krónika 
nyolcadik  részében  Abelin  a  következőket  írja  1517-ről,  a  reformáció  kezdetéről: 
„Luther az Evangéliumot a pápaság alatti sötétségből újra napfényre hozta.” A Krónika 
nyolcadik és a  Theatrum Europaeum első kötete a katolikus vallást idejétmúlt vallási 
vakbuzgalomnak  nevezi,  amely  az  evangélikusok  ellen  irányul.  A  Krónika szerzője 
39 Wüthrich, L. H.: Merian i. m. 324. 
40 Uo. 324–326. 
41 Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 14. A szórakoztató rész mai fogalmaink szerint bizonyos értelemben 
„bulvárnak”, illetve „társasági híreknek” tekinthető. Például a XV. kötetben található 1697-es esztendőről 
szóló  ismertetésében  a  szerző  ebben  a  részben  megemlíti,  hogy  Provance-ban  egy  hermafroditára 
bukkantak,  az  orléans-i  hercegnő  pedig  farkasvadászat  közben  lováról  leesve  megsebesült,  és  egy 
parasztember  gyógyította  meg  a  sérült  jobb  karját,  akit  ezért  a  hercegnő  bőségesen  megjutalmazott.  
Rómában  egy  fiatal  fiú  véletlenül  belesett  a  Tiberisbe,  és  egy  kutya  mentette  meg  az  életét,  aki 
utánaugrott,  és  kihúzta  a  partra.  A  szórakoztató  rész  időjárási  szélsőségeket  és  tűzesetekről  szóló 
leírásokat  is  tartalmaz.  Így  megtudhatjuk,  hogy 1697-ben  ítéletidő  volt  Londonban,  rendkívüli  hideg 
Svédországban, hatalmas hó Svájcban. Moszkvában 1696. december 24. és 1697. január 3-a között négy 
órán belül 1400 ház leégett, Mannheimben pedig 50 újonnan épített ház lett a lángok martaléka. De ebben 
az  esztendőben  ugyancsak  tűzvész  pusztított  Cambraiban  és  Brémában  is  (a  svéd  királyi  palota  egy 
részének leégését a kötet más részénél tárgyalja a szerző). A szórakoztató rész bűncselekményekről is  
beszámol:  Münchenben  sorozatos  tolvajlások  fordultak  elő,  Luccában  gyilkosság,  Rómában  pedig 
testvérgyilkosság történt. A szórakoztató rész másik nagy egységét képezik az úgynevezett társasági hírek 
(a  magasabb  társadalmi  körök  házasságkötései,  születései,  halálozásai).  1697-ből  néhány  esküvő 
kiragadva: július 5-én házasságot  kötött  Toszkána hercege és Szászország hercegnője,  december 7-én 
Burgundia hercege és Savoya hercegnője. 1697-ben született a bajor fejedelem fia vagy a portugál király 
gyermeke, Emanuel. Ebben az esztendőben halt meg március 9-én, 33 éves korában Lord Berklei angol  
altengernagy,  akinek  egy  flottát  kellett  volna  vezetnie,  egy  héttel  később  pedig  M.  Gabaret  francia 
tengerészhadnagy. Október végén hunyt el Corti bíboros, míg Ludwig Gustav Hohenlohe titkos tanácsos 
66 éves korában halt meg Majna-Frankfurtban. TE XV. 377–380.  
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szerint  „a  pápisták  minden  erőfeszítésükkel  azon  vannak,  hogy  az  evangélikusokra 
vereséget  mérjenek”,  míg  a  Theatrum  Euroaeum „a  katolikusok  ártó  szándékáról” 
beszél, „amelynek célpontjai az evangélikusok”.42 

A Krónika kiadásával Meriannak az volt a célja, hogy a történelmi események 
bemutatásán keresztül az olvasót nevelje, aki majd ezeken keresztül le tudja vonni a 
megfelelő tanulságokat. Továbbá az olvasók gyönyörködtetése is szándékában állt, ezért 
illusztrálta a művet metszetekkel, amelyek sok rajongót és barátot szereztek a történelmi 
krónikának.43 

Merian így foglalta  össze a  Theatrum Europaeumhoz fűzött  reményeit:  „Már 
kora  ifjúságomtól  fogva  elhatároztam,  hogy  ebben  a  Theatrumban  avagy  a  világ  történetének 
színpadán bemutassam az egyetemes történelem eseményeit  a világ kezdetétől,  mind az egyházi, 
mind pedig a világi történelem leghíresebb és leghitelesebb történéseit. Ebből a célból a költségeket 
nem kímélve tudósokat és szerzőket gyűjtöttem egybe, akik nagy szorgalommal, buzgalommal és 
őszintéséggel végezték munkájukat, és elkészítették a művet a 17. századig, egészen napjainkig. Az 
így  elkészült  mű,  a  Theatrum Europaeum a  legdicsőségesebb,  legfenségesebb,  legyőzhetetlen  és 
boldog emlékezetű római császár, Mátyás, a jelenleg uralkodó Ferdinánd császár és Európa más 
magasrangú potentátjainak tetteit tartalmazza. A művet szép rézmetszetekkel is díszítettük. Nincs 
kétségem afelől, sokkal inkább reménykedem benne, hogy a Theatrum Europaeum nemcsak a most 
élő kortársaink számára lesz hasznos és kellemes olvasmány, hanem utódaink is örömmel fogják 
majd forgatni.”44 

A Krónika sikere megerősítette Merian ifjúkori elhatározását, hogy bemutassa a 
világ történelmét minden tanult és a világ dolgai iránt nyitott embernek, származásra 
való tekintet nélkül. Így jelent meg 1633-ban a Theatrum Europaeum első kötete (címe 
szerint  második),  amely  még  mindig  a  Történelmi  Krónika címet  viselte,  és  a 
legszorosabb  kapcsolatban  állt  Gottfried  krónikájával.  Ez  a  kötet  az  1629  és  1632 
közötti  eseményeket  tárgyalta,  tehát  nem volt  közvetlen  folytatása  a  Krónikának.  A 
hiányzó 1618–1628 közötti évek csak később készültek el.45  

Abelin  az 1633-ban megjelenő könyvben Gottfried  és Arlanibaeus  neve alatt 
már  Gusztáv  Adolf  harcait  is  alaposan  kielemezte.46 Abelin  egyébként  a  Mercurius  
Gallo-Belgicus  című  periodikában47 az  1628-tól  1634-ig  terjedő  időszakot  is 
feldolgozta,  igazodva a  majna-frankfurti  könyvvásárokhoz.  Az 1618–1628-as  kötetet 
végül 1635-ben adták ki, és Folytatásos Történelmi Krónikának nevezték el alcímében, 
de a fő címe már Theatrum Europaeum volt. 1633-ben még nem gondoltak erre a címre, 

42 Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 14–15.
43 Uo. 15–16. 
44 Matthaeus Merian ajánlása Majna-Frankfurt polgármesterének és Városi Tanácsának. TE I. – ajánlás. 
Merian történetírással kapcsolatos elhivatottsága elsősorban arra irányult, hogy pártatlanul a valósághű 
igazságot  napvilágra  hozza,  és  politikai-katonai  eseményekről  az  igazságot  a  lényegre  koncentrálva 
közölje, és az utókorra megbízható korképet hagyjon. Gerd Dethlefs: Schauplatz Europa. Das Theatrum 
Europaeum des Matthaeus Merian als Medium kritischer Öffentlichkeit. In: Europa im 17. Jahrhundert. 
Ein politischer Mythos und seine Bilder. Hrsg. von Klaus Bußmann – Elke Anna Werner. Stuttgart 2004.  
157.
45 A szerző Abelin volt.  Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 16. Ennek a kötetnek a címlapján a felhőkben 
Isten szemei alatt egy földgömb látható, középpontban Európával. A földgömböt egy angyal, Pax, Mars 
és Fortuna őrzi. Wüthrich, L. H.: i. m. Merian 326.
46 Az 1629–1632 közötti évek történelmét — benne az 1629. március 6-i restitúciós ediktumot, a svédek 
belépését a német háborúba, Gusztáv Adolf partra szállását Rügen szigetén 1630. július 3-án, Lützennél  
bekövetkezett halálát 1632. november 6-án — Abelin először a Frankfurter Meßrelationban írta meg. Az 
itt publikált írása az egyik legjobb forrása a harmincéves háborúnak. Ez érvényes az Arma Sueciae-ra is, 
amely az ún. svéd háborúval foglalkozik 1632-ig. Uo. 326. 
47 A  Mercurius  Gallo-Belgicus Kölnben  1594-től,  majd  Majna-Frankfurtban  1605-től  1654-ig  kettő, 
illetve féléves ritmusban latin nyelven jelent meg, és különböző szerzőket tömörített. Ez és az 1530 és 
1598 között majdnem periodikusan, Michael von Eitzing szerkesztesében napvilágot látott, a spanyolok 
elleni  németalföldi  szabadságharcot  bemutató  Relationen a  Theatrum  Europaeum  mintaképéül  is 
szolgálhattak. Dethlefs, G.: Schauplatz i. m. 157.
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és  először  1634-ben  merült  fel,  hogy ilyen  címen  kellene  folytatni  a  Krónikát.48 A 
Theatrum kifejezés egyébiránt abban az időben elterjedt volt, és könyvek címében is 
gyakran szerepelt.49

 3.3 A Theatrum Europaeum szerzői  

A  Theatrum  Europaeum címe  szerinti  első  kötete  —  amely  azonban  tehát  csak  a 
második  kötet  után,  1635-ben  jelent  meg  —  Johann  Philipp  Abelinust  jelöli  meg 
szerzőnek,  akiről  már  G.  Droysen  kimutatta,  hogy  azonos  Arlanibaeusszal,  illetve 
Godofredusszal.50 Droysen írásában továbbá kifejtette, hogy a történelmi krónika és a 
Theatrum Europaeum első és második kötetének szerzője azonos.51 Arra is utalt, hogy a 
két mű ugyanabban a nyomdában készült, és mindkettő a Merian Kiadónál jelent meg. 
A nyomda kiválasztásánál az lehetett a döntő érv, hogy mindenképpen olyan nyomdát 
találjanak, amely kevéssé terhelt más munkákkal, és gyors szállítást ígért. Akkoriban a 
szerzők, szerkesztők nemigen voltak a kiadókhoz kötve, mint ahogy a kiadók sem a 
nyomdákhoz. De előfordultak kivételek: így Meriannál dolgozott Abelin, ezen kívül S. 
Latome és M. Meyer számára is kompilált a Mercurius Gallo-Belgicusban.52 

A Theatrum Europaeum címe szerinti második, de elsőként megjelent kötete az 
1629–1632 között  történteket  dolgozza fel.  Ennek a szerzője is  Abelin volt.  Mindez 
kiderül egy levélből, amelyet Merian írt Johann Zieglernek Zürichbe 1633. december 
18-án. A levélben Merian azt kérte Zieglertől, hogy nézze át és javítsa ki a Svájcról 
szóló részeket, és bocsásson Abelin rendelkezésére olyan dokumentumokat a következő 
kötet számára,  amelyek az 1633-as esztendőről szólnak, különös tekintettel  Konstanz 
svéd  ostromára  1633  szeptemberében  és  annak  protestáns  szövetségesek  általi 
támogatásáról.53 Abelin a küldött anyagok segítségével a Theatrum Europaeum második 
kötetében részletesen írt ezekről az eseményekről.54

Az  1633.  évi  böjti  könyvvásárra  megjelent  második  kötet  egy  kereken  700 
duplahasábos oldalból álló, fólió-formátumú kiadvány. Még nem Theatrum Europaeum 
volt a címe, hanem Gottfried Krónikájának a folytatásaként a következő címet viselte: 
Historischer Chronicken Continuation. Sőt a címoldalon egy tartalmi ismertető mellett 
ez állt:  Historische Chronick. Ezt a kötetet Merian ifj. János Miksának ajánlotta 1633. 
április 8-i keltezéssel. A szerző, Abelin ebben a kötetben egyértelműen protestánspárti, 
hiszen Gusztáv Adolf svéd király 1632. február 11-én bevonult Majna-Frankfurtba, a 
birodalmi  város  pedig  kezdetben  támogatta.  Ennek  fejében  a  svéd  király  védelmet 
biztosított  a  város  számára,  szabad  áthaladást  engedélyezett  a  kereskedőknek,  és  a 
könyvvásárt  is  pártfogásába  vette.  Majna-Frankfurtban  a  Gusztáv  Adolf  iránti 
lelkesedés  ekkor  nem  ismert  határt,  a  lützeni  csatában  bekövetkezett  halála  pedig 
hírnevét  a  végtelenségig  fokozta.  Azonban  miután  a  Bernhard  von  Weimar  vezette 
császári hadsereg 1634. szeptember 6-án Nördlingennél megverte a svédeket, Majna-
Frankfurtban  mérséklődött  a  svédek  iránti  lelkesedés.  A  szabad  birodalmi  város 
alkalmazkodott az új helyzethez, nyitottságot mutatott a császárral szemben, belépett a 

48 Bár feltűnő, hogy Merian az 1633-ban megjelent kötet előszavában már használja a  Theatrum szót: 
„Bücher auf das öffentliche Theatrum der Welt producieren”. Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 17. 
49 Uo. 16–17. 
50 G. Droysen: Arlanibaeus Godofredus Abelinus. Habilitat.-Schrift, 1864. Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 
11. 
51 Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 11. 
52 Uo. 11-12. 
53 Wüthrich, L. H.: Merian i. m. 326. 
54 Uo.
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Prágai Szövetségbe, a svédeket pedig elűzte a városból. Meriannak is igazodnia kellett 
az új helyzethez – igaz mindezt nem szívesen tette.55 

A  második  kötet  1637-ben  megjelent  második  kiadását  Johann  Flitner 
történésszel  újraíratta,  aki  ebből  a  kiadásból  kihagyta  Abelin  svédeket  pártoló  és 
Habsburg-ellenes  szakaszait.56 Az  olvasóhoz  intézett  előszavában  Merian  közzétette 
Abelin  1634.  szeptember  12-én  bekövetkezett  halálhírét,  majd  rosszallóan  a 
következőket  írta  korábbi  szerzőjéről:  „Abelin  gyakran  kevés  szorgalmat  fordított  a 
munkára, és sajnos nem tartózkodott a pártosságtól”.57 

 Merian  tovább  foglalkoztatta  Flitnert  a  Theatrum Europaeum harmadik 
kötetének előkészületi  munkálataival,  azonban a harmadik kötet  végül az assenheimi 
egyházi  és  tanárember,  Heinrich  Oraeus  műveként  jelent  meg.  Flitnert  ismeretlen 
okokból  Merian  még a munka befejezése  előtt  elbocsátotta.  Az 1639-ben megjelent 
harmadik kötet (1633–1638 közötti évek eseményei) és az 1643-ban napvilágot látott 
negyedik  kötet  szerzője  is  Oraeus  volt,  aki  Straßburgban  és  Majna-Frankfurtban 
teológiát  tanult,  majd utazásokat tett,  amelyek során Angliába és Rómába is eljutott. 
Ezután Hessenben tanárként működött, majd 1639-ben Hanauban hivatalt vállalt. Ekkor 
kezdte  Merian  megbízásából  szerkeszteni  a  Theatrum Europaeumot,  amit  igyekezett 
előítéletek nélkül írni. A nördlingeni csata utáni megváltozott politikai helyzet amúgy 
sem tett  volna lehetővé a  császárellenes  beállítottságot  a mű számára – mindenestre 
Merian ezt világosan a tudomására hozta. Oraeus különös érdeklődést mutatott Gusztáv 
Adolf  személye  iránt,  és  reménykedett  egy,  a  svédek  beavatkozásával  létrejövő 
igazságos  vallásbékében.  Általában  is  gyűlölte  a  háborúkat,  többször  panaszkodik  a 
„háborús őrület” ellen, és békéért könyörögött.58 

Feltételezhetően Oraeus hiányosságai miatt keresett Merian új szerzőt az ötödik 
kötet (1643–1647 június) számára, amelyet a költő és történész, Johann Peter Lotichius 
személyében talált meg.59 Merian az ötödik kötet megírása mellett felkérte Lotichiust, 
hogy írja meg az első négy kötet latin fordítását is. Merian Károly Gusztáv Wrangel 
marsallnak (1613–1676) írt egy levelet 1647. szeptember 18-án, amelyben tájékoztatta, 
hogy „mindaz, ami az első négy kötet német verziójában hiányos vagy pedig teljesen 
hiányzik, az az új latin kötetben ki van javítva, és ki van egészítve”.60 1646-ban Merian 
és Lotichius kiadták latinul az Abelin által írt első két kötetet61 több mint 1200 oldalon 
fólió alakban. Az 1645. augusztus 1-én keltezett ajánlást III. Ferdinándnak (1637–1657) 
címezte, egyúttal reagálva a megváltozott politikai helyzetre kihagyta a latin fordításból 
Abelin evangélikuspárti szemléletét. Ebben a kötetben található még egy ajánlás a nyolc 
választófejedelemnek. 1650-ben, néhány nappal Merian halála után látott napvilágot a 
55 Uo. 326–327. 
56 A második kötet második kiadásának címlapján már nem az állt, hogy „Iohannem Philippum Abelinus 
készítette”,  hanem  a  következő  megjegyzés:  „A  kötetet  kezdetben  I.  P.  A.  Magister  írta,  azonban 
Johannem Flitnerum nagyobbrészt revidiálta és kijavította.” Uo. 328. 
57 Ugyanakkor dicséri Flitnert, „aki a kötetet ellenőrizte, a felesleges részeket belőle kivette, ahol hiány 
mutatkozott, és méltó volt a történelmi közlésre, azokat a részeket belevette, és összességében az egész 
kötetet  feljavította”.  Uo.  327–328.  Hermann  Bingel  müncheni  disszertációját  1909-ben  a  Theatrum 
Europaeum szerzőinek szentelte, akiknek munkásságát elsősorban a forráskritika és beosztási kritériumok 
alapján  vizsgálta  és  minősítette.  Abelin  —  a  Theatrum  Europaeum első  két  kötetének  szerzője  — 
Bingeltől  „nagyon  jó”  minősítést  kapott.  Stílusát  koncentráltságában,  folyamatosságában, 
gördülékenységében kiemelkedőnek minősítette. Uo. 329. 
58 Oraeus 1646-ban hunyt el. Bingel értékelése szerint Oraeus inkább a stilisztikában erősebb, semmint  
történelmi íróként. A részletekben kimutatható sok hanyagság, megbízhatatlan források felhasználása és a 
sok ismétlés az Oraeus által írt kötetekben a Theatrum Europaeum minőségi hanyatlását vonták maguk 
után. A kötetek hónapok szerinti monoton rendezési elve pedig fárasztólag hat az olvasóra. Uo.
59 Korábban már dolgoztak együtt, amikor 1629-ben Merian kiadta Lotichius egy orvosi művét. Uo. 330. 
60 Uo.
61 Theatrum Europaeum I–II. Rerum Germanicorum Libri 
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második  latin  nyelvű  kötet,  amely  Oraeus  két  művét  tartalmazta62,  ugyancsak  III. 
Ferdinándnak és a nyolc választófejedelemnek szóló ajánlással. A két latin nyelvű kötet 
felépítése  elviekben  hasonló,  eltekintve  a  címtől  és  a  Faciei-be  utólag  beillesztett 
uralkodói képmásokkal. Arra vonatkozóan nincsenek információink, hogy vajon Merian 
tervezte-e a többi kötet latin nyelvű kiadását is, de ez teljességgel elképzelhető.63 

A Lotichius által írt ötödik, német nyelvű kötet 1647 nyarán jelent meg, és az 
1643–1647 közötti éveket ismertette. A Merian által aláírt ajánlás 1647. szeptember 6-
án  Károly  Gusztáv  Wrangelnek  szólt.  Úgy tűnik  azonban  Merian  az  ötödik  kötetet 
túlságosan hamar kinyomtathatta, mivel csak szeptember 18-i levelében kérte Wrangel 
engedélyét, hogy a kötetet neki ajánlhassa. Az ajánlást Wrangel 100 dukáttal jutalmazta. 
A  neki  ekkor  leszállított  német  és  latin  nyelvű  kötetek  még  mindig  megvannak 
Stockholmtól 50 kilométerre északra fekvő kastélyában. Ennek a kastélynak eredetiben 
fennmaradt  könyvtárában  egyébként  Merian  legtöbb  nyomtatott  műve  megtalálható, 
gyakorlatilag „nyomdafriss” állapotban.64

Lotichius  rendszerező  elvként  Oraeushoz  hasonlóan  ugyancsak  a  hónapokat 
használta, ami hasonlóképpen monotonitást kölcsönzött a műnek. Szövegét teljesen az 
időközben  Münsterben  megkezdődött  béketárgyalások  sikeres  lezárásához  igazította. 
Bár semlegességre törekedett, és már nem tűnik hangsúlyozottan svédbarátnak, mégis 
megállapítja,  hogy  a  svédeket  a  Német-római  Birodalomban  tulajdonképpen  idegen 
betolakodóknak  tekintik.65 Lotichiust  orvosként  érdekelték  az  orvosi, 
természettudományos vonatkozások. Az örökösökkel heves vitái voltak, különösen ifj. 
Matthäus  Meriannal,  mivel  a kiadó úgy vélte,  hogy Lotichius  szándékosan beleírt  a 
kötetbe  tudományosan  helytelen  adatokat,  amelyekért  a  kiadó  nem  vállalta  a 
felelősséget, sőt az ötödik kötet további két kiadásából (1651, 1707) nevét is törölték.66 

A következő,  hatodik  kötet  (1647 július–1650)  csak  öt  év múlva  jelent  meg 
1652-ben.  Az  id.  Matthaeus  Merian  halálától  kezdve  az  ifj.  Matthäus  Merian 
foglalkozott  elsősorban  a  kiadó  ügyeinek,  így  a  Theatrum  Europaeum kiadásainak 
továbbvitelével.  Ő  gondozta  1687-ben  bekövetkezett  haláláig  a  VI–XII.  köteteket, 
amelyeknek eseményei 1647-től kezdődnek — a vesztfáliai békekötés kezdetétől —, és 
utána  különösen  a  Svédország  által  folytatott  háborúkra  vonatkoznak.  Ifj.  Merian 
ezeknek a köteteknek az elkészítésénél is tevékenyen közreműködött mind a képanyag 
beszerzésénél,  mind  pedig  a  csaták,  hadjáratok  leírásánál.  Ennek  során  felhasználta 
szerteágazó kapcsolatait, mint ahogy Wrangel tábornokhoz fűződő barátságát is. Három 
svéd erődítéstiszt — Conrad Mardefeld, Erik Jönsson Dahlberg és Carl Heinrich von 
der  Osten  —  is  sokat  segített  neki  a  hadiesemények  leírásánál  és  a  metszetek 
elkészítésénél.67 

Az örökösök egy újabb szerzőt is bevontak a sorba, a regensburgi Johann-Georg 
Schledert  (1610 körül–1689), aki mind a hatodik,  mind pedig a hetedik (1651–1657 
március) kötetet írta. A hetedik kötet észrevehető késlekedéssel csak 1663-ban jelent 
meg.  Schleder  költő  volt  és  majna-frankfurti  gimnáziumi  tanár.  Mindig  különös 
62 Theatrum Europaeum III–IV. Theatri Europaeo-Germanici Faciei 
63 Wüthrich, L. H.: Merian i. m. 329–333. 
64 Uo. 330. 
65 Bingel  megállapítja,  hogy  Lotichiust  szerzőként  alig  lehet  többre  értékelni  Oraeusnál.  Azonban 
leszögezi, hogy a rossz forrásanyagot viszonylag jól használta fel. Uo.
66 Uo. 330–331. A Theatrum Europaeum különböző köteteiben gyakran előfordulnak ún. csodás elemek, 
amelyekben keverednek a természettudomány, babona, félelem elemei. Megfigyelhető,  hogy a kötetek 
előrehaladtával  ezek  száma  csökken,  és  a  természettudományos  leírások,  ábrázolások  (pl.  üstökös 
ábrázolása,  Vezúv kitörése)  egyre  pontosabbak lesznek,  a  „tudományos  elem” egyre  inkább előtérbe 
kerül. 
67 Wüthrich, L. H.: Merian i. m. 331. 1652-től a kiadó megnevezése a következő: „Matthäi Merians Seel. 
Erben” – azonban mindennek az igazi hajtóereje ifj. Matthäus Merian volt. Uo.
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érdeklődést  mutatott  az  őt  formáló  városok,  Regensburg  és  Majna-Frankfurt  iránt. 
Protestáns érzelmű volt, de igyekezett semlegességre törekedni. Azonban elítélt minden 
nem  keresztény  vallást,  különösen  a  keresztény  szeparatizmus  ellen  lépett  fel 
erőteljesen.  Rendszerező  elvként  Abelinhez  hasonlóan  a  hónap  helyett  az  évet 
választotta, ehhez pedig a következő szerzők is tartották magukat. A leírt eseményektől 
való jelentős  időbeli  távolság  Schleder  számára  jobb forráskritikát  tett  lehetővé.68 A 
hetedik kötet címlapján először jelent meg az Irenico-Polemographia felirat, amely szó 
szerint  azt  jelenti,  hogy  „béke  és  háború  leírása”.  Ez  a  jelzés  a  tizedik  kötetig 
fennmaradt, akkortól azonban eltűnt. 69

A  VIII–IX.(1657  április–1665)  és  a  X.  kötet  (1665–1671)  egy  részének  a 
szerzője a sziléziai Martin Meyer volt (1640 körül–1672). Az általa írt kötetek az 1658-
tól 1668-ig terjedő időszakot ölelik fel, azaz I. Lipót és XIV. Lajos uralkodásának első 
részét. Meyer Majna-Frankfurtban történeti publicistaként tevékenykedett anélkül, hogy 
bármiféle  hivatalt  betöltött  volna.  A  Theatrum Europaeumnál  végzett  munkája  a 
forrásanyag  gondos  és  alapos  megválasztásáról  és  kiértékeléséről  tanúskodik. 
Mindvégig objektivitásra törekedett.70

A tizedik kötet második részét (1668–1671) Wolfgang Jakob Geiger fejezte be, 
aki eredeti foglalkozását tekintve jogász volt.71

A  XI–XV.  kötetig  (1672–1700)  nincs  feltüntetve  a  szerző,  ráadásul  a  XV. 
kötetet  nem  „Matthaeus  Merian  örökösei”  adták  ki,  hanem  „Carl  Gustav  Merian” 
örökösei. Carl Gustav Merian (1655–1707) ifj. Matthäus Merian első gyermeke volt, aki 
I.  József  császártól  nemesi  rangot  kapott.  Berlinben  élt,  és  a  porosz  Titkos 
Kamaratanács  tagja  volt.  Úgy  tűnik,  hogy  élete  vége  felé  a  Theatrum  Europaeum 
különböző  köteteinek  kiadásait  aktívan  szorgalmazta  és  elősegítette.  Az  ismeretlen 
szerzők által írt öt kötet hasonló stílusban van megírva, mint Meyer és Geiger kötetei.72

A XV. kötetet — amely az 1696 és 1700 közötti éveket tekinti át, és amelyet a 
rijswijki békekötés (1697) kapcsán különösen sokat tanulmányoztam — kiemelve ebből 
a csoportból a következőket állapíthatjuk meg. A XV. kötet szerzője ismeretlen. Csak 
annyi biztos, hogy Majna-Frankfurtban élt és írt. A munkamódszere alig különbözik a 
Theatrum Europaeum többi szerzőjének módszerétől. Figyelemreméltó, hogy rendkívül 
jó  történelmi  ismeretekkel  rendelkezett,  sőt  gyakran  visszautalt,  illetve  megtárgyalt 
korábbi  kötetekben  részletezett  eseményeket.  Feltűnő  továbbá,  hogy  az  égi  és 
csodajeleket — elődeitől eltérően — bizonyos távolságtartással kezelte.73 

Az  anyagok  elrendezésében  a  szerző  legalábbis  kezdetben  az  elődök 
nyomdokain  haladt,  később  azonban  módosításokat  hajtott  végre,  bár  a  korábbi 
rovatszerű  elrendezésen  érdemben  nem  változtatott.  A  XIII.  kötettől  kezdődően 
határozta  el  a  szerző,  hogy  a  háborús  eseményeket  évről-évre  és  nem  pedig 
országonként mutatja be. Ily módon beszámolt a császár, a lengyelek, a moszkvaiak és a 
velenceiek  török  elleni  harcairól,  majd  részletesen  tárgyalta  a  francia–német 
összecsapásokat. Az évről-évre való ismertetést azért választotta, mert ha a különböző 
háborús eseményeket a megfelelő országok rovatában tárgyalja, akkor az egész leírás 
68 Bingel szerint a Schleder által írt kötetek Abelin kötetei mellett az egész könyvsorozat legjobbjai közé 
tartoznak. Uo.
69 Uo. 331–332. 
70 Uo. 332. 
71 Uo.  Noha  Geiger  a  tizedik  kötet  címoldalán  egyedüli  szerzőként  van  megjelölve,  Bingel  azt 
valószínűsíti, hogy csak a tizedik kötet második fele származik Geigertől. Uo.
72 Uo. Bingel úgy véli, hogy mind a XI. kötet — amely különösen a Brandenburgi Választófejedelemség 
ügyeivel foglalkozik — mind pedig a XII–XV. kötetek különböző szerzőktől származnak. Uo.
73 Viszont előszeretettel vél jeleket felfedezni a számokban, és feltűnik neki, hogy több királyi személy az 
évszázadváltás  előtt  halt  meg,  amiből  arra  következtet,  hogy  Isten  a  küszöbönálló  új  évszázadot  a  
történelem színpadán új szereplőkkel akarja megkezdeni. Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 95.
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szakadozottá válna, ráadásul ugyanaz az esemény többször is szerepelt volna. Ezután 
már  újra  a  Schleder  által  jól  ismert  országonkénti  rovatok  következnek.  Azonban 
ezeknél  is  további  felosztásokat  hajtott  végre.  Például  már  szétválasztotta  Hollandia 
történetét  a spanyol-németalföldi  részre és az Egyesült  Hollandia  történelmére,  vagy 
Itália államait is egyenként mutatta be. Különösen részletesen taglalta a Német-római 
Birodalmat,  méghozzá  rang  szerint.  Először  következnek  magára  a  Császárságra 
vonatkozó események,  majd a további sorrend: választófejedelemségek, hercegségek, 
grófságok, majd végül különböző világi és egyházi rendek történései.74

A  háborús  eseményeknek  két  nagy  csoportjuk  van.  Egyik  a  német–francia, 
másik  a  keresztény–török  háborúk  csoportja.  Mindkét  esetben  a  szerző  pártállása 
természetesen  adott.  Birodalmi  németként  és keresztényként  a  franciák és a törökök 
ellen ír.  Franciaországot  a Német-római  Birodalom általános ellenségének tekinti.  A 
szerző szerint a francia követelések békétlenséget szülnek, és bár XIV. Lajos úgy tesz, 
mintha békére vágyna, egyre-másra foglalja el a Német-római Birodalom erődjeit, sőt 
megszállta Straßburgot is, amely pedig a Német-római Birodalom előretolt bástyája. A 
szerző  különösen élesen  ír  a  franciák  által  Pfalzban  elkövetett  erőszakoskodásokról, 
gyújtogatásokról. Mindezeket a cselekményeket a franciák látszólagos okokkal akarják 
igazolni. Ámde a szövetségesek a franciákon tartják a szemüket, és a világ tudomására 
hozzák barbár cselekedeteiket,  ráadásul  mind fegyveresen,  mind jogilag megteszik a 
szükséges  ellenlépéseket.  Különösen Frigyes  Vilmos  brandenburgi  választófejedelem 
franciaellenes tetteinek szentel nagy teret a szerző.75

A háborús és politikai események mellett a szerző nagy figyelmet fordít a vallási 
kérdésekre is.  Abból  a  módból,  ahogyan  az eseményeket  megközelíti,  egyértelműen 
kitűnik,  hogy a szerző protestáns.  Különösen kiviláglik  ez abból,  ahogyan például  a 
hugenották elűzéséről beszél.  Az inkvizícióról is elítélően ír,  idejétmúlt  és felesleges 
eljárásnak tartja.  De vallási  beállítottsága megnyilvánul abban is, ahogyan az angliai 
trónváltást említi.76

Carl Gustav Merian 1707-ben bekövetkezett halála után örökösei egy új szerzőt 
választottak,  azonban nem engedték meg neki,  hogy név szerint feltüntesse magát.77 

Schneider  1667-ben  született  Breslauban  (Wrocław,  Boroszló),  papként  és  udvari 
prédikátorként  tevékenykedett  a  Solms-Laubach-i  grófságban,  majd  jogászként 
működött  Michelstadtban.  A  drezdai  Miasszonyunk  templomának  is  volt  a 
prédikátora.78 

Az 1734-ben megjelent  XX.  kötet  (1713–1715)  még  mindig  a  „Carl  Gustav 
Merian”  örökösei  kiadói  megjelölést  viseli,  noha  ő  már  1707-ben  meghalt.  Id. 
Matthaeus Merian utolsó leszármazottai, akik akkoriban még Majna-Frankfurtban éltek, 
az  unokája,  Daniel  (1672–1743),  aki  hadmérnök  és  az  ő fia,  Carl  Matthäus  (1705–
1770),  egy  nemesi  rangot  kapott  festő  voltak.  Kiadóként  egyikőjük  sem  jöhetett 
számításba.79

74 Uo. 95–96. 
75 Uo. 96–97. 
76 Uo. 98. 
77 X. Struve 1802-ben megjelent  Bibliotheca Historica-jából mindenesetre  kiderül,  hogy a XVI–XIX. 
(1701–1712) kötetek szerzője Daniel Schneider volt. Wüthrich, L. H.: Merian i. m. 332.
78 Bingel úgy véli, hogy a XX–XXI. (1713–1718) kötetet is Schneider írta, amelyek 1734-ben és 1738-
ban  jelentek  meg a  Merian  kiadó  1727-ben  bekövetkezett  hanyatlása  után.  Ennek alapján  Schneider 
majdnem negyven éven át hűséges maradt a Merian kiadóhoz. Bingel és Struve Abelin mellett Schneidert 
tartják  a  sorozat  legfigyelemreméltóbb  szerzőjének.  Schneider  munkája  a  történelmileg  lényegesre 
koncentrálódik, szövegét tárgyilagosan formálja meg a rendelkezésre álló források alapos kiértékelésével.  
Uo.
79 Uo. 332. 
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A XXI. zárókötet (1716–1718) nélkülözi a kiadói megjelölést. Az 1718-as évvel 
fejeződik be, amellyel a Theatrum Europaeum éppen százéves évfordulóját ünnepelte – 
mint ahogyan a címoldalon is feltüntették („Iubilaeum Theatri Europaei”). A zárókötet 
bevezető része az összes eddigi kötet  lényeges részeinek összefoglalását tartalmazza, 
így mintegy regiszterként is lehet használni.80

 3.4 A kötetek szerkezete  

Minden kötet több év eseményeit ismerteti. A kötetek külalakja és nagysága azonos. A 
kötetek legelején található metszetet  a címlap követi,  amelyen a címen kívül a kötet 
rövid tartalma, szerkesztője, a kiadó, a kiadás éve, valamint a nyomda is szerepel.

A Theatrum Europaeum példányait kivétel nélkül majna-frankfurti nyomdákban 
nyomtatták.81 

A fenti nyomdászéletutakból világosan kirajzolódik az apáról-fiúra átöröklődő 
majna-frankfurti  nyomdászvállalkozások  képe,  amely  gyakran  még  későbbi 
leszármazottakra is áthagyományozódott.82 

80 Uo. 332–333.
81 A Theatrum Europaeum 1662-es I. kötete Daniel Fievet nyomdájában készült, aki 1656 és 1673 között  
működött Majna-Frankfurtban nyomdászként. Daniel Fievet az ugyancsak nyomdász Philipp Fievet fia 
(meghalt  1649-ben),  és  1661.  február  16-án  lett  majna-frankfurti  polgár.  1661.  április  23-án  kötött 
házasságot az amszterdami Anna Blanckarttal. Fievet először anyja műhelyében dolgozott, majd 1653-tól 
önállóan működtette a  vállalkozást.  1673. december  16-án temették el.  Özvegye  ezután hozzáment  a 
nyomdász Johann Haase-hoz. A III.  kötetet Balthasar  Christoph Wusten nyomtatta,  aki 1656 és 1702 
között  tartott  fenn  nyomdát  Majna-Frankfurtban.  Wusten  1630-ban  született  Wittenbergben  egy 
könyvkereskedő fiaként. 1654-ben kötötte első házasságát Anna Margaretevel, az ugyancsak nyomdász 
Kaspar Rötels egyik leányával. 1673-ban házasodott másodszor, ekkor Dorothea Katharina Hüttnert vette 
feleségül, és átvette Rötels nyomdáját  a Trierischen Platzon. 1661-ben 2400  guldenért megvásárolta a 
Schlesinger Hofot. Nyomdájában főként Bibliákat, vitairatokat, prédikációkat és a wittenbergi teológiai 
iskola exegetikus műveit nyomtatták ki. 1666 októberében és 1668 júliusában Wusten fizetésképtelenné 
vált. Ekkor Johann David Zunner kiadóval egy kiadói közösséget hoztak létre, aminek következtében 
anyagi  helyzete  nagymértékben  megjavult.  1680-ban  24  betűszedőt  és  nyomdászt  foglalkoztatott 
műhelyében. Azonban 1684-ben ismét csődközeli állapotba jutott, Juden és Zunner kiadóknak több ezer 
guldennel tartozott. Az utóbbival 1687. július 6-án sikerült egyezségre jutnia. Zunner számára 1698-ig 
kinyomtatta  a  Bibliát,  továbbá Heinrich  Müller  prédikációit.  Wusten 1704-ben hunyt  el.  A IV.  kötet 
Johann Goerlin műhelyében látott  napvilágot,  aki  1659 és 1703 között működött Majna-Frankfurtban 
nyomdászként.  Apja Johann Ludwig Görlin ulmi lelkész.  Az ifjabb Goerlin 1658. július 19-én kötött 
házasságot Anna Katharinával, Anton Humm nyomdász (1615–1659) leányával. Goerlin 1659. július 19-
én kapta meg a majna-frankfurti  polgárjogot.  Leánya 1703-ban a nyomdász  Johann Matthäus Andrea 
felesége lett.  Az V. kötetet Wolfgang Hoffmann, a VI. kötetet Daniel Fievet, a VII–VIII. kötetet Johann 
Goerlin, a X. kötetet Balthasar Christoph Wusten és Johann Goerlin, a XI. kötetet pedig Johann Philipp 
Andrea készítette. Andrea 1682 és 1722 között tevékenykedett Majna-Frankfurtban nyomdászként. 1654. 
szeptember  4-én  született  Herbornban  a  nyomdász  Johann  Andrea  (1626–1693)  fiaként.  1681-ben 
házasságot  kötött  Katharina  von der Lahrral.  1681. március 1-én majna-frankfurti  polgárjogot  kapott.  
Ugyanabban  az  évben  átvette  atyja  nyomdájának  irányítását.  1703–1706  között  kiadott  egy  kiadói 
katalógust (Catalogus librorum). Johann Philipp Andrea 1722. december 25-én halt meg. A XII–XIV. 
kötet Johann Goerlin, a XV. kötet ismét Johann Philipp Andrea nyomdájában készült, míg a XVI–XIX. 
kötetet Anton Heinscheidt nyomtatta ki. Anton Heinscheidt ugyancsak nyomdász fia volt, akinek az apja 
1687. április 28-án panaszt tett a Városi  Tanácsnál  a többi nyomdász ellen – eredmény nélkül.  Josef  
Benzing: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im Deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963. 
126–129.  A XX. kötet Johann Benjamin Andrea nyomdájának nevéhez fűződik, míg a többi kötetnél  
nem volt feltüntetve a nyomda. 
82 A  műhelyek  nagysága  változó  volt.  Voltak  egészen  kis  műhelyek  is,  amelyek  mindössze  34  fős  
személyzettel dolgoztak, és elsősorban igénytelenebb, bulvárjellegű röplapokat adtak ki. Az egészen nagy 
kiadók  működéséhez  nagy  személyzetre  volt  szükség.  Ide  tartoztak  a  hírhozók,  informátorok, 
postamesterek,  fogalmazók,  nyomdászok,  rézmetszők,  kiadók,  könyvkereskedők,  utcai  árusok stb.  G. 
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A  legtöbb  kötet  ajánlást  is  tartalmaz  egy  rangos  pártfogó  felé.  A  kiadó 
mindvégig igyekezett  a köteteknek magasrangú támogatót keresni,  aki nyilvánvalóan 
anyagilag  is  segítette  a  megjelenést,  és  növelte  a  kiadvány  presztízsét.  A  pártfogó 
kiválasztása  egyes  köteteknél  összefügghetett  az  illető  személy  vizsgált  időszakban 
játszott  szerepével,  mindenesetre  az ajánlás  szövegében a kiadó a  patrónus érdemeit 
nem magasztalja, csak a neki kijáró tiszteletet adja meg, például a címek tekintetében. A 
különböző köteteket a kiadó a következő személyeknek ajánlotta:

I.  kötet:  Majna-Frankfurt  polgármestere  és  Majna-Frankfurt  birodalmi  város 
Városi Tanácsa.

II.  kötet:  ifj.  János  Miksa  Majna-Frankfurt  birodalmi,  választói  és 
kereskedőváros tanácsosa.83

III.  kötet:  György hesseni tartománygróf,  Katzenelnbogen,  Dietz,  Ziegenhäin, 
Nidda, Isenburg és Büdingen grófja.

V. kötet: Károly Gusztáv Wrangel Schog kolostorának és Rostorp ura, királyi 
svéd birodalmi tanácsos, tábornok és tábornagy Németországban.84 

VI.  kötet:  Károly Gusztáv svéd választott  herceg és örökös fejedelem,  rajnai 
palotagróf,  Bajorország,  Gülch,  Kleve és  Berg  hercege,  Veldenz,  Spanheim,  Marck, 
Ravenspurg és Mörtz grófja, Ravenstein ura.

VII. kötet: Henrik Vilmos Starenberg grófja, a római császár titkos tanácsosa és 
udvari marsallja.

VIII. kötet: III. Frigyes Dánia, Norvégia, Gotha és Wenden királya, Schleswig, 
Holstein, Stormaren és Dithmarsen hercege, Oldenburg és Delmenhorst grófja.85

IX. kötet: V. Lajos hesseni tartománygróf.
XI.  kötet:  Frigyes  Vilmos  brandenburgi  választófejedelem,  a  Szent-római 

Birodalom örökös  kamarása,  Magdeburg,  Jülich,  Kleve,  Bergen,  Stettin,  Pomeránia, 
Cassuben,  Wenden,  Szilézia,  Crossen  és  Jägerndorf  hercege,  Nürnberg  várgrófja, 

Etényi  Nóra:  Hadszíntér  és  nyilvánosság.  A  magyarországi  török  háború  hírei  a  17.  századi  német 
újságokban. Bp. 2003. Uo. 41.
83 A  17.  századi  újságkiadás  legfontosabb  centrumai  Augsburg,  Regensburg,  Köln,  Majna-Frankfurt, 
Nürnberg  és  Hamburg  voltak.  Ezek  egyszerre  voltak  nagy  forgalmi  hírközpontok  és  a  nyomdászat 
fellegvárai. Majna-Frankfurt Lipcse mellett már ekkor is híres volt félévenkénti könyvvásárairól. Majna-
Frankfurt  a postai útvonalak metszéspontjában feküdt, ezenkívül ott működött a birodalmi cenzúra. A 
mainzi  érsek  közelsége  is  befolyásolta  a  megjelenő  lapok  tartalmát.  Uo.  44.  A  fenti  okok  is 
közrejátszhattak  abban,  hogy  Merian  az  első  két  kötetet  magasrangú  majna-frankfurti  városi 
tisztségviselőknek ajánlotta, lévén a Theatrum Europaeum majna-frankfurti újság. A későbbi kötetekben 
is megfigyelhető egyfajta tiszteletadás a város potentátjai felé. A VIII.  kötet (1667) kiemeli az akkori  
polgármester érdemeit a Lipót császárrá választását (1658) követő zavargások megszüntetésében (erről 
disszertációm későbbi fejezetében részletesen írok majd). TE VIII. 492–494.  
84 Az 1647-ben  megjelent  ötödik kötet  nagy terjedelemben  foglalkozik  a  harmincéves  háború  utolsó 
szakaszával,  ezen  belül  is  Svédország  szerepével,  amelyben  kiemelkedő  szerepe  volt  Wrangel 
tábornoknak. A kötet megjelenésekor pedig már zajlottak a münsteri és osnabrücki béketárgyalások, így 
valószínűleg a kortársak már higgadtabban értékelték a háború eseményeit,  így magyarázható a svéd  
tábornoknak szóló ajánlás egy, a Német-római Birodalom területén megjelenő kiadványban.
85 A VIII. kötet nagy teret szentel az északi háború eseményeinek, amelyet az olivai béke (1660) zárt le,  
így kézenfekvőnek tűnik a dán királynak tett ajánlás. Az ún. első északi háború 1656-ban kezdődött egy 
Lengyelország elleni svéd támadással. A varsói csatában a svéd–brandenburgi csapatok győzelmet arattak 
a lengyelek felett. Miután a császári diplomata, Franz Paul von Lisola Brandenburgot 1657-ben bevonta a 
Svédország  elleni  koalícióba,  a  háborút  a  császár  a  továbbiakban  közösen  folytatta  Brandenburggal, 
Oroszországgal,  Hollandiával  és  Dániával  együtt  Svédország  ellen.  Az  olivai  béke  (1660)  francia 
közvetítéssel jött létre, és megnövelte Franciaország befolyását a Keleti-tenger térségében. A vesztfáliai 
békét  azonban nem I.  Lipót  törte  meg,  hanem Svédország,  amely egyike  volt  a  vesztfáliai  béke két  
garantáló hatalmának. Harm Klueting: Das Reich und Österreich 1648–1740. In: Sacrum Imperium. Das 
Reich und Österreich 996–1806. Hrsg. von Wilhelm Brauneder – Lothar Höbelt. Wien–München–Berlin 
1996. 200.
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Halberstadt,  Minden  és  Kamin  fejedelme,  Mark  és  Ravensperg  grófja,  Ravenstein, 
Lauenburg és Büttau ura.86

XIII.  kötet:  III.  Frigyes  brandenburgi  választófejedelem,  a  Szent-római 
Birodalom örökös  kamarása,  Magdeburg,  Kleve,  Jülich,  Bergen,  Stettin,  Pomeránia, 
Cassuben, Wenden és Szilézia nagyhercege, Nürnberg várgrófja, Halberstadt, Minden, 
Kamin fejedelme, Hohen-Zollern, Mark és Ravensperg grófja, Ravenstein, Lauenburg 
és Büttau ura.87 

XIV.  kötet:  József,  választott  római  király,  minden  időkre  a  Birodalom, 
Németország,  Magyarország,  Dalmácia,  Horvátország  és  Szlavónia  királya,  Ausztria 
főhercege, Burgundia, Stájerország, Karintia, Krajna, Württenberg hercege, Habsburg 
gróf, Tirol és Görtz grófja.88

XX. kötet:  itt  három ajánlás is  van.  Franz Adolf  Dieterich Ingelheim bárója, 
Schönberg, Holzhausen és Felső-Erlebach ura, a római császár titkos tanácsosa, a Szent-
római Birodalom kamarabírája. Károly, Miedt grófja, Rundel és Asenburg ura, a római 
császár titkos tanácsosa, a Szent-római Birodalom Kamarabíróságának elnöke. Ambros 
Franz Friedrich Christian Adelbert Birmont és Brezenheim grófja, Rersen ás Aurath ura, 
a római császár titkos tanácsosa, a Szent-római Birodalom Kamarabíróságának elnöke.

XXI.  kötet:  Christian  Ludwig  mecklenburgi  herceg,  Menden,  Schwerin  és 
Ratzenburg fejedelme, Schwerin grófja, Rostock és Stargard ura.

Az  ajánlásokból  látható,  hogy  a  Theatrum  Europaeum kezdettől  fogva  igen 
elismert  volt.  A  csúcspontot  a  József,  római  királynak  tett  ajánlás  jelentette  (XIV. 
kötet), de nagyon magas rangot biztosított az újságnak a dán királynak (VIII. kötet), a 
porosz választófejedelemnek (XI. és XIII. kötet) és a rajnai palotagrófnak tett ajánlás is 
(VI. kötet). A XV. kötettől kezdve ugyanakkor fokozatos rangcsökkenés vehető észre, 
vagy nem akadt pártfogó, vagy pedig az előzőkéhez képest csak alacsonyabb társadalmi 
rendű. A magasrangú pártfogók ellenére a szerzők végig tárgyilagosságra törekedtek, 
ezzel is növelve és biztosítva a kötetek magas presztízsét. 

A  Theatrum  Europaeum történelmi  hitelességgel  ismerteti  egy  adott  év  fő 
eseményeit  országokra  lebontva.  A  kötetek  elején  vannak  a  jelentősebb  események 
(például  háborúk,  békekötések),  majd  valamivel  könnyedebb  témák  jönnek  (például 
udvari,  protokolláris,  diplomáciai  történések),  végül  egyéb  olyan  érdekességek 
következnek,  mint  időjárási  szélsőségek,  tűzesetek,  bűncselekmények,  születések, 
házasságkötések, halálozások.89

86 A  XI.  kötet  az  1672–1678/79  közötti  időszakot  öleli  fel,  amely  időben  pontosan  egybeesett  az 
úgynevezett  holland  háborúval.  1672  elején  XIV.  Lajos  megindította  a  háborút  Hollandia  ellen. 
Kezdetben a  brandenburgi  választófejedelem Hollandia,  majd a  császár  pártjára  állt,  később azonban 
Franciaországhoz közeledett (vossemi béke).  Oswald Redlich: Weltmacht des Barock. Österreich in der 
Zeit Kaiser Leopolds I. Wien 1961. 106–115. Jól megfigyelhető tendencia, hogy a kiadó igyekezett olyan 
pártfogókat találni a kötetek számára, akik az adott kötetben tárgyalt időszak eseményei során sokszor 
szerepeltek, vagy jelentős szerepet töltöttek be. Mivel pedig az események és a kiadások között sokszor 
évek  teltek  el  (a  XI.  kötet  esetében  például  ez  négy  év),  így  az  esetleges  sebek  behegedésére  is 
maradhatott  elég  idő,  ráadásul  az  olvasók  figyelmét  már  újabb  történések  kötötték  le.  Azonban  a 
Theatrum Europaeum megelőző köteteinek ismeretében az újabb eseményeket már könnyebben tudták 
értelmezni.
87 A XIII. kötet az 1687–1690 közötti időszak történéseit beszéli el. Erre az időszakra esett az úgynevezett 
pfalzi háború kezdete, amelyben III. Frigyes brandenburgi választófejedelem is harcolt a franciák ellen, 
többek között Miksa Emanuel bajor választófejedelemmel együtt részt vett az 1689. évi hadjáratban. Uo.  
334–335.
88 A XIV. kötet az 1691–1695 közötti időszakot tárgyalja, és I. József személyében a legmagasabbrangú 
pártfogó  található  benne.  Ez  valószínűleg  összefüggésben  áll  azzal,  hogy  Józsefet  egy  esztendővel 
korábban választották meg római királynak. A XIV. kötet 1707-ben jelent meg, ekkor pedig már ő volt a 
német-római császár.
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 3.5 A Theatrum Europaeum forrásai  

A  Theatrum  Europaeum  a  napi  publicisztikát  tükrözi,  még  akkor  is,  ha  kritikai 
méltatásra,  értékelésre  és  összefüggő  történetírásra  törekszik,  ami  okozatiságokat  is 
taglal.  Forrásként  röpiratok,  az  1605  és  1609  óta  első  ízben  megjelenő  nyomtatott 
újságok, és a már 1583-tól a majna-frankfurti könyvvásárra számos kiadó által félévente 
megjelentetett  vásári  kiadványok  szolgáltak.  A  hetente  megjelenő  újságok  egész 
Európáról  és  az  Európa  által  uralt  világról  (Nyugat-és  Kelet-Indiáról)  közöltek 
eseményeket, és ezeket az országokat a címben egyenként nevezték meg. Csupán 1655-
től jelenik meg a címekben az „Európa” és az „európai” fogalma, 1700-ig 12 újságnál.90 

A  Theatrum Europaeumban felhasznált  anyagoknak a legnagyobb részét a szerzők a 
Majna-Frankfurtban és környékén megjelent  nyomtatványokból  merítették,91 amelyek 
lehettek  röplapok,  illusztrált  egylapos  nyomtatványok,  röpiratok,  újságok,  vásári 
kiadványok vagy periodikák.

A  röplapok a Német-római Birodalomban a 17. század közepére 1000 fölötti 
példányban készülhettek, és az áruk egy kőműves-vagy ácsmester egynapi bére lehetett. 
A röplapokat  metszetekkel  illusztrálták,  aminek az volt  a  nagy előnye,  hogy így az 
olvasni,  írni  nem tudókhoz is  eljutottak a  képi információk.  A röplapoknak gyakran 
szimbolikus  vagy  szatirikus  volt  az  ábrázolásmódjuk,  de  ezek  a  korabeli  emberek 
számára könnyen értelmezhetőek voltak.  A metszetkészítés  technikája is fejlődött.  A 
fametszeteket  fokozatosan felváltották  a  rézmetszetek  és  a  rézkarcok,  amelyek  jóval 
igényesebbek  voltak.  A  jól  képzett  rézmetszők  metszeteiken  gyakran  a  nevüket  is 
feltüntették.  A  röplapok  tartalma  igen  változatos  volt.  Kezdetben  természeti  vagy 
csodás eseményeket dolgoztak fel. Gyakoriak voltak a vallási, erkölcsnemesítő, tanító 
célzatú kiadványok is. De moralizáló röplapok is nagy számban jelentek meg, amelyek 
például  a  helyes  életvitelt  mutatták  meg  az  embereknek.  Később  egyre  gyakrabban 
foglalkoztak  politikai  vagy hadieseményekkel,  és az ábrázolásuk is  egyre  pontosabb 
vagy hitelesebb lett.  A röplapoknak megvolt még az az előnyük is, hogy könnyen ki 
lehetett  őket  függeszteni  a  városok  legforgalmasabb  pontjain  (piactér,  templom, 
városkapu),  így még nagyobb számú közönséghez eljuthatott  a  mondanivalójuk.92 A 
röplapok gyakran a képzettebb közönséghez szóltak, latin szövegeket vagy népnyelven 
megfogalmazott  bonyolult  versformákat  tartalmaztak,  amelyeknek  megértéséhez 
nagyobb  műveltségre  volt  szükség.  A  röplapok  közönsége  nem volt  egységes,  ami 
tükröződik az általuk tárgyalt  témák sokoldalúságában is.93 A röplap műfaj azért élte 
virágkorát  a  17.  században,  mert  nemcsak  és  nem elsősorban  az  olvasni  nem tudó 

89 Az oldalak számozása a legtöbb esetben folyamatos, tehát egy új esztendő eseményeire rátérve nem 
kezdődik  újból  a  számozás.  Ez  alól  kivételt  képez  a  X.  kötet,  ahol  az  1669.  évnél  újra  kezdődik  a 
számozás. Az első fő rész 1665-től 1668-ig terjed, és az oldalak számozása 1008-nál ér véget. A második  
fő  rész  1669-től  1671-ig  terjed,  és  az  oldalak  számozása  643-ig  tart.  A XVI–XXI.  kötetek  esetében 
minden egyes esztendő külön oldalszámozást kapott. Az egyes kötetek végén regiszter található. A VI.  
kötetet  leszámítva a  regiszterekben az  „ABC” betűinek  megfelelő  rendszerezés  van,  míg a  VI.  kötet 
regisztere követi a kötetben levő fő események, illetve azok alpontjainak megfelelő csoportosítás elvét.  
Számomra ez a fajta regiszter sokkal könnyebben volt használható, gyorsabban rá lehetett lelni a keresett 
eseményre, mint a betű szerinti beosztás esetén, amely sokkal kevésbé tűnik áttekinthetőnek. Kár, hogy a  
szerkesztők valamiért úgy gondolták, hogy ezt a fajta beosztást csak a VI. kötet esetében alkalmazzák.
90 Dethlefs, G.: Schauplatz i. m. 159.
91 Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 113.
92 G. Etényi N.: Hadszíntér i. m. 47–52.
93 Wolfgang Harms: Die kommentierende Erschliessung des illustrierten Flugblatts der frühen Neuzeit 
und dessen Zussamenhang mit der weiteren Publizistik im 17. Jahrhundert. In: Presse und Geschichte II.  
Neue Beitrage zur historischen Kommunikationsforschung. München–London–New York–Oxford–Paris 
1987. 83.
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rétegeknek  szólt,  hanem  mert  a  kép,  szimbiózisban  a  szöveggel,  segítette  a 
véleményalkotást. Egy-egy látványos gúnykép könnyen érthető volt mindenki számára, 
és hatása hosszú távon is érezhető volt.94 

Az  illusztrált  egylapos  nyomtatványok nagyobb  formátumú  egylapos 
nyomtatványok,  amelyek  nagyjából  kiegyenlített  arányban  mind  képi,  mind  pedig 
szöveges  információkat  is  közölnek.  A  szakirodalomban  nagyon  gyakran  csak 
röplapokként (Flugblatt) említik őket, de az illusztrált egylapos nyomtatványok sokkal 
bővebb képi  és  szöveges  információkat  közölnek,  mint  a  röplapok.  A röplapok egy 
részével ellentétben nem mondanak le a grafikai ábrázolásokról.95 

94 G.  Etényi  Nóra:  Pamflet  és  politika.  A  hatalmi  egyensúly  és  Magyarország  a  17.  századi  német 
propagandában. Bp. 2009. 286. A röplapok jelentősége, mint véleményformáló médium a 17. század első 
felében vitathatatlan volt. Wolfgang Harms egy világos tendenciát lát abból a szempontból, hogy míg a 
röplapok  a  16.  században  még legnagyobbrészt  elsődleges  információkat  szállítottak,  ezt  a  feladatot 
azonban az újságok a 17. századra egyre inkább átvették a röplapoktól. A röplapok fő feladata ezután a 
véleményformálás, a politikai és vallási propaganda, a napi történések pártoktól függő kommentálása lett,  
amely azonban feltételezett  egy már korábban jól  informált  olvasóközönséget.  A 17. század második 
felében  a  német  nyelvű  röplapok  erőteljes  visszaszorulása  figyelhető  meg  a  katonai  és  politikai 
eseményekről  szóló  nyilvános  diskurzusokban,  amely  valószínűleg  összefüggésben  állhatott  az 
újságalapítások  robbanásszerű  emelkedésével  és  a  röpiratok  egyre  nagyobb  mértékű  terjedésével.  A 
röplapok stílusában is változás figyelhető meg a század második felétől, amely egyre jobban igazodott az 
újságokhoz: mindenekelőtt a jól informált olvasók nem szorgalmazták többé a szenzációt keltő röplapok 
megjelenését.  A  döntő  különbség  az  újságok  és  a  röplapok  között  még  mindig  a  képi  ábrázolások 
vonatkozásában volt. A röplapok a fontos hadi vagy politikai eseményekhez ezután is részletekbe menően 
pontos  ábrázolásokat  tettek  közzé  (Extrablatt).  A  röplapok  hanyatlásáért  az  újságok  és  a  röpiratok 
konkurenciája  egyedül  nem  tehető  felelőssé,  hiszen  például  Hollandiában  a  röplapok  a  17.  század 
második felében  is  számottevő  versenytársai  voltak  az  előző két  médiának.  A hanyatlásukért  sokkal 
inkább okolható  a  vallási  propaganda.  A véleményformáló  röplapok egy  részének a  17.  század  első 
felében  megvolt  az  a  funkciója,  hogy  a  vallási  ellentétek  különböző  álláspontjait  megvilágítsa,  
megmagyarázza,  és  ezeket  az  információkat  a  széles  nyilvánosság  számára  közzétegye.  A hosszú  és 
kimerítő  harmincéves  háborút  lezáró  vesztfáliai  béke  a  szembenálló  felekezetek  számára  egy 
kompromisszumos  megoldást  hozott,  amelyet  egykönnyen  nem  lehetett  megingatni.  Bármiféle 
elkötelezettség egyik vagy másik vallási párt irányába ezzel feleslegessé vált, úgyhogy a röplapok 1648 
után  fokozatosan  kezdték  elveszíteni  egy  korábban  nagyon  fontos  véleményformálási  területüket. 
Azonban a törökkérdéssel összefüggő röplapok továbbra is relevánsak maradtak. A Birodalmon belül a 
török fenyegetés kapcsán nem voltak alapvetően különböző nézetek, vélemények, álláspontok. Abban is 
nagyjából  egységesek  voltak,  hogy XIV.  Lajos  a  Német-római  Birodalom ellensége,  habár  az  egyes 
birodalmi  rendek  hatalompolitikai  megfontolásokból  időnként  szövetségre  léptek  Franciaországgal.  A 
röplapok eredetét a legtöbbször nagyon nehéz beazonosítani, mivel gyakran sem a hely, sem az év, sem a  
kiadó vagy a nyomda nem szerepel rajtuk. A 17. század második felében a röplapelőállítás centrumaként 
mindenekelőtt  Nürnberg  városát  lehet  megnevezni,  ahol  a  katonai–politikai  vonatkozású  röplapok 
esetében meg van nevezve a Paulus Fürst, a Johann Hoffmann és a Johann Jonathan Felsecker kiadó. 
Feltételezhető, hogy ezek a kiadók piacorientáltan dolgoztak, és röplapjaik nyilvánosságra hozatala előtt 
gondosan  tanulmányozták,  hogy  milyenek  az  adott  kiadvány  eladási  esélyei,  így  például  a  török 
háborúkkal kapcsolatos röplapok esetében joggal remélhettek nagy hasznot, mivel ez a népesség körében 
hagyományosan nagy érdeklődést keltett. Míg az 1663–1664. évi török háborúkról csak visszafogottan 
számoltak be a röplapok, addig az 1680-as évek nagy török elleni  sikerei  után újra megemelkedett  a 
számuk, közöttük sok volt a gúnyolódó, csúfolódó, szatirikus hangvételű kiadvány is. Hasonló jelenség 
figyelhető meg a XIV. Lajos elleni háborúk kapcsán is. A francia király nyomasztó hatalmi fölénye, a 
spanyol  örökösödési  háború  küzdelmei  ugrásszerűen  megnövelték  a  röplapkiadást  a  Német-római 
Birodalom területén,  és  ezek  a  röplapok nemcsak  információkat  közöltek az  egyes  csatákról,  hanem 
egyértelmű  kommentárokat  és  véleményeket  is  fűztek  hozzá,  amelyek  a  szerző  állásfoglalását  hűen 
tükrözték. A 17. század végén bekövetkező hihetetlennek tűnő török elleni hadi sikerek és a fordulat a 
franciák  elleni  küzdelmekben  megnövelte  a  Német-római  Birodalom  lakosainak  készségét,  hogy 
röplapokat vásároljanak.  Jutta Schumann: Das politisch–militärische Flugblatt in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts als Nachrichtenmedium und Propagandamittel. In: Das illustrierte Flugblatt in der Kultur 
der  Frühen Neuzeit.  Hrsg.  von Wolfgang Harms und Michael  Schilling.  Frankfurt  am Main–Berlin–
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Amikor a kora újkorban az illusztrált  egylapos nyomtatványok megjelentek a 
publicisztikában, közülük igen sok foglalkozott a török háborúkkal.96 

Hans-Joachim Köhler német sajtótörténész a következőképpen határozza meg a 
röpiratokat:  „A röpiratok  több mint  egy képből  álló,  önálló,  nem periodikus,  nem 
kötött  nyomtatott  iratok,  amelyeket  agitációs  vagy  propagandisztikus  céllal  hoztak 
nyilvánosságra.  Megjelenésük  a  reformációhoz  köthető”.97 Köhler  definícióját  az 
ugyancsak német sajtókutató, Markus Baumanns továbbfejlesztette, mivel ő a sokrétű 
megjelenési formát csak látszólag egységes médiacsoporthoz kapcsolta. A 17. századra 
vonatkozóan a következőképen  határozza  meg  a röpiratokat:  „A röpiratok  egy vagy 
több  lapból  álló,  önálló,  hivatalos  megbízásból  szerkesztett  vagy protezsált,  nem 
periodikus, kötött vagy más átfogó krónika és újság keretében nyilvánosságra hozott, 
piaci szempontok figyelembevételével terjesztett  nyomtatott  iratok, amelyek agitációs 
vagy  propagandisztikus  célból,  többnyire  külpolitikai  tematikában  egy  széles 
nyilvánosság számára készültek, amely mintegy az újságolvasókkal egybevágó réteg, és 
amelyben a nyilvánosság véleménye visszatükröződik”.98 Baumanns meghatározása már 
figyelembe  veszi  azokat  a  19.  századi  vélekedéseket,  miszerint  a  röpirat  elnevezés 
egészen különböző műfajokat foghat át. Johannes Haller német történész (1865–1947) 
1892-ben négy alcsoportot állított fel, amelyeket Markus Baumanns bölcs és értelmes 
beosztásnak értékelt.99 Eszerint a röpiratoknak négy fajtája van, melyek a következők:

1. hivatalos röpiratok és manifesztumok
2. tudósítások (relatiók, beszámolók, jelentések)
3. vitairatok és traktátusok
4. teológiai,  filozófiai,  államelméleti,  alkotmányjogi írások (Haller szerint ezek 

kevésbé jelentősek, mint a megelőző három).
Míg a hivatalos  röpiratokat  vagy manifesztumokat  felsőbb hatóságok adták ki,  hogy 
ezeket  az  iratokat  saját  pozícióik  erősítésére  használják  fel,  vagy  az  ellenséget 

Bern–New York–Paris–Wien. 1998. 254–257. 
95 Jutta Schumann: Die andere Sonne. Kaiserbild und Medienstrategien im Zeitalter Leopolds I. Berlin 
2003. 47. 
96 Ennek  a  műfajnak  a  jellegzetességei  közé  tartozik,  hogy  nem  pusztán  információkat  közölnek 
valamilyen  politikai  vagy katonai  eseményről,  hanem ezekhez  egyértelmű kommentárokat  is  fűznek.  
Képben és szövegben mind politikai, mind pedig vallási propagandát folytatnak, az eseményeket az ő 
pártjuk számára kedvezően tüntetik fel, például olyan ábrázolásokat tesznek közzé, amelyeken oszmánok 
keresztényeket  mészárolnak  le,  ezáltal  hozzájárultak  a  törökök  elleni  ellenségkép  kialakításához  és 
elmélyítéséhez.  Az  ellenségképhez  hozzátartoztak  olyan  toposzok,  mint  az  oszmánok  kegyetlensége,  
alattomossága,  fennhéjázósága.  Az  ázsiaiakból,  egyiptomiakból,  tatárokból,  moldovaiakból  és 
havasalföldiekból álló oszmán csapatokat  az illusztrált  egylapos nyomtatványok többnyire törököknek 
nevezték, ami a kortárs terminológiában az iszlámhoz való tartozást jelentette, amely ekkor egyenértékű 
volt a „kereszténység ellensége” titulussal.  1998 óta a wolfenbütteli Herzog August  Bibliothekben 50 
illusztrált  egylapos  nyomtatvány  található  Prof.  Dr.  Klaus  Stopp  gyűjteményéből.  A  gyűjtemény 
legkorábbi  darabja  1598-ból  származik,  míg  a  legutolsó  1756-ból,  amelyek  bepillantást  engednek 
nyújtani a kor német nyelvű illusztrált egylapos nyomtatványaiba. Bizonyos témákhoz több nyomtatvány 
is  található:  pl.  három  számol  be  az  akkoriban  török  kézen  levő  Belgrád  1688.  évi  ostromáról  és 
bevételéről, amely a II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem (1662–1726) vezette császári csapatok 
nevéhez  fűződik.  Thomas  Weißbrich:  Die  Belagerung  und  Eroberung  Belgrads  im  Jahre  1688. 
Überlegungen  zu  drei  zeitgenössischen  illustrierten  Flugblättern  aus  der  Sammlung  Stopp.  In:  
Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte. Jahrgang 28. Heft 1–2. 2003. 77–78. 
97 Hans-Joachim  Köhler:  Die  Flugschriften.  Versuch  der  Präzisierung  eines  geläufigen  Begriffs.  In: 
Festgabe für Ernst Walter Zeeden. Hrsg. von Horst Raabe. Münster 1976. 50. 
98 Markus Baumannns:  Das publizistische Werk des kaiserlichen Diplomaten Franz Paul Freiherr von 
Lisola  (1613–1674).  Ein  Beitrag  zum  Verhältnis  von  Absolutistischem  Staat.  Öffentlichkeit  und 
Mächtepolitik in der frühen Neuzeit. Berlin 1994. 79. (Historische Forschungen 53.) 
99 Johannes Haller: Die deutsche Publizistik in den Jahren 1668–1674. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Raubkrieg Ludwig XIV. Phil. Diss. Heidelberg 1892. 8–14. 
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gyengítsék, a relatiók többnyire nagyon valóságos és pontos leírásokat adtak csatákról 
vagy más releváns, aktuális eseményekről. A vitairatok és traktátusok ezzel ellentétben 
nem napi  eseményekről  számoltak  be,  hanem  gyakran  szatirikus  formában  aktuális 
politikai  álláspontokat  vitattak  meg.  A  röpiratok  négy  fajtáját  Johannes  Weber  egy 
továbbival  egészítette  ki.100 Szerinte  már  az  1670-es  években  megjelent,  és 
műfajtechnikailag  a  röpiratokhoz  tartozik  a  politikai  újság.  Ebben  több  kiadáson 
keresztül minden nézőpontból, kritikusan szemlélve világítják meg az európai politikai 
helyzetet, anélkül, hogy célul tűznék ki az olvasóközönség befolyásolását.101 

Csak kevés röpirat szerzője ismert név szerint. A röpiratszerzők legnagyobbrészt 
diplomaták, követek, miniszterek voltak. Közülük kiemelkedik Lisola (1613–1674), aki 
a bécsi udvar számára teljesített  diplomáciai  szolgálatokat,  és XIV. Lajos kíméletlen 
ellenfele volt. Gyakran előfordult azonban, hogy tudósokat bíztak meg, hogy az adott 
kormány véleményét és álláspontját papírra vessék, ilyen volt például Leibniz (1646–
1716) vagy Boeckler (1611–1672).102

100 Johannes Weber: A barokk német sajtója. 
101 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 42–43. A fentiekből is látható, hogy a röpiratok kifejezés csak 
egy  összefoglalása  a  műfajában  rendkívül  heterogén  írásoknak.  Elemzésüket  ráadásul  megnehezíti  a 
röpiratok  hihetetlenül  magas  száma.  Hans  von  Zwiedineck-Südenhorst  német  történész  (1845–1906) 
szerint csak az általa átvizsgált müncheni és drezdai könyvtárakban kb. 3000 röpirat van, amelyeknek 
csak 10%-ban megegyező a címe (Hans von Zwiedineck-Südenhorst: A nyilvános vélemény XIV. Lajos 
korában. 1888.). A röpiratok nagy számából is látható, mennyire jelentősek voltak a 17. században. Jutta  
Schumann augsburgi  történész  a  röpiratok  vizsgálatához  alapvetően  két  forrásbázist  használt  fel.  Az 
egyik  az  Augsburgi  Állami  Egyetem  könyvtára,  a  másik  pedig  a  Gustav-Freytag  röpiratgyűjtemény 
(mikrofilmgyűjtemény).  Ezekben az intézményekben mintegy 800 röpiratot tekintett át, de kutatásokat 
végzett a müncheni Bajor Állami Könyvtárban, a bécsi Osztrák Nemzeti Könyvtárban és a drezdai Szász  
Tartományi Könyvtárban is. Kutatásaiból a szerzőnő a következő megállapításokat vonta le. Kezdetben a  
röpiratok mindenekelőtt a háborúk és békék által ösztönzött kommunikációs eszközök voltak. A röpiratok 
különlegesen  nagy  száma  számol  be  háborús  összeütközésekről,  hosszabb  háborúk  során  a  számuk 
csökken, majd a békekötéseknél növekszik. I. Lipót császár uralkodási idejét részleteiben áttekintve az 
1658-as esztendő az abszolút csúcspont a röpiratok számát tekintve. Ennek két oka is lehetett. Egyfelől a 
háborús állapot a franciákkal és a svédekkel, másfelől ekkor zajlott az erősen vitatott császárválasztás.  
Ezután a röpiratok száma jelentősen lecsökkent, majd a két hadszíntéren folyó háború lezárásával (1659, 
1660) szinte majdnem a nullára esett. Csak az 1663–64. évi török háborúkkal kezd majd újra emelkedni.  
A devolúciós háború iránt kevés érdeklődés mutatkozott (1667, 1668). Ennek az lehetett az oka, hogy 
ebben  a  Német-római  Birodalom nem vett  részt  közvetlenül.  Azonban  a  holland  háború  kitörésével 
(1672) ismét robbanásszerűen nőtt a röpiratok száma. Nagyon sok írás foglalkozott azzal, hogy vajon a 
Német-római Birodalom részt vegyen-e ebben a háborúban. 1674 tekinthető még kifejezett csúcspontnak 
a röpiratok számát  tekintve.  Ez  összefüggésben  állhatott  azzal  a  világos  helyzettel,  hogy XIV.  Lajos  
nyilvánvaló fenyegetést  jelentett a Német-római Birodalomra nézve. Azonban a háború elhúzódásával 
számuk ismét csökkent. A nijmegeni békekötés (1679) nem váltott ki különösebb érdeklődést, érdekes 
módon Strasbourg 1681-es elvesztését is csak néhány röpiratszerző kritizálta. Azonban Bécs 1683. évi 
török ostroma hatalmas visszhangot  váltott  ki  ebben a műfajban is.  A török elleni  háború nagyon is 
élénken foglalkoztatta a kortársakat. Nemcsak eseményleírások kísérték, hanem sokszor kritikus hangú 
kommentárok is. Sok traktátus foglalkozott az angliai történésekkel is, ennek következtében 1688-ban és 
1689-ben újabb csúcspont figyelhető meg a röpiratelőállítás periodikus hullámzásában. Azután az 1690-
es  évek  viszonylag  nyugodt  időszaknak  tűnnek  a  röpiratokat  tekintve,  bár  a  háborús  híradások 
rendszeresen folytatódnak, de nem érnek el különösebben magas számot. Azután a spanyol örökösödési 
háború kitörése és a szövetséges csapatok első sikerei újra emelik a röpiratok számát, amely a höchstädti  
csata során (1704),  illetve a Bajorországon belüli  háborús események révén ér  el  ismét az átlagosnál  
magasabb példányszámot. Jutta Schumann megemlíti, hogy a vallási témák nem tartoznak a röpiratok 
meghatározó témái közé. A röpiratokban a holland háborúktól kezdve egyfajta „lokálpatrióta” szemlélet  
is kezd előtérbe kerülni, amely nyilvánvalóan összefüggött a francia fenyegetéssel.  Schumann, J.: Die 
andere Sonne i. m. 42–44.    
102 Uo. 61.
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A rendszeresen megjelenő újságok a 17. század újdonságai közé tartoznak.103 Az 
„újság” szó a kora újkorban elsősorban híreket jelentett,  csakúgy, mint az  Aviso  és a 
Relatio szavak.104 Az  „újság”  fogalom  a  kortársak  szemében  is  egyértelműen  az 
információs  funkciót  jelentette.  Az  újságok  információkat  adtak  különböző 
eseményekről,  amelyek  a  világban  történtek,  rendkívül  széles  körű  tájékoztatást 
nyújtva.105 

Az 1609-ben megjelenő wolfenbütteli  Aviso106 és a straßburgi  Relation107 a két 
legrégebbi  újság.108 Az első újságok csak kevéssé készültek a nagyobb nyilvánosság 
számára,  inkább csak „belső használatra”  adták ki őket  különböző udvaroknak vagy 
hatóságoknak.  Az  Aviso esetében  a  harmincéves  háború  volt  a  kiváltó  ok,  amely 
nagymértékben növelte  az újság népszerűségét.  Az  Aviso kiadása udvari  tanácsosok, 
ügyvédek  és  jómódú  földbirtokosok  kezében  volt,  és  a  terjesztésben  követek  is 
segítettek.109 

1669-ben  már  legalább  31  város  létezett  Európában,  amelyekben  újságkiadó 
vállalkozás működött. A legtöbb városban csak egy újság létezett, 12 városban jelent 
meg kettő, Hamburgban, Koppenhágában három, Amszterdamban azonban öt újságot is 
kiadtak.  1669-ben tehát  legalább 50 különböző újság jelent  meg számos nyelven.  A 
legtöbb hetente  egyszer,  mintegy fél  tucat  kétszer,  és  legalább  három újság  hetente 
háromszor.  Így  az  európai  újságipar  nem  kevesebb,  mint  3500  újságot  állított  elő, 

103 Elger  Blühm:  Fragen  zum  Thema  Zeitung  und  Gesellschaft  im  17.  Jahrhundert.  In:  Presse  und 
Geschichte I. Beiträge zur historischen Kommunikationsforschung. München 1977. 56. 
104 Harms, W.: Die kommentierende Erschliessung i. m. 84.
105 Vladimir I. Simonov: Die gesellschaftlichen Funktionen und die Sprache der deutschen Zeitungen des 
17. Jahrhunderts. In: Presse und Geschichte II. i. m. 172.
106 Aviso. Relation oder Zeit(t)ung/ Was sich begeben vnd zugetragen hat in Deutsc. Vnd Welschland/  
Spannien/ Niederland/ Engeland/ Franckreich/  Vngern/ Osterreich/ Schweden/ Polen/ Schlesien/ Jtem  
Rom/ Venedig/ Wien/ Antorff/ Ambsterdamm/ Cölln/ Franckfurt/ Praag vnd Lintz/ etc. So von Nürmberg  
(!)/  den…/ vnnd sonst  Wöchentlich  avisiert  vnd  angelanget.  Gedruckt  im Jahr/…Az  Aviso kiadója  a 
wolfenbütteli  Elias  Holwein volt,  a  lap kezdetben hetente  jelent  meg nyolc  oldal  terjedelemben.  Die 
Deutschen  Zeitungen  des  17.  Jahrhunderts.  Ein  Bestandsverzeichnis  mit  historischen  und 
bibliographischen  Angaben.  Zusammeng.  von  Else  Bogel  und  Elger  Blühm.  München–New  York–
London–Paris 1985. 35.  
107 Relation: Aller Fürnemmen vnd gedenckwürdigen Historien/ so sich hin vnnd wider in Hoch vnnd  
Nider  Teutschland/  auch  in  Frankreich/  Jtalien/  Schott  vnd  Engelland/  Hispanien/  Hungern/  Polen/  
Siebenbürgen/ Wallachey/ Moldaw/ Türckey/ etc. Jn diesem 1612. Jahr verlauffen vnd zutragen möchte.  
Alles auff das trewlichst wie ich solches bekommen vnd zuwegen bringen mag/ geliebts Gott in Truck  
verfertigen will. A Relation kiadója a straßburgi Johann Carolus volt, aki 1634. augusztus 15-én halt meg 
hatvanéves  korában.  A  lap  kezdetben  hetente  jelent  meg  négy  oldal  terjedelemben.  Die  Deutschen 
Zeitungen i. m. 25–26.   
108 Blühm, E.: Fragen i. m. 64–65.
109 Uo.  60.  Az  Avisót  hat  tudósító  látta  el  hírekkel,  akik Prágából,  Bécsből,  Antwerpenből,  Kölnből, 
Rómából  és  Velencéből  szállították  az  információkat.  A  szorgalmas  tudósítóknak  és  a  nürnbergi 
hírcentrummal való jó összeköttetésnek köszönhetően a wolfenbütteli  Aviso kiadója gyors és részletes 
hírekkel szolgálhatott az olvasóinak. A Rómából származó jelentések a pápa fáradozásairól számoltak be, 
aki  a  katolikusokat  anyagi  eszközökkel  is  támogatni  akarta.  A  Velencéből  jövő  híradás  az  európai 
kereskedelemre leselkedő veszélyről szólt, amely a Földközi-tengeren garázdálkodó törökök és kalózok 
miatt alakult ki. Az antwerpeni tudósító a spanyolok háborús vereségéről és békekötésre kényszerüléséről  
írt.  A kölni  tudósító  arról  számolt  be,  hogy veszély  fenyegeti  Nyugat-Európa politikai  és  gazdasági 
stabilitását. Bécsben pedig veszélyes vita alakult ki az uralkodó és a nemesség között a politikai és a  
vallási hatalom tekintetében, amely a prágai tudósító szerint is katasztrofális következményekkel járhat a 
Habsburg-házra nézve. Az Aviso 1609-es 26. száma július 7-én jelent meg, és a híranyagát a következő 
kategóriák  alkották:  hadviselés,  csaták,  tengerentúli  hírek,  diplomácia,  gazdaság,  udvari  hírek, 
mindennapok,  zavargások,  bűnesetek,  irodalom,  hajózás,  belpolitika,  vallás,  természettudomány, 
kereskedelem, utazás, időjárás, újságipar, posta. Paul Ries: Der Inhalt der Wochenzeitungen von 1609 im 
Computer. In: Presse und Geschichte II. i. m. 116–120.  
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amelyek 35000 jelentést tartalmaztak, átlagos oldalszámuk 2–12 között volt.110 A 17. 
század alatt  több mint 70 városban nyomtattak német nyelvű újságokat. Sajnos ezek 
nagy része mára már elveszett. Azonban így is kereken 260 teljes vagy majdnem teljes 
évfolyam áll a kutatók rendelkezésére. Ez több mint 50000 kiadást és megközelítőleg 
200  újságkiadással  foglalkozó  vállalkozást  ölel  fel.  1605  és  1700  között  német 
nyelvterületen közel 200 újság jelent meg, mintegy 80 kiadási helyen.111 A 17. század 
közepére az újságok az első helyet  foglalták el a korabeli nyomtatványok között.  Ez 
mintegy 200000–250000 rendszeres olvasót jelentett, ami 20–25%-a az akkori olvasni 
tudóknak  a  Német-római  Birodalom  területén.112 A  Theatrum  Europaeumot  is 
megjelentető  Majna-Frankfurtban  1619-ben két  könyvkiadó  és  a  postamester  három 
különböző újságot is kiadott.113

110 Uo. 113. A korszak újságjainak átlagos oldalszáma 4–8 között változott, hetente egyszer vagy kétszer 
jelentek meg (például  kedd-péntek,  hétfő-csütörtök, hétfő-kedd, csütörtök-péntek,  kedd-csütörtök).  Az 
árukat tekintve is nagy ingadozások figyelhetők meg. A legolcsóbbak ára 3,75  Pf. (például a hamburgi 
Relations-Courier),  a  legdrágábbaké  pedig  9  Pf.  (például  a  salzburgi  Extract  Schreiben/  Oder  
Europaeische Zeitung). Az átlagos ár 4 Pf. volt. A példányszámok is nagymértékben eltérőek voltak. A 
salzburgi  Ordinari  Zeitung  3600  példányban  jelent  meg,  ugyanakkor  a  Relations-Courier 19000 
példányban. 3–19 nap volt az átfutási idő, amíg egy hír megjelent az újságban.  Heinz-Georg Neumann: 
Der  Zeitungsjahrgang  1694.  Nachrichten  und  Nachrichtenbeschaffung  im  Vergleich.  In:  Presse  und 
Geschichte II. i. m. 145–146.
111 Blühm, E.: Fragen i. m. 55.
112 G. Etényi N.: Hadszíntér i. m. 56. A 17. századi német újságkiadás legfontosabb centrumai Augsburg,  
Regensburg, Köln, Majna-Frankfurt, Nürnberg és Hamburg voltak. Ezek egyszerre voltak nagy forgalmi 
hírközpontok  és  a  nyomdászat  fellegvárai.  Mindegyik  különböző  okok  miatt  törhetett  az  élvonalba. 
Augsburg a Fugger-újságok hagyományait korszerű technikával ötvözte. Majna-Frankfurt és Lipcse pedig 
már ekkor is könyvvásárairól volt híres. Majna-Frankfurt ráadásul a postai útvonalak metszéspontjában 
feküdt, ezenkívül ott működött a birodalmi cenzúra. A mainzi érsek közelsége is befolyásolta a megjelenő 
lapok tartalmát.  Nürnberg megbízható információforrás  volt  a  korban,  Regensburg pedig a birodalmi 
gyűlés  színtereként  fontos felvevőpiacként  szolgált  1663-tól.  Hamburg kikötője pedig már ekkor is  a 
legforgalmasabbak közé tartozott Európában. Uo. 44.
113 Uo. 54. A lapok „élettartama” változó volt. Lehettek 1–2 év után megszűnők, de fennmaradhattak több 
mint száz évig is. Alapításukhoz császári engedély, az adott fejedelmi központ vagy város engedélye is  
kellett. Uo. 54–55. A 17. század végére az újságok egyetemi, akadémiai előadások tárgyaivá váltak, az 
újságkiadók pedig igazodtak ehhez a folyamathoz. Igyekeztek a híranyagot érthetőbbé tenni, lefordították 
az  idegen  szavakat,  megmagyaráztak  kevéssé  használatos  kifejezéseket,  történelmi  vagy  földrajzi 
magyarázatokat mellékeltek. Blühm, E.: Fragen i. m. 63. K. Kinnemark adatai alapján az idegen szavak 
száma  folyamatosan  növekedett  a  17.  századi  német  újságokban.  10000  szó  közül  az  arányuk  így 
emelkedett: 612 (1609), 675 (1630), 804 (1650). Míg az évszázad kezdetén a felhasznált idegen szavak 
száma  10,26% volt,  addig  ez  a  század  végére  már  19,06%-ra  rúgott.  Az  emelkedés  tehát  majdnem 
kétszeres.  A  17.  századi  újságok  által  használt  idegennyelvi  lexika  elemzése  azt  mutatja,  hogy  a 
leggyakrabban használt idegennyelvű lexémák alkalmazása a tartalmi követelményektől  vagy a közlés 
témájától függött.  Simonov, V. I.: Die gesellschaftlichen Funktionen i. m. 175. Nem kétséges, hogy az 
újságok  az  olvasók  ismeretanyagát,  tudását  nagymértékben  bővítették.  A  korabeli  újságok  tehát 
művelődéstörténeti  szerepükön  keresztül  nagymértékben  hatottak  a  korabeli  társadalomra,  rajtuk 
keresztül sokkal tágabb, szélesebb lett a világ. Az információkhoz való hozzáférés többé már nem csak 
egy  szűk réteg  számára  volt  elérhető.  Blühm,  E.:  Fragen  i.  m.  63–64.  Másrészt  az  újságok  kiadását 
alapvetően meghatározta a cenzúra működése, hiszen a császári  hatalom és az egyház  önkorlátozásra 
kényszerítette a kiadókat. De nemcsak császári szinten, hanem regionális, városi szinten is megfigyelhető 
a  hatalomnak,  felsőbbségnek  való  megfelelés  kényszere.  Azonban  a  hatalom  ki  is  használta  az 
újságokban rejlő lehetőségeket, mikor a saját érdekeinek megfelelő információkkal látta el őket. Ilyen 
célirányos propagandát alkalmaztak például a törökkérdésben vagy a vallási feszültségek fokozásánál, a 
gyarmatosítás népszerűsítésében vagy természetesen az éppen ellenséges országok elleni izgatásban. Az 
újságok legnagyobb arányban az uralkodói központok életét követték nyomon, azonban nagy számban 
közöltek politikai és hadi híreket is. Természetesen elsősorban a császári udvar, a fejedelemségek és a 
városok életéről tudósítottak, de 30–40%-ban egyéb európai híreket is közöltek. Kiemelten kezelték a 
törökökről  szóló beszámolókat,  nyilvánvalóan  a  személyes  érintettség okán.  Az 1660-as  évektől  már 
elkezdtek specializálódni az újságok. Voltak olyanok, amelyek kifejezetten a gazdasággal foglalkoztak, 
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Az újságírók rendszeresen leveleztek ismerősökkel  vagy megbízottakkal,  akik 
kezdetben a  postamesterekkel voltak azonosak. Mivel a híreknél a minél gyorsabban 
történő információszerzés  volt  a  lényeg,  ezért  gyakran  meglehetősen  pontatlanok  és 
homályosak voltak.114

A postamesterek száma az újságkiadásban nem volt túl magas. 200 újság közül 
csak 10–15% köthető hozzájuk. Nyilvánvalóan csak keveseknek volt annyi tőkéjük, ami 
ehhez kellett.  Az újságkiadáshoz ugyanis nagy tőkebefektetésre volt szükség. Csak a 
nagyobb  kiadók  engedhették  meg  maguknak,  hogy  megfizessék  tudósítóikat, 
hírhozóikat,  akik  például  csatákról,  nagyobb  udvari  eseményekről  hozták  a  híreket. 
Ehhez járultak természetesen még az újságnyomtatáshoz szükséges technikai költségek 
is.  Kimutatások  bizonyítják,  hogy  a  nevesebb  újságkiadó-műhelyek  a  jelentősebb 
városokban külön  levelezőket  fizettek  meg  a  Német-római  Birodalom területén.  De 
gyakori módszer volt, hogy egyszerűen átvettek más újságokból való híreket.115 

mások  a  hajózással,  hajórakományokkal,  tengeren  túli  területekkel  kapcsolatos  információkat  adtak 
közre,  de  voltak  az  adott  régióra  szakosodott  lapok  is.  Azonban  jellemző  maradt,  hogy  az  újságok 
túlnyomó többsége  továbbra  is  a  háború és  a  béke híreit  közölte.  Azonban ezeket  egyre  gyakrabban  
kiegészítették bel-és külpolitikai hírek is, sőt bizonyos fajta „háttérelemzést” is adtak a lapok, például 
egy-egy konfliktus várható kihatásairól. A század második felében pedig egyre gyakrabban megjelent a 
nyomtatott  sajtóban  a  korabeli  államelméleti  művek  szemlélete,  érvrendszere,  szóhasználata.  Ennek 
következtében mind nagyobb számban jelentek meg az udvari életre vonatkozó politikai hírek. Ezekből 
meg lehetett  tudni,  hogy egy-egy udvarban  kik a  meghatározó  miniszterek,  személyiségek,  milyen  a 
koncepciójuk, döntéseiknek milyenek lehetnek a várható következményei. G. Etényi N.: Hadszíntér i. m. 
43–57.  Az újságok  tartalmából  következtetni  lehet  az  adott  társadalmi  viszonyokra  és  arra,  hogy mi 
foglalkoztatta  leginkább a kor embereit.  A hamburgi  Nordischer Mercurius 1668-ban hetente kétszer 
jelent  meg.  104 száma 1360 jelentést  tartalmazott.  Ezen belül  a  politika tárgykörében megjelent  773 
tudósítás  (57%),  a  társadalmi  élet  köréből  153  (11,2%),  továbbá  természeti  leírások  175  (12,5%), 
gazdaság, közlekedés 118 (8,5%), egyházzal kapcsolatos témák 88 (6,5%), bírósági tudósítások 42 (3%), 
kultúra 5 (0,35%), egyéb érdekességek, kuriozitások 6 (0,4%). Ez a kép meglehetősen általánosnak volt  
tekinthető.  A  legnagyobb  érdeklődésre  az  udvari  események  tarthattak  számot  (ünnepségek,  ünnepi 
játékok,  születésnapok,  esküvők,  keresztelők,  betegségek,  temetések,  követi,  diplomáciai  fogadások, 
vadászatok, komédiák, balettek, kitüntetések stb.). Ezekről az eseményekről a hamburgi újság 1668-tól 
több mint ötvenszer  tudósított.  Blühm, E.:  Fragen i. m. 57–58. A korabeli  újságok rendszeresen teret 
adtak  olyan  híradásoknak,  amelyek  átlépték  a  valóságosság  és  a  hihetőség  határát.  Erre  megvolt  az 
olvasói igény is. Ilyen történet volt pl. a korszakban a kutyává változott nemesúr esete is. Egy nemes  
kegyetlenül  elnyomta  az  alattvalóit,  majd  elpusztult  a  jószága.  Dühödten  az  égbe  lövöldözött,  és 
sértegette Istent. Erre átalakult kutyává, és elkezdett döghúst enni, majd a felesége is meghalt. Az eset a  
világirodalomban is fennmaradt A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak címmel. Rolf Wilhelm Brednich: Der in 
einen Hund verwandelte Edelmann. Eine nürnberger Pressemeldung des Jahres 1673 – Wundergeschichte 
und politische Wirklichkeit im Medienverbund der Zeit. In: Presse und Geschichte II. i. m. 159–161.        
114 Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 115. 
115 G. Etényi N.: Hadszíntér i. m. 36–37. A Johann von Birghden frankfurti postamester (1582–1645) által 
megalkotott  postai  menetrend  a  császári  udvar  mindenkori  tartózkodási  helyéből  indult  ki,  továbbá 
Itáliából, és Augsburgon, a Speyer melletti Rheinhausenen, Bad Kreuznachon és a spanyol-németalföldi 
Flamizouelle-n  keresztül  Brüsszelbe  ért,  amely  a  Habsburgok  spanyol-németalföldi  rezidenciája  volt. 
Valójában  1615-ig  ez  volt  az  egyetlen  rendszeres  postai  összeköttetési  útvonal  a  Német-római 
Birodalomban,  amelyen  csak  csekély  módosításokat  hajtottak  végre.  Az  1490-ben  Franz  von  Taxis 
(1459–1519)  és  családtagjai  által  I.  Miksa  király  (1459–1519,  1493-tól  német-római  császár) 
megbízásából létrehozott, és utódai által továbbvezetett postai rendszer megfelelt a 17. század kezdetén 
az eredeti feladatának, amely nem volt más, mint a Habsburg-család futárszolgálata. Így nem csoda, hogy 
Augsburgtól eltekintve Innsbruck és Brüsszel között egyetlen egy jelentősebb várost sem érintett, és a sík  
vidékeken létesített postai hivatalok inkább lóváltóállomásokként működtek. A császári futárszolgálatban 
a Taxis lovasfutárokkal szemben támasztott azon elvárás, hogy az északi és déli Habsburg-rezidenciák  
között  a  hírek  továbbítása  a  lehető  leggyorsabban  menjen  végbe,  szükségessé  tette,  hogy a  Taxisok 
postaállomásaikat  ne a magas falakkal és éjszaka a városkapuk mögé zárt városokban, hanem a nyílt 
terepen elhelyezkedő falvakban állítsák fel. Azon fejedelmek és rendek, melyek területén a birodalmi 
postaszolgálat áthaladt, igényt tartottak arra, hogy postai küldeményeiket ingyen továbbíthassák. Cserébe 
a  zavartalan  áthaladáson  kívül  biztosították  a  postaszolgálatnak,  hogy  épületeik  és  alkalmazottaik 
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A birodalmi postai újságterjesztés kezdetei bizonyíthatóan a 17. század elejére 
nyúlnak  vissza.  Eleinte  a  császári  birodalmi  postahivatalokkal  szomszédos  hercegi 
udvarokat  látták  el  heti  hírekkel,  újságokkal,  majd  később  magánszemélyek  is 
érdeklődtek iránta. Ily módon Nassau grófjai, a mainzi és a kölni választófejedelmek, 
valamint Speyer püspöke a majna-frankfurti postamestertől, Johann von der Birghdentől 
térítés ellenében kapták az  Avisót.116 Az erfurti postamester, Breitenbach,117 aki 1646-
ban  a  szász-weimari  Vilmos  hercegnek  eljuttatta  saját  hetente  megjelenő  Ordinari  
Avisójának  három  példányát,  nem  sokkal  később  más  császári  postamesterekkel 
összefogva  növelte  saját  újságjainak  magánterjesztését.  Breitenbach  tudatta 
mühlhauseni kollégájával, Bergmannal, hogy saját hetente megjelenő  Avisóit elvitette 

mentesüljenek az adott tartományban szokásos adók és szolgálattevések alól. Ebből adódóan az érintett 
fejedelmek és rendek sok kiváltságot  biztosítottak a postahivataloknak, sőt  küldeményeik  megbízható 
kézbesítéséért még önkéntes hozzájárulást is fizettek. Az I. Mátyás császár (1612–1619) által garantált  
öröklési  jog  a  főpostamesteri  hivatalra  vonatkozóan  a  Taxisoknak  számos  más  előny  mellett  egy 
nemzedékeken  átívelő  tervezési  és  finanszírozási  lehetőséget  nyitott  meg.  Az  új  postahivatalok 
költségeinek csupán hosszabb idő utáni megtérülése, mégha csupán a következő generáció idején is, de 
mindenképpen  a  Taxis  család  javát  szolgálja.  A  főkancellár  1614.  október  16-i  levelében  további 
lépésekre buzdította a főpostamestert egy új postajárat felállításával kapcsolatban. Mihelyt ez az új postai  
útvonal  üzemelni  kezd,  akkor  a  kért  postai  hűbérre  vonatkozó  öröklési  joggal  kapcsolatos  császári 
engedélynek már semmi nem áll az útjában. Válaszlevelében Lamoral von Taxis (1557–1624) kifejtette, 
hogy az öröklési jog előzetes biztosítéka nélkül nehezen tudná előteremteni az új postajárathoz szükséges 
összeget.  A  főkancellár  viszont  ragaszkodott  hozzá,  hogy  a  főpostamester  előzetesen  egy  kötelező 
nyilatkozatot írjon alá, melyben kötelezi magát, hogy saját költségére egy új birodalmi postajáratot indít a  
régi postajárat egyidejű fenntartása mellett. Ezen nyilatkozat alapján Mátyás császár 1615. július 27-én 
Lamoral  von  Taxist,  fiát  Leonhardot  és  annak  férfi  leszármazottait  a  főpostamesteri  hivatallal,  mint  
örökletes hűbérjoggal ruházta fel. Karl Heinz Kremer: Johann von den Birghden 1582–1645. Kaiserlicher 
und Königlich-Schwedischer Postmeister zu Frankfurt am Main. Bremen 2005. 5–25.    
116 Birghden  birodalmi  postamesterré  való  eskütétele  1615.  október  24-én  történt  meg  Brüsszelben.  
Birghden  újságjai  iránt  nagy  volt  a  kereslet,  és  ez  átívelt  a  vallási  megosztottság  határain  is,  így  a 
katolikus  urak  mellett  előfizetői  közé  tartozott  számos  protestáns  fejedelem  is.  1615-ben  a  szász 
választófejedelem,  a  rákövetkező  évben  Holstein  grófja,  a  hesseni  tartománygróf,  Passau  grófja,  a 
württembergi  herceg, később a bajor Ferdinánd,  a kölni érsek és választófejedelem és a politika iránt 
érdeklődő  speyeri  püspök,  Philipp  Christoph  von  Sötern  (1610–1652)  is  megkapta  a  Birghden  által  
terjesztett  újságokat.  Birghden  első  ízben  választotta  szét  a  nyomdát  és  a  kiadót.  A  legkorábbi  
újságkiadók,  mint  Carolus  (Straßburg),  Söhne  (Wolfenbüttel)  és  Emmel  (Majna-Frankfurt)  egyben 
nyomdatulajdonosok is voltak, míg Birghden ezzel szemben csak az újságkiadásban volt érdekelt, és az 
újságnyomtatással megbízta sógorát, Nikolaus Hoffmannt (meghalt 1621-ben, nyomdászként működött 
1603 és  1619 között).  Hoffmann nyomdájában  megjelentek  orvosi  művek,  a  nápolyi  természettudós, 
Johann Baptist Porta (1537–1615) írásainak kiadásai és a Theatrum Europaeum több kötete is. Nikolaus 
Hoffmann  munkáját  fiai,  ifj.  Nikolaus  Hoffmann  és  Wolfgang  Hoffmann  (1624–1647)  folytatták. 
Birghden  postai  újságjának  (Postzeitung)  kezdetét  1617-re  datálják,  és  a  következő  volt  a  címe: 
Unvergreiffliche  continuierende  Post  Zeitungen,  amely  egészen  1867-ig  fennmaradt.  Ennek  a  postai 
újságnak  a  terjesztése  minden  más  korábbi  újságnál  szélesebb  körű  volt,  és  Franciaországtól 
Oroszországig,  ill.  Svájctól  Svédországig  terjedt.  A  Német-római  Birodalom  olvasóközönsége 
vallásfelekezettől  és  rendektől  független  volt,  de  az  előfizetők  főleg  a  csúcsnemesség  és  a 
kormánykörökből  kerültek  ki.  Megemlítik,  hogy  a  császári  udvar  is  kapott  újságot.  A  mainzi 
választófejedelem, a kölni választófejedelem és a speyeri püspök négy példányt szereztetett be magának,  
és ezért  évente harminc tallért  fizetett.  Wolfgang Behringer:  Im Zeichen des Merkur.  Reichspost  und 
Kommunikationsrevolution in der frühen Neuzeit. Göttingen 2003. 382–388.  
117 Breitenbach  (meghalt  1685-ben,  birodalmi  postamester  1636 és  1682 között)  nyomtatott  Avisója, 
amelynek  pontos  címe  Ordentliche  Wochentliche  Postzeitungen először  1640-ben  látott  napvilágot, 
kezdettől fogva hetente kétszer. A postai újságok (Postzeitungen) rendkívül népszerűek voltak a korban, 
amelyet  számos  olyan  újságalapítás  is  bizonyít,  amelyek  címükben  felhasználták  a  „posta”  (Post) 
fogalmat, de helyi nyomdák vagy könyvkereskedők adták ki őket. Így megjelentek olyan fontos postai  
centrumokban,  mint  Köln,  Bécs,  München,  Bréma,  Braunschweig  Augsburg,  de  kimutathatóak 
Luzernben,  Danzigban (Gdańsk),  Stettinben (Szczecin),  sőt  terjesztették őket  birodalmi  postai  hivatal  
nélküli helyeken is, mint pl. Königsberg, Konstanz, Salzburg, Altdorf, Feldkirch vagy éppen Riga. Uo. 
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Mühlhausenbe,  hogy  ott  két  tallérért  árusítsa.  Egy  ingyenpéldány  kíséretében 
hasonlóképpen  tájékoztatta  az  eisenachi  postamestert  is,  felajánlva  neki,  hogy  két 
tallérért  további  példányokat  küld  neki  Avisójából,  amit  az  tetszése  szerint  és  saját 
hasznára három–négy tallérért  árusíthat.  Az angol és a francia postával ellentétben a 
Császári Birodalmi Posta és a 17. században létesített  uralkodói postahivatalok, mint 
például  Poroszországban,  a  Szász  Választófejedelemségben,  a  Habsburg  Örökös 
Tartományokban vagy a Német-római Birodalom északi részén az idegen sajtótermékek 
folyamatos  terjesztésére  törekedtek,  amit  a  Német-római  Birodalom  jogi  struktúrái 
elősegítettek.118  

A  vásári  kiadványok a  Majna-Frankfurtban  és  Lipcsében  lezajló 
könyvvásároknak megfelelően évente kétszer, illetve háromszor jelentek meg. A vásári 
kiadványokban  is  Európa  fontos  politikai  eseményeit  foglalták  össze,  és  sűrített 
formában kínálták az olvasók számára.119 

A  periodikák egy hosszabb időszak híreit  közölték,  és alapvetően e műfajok 
őrizték  meg  összegzéseikben  a  kevésbé  igényes  kivitelben  megjelentetett  olcsóbb 
kiadványokat is.120

A  Theatrum  Europaeum különböző  köteteinek  előszavában  ismételten  ott 
szerepelnek  a  szerzői  kérések,  amelyben  arra  kérik  az  olvasókat,  hogy amennyiben 
érdekességre számot tartó anyagok vannak a birtokukban, vagy jelentős eseményeket 
maguk  is  átéltek,  azt  osszák  meg  velük.121 Gyakori,  hogy  a  különböző 
hadieseményeknél részt vevő katonatiszteket vagy mérnököket kértek fel,  hogy kellő 
díjazás  fejében  tudósításokat  küldjenek.  Az  említett  tisztek,  mérnökök  gyakran 
vázlatokat,  rajzokat  is  készítettek  az  eseményekről,  amelyek  alapján  azután  a 
rézmetszők  elkészítették  a  kötetekben  található  metszeteket.  A  Theatrum 
Europaeumban előforduló metszeteken a legtöbbször jól ki lehet olvasni a nevüket.122 

399–408.      
118 Martin  Dallmeier:  Die  kaiserliche  Reichspost  zwischen  Zeitungsvertrieb  und  Zensur  im  18. 
Jahrhundert. In: Presse und Geschichte II. i. m. 233–234.
119 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 64.  
120 G. Etényi N.: Hadszíntér i. m. 151. Ilyen volt például a Diarium Europaeum is, amely félévente jelent 
meg, és a világ minden tájáról összegyűjtötte az információkat és az eredeti dokumentumokat. A Diarium 
Europaeum 1658-tól  38  kötetben  jelent  meg  Majna-Frankfurtban,  és  egy-egy  kötet  kb.  600  oldal 
terjedelmű volt. A frankfurti vásár és a regensburgi birodalmi gyűlésre igyekvők révén igen sok emberhez 
eljuthatott.  Tudatosan  összegezte  az  olcsóbb  kivitelű  újságokból  származó híreket.  Kiadója  Wilhelm 
Serlin volt. Mivel az események és a megjelenés között jelentős idő telt el, ezért a Diarium Europaeum 
hosszabb távra is  kihatott.  Hasonló periodikus kiadvány volt  még például Martin Zeiler  1646-ban és  
1661-ben kiadott munkája, melynek címe: A Magyar Királyság leírása (1664-ben újból megjelentették). 
Nürnbergben Johann Hoffmann 1664-ben kiadta  A Magyar Királyság új és rövid leírását. Később több 
nagyobb  összefoglalásnak  lett  az  alapja  az  Ortelius  Redivivus  et  Continuatus új  kiadása,  mely  a 
Magyarország 1395-1607 közötti történetét bemutató résznek a folytatása. Uo. 151–153. 
121 A kiadó, Merian az igazság iránti igény hangsúlyozásával felkérte az olvasókat, hogy az esetlegesen  
hiányos beszámolókat segítsenek kijavítani, és számoljanak be az általuk átélt eseményekről.  Dethlefs, 
G.: Schauplatz i. m. 158.
122 Bingel,  H.:  Das  Theatrum  i.  m.  113–114.  A  források  közül  meg  kell  említeni  az  úgynevezett 
katonaleveleket is. A csata helyszínén levő tiszt vagy közlegény vagy egy megostromlott városban lakó 
polgár írta ezeket a leveleket a rokonainak vagy ismerőseinek – nagyon élményszerű leírásokat lehetett  
ezáltal beszerezni. Hasonlóan értékes forrástípusok a hadvezéri jelentések, amelyeket a kormányaiknak 
küldtek  haza  a  hadieseményekről.  Ezeket  később  a  nyilvánosság  számára  is  kiadták.  Ennek  alapján 
szerepelnek a  Theatrum Europaeumban gyakran anyagi, csapat-és veszteséglisták. A kéziratos források 
közé tartoznak még az üzleti levelek is, amelyek mellesleg helyi eseményekről is tudósítottak. Ugyanebbe  
a  sorba  illeszkednek  a  legjelentősebb  kereskedőházak  beszámolói  is.  A  Theatrum Europaeum ebből 
merítette a hajózástudósításai jó részét. A tengerentúli országokból jövő hajók magukkal hoztak újságokat  
a  gyarmatokról.  Ezekben a  hajózási  hírekben részletes  beszámolók találhatók  a rakományokról  is.  A 
Theatrum Europaeum forrásait  tekintve  jelentős  számban  fordultak  elő  olyan  írások  is,  melyeket  az 
államok és fejedelemségek egymással folytattak, vagy kiadtak az alattvalók számára. Ezek a  Theatrum 
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A Német-római Birodalom nyilvánossága az egyik legkiterjedtebb volt a kora 
újkori Európában. Josef Benzing német sajtótörténész 198 olyan német várost sorol fel, 
melyekben  könyvnyomtató  műhely  működött.  Az  ugyancsak  német  sajtótörténész, 
Erdmann Weyrauch számításai szerint már a 16. században 300–400 olyan város volt, 
ahol  a  könyveknek  jelentős  felvevőpiaca  lehetett.  A  16.  századi  nyomtatványok 
összesített katalógusa 140000–150000 nyomtatványról számol be.123 

Visszatérve  a  Német-római  Birodalom  sajtóhelyzetére  először  az  a  kérdés 
vetődik  fel,  vajon  kik  alkották  az  újságolvasók  körét?  Nyilvánvalóan  azok,  akik 
egyáltalán  tudtak  olvasni.  Így  azt  gondolhatnánk,  hogy  csak  a  fejedelmi,  nemesi 
udvarokban,  vagy  a  jómódú  polgárcsaládok  körében  volt  jellemző  a  könyv  vagy 
újságolvasás,  az  alsóbb  néprétegekben  nem.  Az  is  kérdéses,  hogy  például  a 
parasztoknak mennyi idejük vagy kedvük lehetett a napi szívós munka után egyáltalán 
valamilyen  formában  művelődni  vagy  tájékozódni.  De  ugyanez  elmondható  egy 
iparosra vagy éppen egy céhlegényre.124 

Ahhoz,  hogy egy újság sikeres legyen,  többféle  feltételnek kellett  teljesülnie. 
Rendelkezésre  kellett  állnia  a  szükséges  információforrásnak,  a  híreket  szállító 
embereknek, olyan közlekedési viszonyoknak, amelyek lehetővé teszik a hírek gyors 
áramlását, és természetesen megfelelő nyomdai technikai háttérnek. Mindehhez nem kis 
összegre  volt  szükség.  Nyilvánvalóan  érdekeltté  kellett  tenni  a  postamestereket,  a 
nyomdászokat  és  a  kiadókat,  hogy  belevágjanak  ebbe  az  üzletbe.  A  legfontosabb 
azonban egy olyan állandó olvasóközönség megléte volt, amely hosszú távon is „vevő” 
az újfajta „termékre”. Az újságkiadás igazi üzletággá kezdett válni, amelynek a piacán 
nagy jövedelemre is szert lehetett tenni, de nagyot is lehetett bukni.125 

Europaeumban  deklarációk,  előterjesztések,  határozatok,  ediktumok,  manifesztumok  stb.  néven 
szerepelnek.  A  Relationes  Historicae (1693–1694)  is  adalékul  szolgálhatott  a  Theatrum  Europaeum 
szerzőinek.  Ez  korábban  egy  meglehetősen  egyszerű  szövegű  forrásgyűjtemény  volt,  de  elsősorban 
Schleder  közreműködésével  —  aki  hosszú  éveken  át  gondozta  a  kiadásokat  —  a  mű  színvonala 
nagymértékben feljavult. A hesseni tartománygróf, III.  György jelentős mennyiségű anyagot hagyott a 
kiadóra. Schneider pedig a patrónusa, Friedrich von Solms gróf közreműködésével, értékes forrásokat tárt 
fel. Továbbá jól hasznosítható forrásanyag maradt fenn a Mainzi Választófejedelemség archívumában is. 
Uo. 98–115.     
123 G. Etényi N.: Hadszíntér i. m. 15. Érdemes ezeket az adatokat összevetni a korabeli Franciaországgal.  
Franciaországban a 16. század közepére alakultak ki a könyvkiadás nagyobb központjai: Párizs, Lyon,  
Rouen, Toulouse, Poitiers, Bordeaux, Troyes. 1550-ben mintegy ötven városban működött nyomda, 1600 
körül pedig ez a szám hatvanra növekedett. A könyvkereskedéssel és kiadással foglalkozó vállalkozók 
igazán csak a vallásháborúk után tartották szilárdan kezükben az iparág gazdasági  irányítását.  Ismert  
könyvkiadó nyomdászok voltak például a lyoni Jean de Tournes vagy a poitiers-i Marnef testvérek. A 17. 
század közepéig  meglehetősen  sokféle  könyvtípus  terjedt  el  Franciaországban,  amikor  az  egyszerűbb 
nyomdászmesterek is elkezdték közreadni saját  kiadványaikat.  Franciaországban az írni-olvasni tudók 
aránya a 16. század elejére egyre nagyobb lett, és nemcsak a városi iparosok és kereskedők körében, 
hanem a parasztok között is, például Lyonban az 1550-es, 1560-as években 38 tanár tanított írni-olvasni 
és számolni. Natalie Zemon Davis: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban. Bp. 2001. 172–
185. 
124 A birodalmi  városok társadalmi  rétegződéséről  csak  Trier  esetében  található  pontos  kimutatás.  A 
városi lakosság kétharmada, a kézművesek és a kiskereskedők a középréteghez tartoztak, egynegyede az 
alsó középréteg és a városi szegények aránya. A maradékot a tehetősek 10%-a és az igen gazdagok 4%-a  
alkotja. Ez a szociális összetétel sok német városra jellemző volt, mint például a luxuskereskedelemben 
jelentős szerepet játszó Nürnbergre és Augsburgra is.  G. Etényi Nóra: A nürnbergi  nyilvánosság és a 
Nádasdy Mausoleum. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál – Pálffy Géza – Tóth 
István György.  Bp. 2002. 123.  
125 Blühm, E.: Fragen i. m. 58. A 16. századi városlakók körében 10–30%-os volt az olvasási hajlandóság.  
1675 körül a német nyelvű népesség kb. 15–16 millióra tehető, amelynek háromnegyede vidéken élt. A 
potenciális nyilvánosság köre így mintegy egymillió főre becsülhető. Ezeknek viszont csak 20–25%-a 
számított újságolvasónak. Meg lehet állapítani, hogy a vidékiek, parasztok is nagyobb számban olvastak  
valamilyenfajta  nyomtatott  kiadványt,  mint  azt  előzetesen  várni  lehetett.  Körükben  elsősorban  a 
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Vitathatatlan,  hogy  a  17.  században  nemcsak  hadügyi,  hanem  információs, 
kommunikációs  forradalom  is  lezajlott.  Egyre  tökéletesedtek  a  könyvnyomtatási, 
újságnyomtatási eljárások, és fokozatosan nőtt az irántuk megnyilvánuló piac is. A kora 
újkor embere egyre nagyobb számban vágyott információkra. Már nemcsak a szűkebb 
környezetük hírei érdekelték őket, hanem a nagyvilág is egyre fontosabb lett számukra. 
Ekkoriban már javában zajlott a gyarmatosítás folyamata, a nagyobb európai országok 
igyekeztek  mind  több  gyarmatra  szert  tenni.  A  távoli,  egzotikus  országokról  szóló 
tudósítások is felkeltették az emberek érdeklődését.126 

 3.6 Az információk elrendezésének a módszerei a Theatrum Europaeumban  

Ennek a hatalmas  anyagnak a feldolgozására  a  szerzők alapvetően  kétféle  módszert 
alkalmazhattak.  Vagy  szigorúan  betartják  az  események  időbeli  sorrendjét,  ezáltal 
gyakorlatilag egy napról-napra történő kronologikus áttekintést hoznak létre, vagy pedig 
figyelembe  veszik  a  források tartalmát,  és  az ugyanazon  földrajzi  területen  játszódó 
eseményeket  együttesen  kezelik.  Egy  tisztán  kronológiai  eljárással  a  Theatrum 
Europaeumban nem találkozunk, noha Oraeus a harmadik kötetben bizonyos helyeken 
közelített ehhez.127 

Már  Abelin  bevezetett  egy  rovatszerű  elrendezést,  Schleder  pedig  már 
megalkotott egy meghatározott címekkel ellátott osztályokra való csoportosítást, amely 
a Theatrum Europaeumban mindvégig alapvető rendezési elv maradt.128 

A szigorúan időbeli  módszer  az  eseményeket  napról-napra  ismerteti,  és  nem 
ügyel  a  belső  tartalmi  összefüggésekre.  Egy  ilyenfajta  ábrázolásmód  ezért  belső 
szakadozottság  képét  tárja  elénk.  Ezt  a  hátrányt  el  lehet  kerülni  a  rovatszerű 
elrendezéssel,  ahol  az  összetartozó  anyagok  vannak  csoportosítva.  Ámde  még  ezen 
belül is nagyon szétszakadozott benyomást kelthet az események időbeli sorrendjének a 
követése.  Előnytelenné  akkor  válhat  a  rovat  elrendezés,  ha  csak  mereven  egy 
meghatározott sorrendet tartalmaz, és az egyenkénti osztályok egymástól elválnak.129

A szerzők akkor járhatnak el a legjobban, ha soha nem mondanak le a tartalmi 
összefüggésekről a kronológia kedvéért, és ha a rovatokat, amennyiben azok tartalmilag 
érintkeznek  egymással,  egymás  mellé  állítják,  vagy  pedig  egészen  összevonják.  A 
kötetek második felében már hasonló az elrendezési elv.130

könnyebben megérthető röplapok terjedhettek el. G. Etényi N.: Hadszíntér i. m. 15–32.  A városi közélet, 
nyilvánosság  és  közvélemény  kialakulása  szempontjából  meghatározó  szerepet  játszott  az  a  széles 
középréteg, amely már foglalkozásából adódóan is tudott írni-olvasni, nyitott volt a világ eseményei, hírei 
iránt, és már nemcsak a bel-, hanem a külpolitika is érdekelte. A világ elkezdett kinyílni, tágulni, ezáltal a  
látókörük is szélesedett. A 17. század közepétől a városi értelmiségi elit a nagyobb városokban elkezdett  
irodalmi társaságokat is alakítani. G. Etényi N.: A nürnbergi i. m. 124–126.    
126 G. Etényi N.: Hadszíntér i. m. 32–33. A 17. században zajló török elleni felszabadító háború pedig 
folyamatosan  fenntartotta  az  érdeklődést  a  harctéri  események  iránt,  a  Német-római  Birodalomban a 
harcok közelsége miatt, a távolabbi országokban pedig a kuriozitás kapcsán. Elég csak a Zrínyiről készült  
pozitív  hangvételű  angol  életrajzra  gondolni.  Angol  életrajz  Zrínyi  Miklósról:  London,  1664.  Szerk. 
Kovács Sándor Iván. Bp. 1987.
127 Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 118. 
128 Uo.
129 Uo.
130 Uo.  Majna-Frankfurtban  ebben az  időben több hasonló történelmi  könyvgyűjtemény is  megjelent.  
Ezek  közül  különösen  kiemelkedett  két  mértékadónak  is  tekinthető  mű,  a  Diarium Europaeum  és  a 
Mercurius  Gallo-Belgicus,  amelyek  időben  megelőzték  a  Theatrum Europaeumot.  Mindenképpen 
kimutathatóak rokon vonások az említett könyvek és a  Theatrum Europaeum között, hiszen mindegyik 
hasonló  forrásanyagokból  dolgozott,  mégpedig  a  Majna-Frankfurtban  összegyűlt  híralapú 
sajtóorgánumok hatalmas tömegéből. Uo. 118–119.  
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A  Theatrum  Europaeum szerzői  először  feldolgozták  a  rendelkezésükre  álló 
elsődleges  forrásanyagokat,  majd  kiegészítették  a  fentebb  említett  könyvek  hasonló 
leírásaival,  végül  így  alakították  ki  saját  ábrázolásmódjukat.  A  két  mértékadó  mű 
(Diarium Europaeum és a  Mercurius Gallo-Belgicus) segített a  Theatrum Europaeum 
szerzőinek abban is, hogy az első kézből származó, nem mindig hitelesnek tekinthető 
leírások  igazságtartalmáról  meggyőződjenek,  és  így  mintegy  kettős  szűrőn keresztül 
átmenve  csak  valóban  megbízható  információk  kerüljenek  be  a  Theatrum 
Europaeumba.131

 3.7 A Theatrum Europaeum metszetanyaga  

A  Theatrum  Europaeumban  nagyon  bőséges  metszetanyag  található  a  korszak 
uralkodóiról,  fejedelmeiről,  államférfiairól,  hadvezéreiről,  továbbá  bemutatnak  a 
szerzők csatákról,  erődökről,  városokról  készült  illusztrációkat,  alaprajzokat,  nagyon 
részletes  térképeket,  de  ceremoniális  eseményekről  is  nagy  számban  készültek 
metszetek:  például  ünnepélyes  bevonulásokról,  esküvőkről,  koronázásokról, 
tűzijátékokról, egyéb ünnepi eseményekről vagy éppen lovasjátékokról. A kor emberét 
nagymértékben  foglalkoztató  csodajelek  is  felbukkannak a  képanyag  között,  például 
üstökös ábrázolása.132

A gazdag illusztrációs anyag a  Theatrum Europaeumot az egyik legfontosabb 
képi információforrássá tette a 17. században. 743 különböző történelmi és topográfiai 
ábrázolás  található  a  21  kötetben,  többnyire  dupla  oldalon.  Ebből  27  ismételten 
előfordul, 20 oldalon található két ábrázolás, az egyiken pedig három. Minden egyes 
metszet megfelelő feliratozással van ellátva, és a készítőket jól be lehet azonosítani. A 
történelmi  és  topográfiai  ábrázolások  mellett  693  portré  található  a  21  kötetben,  a 
legtöbb ezek közül egész oldalas. 19 kisebb szövegillusztrációt is fellelhetünk, amelyek 
Gottfried  Krónikájának képanyagához  hasonlítanak.  Összesen  tehát  1427  képi 
illusztráció van a kötetekben.133   

A  metszetek  egy  része  Merian  családjához  köthető.  A  kötetek  első  felének 
metszeteit maga Matthaeus Merian, két fia, Matthäus (1621–1687) — ő tíz metszetet 
készített  — és  Caspar  (1627–1686)  vagy pedig  veje,  Melchior  Küssel  (1626–1683) 
készítette.  Ikonográfusként  Peter  Aubry  segítette  munkájukat.134 A  későbbi  kötetek 
metszetein sok művész osztozott,  különösen az arcképeken. Beleszámítva a 21 kötet 
címlapjain  található  metszeteket  is,  összesen  87  metsző  és  rajzoló  nevét  lehet 

131 Uo. 119–120. 
132 Például  a  XII.  kötet  (1679–1686)  metszetei  között  megtalálható  Európa,  Németország,  Elzász,  
Magyarország,  Erdély,  Morea  térképe,  Bécs,  Buda,  Esztergom,  Luxemburg  ostroma,  Straßburg, 
Hamburg,  Tripoli  látképe  és  erődítései,  de  rábukkanhatunk  egy  üstökös  feltűnésére,  török  zászló 
ábrázolására  vagy  éppen  diadalív  állítására  Franciaországban  XIV.  Lajos  tiszteletére.  Az  uralkodói, 
államférfiúi arcképek között szerepel I. Lipót német-római császár, XIV. Lajos francia király, II. János 
György  szász  választófejedelem,  II.  Károly  angol  király,  II.  Károly  spanyol  király,  Louvois  márki, 
Thököly  Imre,  Frigyes  Vilmos  brandenburgi  választófejedelem,  III.  János  György  szász 
választófejedelem, IV. Mehmed török szultán, Ernst Rüdiger Starhemberg gróf, III. János lengyel király,  
Kara Musztafa nagy vezír, XI. Károly svéd király, XI. Ince pápa, Miksa Henrik kölni választófejedelem,  
V. Károly lotaringiai herceg, II.  Miksa Emanuel bajor választófejedelem, II.  Jakab angol király,  Jakab 
Monmouth hercege, V. Keresztély dán király. Természetesen az adott városképek, illetve portrék mindig 
egy-egy adott eseményhez kapcsolódóan szerepelnek a kötet lapjain.
133 Wüthrich, L. H.: Merian i. m. 333. 
134 Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 121. 
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beazonosítani.  Különösen  sok  volt  közöttük  a  katonatiszt,  főleg  erődépítéssel 
foglalkozók.135

 3.8 A Theatrum Europaeum     hanyatlása, utolsó évei  

Időközben a Theatrum Europaeumot heves támadások kezdték érni, miszerint már egy 
túlhaladott korszak terméke. A történetírás a fanyalgók szerint nemcsak abból áll, hogy 
önállótlanul  és  kritikátlanul  különböző  forrásanyagokat  rakunk  össze.  A XVI.  kötet 
előszavából  kiérezhető  az  ezekkel  a  vádakkal  szembeni  mentegetőzés.  Véleményem 
szerint a  Theatrum Europaeum a 17. századi történetírás kiemelkedő és pótolhatatlan 
terméke, amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a művet oly hevesen kritizálók 
is  eljussanak egy magasabb  történelemtudás-szintre.  Mindenképpen több krónikánál, 
mivel  a  szerzők  óriási  mennyiségű  forrásanyagot  dolgoztak  fel,  hatalmas  tudósítói 
hálózattal  rendelkeztek.  A  szövegek  elrendezése  sem  krónikaszerű,  hanem  belső 
összefüggésekre  épít,  amely  az  ismétlődéseket  kizárja.  A  kötetek  szerkezete  jól 
áttekinthető,  és  az  aktuális  eseményeket  helyezi  fókuszba.   Schneider  is  mindent 
elkövetett, hogy elhárítsa a Theatrum Europaeumot ért támadásokat. Sajnos azonban a 
könyvet ért kemény kritikák kétségtelenül megtépázták a tekintélyét.136

Továbbá  a  könyvsorozat  hanyatlásához  nagymértékben  hozzájárult  Merian 
utódainak egyre nagyobb mértékű nemtörődömsége is. Ameddig Matthaeus Merian állt 
a  kiadó  élén,  a  kötetek  többnyire  azonnal  megjelentek  a  tárgyalt  események  után. 
Azonban már fiai alatt elkezdődtek az első „akadozások”. A későbbi generációk alatt 
pedig  a  helyzet  egyre  csak  romlott.137 Végül  Merian  egyik  lányleszármazottja 
hozzáment a brandenburgi választófejedelem udvari építészéhez, Eosander von Göthe-
hez,  aki  az  egész  Merian-örökséget  egyszerűen  eltékozolta.138 Így  a  Theatrum 
Europaeum rendszeres megjelenésének éppen 100 éves évfordulóján szakadt vége.

Heinrich  Sutter  frankfurti  könyvkereskedő  örökölte  meg  a  Merian  Kiadó 
rézlemezeit. Ő 1754 és 1759 között három kötetben kiadott egy J. L. Gottfried neve alatt 
futó  krónikát.  Ennek  az  első  része  Gottfried  krónikájának utánnyomása  volt,  míg  a 
második  és  a  harmadik  rész  egy  kivonatot  tartalmazott  a  Theatrum Europaeum 21 
kötetéből. Sajnos ennek a vállalkozásnak is anyagi okok miatt lett vége. De legalább 
valamilyen formában a Theatrum Europaeum még egy fél évszázadig tovább élt.139

 3.9 A Theatrum Europaeum forrásként való használhatósága  

A kutatók számára a  Theatrum Europaeum páratlan információkat kínál a különböző 
országok  történeti  eseményeinek  vizsgálatára.  A  legapróbb  részletekig  beszámol 
háborúkról,  csatákról,  békekötésekről,  azok  kulisszáiról,  udvari  eseményekről, 
ünnepségekről és az adott esztendő egyéb érdekességeiről. Az évszámok és országok 
szerinti  csoportosítás  pedig  nagymértékben  megkönnyíti  a  tájékozódást  ebben  a 
hatalmas anyagban, amelyet a metszetek még látványosabbakká tesznek.140 Már a 17. 
század  során  is  gyakran  tekintették  hivatkozási  alapnak  a  Theatrum  Europaeumot, 
135 Wüthrich, L. H.: Merian i. m. 333. 
136Bingel, H.: Das Theatrum i. m. 122–123. Úgy érzem, más okok is állhattak a támadások hátterében,  
talán szakmai féltékenység vagy esetleg pénzügyi viták, kiadók közötti rivalizálás.
137 Uo. 123. 
138 Uo. 7. 
139 Uo. 123. 
140 A további tájékozódást segítik a lapszéleken található rövid címek az ott tárgyalt eseményekről. 
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például Johann Burchard Mencke (1674–1732) is gyakran hivatkozik rá I. Lipótról írt 
életrajzában.141 A  Theatrum  Europaeum különböző  köteteinek  elkészítése  során  a 
szerzők  óriási  mennyiségű  röplapot,  illusztrált  egylapos  nyomtatványt,  röpiratot, 
újságot, vásári kiadványt vagy egyéb periodikát használtak fel. Azonban ezek eredete és 
pontos címe sajnos felderíthetetlen,  mivel  a szerzők az események ismertetése során 
nem jelölik,  hogy  honnan  szerezték  be  az  információikat.  Éppen  ezért  szükséges  a 
Theatrum Europaeum  mellett minél több kontrollforrást és szakirodalmat alkalmazni, 
hogy ezáltal kiküszöbölhetőek legyenek az esetleg előforduló tárgyi tévedések.

A Theatrum Europaeumban a békeszerződések, törvények, rendeletek és egyéb 
hivatalos iratok teljes szövege megtalálható, nemcsak azok kivonatos tartalmi leírása, 
így a forrást dokumentumgyűjteményként is lehet használni.

A magyar vonatkozásokat tekintve részletes beszámolókat találhatunk magyar és 
erdélyi országgyűlésekről, magyar rendek császárhoz menő küldöttségeiről és a magyar 
területeken  zajló  hadieseményekről.  Magyarország  egyértelműen,  mint  a  Habsburg 
Monarchia része jelenik meg a Theatrum Europaeumban.142 

141 Johann Burchard Mencke: Leben und Thaten Seiner Majestät, des Römischen Kaysers Leopold des 
Ersten. Leipzig, Johann Friedrich Gleditsch, 1707. HTM Kvgy. C5567.
142 Koltai András megemlíti, hogy Batthyány Ádám (1610–1659) 1637. február 18-án Bécsben vett egy 
kötetet a következő címmel: „Theatrum Europaeum, vagy részletes és igaz leírása minden említésre méltó 
eseménynek szerte a világban 1618 és 1628 között”. Batthyány ekkor II. Ferdinánd (1619–1637) temetése 
alkalmából járt a császárvárosban. Március 20-án ugyancsak vett egy második kötetet, amely 1629-től 
1632-ig  ismerteti  az  európai  eseményeket.  A  két  könyv  bekerült  Batthyány  Ádám  könyvtárába  a 
következő megjegyzéssel: „Numero 2. Két német könyv, Theatrum Europaeum vörös táblába bekötve”. 
Koltai András: Batthyány Ádám és könyvtára. Eisenstadt 2002.

37



4. Hofburg  és  Versailles  –  a  hatalmi  reprezentáció  és   
hatalomgyakorlás eltérő módjai 

Főforrásom, a Theatrum Europaeum ismertetése után a két nagyhatalom közötti hatalmi 
egyensúly kialakulásának elemzése előtt fontosnak tartom a két merőben eltérő udvar 
bemutatását. 

Az  udvar  sokrétű  jelenség:  intézmény,  hatalmi  eszköz,  uralmi  közösség. 
Működött,  mint  reprezentáció,  mint  politikai  műhely,  mint  a  státusszimbólumok 
együttese,  a  társadalmi  kiválasztódás  iskolája,  a  műkincsek  és  a  művészetek  gyűjtő 
központja.  Széles  játéktere  az  érvényesülés,  a  politika,  a  diplomácia  küzdelmeinek. 
Végletekig fokozott, tömeghatású reprezentáció, a hatalom demonstratív megjelenése, 
tudatosan alakított  uralkodói  imázs.  Országok arca,  birodalmak megjelenési  formája. 
Létrehozóját  formáló  „udvari  irodalom”,  „udvari  művészet”.  Különleges 
kommunikációs  közeg,  együttélési  szabályokkal  működő  szűkebb  és  szélesebb  körű 
közösség. Értékrend, mentalitás, szokásrend, stílus. Rendkívül differenciált társadalmi 
együttesek  közös  életének  gazdaságilag  és  mentálisan  fegyelmezett  megszervezett 
együttese,  a  politika  műhelye.  A  17.  századi  udvar  különálló  épített  együttes, 
meghatározott  tárgyi  környezet  és  főleg  megszervezett  társadalom.  Szabályozottan 
működő  rétegek,  szolgáló,  ellátó  feladatokkal,  továbbá  képzett,  művelt,  különböző 
szintű  hatalommal  és  fegyelmezett,  különlegesen  csiszolt  és  közmegegyezéses 
viselkedési  kultúrával  rendelkező,  különböző  származású,  foglalkozású,  státusú  és 
műveltségű emberek gyülekezete.143

Az  udvar  férfiak  és  nők  együttese,  akik  együtt  vannak  az  uralkodóval  és 
családjával a mindennapi életükben, akik gondoskodnak az uralkodó és övéi anyagi, 
morális és szellemi jólétéről. Az udvar egyúttal magát azt a helyet is jelenti,  ahol az 
uralkodó él.144

XIV. Lajos (1643–1715) és I. Lipót (1658–1705) udvara alapvetően különbözött 
egymástól. Pompa, fényűzés, szórakozás, szerelmi ügyek, párbajok sokasága az egyik 
oldalon — „megfűszerezve” a szokásos francia könnyedséggel — míg sokkal ridegebb, 
zordabb,  precízebb,  a  szakmai  munkát  előtérbe  helyező,  a  spanyol  hagyományokra 
emlékeztető udvari élet  a másik oldalon.145 Versailles és Bécs két külön világ volt  – 
talán csak a mindkét udvart átszövő intrikákban lehet hasonlóságot felfedezni közöttük.

A két udvart összehasonlítva elmondható, hogy mind XIV. Lajos, mind pedig I. 
Lipót  személyisége  alapvetően  meghatározta  udvaraikat  is.  Az  erős,  határozott, 
ellentmondást nem tűrő francia király fénye valósággal kiragyogott a francia udvarból 
— különösen Versailles-ból — nemességét tehetetlen udvaroncokká silányította, akiket 
kegyosztó  hatalmánál  fogva  állandóan  féken  tartott.  Ezzel  szemben  I.  Lipót  szinte 
elveszett  az  egymással  acsarkodó,  hatalomért  harcoló  udvari  csoportok  mocsarában, 

143 R. Várkonyi Ágnes: Tradíció és innováció a kora újkori Közép-Európa udvari kultúrájában. In: Idővel 
paloták. Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk. G. Etényi Nóra – Horn Ildikó. Bp. 2005. 65–
67.
144 Lucien Bély: Louis XIV. Le plus grand roi du monde. Paris 2005. 165.
145 Az a viselkedési  forma, amely az évszázadok során „spanyol  etikettként” lett ismeretes,  valójában 
burgund eredetű, hiszen amikor V. Károly német-római császár (1519–1556) Spanyolországba érkezett,  
az  ottani  udvart  az  egyszerű  és  különösebb  megkülönböztetések,  isteni  eszményítések  nélküli 
viselkedésforma  jellemezte,  amely  ellentmondásban  állt  az  új  császár  megkérdőjelezhetetlen 
tekintélyével.  A „spanyol etikett” tényleges megszületése 1548-ra tehető, amikor V. Károly a spanyol  
királyi udvarban is bevezette a burgund ceremóniarendet. Korpás Zoltán: Fiat unum ovile et unus pastor. 
V. Károly birodalomeszméje és annak megjelenési formái. In: Portré és imázs. Politikai propaganda és  
reprezentáció a kora újkorban. Szerk. G. Etényi Nóra – Horn Ildikó. Bp. 2008. 24.
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tehetetlen  bábként  őrlődött  a  „bizalmasok”  hosszú  sora  között.  XIV.  Lajos  élvezte 
uralkodói  feladatait,  míg  I.  Lipót  legtöbbször  szenvedett  tőle.  XIV.  Lajos  pompás 
kastélyt,  parkot  építtetett,  fényűző  ünnepségeket,  mulatságokat  rendezett,  szeretők 
tömkelegével  vette  körül  magát.  I.  Lipót  udvara  sokkal  ridegebb,  szürkébb, 
„spanyolosabb” volt, a mélyen vallásos uralkodó esetében szóba sem jöhetett szeretők 
tartása. A Hofburg ünnepségei is sokkal szolidabbak voltak – ez alól talán csak az 1666-
os esküvő ünnepi eseményei képeztek kivételt.

Az  udvari  ceremóniáknak  fontos  politikai  szerepük  volt.  Az  uralkodók 
felhasználták  annak  eszközeként,  hogy  semlegesítsék  az  udvarnál  levő,  konkurens 
politikai  csoportosulásokat,  és  ezzel  végső  soron  erősítsék  saját  hatalmukat.  A 
ceremóniák a  tudatos hatalomnövekedés  eszközei  voltak,  tehát  egyfajta  monarchikus 
uralmi  technikát  jelentettek.  A  ceremóniák  funkciója  volt  továbbá  az  udvaroncok 
közötti  hatalmi  egyensúly  szabályozása  és  az  udvarnál  levő  különböző  társadalmi 
csoportok hierarchiájának kialakítása  és tudatosítása,  ezzel  végső soron az uralkodói 
hatalomnak való alávetése. Az udvari ceremónia egy rendkívül rugalmas uralmi eszköz 
volt  az  uralkodó  kezében,  ami  különösen  a  nemesség  domesztikálására  szolgált.  A 
ceremóniák,  udvari  ünnepélyek  arra  is  szolgáltak,  hogy  a  politikai  funkció  nélküli 
nemeseket  foglalkoztassa,  lekösse,  ezáltal  őket  ellenőrizze.  A  ceremónia  továbbá 
lehetővé  tette  az uralkodó számára,  hogy az összes udvaroncra érvényes  társas  életi 
szabályokat rugalmasan alkalmazza, és ezen keresztül a titulus meghatározta, bizonyos 
mértékig objektív rangbeli sorrendet adott pillanatban, tetszése szerint a ceremoniális 
tiszteletadás  informális  és  kizárólag  szubjektív  rangbeli  sorrendjével  cserélje  fel.  A 
ceremóniáknak  jól  szabályozott  sorrendjük  volt,  specifikus,  pontosan  meghatározott 
szimbolikus  erővel  bírtak,  amely  az  illető  személy  rangjára  vonatkozott.  A 
ceremóniákon keresztül  megvalósult  az udvar szociális  rendje,  amely minden,  abban 
résztvevő  számára  jól  látható  és  felismerhető  volt.  Az  udvari  ceremóniák 
normarendszerét  legkésőbb  a  17.  század  közepétől  kezdve  írásbeli  formában  is 
rögzítették.146 

146 Andreas Pečar:  Das Hofzeremoniell  als  Herrschaftstechnik?  Kritische Einwände und methodische 
Überlegungen  am  Beispiel  des  Kaiserhofes  in  Wien  (1660–1740).  In:  Staatsbildung  als  kultureller 
Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Frühen Neuzeit. Hrsg. von Ronald G. 
Asch  und  Dagmar  Freist.  Köln–Weimar–Wien  2005.  381–385.  Az  uralkodók  napirendje  mindkét 
udvarban  jórészt  párhuzamosan  zajlott,  amelynek  fő  elemei  voltak  az  ima,  a  tanácsülések,  a 
tanácsadókkal  való  megbeszélések,  vadászat  és  egyéb  szórakozások.  A  ceremóniák  rendszeresen 
bemutatták ennek a napi rutinnak a nyilvános és ünnepi pillanatait. A fő különbség a két udvar között az  
volt, hogy a nyilvánosság Bécsben a ceremóniákra korlátozódott, Versailles-ban azonban a napi rutin 
céljait szolgálta. A ceremónia a jelenlevők rangján alapult, és ebből kifolyólag a résztvevők ebben csak 
ritkán  tudtak  megegyezni.  Mindenekelőtt  Franciaországban  voltak  napirenden  a  rangkonfliktusok  a 
legjelentősebb nemesi családok között. Az udvari hierarchia alacsonyabb szintjén ezek a viták sokkal 
egyszerűbben  zajlottak  le,  a  konfliktusok  többnyire  a  szolgálók  között  robbantak  ki  az  istállók  és  a 
konyhák környékén. A kertben például ki töltheti ki a királynak az italt: a courreur de vin vagy az officier  
du gobelet? És mikor kellett átadnia a helyét a courreur de vinnek a conducteur de la haquenée számára? 
Az  ilyen  konfliktusok  állandóan  fenntartották  az  izgatottságot.  A  Hofburgban  is  számos  rangbeli 
összeütközés  fordult  elő,  de  ezek  korlátozott  keretek  között  folytak  le.  A  hercegek  nem  nézték 
különösképpen jó szemmel, ha elsőbbséget kellett adniuk egy kamarásnak vagy egy titkos tanácsosnak.  
Az alacsonyabb rangúak közötti konfliktusok is gyakran fordultak elő, azonban kevésbé voltak hevesek, 
mint Versailles-ban. Ennek egyik fő oka az lehetett, hogy Bécsben a hivatalokra „családi befektetésként”  
tekintettek, amelyet gondosan meg kellett őrizni a család számára, és feleslegesnek tűnő vitákban nem 
érte  meg  kockára  tenni.  Jeroen  Duindam:  Die  Habsburgermonarchie  und  Frankreich:  Chancen  und 
Grenzen des Strukturvergleichs. In: Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen 
des Absolutismusparadigmas. Hrsg. von Petr Mat’a – Thomas Winkelbauer. Stuttgart 2006. 56. 
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 4.1 A bécsi udvar   

 4.1.1 Az Ausztria-ház fogalma   

Az Ausztria-ház fogalmának eredetét tekintve Alphons Lhotsky a  domus szóból indul 
ki,  amely  család,  nemzedék  értelemben  először  1306-ban  bukkant  fel.  A  domus 
Austriae kifejezés 1360-ban, IV. Károly (1346–1378) kancelláriájában jelent meg, és a 
15.  század  során  néhány  kivételtől  eltekintve  magára  a  Habsburgok  nemzetségére 
vonatkozott. 1450-ben és azóta Ebendorfer — III. Frigyes (1440–1493) bizalmasa — 
műveiben, továbbá I. Miksa (1493–1519) genealógiájában már egyértelműen látható az 
egyenlőségtétel  magával  a  domíniummal,  az  Örökös  Tartományokkal,  függetlenül  a 
Habsburgok nemzetségétől és minden más dinasztiától – hiszen már a Habsburgok előtti 
dinasztiákra  is  vonatkoztatták.  1450 és 1550 között  ilyen  értelemben több helyen  is 
találkozhatunk vele  (vagyis,  hogy az Ausztria-ház,  illetve  a  domus Austriae maga a 
domínium, az összes Örökös Tartomány). A teljesen egyértelműen először Ebendorfer 
által használt domus Austriae a későbbi nyelvhasználatban visszaszorult ugyan, de nem 
merült  feledésbe.  A 20.  század  során,  amikor  dél-tiroli  parasztok  az  Osztrák-házról 
beszéltek,  akkor nem a Habsburg-lotaringiai  dinasztiára,  hanem már csak az Osztrák 
Államra  gondoltak.  Elsősorban  az  a  kérdés  maradt  nyitva,  hogy  mikor  és  miáltal 
tevődött át az Ausztria-ház kifejezés súlypontja az osztrák országok összességéről ismét 
magára a dinasztiára.147 

Az Ausztria-ház (Haus Österreich,  Casa de Austria,  Casa d’Austria,  Maison 
d’Autriche) fogalommal minden esetben a családot jelölik és nem az uralt területeket. 
Az „osztrák” elnevezés már a 14. század első évtizedeiben felbukkant a forrásokban, az 
Osztrák  Hercegségen  (Herzogtum  Österreich)  a  család  fő  székhelyét  értették.  A 
Habsburg-házon keresztül az „Ausztria” név európai, sőt világhírnévre tett szert. Ezt a 
névmódosulást  mindenekelőtt  a  Habsburg-dinasztia  és  politikájuk  Nyugat-Európa 
irányába történő súlypontáthelyeződése jelzi. A Habsburgok politikájának ezt a nyugati 
orientációját  III.  Frigyes és I.  Miksa uralkodásától  kezdve lehet  megfigyelni,  amikor 
Ausztria  beágyazódása  egy  új  politikai  és  szociokulturális  viszonyrendszerbe 
elkezdődött.  A  fogalomtörténet  és  a  dinasztiatörténet  ennek  megfelelően  szorosan 
egymáshoz  kapcsolódott.  A  korai  16.  században  —  amikor  a  Habsburg-dinasztia 
Nyugat  és  Délnyugat-Európában  megvetette  a  lábát  — I.  Miksa  és  unokái,  Károly 
(1500–1558)  és  Ferdinánd  (1503–1564)  egymás  közötti  családi  levelezéseikben  a 
„loblich  Haus  Österreich”,  a  „nostre  Maison  d’Autrice”,  a  „Casa  de  Borgona y  de 
Austria”,  a  „Maison d’Autrice  et  de  Bourgogne”  vagy egyszerűen  csak a  „Casa  de 
Austria” kifejezéseket  használják,  amelyek a Habsburg törzsterületekre vonatkoznak, 
tehát  Ausztriára  és I.  Miksa burgundi örökségére.  Míg tehát  a  „ház” elnevezés  még 
Burgundiára  vonatkozva  is  gyakran  előfordul,  Spanyolország  esetében  ez  hiányzik. 
Helyette V. Károly német-római császárt (1519–1556) már 1519-ben, sőt még római 
királlyá  való  megválasztása  előtt  a  képi  propagandában  „Rex  Hispaniae-ként” 
ábrázolták.  Mindez  nagymértékben  hozzájárult  ahhoz,  hogy  a  „Casa  de  Austria” 
fogalom  az  általa  uralt  területeken,  mindenekelőtt  az  Ibériai-félszigeten  elterjedt  és 
meghonosodott. V. Károly a „Casa de Austria” kifejezéssel az egész házra gondolt, és 
uralkodásának befejezéséig a legnagyobb igyekezettel azon fáradozott, hogy házának és 
Birodalmának  transzperszonális  egységét  megőrizze,  és  a  következő  generációk 
számára átmentse – mint ismeretes, hiába. De V. Károly halála után is éppen a neolatin 
147 Alphons Lhotsky: Was heißt „Haus Österreich”? In: Alphons Lhotsky: Aufsätze und Vortäge. Hrsg.  
von Hans Wagner – Heinrich Koller. Wien 1970. Bd. I. 344–364.
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nyelvekben  a  spanyol  Habsburgokat  továbbra  is  „Haus  Österreichnak”  írták  le.  Ez 
világosan megmutatkozik abban a tényben, hogy amikor két spanyol  infánsnő, Anna 
Mária  (1601–1666)  és  Mária  Terézia  (1638–1683)  beházasodott  a  francia  Királyi 
Házba,  és  XIII.  Lajos  (1610–1643),  illetve  XIV.  Lajos  feleségeivé  váltak, 
Franciaországban Ausztriai Annának (Anne d’Autriche) és Ausztriai Mária Teréziának 
(Marie Therese d’Autriche) nevezték őket. A 17. század kezdetén pedig a mondabeli 
csodás déli kontinens keresésekor a spanyol Pedro Fernandez Quirós az Új-Hebridák 
szigetcsoportot  „Austrialia  del  Espíritu  Sanctónak”  nevezte  el.  Az  „Austrialia”  szó 
használata  Ausztrália  helyett  a  Spanyolországban  uralkodó  Osztrák-ház  (Casa  de 
Austria) iránti hódolatról tanúskodik.148 

 4.1.2 A Habsburg Monarchia  

A  Habsburg  Monarchia  a  Német-római  Birodalmat,  a  Magyar  és  a  Cseh  Korona 
országait, az Osztrák Örökös Tartományokat és a Habsburg-családi birtokokat foglalta 
magába.149  

A Német-római Birodalom megalapításaként hagyományosan I. Ottó (962–973) 
császárrá  választását  (962)  tartják  számon.  Kezdetben  a  Birodalom  (Imperium) 
kifejezést  csak  a  császár  (imperator)  uralma  alá  tartozó  terület  megjelöléseként 
használták. A Római Birodalom (Imperium Romanum) megnevezés először II. Konrád 
császár  (1024–1039)  idején  bukkant  fel,  a  Szent  Birodalom  (Sacrum  Imperium) 
kifejezés  az  I.  (Barbarossa)  Frigyes  (1152–1190)  Kancelláriája  által  kiadott 
oklevelekben  jelent  meg,  és  a  „szent”  jelző  vélhetően  arra  utalt,  hogy  a  szentnek 
tekintett császárhoz tartozó dolgok és így Állama is szentnek tekinthető. Ezt követően 
az Imperium Romanum és a Sacrum Imperium megnevezéseket a követező időszakban 
egymás mellett, felváltva használták, és csak II. (Hollandiai) Vilmos király (1247–1256) 
alatt  kapcsolták  őket  össze.  Az  így  létrejött  Szent  Római  Birodalom  (Heiliges  
Römisches Reich, Sacrum Romanum Imperium) titulus volt a következő évszázadokban 
a  hivatalos  nyelvben  használt  legünnepibb  kifejezés  a  Birodalom megnevezésére.  A 
„német nemzet” rész csatlakozott legkésőbb a névhez: először III. Frigyes uralkodása 
idején  kezdték  használni,  első  hivatalos  említése  egy  1486-os  törvényszövegben 
olvasható.  A  „német  nemzet”  kifejezés  arra  utal,  hogy  a  Szent-római  Birodalom 
törzsterülete Németországot foglalja magába, tehát egy lokális szűkítést jelent. A 18. 
század második felében a hosszabb elnevezést már ritkábban használták, és amikor II. 
148 Alfred Kohler: Die Europäische Bedeutung des Begriffs „Casa de Austria”. In: Was heißt Österreich? 
Inhalt und Umfang des Österreich Begriffs vom 10. Jahrhundert bis heute. Hrsg. von Richard G. Plaschka 
– Gerald Stourzh – Jean Paul Niederkorn. Wien 1995. 135–138.
149 Pálffy Géza: Szent István Birodalma a Habsburgok Közép-Európai Államában. A Magyar Királyság és 
a  Habsburg  Monarchia  a  16.  században.  Akadémiai  Doktori  Értekezés.  Bp.  2008.  35.  A  Habsburg 
Monarchia  megalapítása  az  újabb kutatások szerint  I.  Ferdinánd  (1556–1564) uralkodásához  köthető. 
Ezek a kutatások ugyanis már nem az „abszolutizmus-paradigma” szemszögéből, hanem a kora újkori  
államfejlődés  keretében  elemzik  Európa  e  különleges  monarchiájának  kialakulását.  Születésének 
időpontját az 1526/27-es esztendőköz kötik, és első alapítójának I. Ferdinándot tartják. Ferdinándot 1531 
januárjában Kölnben német királlyá választották, a császári  trónt azonban csak V. Károly lemondását  
követően  (1556),  1558  márciusában  kapta  meg  Majna-Frankfurtban.  A  közös  uralkodó  által  addig 
kormányzott  három nagy országcsoporthoz  (Osztrák  Örökös  Tartományok,  Magyar  Korona  országai, 
Cseh  Korona  országai)  ekkor  csatlakozott  a  Német-római  Birodalom.  I.  Ferdinánd  és  utódai,  azaz  a 
Habsburgok Osztrák-háza által kormányzott Habsburg Monarchia igen különleges összetett állam volt, 
mely az 1560-as évektől kezdve a Habsburg-családi birtokokon és örökségeken túl négy nagyobb részből  
állt: a Német-római Birodalomból, a Magyar Korona országaiból, a Cseh Korona országaiból, valamint az 
Osztrák Örökös Tartományokból. Ezek a nagyobb alkotórészek maguk is kisebb államkonglomerátumok 
és tartománycsoportok voltak. Uo. 64–65.  
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Ferenc  császár  (1792–1806)  1806-ban  leköszönt  a  császári  trónról,  akkor 
nyilatkozatában a Német Birodalom (Deutsches Reich) koronáját tette le.150

A Cseh Korona országait  öt  relatív  autonóm,  de különböző rangú tartomány 
alkotta: a Cseh Királyság, a Morva Őrgrófság, a Sziléziai Hercegség, és a két kis lausitzi 
őrgrófság: Felső-és Alsó-Lausitz.151  

Az Osztrák Örökös Tartományok a Habsburg-dinasztia osztrák-ágának családi 
birtokai  voltak.  Ezek a  területek  képezték  a  későbbi  Ausztria  törzsterületét,  de  nem 
estek teljesen egybe azzal.152

Az  Osztrák  Örökös  Tartományok  a  Német-római  Birodalom  perifériáján 
helyezkedtek el, melyek a 16. században két területen álltak egymással kapcsolatban: 
egyrészt a rendi gyűlés területén, melyben az egyes tartományok rendjeinek képviselői, 
elsősorban a török veszély elhárításában működtek közre, másrészt pedig az I. Miksa és 

150 Vajnági Márta: A Német Nemzet Szent Római Birodalma. In: A kora újkor története. Szerk. Poór 
János. Bp. 2009. 167–168. A Német-római Birodalom magját a német nyelvű területek, azaz a későbbi  
Kisnémet Állam és Ausztria képezték. A Német-római Birodalom legnagyobb kiterjedését a 15. század 
végére érte el, a következő három évszázadban azonban területe folyamatosan csökkent. A főbb területi 
veszteségek délen és nyugaton érték a Birodalmat. Az észak-itáliai területek feletti fennhatóság hamar 
megszűnt, közülük legtovább (1801) Savoya maradt a Birodalom tagja. Svájc és Hollandia függetlenségét 
a vesztfáliai békében ismerték el. Fokozatosan Franciaországhoz került a három lotaringiai püspökség 
(Metz,  Toul,  Verdun),  Elzász  jelentős  része  (a  tíz  birodalmi  város,  Strasbourg),  Franche-Comté, 
Lotaringia. A 16. században a Német-római Birodalom mintegy egymillió négyzetkilométeres területén 
kb. 16–18 millió ember élt, a harmincéves háború előtti időszakra ez a szám 20–21 millióra emelkedett, a 
háború alatt viszont elpusztult a Birodalom összlakosságának mintegy harmada. A 17. század második 
felében a népesség ismét növekedésnek indult. Uo. 168–169.     
151 Pálffy  G.:  Habsburg Monarchia  i.  m.  65. A Cseh Királyság  és  szomszédos tartományai  a  huszita 
háborúk után (1419–1436) egyre jobban eltávolodtak a Német-római Birodalomtól. A 16–17. században 
hűbérjogilag  csupán  laza  kapcsolatban  álltak  vele.  A  kapcsolat  elsősorban  a  cseh  királynak,  mint 
legmagasabb  rangú  világi  választófejedelemnek  a  rangján  alapult.  A  cseh  királynak  a  német-római 
császár  általi  hűbéri  beiktatása  csupán  a  választófejedelmi  méltóságra  és  a  Német-római  Birodalom 
főpohárnoki  tisztségére,  valamint  a  Cseh  és  Morvaországon  kívül  elhelyezkedő  cseh  birodalmi 
hűbérbirtokokra (Szászországban, Bajorországban és Pfalzban) vonatkozott, azonban a Cseh Korona két 
központi tartományára (Csehország, Morvaország) magára nem. A Sziléziai Hercegség és a Két Lausitz a 
14. századtól a Cseh Korona hűbérbirtokai voltak, és jogilag csupán közvetett módon álltak kapcsolatban  
a Német-római Birodalommal (Felső-és Alsó-Lausitz Őrgrófságok 1635-ben váltak le Szászországról).  
Thomas Winkelbauer: Österreichische Geschichte 1522–1699. Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder 
und Untertanen des Hauses Habsburg im Konfessionellen Zeitalter. Hrsg. von Herwig Wolfram. Teil 1–2. 
Wien 2003. 312–313. 
152 Vajnági Márta: Az Osztrák Örökös Tartományok. In: A kora újkor története i. m. 257. I. Ferdinánd 
halála után (1564) 1554-es végrendeletének végrehajtásával és az 1379-es, majd az 1411-es Habsburg-
felosztási szerződésekre való hivatkozással az Osztrák Örökös Tartományokat három fia között osztották 
fel.  Ezzel  egy  családi  szerződés  és  házirend  jött  létre.  II.  Miksa  (1564–1576)  megkapta  a  cseh 
tartományokat,  Magyarországot  és  a  már  megosztott  ősi  Habsburg-Örökös Tartományokból  az  Enns-
fölötti  és-alatti  Ausztriát,  Ferdinánd  megkapta  Tirolt  és  az  Előországokat,  Belső-Ausztriában  pedig 
Károly főherceg  lett  az  új  tartományi  fejedelem.  1564 után a három új  országcsoport  részben külön 
utakon  haladt.  Károly  Felső-Ausztria  főhercege  1584-es  végrendeletében  kijelentette  tartományainak 
(Stájerország,  Karintia,  Krajna  és  Görz)  megoszthatatlanságát.  Ezzel  ellentétben  II.  Miksa  1576-ban 
bekövetkezett  halálát  követően  nem  állt  rendelkezésre  végrendeleti  örökösödési  szabályzat  az  alsó-
ausztriai  tartományokra  vonatkozóan,  így  fiai  nagy  számára  való  tekintettel  (Rudolf,  aki  már  apja 
halálakor  magyar  és  cseh  király  volt,  Albrecht,  Wenzel,  Ernő,  Mátyás,  Miksa)  magában  hordozta  a 
későbbi  konfliktusok  lehetőségét.  II.  Ferdinánd  (1619–1637)  1621-es  végrendeletében  valamennyi  
tartományára nézve rögzítette az elsőszülött jogát az örökségre, és megtiltotta az örökség minden későbbi  
felosztását.  Az  Osztrák  Örökös  Tartományokban,  mint  ahogyan  a  neve  is  mutatja,  a  Habsburgok 
örökösödési joga évszázadok óta vitathatatlan volt. A cseh és magyar  tartományokban ezzel szemben 
„választási monarchiáról” volt szó.  Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 44–178. Az 
Osztrák Örökös Tartományok között voltak főhercegségek, mint Alsó-és Felső-Ausztria és hercegségek,  
mint Stájerország,  Karintia,  Krajna és grófságok,  mint Tirol  és Görz, továbbá egyéb kisebb területek  
(Windische Mark, Friaul, Portenau). Pálffy G.: Habsburg Monarchia i. m. 65–66.  
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I. Ferdinánd által létrehozott tartományi fejedelmi hatósági apparátus terén. 1526/27-től 
a  cseh  tartományokkal  és  a  törökök által  meg  nem szállt  magyar  tartományokkal  a 
Habsburg  Monarchia  részét  képezték.  Az  Osztrák  Örökös  Tartományok  a  császár 
közvetlen  uralma  alatt  álltak,  ő  volt  a  legfőbb  hűbérúr  és  a  legfőbb  bíró  minden 
fejedelmük, rendjük és városuk felett.153 

Az 1526/27-ben keletkezett Habsburg Monarchia a rendi államok monarchikus 
szövetségeként  jött  létre,  és  egészen  1918-as  széteséséig  egy „összetett  állam”,  egy 
„összetett  monarchia”  maradt.  Még  maga  a  három,  1526-ban  perszonálunióval 
összekötött  országcsoport  —  az  Osztrák  Örökös  Tartományok,  a  cseh  és  magyar 
országcsoportok — semmiképpen sem tekinthetők egységes jogrendszer által irányított 
és  közigazgatott  területi  államnak,  hanem  különböző  idő  óta  perszonálunióval 
összekötött  országok  konglomerátumának.  A kora  újkori  Habsburg  Monarchia  tehát 
pontosan fogalmazva a rendi államok monarchikus unióinak monarchikus uniója és egy 
összetett  államokból  álló  összetett  állam  volt.  Benne  számos  nemzet  élt  együtt: 
németek, szlávok (csehek, szlovákok, szlovének, horvátok, szerbek, lengyelek, ukránok, 
szorbok),  magyarok  és  román  népek  (itáliaiak  és  románok).  A  16–17.  században  a 
politikai elit nemzeti identitását, ami akkoriban a magas és alacsonyabb rangú nemesek 
és  egyházi  vezetők  számára  elsődleges  fontossággal  bírt,  kevésbé  az  anyanyelv 
határozta meg, sokkal inkább egy országgal való azonosulás volt (országtudat), részben 
pedig  egy  koronával  (a  magyar  Szent  István  korona  és  a  cseh  Vencel  korona) 
reprezentált országcsoportokkal való azonosulás is (koronatudat).154  

153 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 312. Az Osztrák Örökös Tartományok 1512-től 
kezdve egy birodalmi kerületet (Österreichischer Reichskreis) alkottak. Ezzel szemben a Cseh Királyság 
sohasem lett része a birodalmi kerületi rendszernek (Kreisverfassung), a cseh uralkodó ugyanakkor az 
egyik  választófejedelem  (Kurfürst),  mégpedig  az  első  világi  választó  volt,  így  maga  Csehország 
választófejedelemségnek (Kurfürstentum) számított. A Német-római Birodalom I. Miksa reformjai óta tíz 
birodalmi kerületből állt (Reichskreis). A Német-római Birodalomnak birodalmi (Reichstag), kerületeinek 
kerületi gyűlései (Kreistag) voltak, a cseh és az osztrák tartományok mindegyike pedig külön tartományi  
gyűléssel (Landtag) rendelkezett – mindez az egyes területek rendjeivel való nehézkés és hosszadalmas 
egyezkedés miatt a politikai döntéshozatalt igen lassúvá tette. A közös uralkodóknak köszönhetően 1556–
1558  után  a  Német-római  Birodalom  és  a  Magyar  Királyság  sorsa  hosszú  időre  szorosan 
összekapcsolódott, a Magyar Királyság azonban sohasem tartozott a Birodalomhoz. Nem volt része az 
Osztrák Örökös Tartományoknak sem, a Magyar Királyság kizárólag a Habsburg Monarchiának volt a 
része. Magyarországot a Habsburgok mindvégig magyar királyokként és nem német-római császárokként 
kormányozták. Pálffy G.: Habsburg Monarchia i. m. 65–69. 
154 Winkelbauer,  T.:  Ständefreiheit  und Fürstenmacht  i.  m. 25. A Habsburg Monarchiában a politikai 
hatalom a harmincéves háborút követően egyfelől a császár és az udvar, másfelől pedig a cseh és osztrák 
országok  legfőbb  arisztokráciája  között  oszlott  meg  –  kettős  uralom  (dyarchia).  Az  utóbbi  az 
államapparátust  (az  udvar,  a  központi  hatóságok és az  országkormányok  szintjén)  tartotta  kézben,  és 
bizonyos  mértékig  rákényszerítette  álláspontját  az  egyes  országok  rendi  országgyűléseire.  A 
csúcsnemesség a 17. század második felében a politikában és a gazdaságban egyaránt domináns szerepet  
játszott.  Uo.  28. A 16.  század folyamán I.  Ferdinánd,  a  fiai  és  az unokái  uralkodása  idején egyfajta 
egyensúly alakult ki a császári központi kormányzás és az egyes tartományok rendjei között. A császárt 
és  a  rendeket  közös  érdek  kötötte  össze:  az  Oszmán  Birodalom  további  terjeszkedésének 
megakadályozása  és  a  parasztfelkelések  elnyomása.  Ezzel  a  kül-és  belpolitikai  érdekközösséggel 
ellentétben  állt  a  felekezeti  megosztottság:  míg  a  rendek  a  protestantizmus  híveivé  váltak,  addig  a 
Habsburg-tartományok  ragaszkodtak  a  katolicizmushoz.  Az  1580-as  években  megkezdett  és  az  1660 
körül — a Magyar Királyság és Szilézia kivételével — valamennyi tartományban lezárult ellenreformáció 
során a Habsburgok a rendek felekezeti privilégiumainak korlátozását, majd felszámolását összekötötték 
a tartományi gyűlés politikai szerepének csökkentésével. A kortársak tudatában az osztrák, a cseh és a 
magyar  tartományok  eltérő  alkotmányjogi  helyzetük  ellenére  a  17.  század  végén  politikai  egységnek  
számítottak.  A karlócai  béke (1699) és az ezzel  nagyjából  egyidejű,  a  Habsburg-ház  spanyol  ágának 
kihalása után (1700) és az ezt követő spanyol örökösödési háború után szokássá vált a Habsburgok német  
és osztrák-ágának összes uralkodási területét „Monarchia Austriaca-nak” avagy „Osztrák Monarchiának 
nevezni. Az 1700 körüli időre európai nagyhatalommá előlépett „Monarchia” azonban továbbra is egy 
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 4.1.3 A Hofburg  

Bécs az 1550–1560-as évekre a Habsburg Monarchia központjává, rezidenciavárosává 
és  császári  fővárosává  vált.  Bécs  lett  a  székhelye  az  egyre  inkább  intézményesülő 
udvartartásnak és a központi kormányszerveknek. Az 1560-as évekre a magyarországi 
török  hadszíntér  közelsége  miatt  egyúttal  Közép-Európa  egyik  legmodernebb 
erődvárosává  épült  ki,  hatalmas  bástya-és  árokrendszerrel,  valamint  hadszertárral  és 
élésházzal, melyet tekintélyes helyőrség (Stadtguardia) védett. Tekintélyét még tovább 
emelte, hogy 1558-tól a Német-római Birodalom fővárosa is volt. Mindez együttjárt a 
Hofburg kiépülésével,  impozáns kertek kialakításával,  pompás  udvari  ünnepségekkel 
(bevonulások, lovagi tornák, táncmulatságok stb.), a város kulturális-művészeti életének 
számottevő gazdagodásával, a Bécsi Egyetem megerősödésével.155 

Már  Lipót  császárrá  választásakor  (1658)  korábbi  rezidenciája  a  kortársak 
szemében túlságosan „régimódinak,  ódivatúnak” tűnt,  ezért  az új  császár  viszonylag 
hamar döntést hozott, miszerint a Hofburgot egy új épületszárnnyal egységesebbé kell 
tenni, és ki kell bővíteni.156 

„összetett állam”, „rendi államok monarchikus szövetsége” maradt. Uo. 178–198.    
155 Pálffy  G.:  Habsburg Monarchia  i.  m. 80–81. Az udvari  arisztokrácia palotái  a  Hofburg közelében 
voltak, de vidéki kastélyokkal is rendelkeztek.  R. Várkonyi Á.: Tradíció i. m. 81. Bécs második török 
ostroma  alatt  lerombolták  az  elővárosokat,  így  a  szűkös  belvároson  kívül  bőven  volt  elegendő  tér  
palotákat építeni, másrészt pedig az udvari abszolutizmus megkövetelte a nemesektől, hogy az uralkodó 
közelében tartózkodjanak, és a vidéki kastélyuk mellett városi palotával is rendelkezzenek. Walter Pohl –  
Karl Vocelka: A Habsburgok. Egy európai dinasztia története. Bp. 1995. 275. Az udvari nemesség tagjai 
Bécsben a városon belüli, illetve a városfalak előtt emelt reprezentatív palotáikkal igyekeztek családjuk 
státusát növelni. Az 1683. évi török ostrom végétől kezdve a 18. század közepéig több mint száz újonnan 
épített  nemesi  palota  nőtt  ki  a  földből,  amelyek  Bécs  városának  arculatát  egyre  növekvő mértékben 
meghatározták. 1730 körül az udvari nemességhez tartozott a városfalakon belüli házállomány több mint 
fele.  Ezek a nemesi  paloták pompájukban messze felülmúlták a Hofburgot  vagy a két  császári  nyári 
rezidenciát, Laxenburgot és Favoritát. „Ami a Hofburgot illeti, be kell ismernünk, hogy ez egy nagyon  
régi, és mind építészetileg, mind pedig elhelyezkedése miatt jelentéktelen épület, amelynek bár nagy a  
kiterjedése  és  terjengős,  de  olyan  zegzugosan  és  kényelmetlenül  építették  meg,  hogy  az  ember  csak  
csodálkozik,  hogy a császári  udvar,  amely pedig a világon a legszámosabb,  olyan régóta itt  székel”  
(Johann  Basilius  Küchelbecker:  Allerneuste  Nachricht  vom  Römisch-Kaiserlichen  Hofe,  nebst  einer 
ausführlicher Beschreibung der kayserlichen Residenz-Stadt Wien und der umliegenden Örter. Hannover 
1730. 619.  Peĉar, A.: Hofzeremoniell i. m. 399.). Azonban a Bécsben járó utazók egészen másképpen 
számolnak  be  a  számos  nemesi  palotáról:  „Néhány  államférfi  és  nagyság,  akik  udvari  hivatallal  
rendelkeznek,  pompásabb  palotákban laknak,  mint  maga a  császár” (Johen  Michael  von  Loen:  Der 
kayserliche Hof. Im Jahre 1717. In: Ders., Gesammelte Keine Schriften. Frankfurt/Leipzig 1750. Bd. I/2.  
5. Peĉar, A.: Hofzeremoniell i. m. 399.). A császár a nemesi építkezéseket nemcsak engedélyezte, hanem 
rendszeresen érdeklődött is a reprezentációs célból épülő paloták iránt, amelyeknek a ragyogásából rá is 
jutott.  Franciaországgal  ellentétben  a  Habsburg-császároknak  nem  állt  szándékukban,  hogy  császári  
uralmi helyzetüket az építészet segítségével is érvényre juttassák, és a reprezentációs építészet mezejét 
messzemenően ráhagyták  az udvar nemesi tagjaira,  kiváltképpen a világi  palotaépítészet területén. Az 
udvari nemesség ezzel szemben arra törekedett, hogy fényűző palotáikat saját „önábrázolásuk” céljainak 
szolgálatába  állítsák,  és  az  építészet  eszközeivel  saját  függetlenségüket  a  császár  székvárosában 
nyilvánvalóvá tegyék. A nemesi paloták megépítése mögött elsősorban az a szándék húzódott meg, hogy 
az  adott  nemesi  család  státusát  és  presztízsét  emelje.  Peĉar,  A.:  Hofzeremoniell  i.  m  398–400.  A 
vesztfáliai békét követő években a tradíció és a vallás voltak a Habsburg reprezentáció vezérfogalmai, 
amelynél az uralkodó személyes pompája nem játszott lényeges szerepet.  A bécsi és a Bécs környéki  
nemesi paloták építésével megkísérelték a Hofburgot túlszárnyalni anélkül, hogy a császár ezt személyes 
sértésnek fogta volna fel. Duindam, J.: Die Habsburgermonarchie und Frankreich i. m. 44.              
156 Schumann, J.:  Die andere Sonne i. m. 272. A Hofburg Lipót szárnyát  1660–1666 között építették 
Filiberto Lucchesi mérnök tervei alapján. Az építkezést Lodovico Ottavio Burnacini (1636–1707) itáliai 
építész irányította.  R. Várkonyi Á.: Tradíció i. m. 79. Azonban egy évvel az új szárny elkészülte után, 
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I. Lipót viszonylag ritkán vette igénybe az építészetben rejlő lehetőségeket, hogy 
ebben is felvegye a versenyt nagy riválisával, XIV. Lajossal. Ilyen építészeti tervek csak 
1690  körül  bukkantak  fel,  főleg  Johann  Bernhard  Fischer  von  Erlach  (1656–1723) 
révén. A Hofburg Lipót-szárnyából nyilvánvalóan minden ilyen ambíció hiányzik. Az 
1670–1715 közötti időben Schönbrunn kivételével az udvar valóban jelentős építészeti 
tervre nem adott megbízást, amely rendkívül szokatlan az abszolutizmus virágkorában, 
és ilyen Európa egyetlen más nagy udvaránál sem fordult elő.157 

 4.1.4 A Hofburg udvartartása  

Az államalkotás szemszögéből nézve a császári udvar elsősorban a politikai hatalom 
központja  és  a  Habsburg-tartományok,  valamint  a  Szent-római  Birodalom  politikai 
elitjének  legfontosabb  kommunikációs  helyszíne,  és  ezáltal  a  leendő  Habsburg 
Monarchia  integrációs  központja  volt.  Az  udvar,  a  kormányzás  és  a  közigazgatás 
egészen a Mária Terézia-féle reformokig (az 1740–1748-as osztrák örökösödési háború 
után) nem különültek el élesen egymástól.  Sokan a fő udvari tisztségviselők közül a 
napi udvari  szolgálataik mellett  névlegesen vagy ténylegesen kormányzati  hivatalt  is 
betöltöttek,  akár  úgy,  mint  a  Titkos  Tanács  vagy a  Titkos  Konferencia  aktív  tagja, 
melyek  a  császár  legmagasabb  tanácsadói  grémiumai  voltak  vagy  akár  a  központi 

1667-ben tűzvész pusztított a Hofburgban, amely az új épületszárny jelentős részét megsemmisítette, ami 
hatalmas  újjáépítési  munkálatokat  tett  szükségessé.  A  belső  munkálatokat  Giovanni  Pietro  Tencala 
(1629–1702) vezetésével 1680-ra fejezték be. Az új épület  az 1683. évi török ostrom során is súlyos 
károkat  szenvedett.  A  Lipót-szárny  ötszintes,  nagy  kiterjedésű  épület,  azonban  az  építők  lemondtak 
minden  olyan  díszítő  jelképről,  amelyek  az  építtető  politikai  céljainak  megvilágítására  szolgálhattak 
volna. A Lipót-szárnyban nem tükröződik a XIV. Lajossal való rivalizálás bármiféle megnyilvánulása, az 
épület sokkal inkább a racionális, céltudatos hivatali működés céljaira épült.  Schumann, J.: Die andere 
Sonne i. m. 271–272. A Lipót-szárnyat korábban a „Reichsstil” megtestesítőjének tartották. Ma azonban a 
szakértők  inkább úgy vélik,  hogy az  új  szárny építészetileg  „meglehetősen  unalmasra  sikeredett”,  és 
érvekkel  támasztják  alá,  hogy  Bécs  barokk  építészeti  stílusát  nem  a  Hofburg,  hanem  az  udvari 
arisztokrácia alakította ki. R. Várkonyi Á.: Tradíció i. m. 79.  
157 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 274–275. A művészettörténészek csak az 1690-es évekre teszik a 
bécsi  udvar  építészeti  reakciójának  megjelenését  a  francia  uralkodó  építészetben  is  kifejezett  uralmi 
igényeire.  A  versailles-i  kastélyra  adott  bécsi  építészeti  válasznak  a  művészettörténészek  a  Johann 
Bernhard Fischer von Erlach által tervezett schönbrunni kastélyt  tartják. A schönbrunni kastélyt  nyári  
rezidenciának tervezték, de elsősorban nem I. Lipótnak, hanem József római királynak szánták. A spanyol  
örökösödési háború során fellépett pénzszűke miatt az építési munkálatokat 1700 után megszakították, és 
a kastélyt I. Lipót uralkodási ideje alatt nem is fejezték be. Azonban az elkészült részből is megállapítható 
a XIV. Lajossal és Versailles-jal való „művészeti összecsapás”. Fischer von Erlach terveiben minderre 
már a bejáratnál utalnak Herkules oszlopai, amelyet csak megerősít a két oszlopon levő két birodalmi sas,  
amelyek földgömbökön állva a Habsburg világhatalmi igényeket szimbolizálják. Ezt a benyomást még 
inkább nyomatékosítja a bejárat mögött jobbra és balra levő két szökőkút. A bal oldali szökőkút a négy  
világbirodalomról  való tanítás szellemében a római császárt  mutatja,  mint a negyedik  világuralkodót, 
továbbá  Herkulest  is  ábrázolja,  aki  éppen  legyőzi  a  háromfejű  Cerberust.  A  háromfejű  Cerberus  a 
törököket, Franciaországot és a magyarországi lázadókat szimbolizálja, mint akiket legyőz a császárral 
azonosítható Herkules. A jobb oldali szökőkút ezzel szemben Apollót ábrázolja, aki megöli a pitonkígyót, 
és ezzel a Habsburg-ház sikereire utal a törökök elleni harcban. A kastély központi helyén Apollo látható 
egy  naphintóban,  amely  egészen  egyértelmű  utalás  a  Napkirállyal  való  konfrontációra.  A 
művészettörténetben a schönbrunni kastélyt  úgy értékelik,  mint egy lépést  azon az úton, amely XIV. 
Lajos személyi kultuszára emlékeztet. Hasonló irányba mutat a Matthias Steinl által 1688-ban tervezett 
kerti épület is, amelynek fő témái I.  Lipót  török elleni sikerei  voltak. Ennek középpontjában I.  Lipót 
lovasszobra  áll,  amely  diadalmas  pózban  mutatja  a  császárt  a  legyőzött  törökök  felett,  talapzatán  a 
birodalmi sas látható, amely szárnyaival ugyancsak legyőzi az ellenséget. Mindezt Apollo és Mars veszi  
körül,  továbbá  a  császár  elődei.  A  Steinl  által  tervezett  kerti  épület  a  Francia  Napkirályságra  utal, 
amelyben XIV. Lajoshoz hasonlóan kifejezésre jut a győzedelmes császár teljhatalma. Uo. 272–274.
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hatóságok tagjaként a Birodalmi Udvari Tanácsban, az Udvari Kamarában, az Udvari 
Haditanácsban vagy az Udvari Kancellárián. Az udvari szolgálat messzemenően állami 
szolgálatot  is  jelentett.  Az udvar  intézménye  egyrészt  állami  kormányzási  székhely, 
másrészt  fejedelmi  udvartartás  volt.  A  központi  közigazgatásban  való  munka  a 
fejedelem szolgálatához kapcsolódott, a közigazgatási tisztségviselőhöz a „tartományúr 
személyes szolgálója” státus is hozzátartozott.158 

Az  udvartartás  nem  nemesi  szolgálókból,  tiszteletbeli  tisztségviselőkből  és 
magasrangú  udvari  tisztségviselőkből  állt,  akiknek  feladatköre  az  udvari  élet 
legkülönbözőbb  területeire  terjedt  ki:  alacsonyabb  házi  munkákra  (főzés,  fűtés, 
ételfelszolgálás,  őrség  stb.),  udvari  ceremóniákra159 és  politikai  döntéshozatalra 
egyaránt.160 

I.  Ferdinánd  1527.  évi  Hofstaatsordnungja  mérföldkőnek  tekinthető  saját 
udvartartásának átszervezése szempontjából is. A születőben levő Habsburg Monarchia 
udvara ugyanis nemcsak hatalmi központ és az új kormányszervek székhelye,  hanem 
egyúttal  az  egyes  országok  és  tartományok  politikai  elitjének  legfontosabb 
kommunikációs  és  integrációs  csomópontja,  sőt  a  leghatékonyabb  központosító 
intézmény is lett. Az 1527. január 1-én kibocsátott szabályozás még csupán a német, 
osztrák  és  spanyol  udvarnokokra,  a  „német  udvartartásra”  (deutscher  Hofstaat) 
vonatkozott, az 1537. évi újabb szabályozás már ilyen megkülönböztetést nem tett. I. 
Ferdinánd  bécsi  rezidenciája  a  Habsburg  Monarchia  mindhárom  országcsoportjának 
(osztrák, cseh, magyar), 1556–1558 után pedig még a Német-római Birodalomnak is 
közös udvarává vált. Ennek ellenére nem nevezhető Reichshofnak, hanem a Habsburgok 
legmagasabb  méltósága  után  Kaiserhofnak  vagy  még  helyesebben  bécsi  Habsburg-
udvarnak  (1583  után  prágai  Habsburg-udvarnak).161 A  bécsi  udvar  hagyományos 
felépítéssel  rendelkezett,  vagyis  sok  nem nemesi  származású  szolgálóval,  egy  jóval 
kisebb  létszámú  nemesi  felsőbb  réteggel  és  a  tiszteletbeli  hivatalviselők  kiterjedt 
csoportjával.162 A  kísérlet,  hogy  a  tiszteletbeli  hivatalviselők  számát  csökkentsék, 
rituálissá vált, amelytől senki sem várt tartós csökkenést. A mindenkori császár halála 
egyébként kitűnő alkalmat kínált a tiszteletbeli hivatalviselők és szolgálók számának a 
ritkítására,  mivel  senki  sem  tudta  a  különböző  hivatalokra  való  örökletes  jogot 
érvényessé tenni, mégha a gyakorlatban nagymértékben a folytonosság elve uralkodott 
is. A kamarássá vagy titkos tanácsossá való kinevezés időpontján keresztül a császár 

158 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 179–180.
159 A császári  udvarban  az  udvari  ceremóniák  funkciója  elsősorban  abban  állt,  hogy mindazoknak a 
rangbeli különbségét, akik az egyes eseményeken részt vettek, nyilvánvaló tegye: például audienciákon, 
körmeneteken, operaelőadásokon vagy a császárnak a Hofburgba való visszavonulásakor a hozzá minél 
közelebb eső teremben való tartózkodás. Uo. 180.
160 Uo. 
161 Pálffy G.: Habsburg Monarchia i. m. 77.
162 Az udvarnokok létszáma az 1550-es évek közepén mintegy 550 főre rúgott, akiknek a többségét ekkor  
már elsősorban az Osztrák Örökös Tartományokból származó nemesek alkották (az 1522/23-ban még 
tapasztalható erős németalföldi és spanyol jelenlét után). A megközelítőleg félezres udvarnok létszám II.  
Rudolf (1576–1612) uralkodása alatt emelkedett az 1580-as évektől 1611-ig 700-ról mintegy 1100 főre. 
A 16. század közepi 550 fős létszám pedig még alig volt magasabb a Jagellók késő középkori budai vagy  
éppen I. Miksa innsbrucki udvartartásának létszámánál, miközben ez idő tájt a francia király udvartartása  
is alig volt népesebb. Uo. 77–78. Amikor I. Ferdinánd, akinek udvartartása 1518 körül még szinte teljesen 
hollandokból állt, megkezdte uralkodását az osztrák tartományokban, az őt kísérő udvartartás 1522/23-
ban félig hollandokból, harmadrészt spanyolokból állt. 1524-re a hollandok aránya már csak 17%-ra, a 
spanyoloké pedig kereken 25%-ra csökkent.  Ennek a fejlődésnek a haszonélvezői az Osztrák Örökös 
Tartományokból és a Német-római Birodalomból kikerülő tisztségviselők voltak, akiknek aránya 1524-ig 
kb. 42%-ra emelkedett. A cseh és magyar királyi korona 1526/27-ben való megszerzése után I. Ferdinánd  
udvara  a  cseh  és  magyar  tartományok  nemesei  számára  is  kezdett  vonzóvá  válni.  Winkelbauer,  T.: 
Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 181–182. 
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ezenkívül meg tudta határozni az udvari hierarchiát. Ennek a két pozíciónak az ősisége 
képezte  a  ceremóniák  alapját.  A  tiszteletbeli  hivatali  réteg  a  Habsburg  Monarchia 
jelentős  tényezője  maradt,  Mária  Terézia  (1740–1780)  1745-ben  a  tiszteletbeli 
hivatalnokok méltóságát és a cím vonzerejét megerősítette.163    

A Hofburgban az udvartartás intézményét, a személyzet feladatait és költségeit, 
az  udvari  hivatal  (Hofamt)  működését,  a  főudvarmester  (Obersthofmeister) 
tevékenységét  a  legapróbb  részletekig  kidolgozott  szokásrend  szabta  meg.164 

Évszázados szabályok alapján alakult ki az udvari személyzet beosztása, minden kiadást 
pontosan  feljegyeztek.165 Összevetve  az  előző  másfél  évszázad  Hofordóival  (Udvari 
Szabályzat) és számadásaival kiderül, hogy a sokasodó feladatok ellátásával összefüggő 
változások  az  adott  struktúrán  lényegében  nem  módosítottak,  csak  a  személyzet,  a 
hivatalnokok száma emelkedett.  A  Hofamt hasonló szakágazatokkal működött,  ahogy 
eredetileg  megszervezték.  Ebben  rejlett  hatékonysága  és  teherbíró  képessége.  A 
változás  a  nagy  létszámok,  a  nagy  méretek,  a  monumentalitás,  a  pompa  és  a 
reprezentáció  területein  következett  be.  Átalakultak  a  ceremóniák,  a  viselkedés.  A 
Hofburgban  sokkal  többen  éltek,  mint  korábban.  A  16.  században  az  udvartartás 
személyzete 7–800 fő, a 17. század második felére csak a belső személyzet létszáma 
elérte az 1500–2000 főt.166

A  különböző  instrukcióskönyvekben  pontosan  rögzítve  vannak  az  udvari 
tisztségviselők feladatai. Az első instrukcióskönyv legkorábbi bejegyzései 1625. január 
1-i keltezésűek, a negyedik instrukcióskönyv legkésőbbi bejegyzése pedig 1808. február 
4.  A  feladatok  bővülésével  az  évek  során  a  legtöbb  tisztségviselő  kötelességei 
újabbakkal  egészültek  ki,  amelyeket  pontosan  feljegyeztek  az  így  keletkezett  négy 
instrukcióskönyvbe. Általuk nagyon jó képet kaphatunk az udvari személyzet feladatain 
keresztül  a  korabeli  bécsi  udvar  felépítéséről  és működéséről.  Az udvari  személyzet 
tagjai között szigorú hierarchia érvényesült.

163 Duindam, J.: Die Habsburgermonarchie und Frankreich i. m. 54. XIV. Lajos az 1660 utáni években 
radikálisan  csökkentette  a  francia  udvar  tiszteletbeli  hivatalnokainak  a  számát,  ezzel  párhuzamosan 
viszont  megmaradt  udvaroncainak  státusát  és  privilégiumait  megerősítette.  Versailles-ban  a  még 
megmaradt tiszteletbeli hivatalok nagyrészt örökletesek voltak, és ezzel ez a cím elvesztette a funkcióját,  
mint  rugalmas  kapcsolat  az  udvar  és  az  elit  között.  XIV.  Lajos  egyébként  engedélyezte  a  nemesi  
származású apródok számának emelését,  valószínűleg azért,  mert  úgy gondolta,  hogy ezáltal  erősíti  a 
kapcsolatot a nemesség és a hadsereg között. Uo. 54–55.
164 Erről tanúskodnak a Protocollum aulicum in ceremonialibus különböző bejegyzései, amelyben 1652-
től  kezdve  hónapról  hónapra  minden  eseményt  feljegyeztek  a  keresztelőktől  a  követfogadásokon  és 
banketteken át az udvari ünnepekig és operaelőadásokig. Továbbá a különböző  Ordók és az 1658. évi 
Instrukció adatai is ezt támasztják alá. R. Várkonyi Á.: Tradíció i. m. 78.
165 A központi kormányszervekhez hasonlóan az udvartartás szervezete is több lépcsőben fejlődött, amit  
jól  jelez,  hogy  az  első  részletesebb  udvartartási  jegyzékek  (Hofstaatsverzeichnisse)  az  1530-as  évek 
végéről maradtak fenn, de maga az udvari fizetőmester (Hofzahlmeister) posztja is ez idő tájt született 
meg, első utasítása 1542. október 1-én kelt. Pálffy G.: Habsburg Monarchia i. m. 78.  
166 R. Várkonyi Á.: Tradíció i. m. 78. 1554-ben I. Ferdinánd udvartartása mintegy 550 főből állt. Amikor 
II. Rudolf a császári udvart Prágába helyezte át, az 1580-as évektől 1611-ig az udvartartás létszáma 700-
ról legkevesebb 1100-ra emelkedett. Utóda II.  Mátyás (1612–1619), aki a császári udvart 1612/13-ban 
ismét Bécsbe helyezte, kb. 800 főnyi udvartartással rendelkezett. I. Lipót uralkodása idején az udvartartás 
a központi hivatalok tisztségviselői és a kamarások nélkül az 1670-es években 800–900 fő, 1700 körül 
már 1000 fő volt. XIV. Lajos udvartartása Versailles-ban ebben az időben mintegy tízszer nagyobb volt. 
Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 182–183. A francia uralkodó udvartartása 1550 
körül majdnem kétszerese volt a császárénak. Később a 17–18. század folyamán a kettő közötti különbség 
egyre csökkent. A fejlődés iránya ellentétes volt: amíg Bécsben a létszám egyértelmű növekedése volt 
megfigyelhető,  addig  Versailles-ban  a  létszám  stagnált,  sőt  visszaesés  volt  kimutatható.  I.  Lipót  
uralkodásának  későbbi  éveiben  a  császári  udvartartás  létszáma  mintegy  1500  fő  volt,  beleértve  a 
nagyszámú kamarást is, addig ezekben az években XIV. Lajos udvarának nagysága nem volt több, mint 
2100 személy. Duindam, J.: Die Habsburgermonarchie und Frankreich i. m. 53.
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Az  instrukcióskönyvek  alapján  a  bécsi  udvar  legfontosabb  tisztségviselői  a 
következők:

A 15. század vége óta a főudvarmester (Obersthofmeister) volt a legmagasabb 
rangú  a  négy  főtisztségviselő  közül  (főudvarmester,  főkamarás,  fő  udvari  marsall, 
főistállómester).  A  főudvarmesternek  I.  Ferdinánd  1527-es  és  1537-es  szabályozása 
után egyrészt reprezentatív és ceremoniális funkciói, másrészt az egész udvari igazgatás 
területére  kiterjedő irányítói  és ellenőrző funkciói voltak.  Feladatköréhez tartozott  az 
egész udvari háztartás, az udvari gazdaság, azaz az udvari konyhák, az udvari pincék és 
udvari  ebédlőasztalok.  A neki  alárendelt  főasztalnokmesteren  keresztül  felügyelte  az 
asztali rendet, az asztali ceremóniát is. Kivétel nélkül a Titkos Tanács tagja is volt.167

A  főkamarás  (Oberstkämmerer)  a  Császári  Kamaráért  és  a  Ruhatárért  volt 
felelős,  vagyis  az uralkodó öltöztetéséért,  és egyáltalán mindenben követte  óhaját,  ő 
szervezte az audienciákat,  felelős volt a császári  gyűjteményekért  és a kincstárért.  A 
főkamarás  volt  a  mindenkori  szolgálattevő  nemes  kamarás,  az  ajtónállók  és  a 
kamaraszolgálók közvetlen elöljárója.168 
167 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 180–181. A főudvarmester hivatalának eredete 
I.  Albrecht  (1282–1298)  idejére  nyúlik  vissza.  Eredetileg  az  udvar  belső  környezetéért  volt  felelős 
(háztartás, udvari konyha). A 14. század óta a kancellár mellett egyre növekvő politikai jelentőségre tett  
szert  az  udvarnál.  Hivatalában  minden  szál  összefutott:  ellenőrzés,  reprezentáció,  szervezés  és 
koordináció.  Stábjával  együtt  mintegy  „tervezési  csoportként”  irányította  az  udvar  működését.  A 
főudvarmester és a császár között egy különleges bizalmi viszony alakult ki. A negyedévenként esedékes 
ellenőrzés  során  a  főudvarmester  ellenőrizte,  hogy  az  alkalmazottak  betartották-e  az  általa  kiadott 
parancsokat.  A  főudvarmester  évente  átvizsgálta  a  leltári  listákat,  amelyeket  az  adott  hely  őrzésével  
megbízott  udvari  személyzet  tagjai  készítettek  el.  Az  udvari  pénzügyek  legfőbb  ellenőreként  a 
főudvarmester az udvar minden pénzügyi  kiadását  is átnézte.  A főudvarmester eskette fel  az újonnan 
szolgálatba lépőket, és beírta őket a személyzeti szolgálati könyvbe. A főudvarmester volt „az igaz vallás  
őrzője” a bécsi udvarban, aki harcolt „az eretnek, csábító” szekták ellen, mint a hagyományok és erkölcs 
őrzője. Az ellenreformáció szellemében arra is ügyelt, hogy az udvari szolgálók legalább évente egyszer  
gyónjanak, betartsák a böjti előírásokat. Nyilvános alkalmakkor, mint misék, ünnepélyes  bevonulások, 
fogadások  a  főudvarmesternél  volt  a  hivatalát  jelképező  udvarmesteri  pálca.  Ha  a  császár  reggel 
templomba ment, jelen volt az udvari személyzettel együtt. Ennél az eseménynél engedély nélkül senki  
sem hiányozhatott (A Kápolna ügyei Bécsben a főudvarmester hatásköre alá tartoztak, és itt sem a káplán,  
sem  pedig  az  alamizsnaosztó  nem  töltött  be  különösebben  magas  rangot.  Ezzel  szemben  a  Királyi  
Kápolnához  fűződő  feladatokat  a  francia  udvarnál  külön  erre  specializálódott  stáb  látta  el  egy,  a 
csúcsnemességhez  tartozó  udvari  méltóságviselő,  grand  aumonier vezetése  alatt.  Duindam,  J.:  Die 
Habsburgermonarchie  und Frankreich  i.  m. 53.).  A főudvarmesternek  arra is  ügyelnie kellett,  hogy a 
császárnak  minden alkalomkor  megfelelő  számú személyzet  álljon  rendelkezésére.  Martin  Scheutz  –  
Jakob Wührer: Dienst, Pflicht, Ordnung und „Gute Policey”. Instrukcionsbücher am Wiener Hof im 17. 
und  18.  Jahrhundert.  In:  Der  Wiener  Hof  im  Spiegel  der  Zeremonial-Protokolle  (1652–1800).  Eine 
Annäherung.  Hrsg.  von Irmgard  Pangerl  –  Martin  Scheutz  –  Thomas  Wikelbauer.  Innsbruck–Wien–
Bozen. 2007. 40–43.  
168 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 180–181. A 17. század első felétől kezdve a 
főkamarás a második legmagasabb rangú személy volt a bécsi udvarban. A Titkos Tanács tagja lehetett,  
amelynek ülései alatt mentesült szolgálatai alól. A főkamarás hivatala jellemzően a császár személyéhez 
kötődött. Az 1644. évi instrukció két illetékességi területet jelölt ki a főkamarás számára: stábjával együtt  
ellenőrizte a császár körüli napi történéseket, és meg volt bízva a Császári Kamara ügyeinek intézésével. 
Ő  volt  az  elöljárója  a  Császári  Kamarában  foglalkoztatott  személyeknek  (kamarásoknak,  kamarai 
szolgálóknak,  ajtónállóknak,  udvari  borbélyoknak,  ruhatárosoknak).  A  főkamarás  tevékenységével 
egyfelől biztosította a császár fizikai biztonságát, de a császári méltóság megfelelő megjelenítéséért is  
felelős volt. Gondoskodott arról, hogy a császárnak az őt megillető dicsőségéhez és hírnevéhez méltóan 
mindig elegendő számú személyzet álljon rendelkezésére. A főkamarás szolgálata a császár felkelésénél  
kezdődött.  Az ennél a ceremóniánál  segítő személyzetet  előtte neki kellett  kiválogatnia,  akiknek a jó  
híréről és alkalmasságáról a szolgálatba lépésük előtt meg kellett bizonyosodnia. A főkamarás egész nap 
a császár rendelkezésére állt: a napi misére menésnél, a reggeli és esti étkezéseknél és a lefekvésénél is.  
Éjszaka biztonsági okokból a császár szobájában aludt – ennek különösen a tűzveszély szempontjából 
volt  nagy jelentősége.  A főkamarás  volt  a  felelős  azért  is,  hogy a  császár  hálószobájába  illetéktelen 
személyek ne léphessenek be. A hálószoba kulcsaival  rendelkezőknek a kulcsra gondosan vigyázniuk 
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A  fő  udvari  marsall (Obersthofmarschall)   az  egész  udvartartás  fölötti 
bíráskodás  jogát  gyakorolta.  Egyúttal  az  udvari  szállás  állapotokért  is  felelős  volt, 
melyben az udvari szállásmester és több szállásmester segítette.169

Párbajok nemcsak a francia udvarnál fordultak elő, hanem — igaz jóval kisebb 
számban  —  a  bécsi  udvarnál  is,  melyek  szükségessé  tehették  a  fő  udvari  marsall 
beavatkozását. Egy 1648-ban történt esetről a Theatrum Europaeum is beszámol, amely 
a  Hofburgban  játszódott  le:  „Az  új  naptár  szerinti170 január  5-én,  vasárnap  tartották 
Wartenberg  fiatal  grófjának az  esküvőjét  Őfelsége  legfőbb kamarásának,  Buchheim grófnak a 
leányával.  Az  esküvő  az  udvarnál  volt,  melynek  során  a  menyasszony  az  eljegyzett  spanyol 
infánsnővel, a vőlegény pedig Őfelségével, Magyarország királyával és a fiatal császári hercegekkel  
egymástól  elválasztva ült egy asztalnál. Az ünnepség másnap, hétfőn zajlott  le. Az esküvői tánc 
során Strozi  gróf  és  Löbel  úr  között  nézeteltérés  támadt,  melynek az  lett  az  eredménye,  hogy 
kihívták egymást  párbajra,  melyre  kedd reggel  került  sor.  Csaknem egy órán keresztül  vívtak 
egymással, amikoris a gróf a karján, Löbel úr pedig a bal karja alatt a testén, nem is veszélytelen 
helyen kapott egy szúrást.”171

Az  udvari  istállók  vezetése,  a  lovak  és  a  hintóállomány  gondozása  a 
főistállómester (Oberststallmeister)  feladatkörébe tartozott,  hatásköre  kiterjedt  a 
nemesifjak (apródok) képzésére is.172

kellett, és senkinek nem adhatták oda. A szolgálatból kilépő kamarásoknak vagy kamarai szolgálóknak a 
kulcsaikat  oda  kellett  adniuk  a  főkamarásnak.  A  főkamarás  kötelessége  volt  felügyelnie  a  Császári  
Ruhatár,  a  császári  ékszerek  és  minden,  a  császárnak  adott  ajándék  felett  is.  A császár  új  ruháinak 
elkészítéséért is felelős volt. A mindennapi kiadásokat is a főkamarás ellenőrizte. Scheutz, M. – Wührer,  
J.:  Dienst  i.  m.   63–66.  A 17.  században  a  kamarási  hivatal  révén  az  osztrák,  a  cseh  és  a  magyar  
tartományok főnemeseinek jelentős része és a birodalmi nemesek hozzátartozói számára lehetővé vált,  
hogy a kamarási  eskü letételét  követően a császár személyes szolgálatába lépjenek. A kamarási  kulcs 
adományozása  a  császár  megközelíthetőségét  fejezte  ki,  vagyis  a  császár  közvetlen  közelében 
teljesíthettek szolgálatot.   I.  Lipót  1654 és 1685 között  több mint 600 kamarást  nevezett  ki.  Számos 
örökös tartományi, cseh, morva, sziléziai és magyar nemest kötöttek szorosabban az udvarhoz a kamarási  
kulcs adományozásával. Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 190–191.
169 Uo.  180–181.  Általános  feladata  volt  az  udvari  személyzet  magatartásának  ellenőrzése.  Bírói 
jogkörében  az  udvari  személyzet  valamelyik  tagjának  panasza  alapján  eljárást  kellett  lefolytatnia  és 
megfelelő  ítéletet  hoznia.  Közvetlen  segítőjeként  alárendeltje  volt  az  udvari  porkoláb  (Hofprofos). 
Azokban az esetekben is a fő udvari marsall volt az illetékes, amikor az udvari személyzet valamelyik  
tagja konfliktusba keveredett udvaron kívüli személyekkel. Különleges szabályok vonatkoztak azokra az 
esetekre, ha nemesek és/vagy udvari tanácsosok ellen kellett eljárnia. Súlyosabb esetekben le kellett őket 
tartóztatnia, minden más esetben elegendő volt, ha az illető megesküdött a fő udvari marsallnak, hogy 
nem fog elmenekülni. A letartóztatást az udvari porkoláb hajtotta végre, de mindig a fő udvari marsall 
jelenlétében és felügyeletében. Az eljárást írásban is rögzíteni kellett, amelyhez szükség esetén ki kellett 
rendelni a hivatalos titkárt vagy más alkalmas írnokot. A fő udvari marsallnak drákói szigorral  kellett  
fellépnie  a  vallást  érintő  ügyekben.  Húsvétkor  az  udvari  személyzet  minden  egyes  tagjának 
gyógytantócédulát  nyújtott  át.  Mindenekelőtt  a  „protestáns  eszmék”  terjedését  kellett  „tűzzel-vassal” 
megakadályoznia.  Különösen a Testőrgárda  tagjain  tartotta  rajta  a  szemét.  Scheutz,  M.  –  Wührer,  J.: 
Dienst i. m. 69–72. A bécsi fő udvari marsall feladatait Franciaországban két különböző tisztségviselő 
látta  el,  akik  valamivel  alacsonyabb  státusban  voltak.  Duindam, J.:  Die  Habsburgermonarchie  und 
Frankreich i. m. 53.   
170 Protestáns német területeken a régi és az új időszámítást egyszerre jelölték a 17. században. G. Etényi  
Nóra:  Wolfgang  Julius  Hohenlohe  Zrínyi-kultusza.  In:  Portré  és  imázs.  Politikai  propaganda  és 
reprezentáció a kora újkorban. Szerk. G. Etényi Nóra – Horn Ildikó. Bp. 2008. 445. Sajnos a Theatrum 
Europaeum szerzői nem mindig használják következetesen a kétféle időszámítást, sokszor felcserélik a 
kettő sorrendjét, vagy nem jelölik meg, hogy a régi vagy az új naptárról van-e szó. Mindenesetre a kétféle 
időszámítás között tíz nap eltérés van az új naptár javára. A feltüntetett dátumoknál a forrásban szereplő 
formákhoz tartom magam.
171 TE VI. 477.      
172 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 180–181. A főistállómester hivatala a negyedik 
legmagasabbrangú  volt  a  bécsi  udvarban.  Feladatköre  a  Császári  Istálló  területéhez  kapcsolódott.  
Felügyelt az istálló felszerelési tárgyaira (kantárak, nyergek, fegyverzetek, öltözékek), és ellenőrizte az 
istállóban  folyó  munkát.  A  császár  kilovaglásainál  a  főistállómesternek  tiszteletből  és  a  császár 
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A négy főtisztségviselőn  kívül  további  szolgálattevők látták  el  az udvari  élet 
különböző feladatait. 

A  főistállómester  alá  apródok (Edelknaben)  voltak  beosztva,  akiknek  a 
képzésére és magatartására felügyelt. Ebben a tevékenységében támogatta őt egy külön 
apródudvarmester (Edelknabenhofmeister) és egy nevelő (Praeceptor). Az apródokat 
a  császári  udvarnál  nemeshez  méltó  viselkedésre,  a  hagyományok  és  szokások 
tiszteletben tartására és istenfélelemre nevelték, továbbá latin nyelvet és egyéb idegen 
nyelveket is tanulniuk kellett. Mivel az apródok szülei fiaik képzéséért pénzt fizettek a 
bécsi udvarnak, ezért az apródudvarmester védenceivel kellő tisztelettel bánt, és minden 
szükségessel ellátta őket. Az apródokat a nevelés mellett ugyanakkor integrálták is a 
bécsi  udvar  mindennapjaiba,  mégpedig  oly  módon,  hogy  különböző  szolgálati 
feladatokat kellett ellátniuk.173 

biztonsága érdekében a császárt el kellett kísérnie. A császári istálló „ügymenetének” vezetőjeként neki, 
illetve  stábjának  gazdasági  feladatokat  is  el  kellett  látnia.  A  főistállómesternek  az  új  beszerzések 
szükségességéről is döntenie kellett. A lovak neveit és tulajdonságaikat (kor, szín, nem stb.) tartalmazó 
listát a főistállómester saját kezűleg vezette. A főistállómester ügyelt arra, hogy alárendeltjei a Császári  
Istálló lovaival, továbbá a lószerszámokkal a lehető legkíméletesebben bánjanak. A belovaglóknak, akik 
naponta  dolgoztak  a  lovakkal,  a  főistállómester  osztotta  ki  a  lovakat.  Nekik  kellett  a  lovakat  úgy 
beidomítaniuk, hogy a császári udvar mindennapos és reprezentációs feladataira alkalmasak legyenek. A 
belovaglók  felügyeltek  a  patkolókovácsokra  és  istállószolgákra,  hogy  a  lovak  patkolását  a 
legszakszerűbben lássák el, szükség esetén gyógyszerrel kezeljék a lovakat. A nyergekért, a kantárzatért  
és  a  lovagláshoz  szükséges  tartozékokért  az  istállószolgák  voltak  felelősek.  A  felelős  istállószolga 
feljegyzett  minden munkát, amelyet  a patkolókovács ellátott: a patkolást, a lovak és a teherhordásban  
jelentős  szerepet  betöltő  teherhordó  szamarak  gyógyszerrel  való  ellátását.  Scheutz,  M.  –  Wührer,  J.: 
Dienst i. m. 74–78. A kora újkorban a lovak a mindennapi élet során kulcsszerepet töltöttek be. Nemcsak  
a  hadseregnél  voltak  nélkülözhetetlenek,  hanem mint  közlekedési  és  szállítóeszközök  is,  továbbá  az 
udvari  reprezentációban is elengedhetetlen volt  a jelenlétük. XIV. Lajos  szinte egész  uralkodása alatt  
krónikus  lóhiányra  panaszkodott.  A  Vaux-le-Vicomte-i  Ló-és  Istállómúzeum  (Les  equipages)  adatai 
szerint Franciaországban a lovak száma 1600-ban 2 és fél millió volt, ezer lakosra 125 ló jutott, 1700-ban  
a lovak száma ugyancsak két és félmillió volt, azonban ezer lakosra már csak száz ló jutott. A fenti okok  
miatt igyekeztek minél nagyobb gondot fordítani szakszerű tenyésztésükre és orvosi ellátásukra. A 17. 
században  még  nem  léteztek  önálló  állatorvosi  egyetemek,  a  lovak  gyógyítását  többnyire 
patkolókovácsok, kirurgusok végezték. Azonban a hadseregek növekvő lóigényei és az egyéb háziállatok 
körében gyakran  pusztító járványok (például  1711-es keleti  marhavész)  elvezettek az  első állatorvosi 
iskolák  megalapításához.  Az  első  ilyen  intézmény  1762.  február  13-án  jött  létre  Lyonban,  melynek  
alapítója  Claude  Bourgelat  (1712–1779)  volt,  aki  eredetileg  ügyvédként  tevékenykedett,  azonban 
hivatásából  kiábrándulva  belépett  a  muskétások  csapattestébe.  Ezután  lovasakadémiát  alapított,  majd 
elkezdett hippológiai és hippiatriai műveket tanulmányozni. Különösen William Cavendish newcastle-i 
herceg (Nouvelle méthode et invention extraordinaire pour dresser les chevaux, Anvers 1658) és Jacques 
de Solleysel (Le véritable parfait maréchal, Paris 1664) könyve volt nagy hatással Bourgelat-ra, ezek 
alapján írta első állatorvosi művét Nouveau Newcastle ou Traité de cavalerie címmel. Bourgelat Bouteau 
lyoni  kirurgustól  sebészetet,  Charmetontól anatómiát  és fiziológiát,  majd állatpatológiát  tanult, ezután 
pedig  kiadta  Elements  d’hippiatrique című  könyvét.  Ekkorra  már  véglegesen  megérett  benne  az 
elhatározás, hogy állatorvosi iskolát alapít, melynek egy volt kolostorépület adott otthont. Az iskola első 
növendékei közé tartozott a dán Abildgaard és Viborg, az osztrák Ludovico Scotti (1728–1806) vagy az 
angol Moorcroft. A Habsburg Monarchiában de la Reintrie altábornagy 1763-ban beadvánnyal fordult az 
Udvari Haditanácshoz, amelyben követelte állatorvosok képzését a hadsereg számára. Azt is kérte, hogy 
az  általa  kiváló  lószakértőnek  tartott  Ludovico  Scottit  küldjék  el  Lyonba  Bourgelat  iskolájába,  hogy 
Scotti  majd  onnan  Bécsbe  hazatérve  elindíthassa  az  állatorvosok  képzését.  Scotti,  Joseph  Heller  és 
Eduard Mengmann el is utazott Lyonba, azonban ezt követően éles vita tört ki a bécsi udvarnál az Udvari 
Kancellária  és az Udvari  Haditanács között. Az Udvari  Kancellária és Mária Terézia háziorvosa, van 
Swieten (1733–1803) ugyanis  egyetemi  szintű állatorvosképzést  kívánt,  míg az Udvari  Haditanácsnál 
megelégedtek volna gyógykovácsok képzésével. Ilyen előzmények után a bécsi állatorvosi iskola csak 
1777-ben jött létre, de csak katona-állatorvosokat képezett. Pesten 1787-ben alakult meg az állatorvosi 
tanintézet. Karasszon Dénes: Az állatorvostudomány története. Bp. 1980. 66–69.
173 Scheutz, M. – Wührer, J.: Dienst i. m. 78–81.
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Az  udvari  főellenőr  (Hofkontrollor)  a  bécsi  udvaron  belül  pénzügyi  és 
gazdasági ellenőrző feladatokat látott  el.  Ő volt  a legfelsőbb ellenőrző szerv minden 
egyes udvari szolgálati hely felett. Az udvari főellenőr az udvarban található szolgálati 
helyekről  saját  könyvet vezetett,  amelybe bejegyzett  minden pénzkiadást,  árubevételt 
vagy árukiadást. A pénzügyi ellenőri tevékenysége mellett kötelessége volt a széleskörű 
ellenőrzés a higiénia és a tisztaság területén a különböző szolgálati helyeken, különösen 
ott, ahol élelmiszert tároltak, de például olyan raktárakban is, ahol szőnyegeket vagy 
kárpitokat helyeztek el.174

A konyha egész személyzete az udvari konyhamester (Hofküchenmeister)  alá 
volt  rendelve.  Kötelessége  volt  a  konyhában  és  a  konyhával  kapcsolatos  szolgálati 
helyeken  a  konyhai  személyzet,  a  higiénia,  az  ételek  minőségének  és  a  konyhával 
összefüggő  gazdasági  feladatok  ellenőrzése.  Lehetőleg  takarékos  háztartást  kellett 
vezetnie, és ügyelnie arra, hogy senki ne fogyasszon el olyan ételt, amely őt nem illeti 
meg.  Az élelmiszerek  időben történő megrendeléséért,  megvásárlásáért  és  megfelelő 
minőségéért is felelős volt. Az élelmiszereknek mindenekelőtt tisztának kellett lenniük. 
Ezenfelül felügyelte az élelmiszerek szakszerű tárolását és szükség szerinti kiadását.175 

Az  udvari  konyhamesterekkel  kapcsolatos  különböző  híresztelésekkel, 
pletykákkal  még  Mencke I.  Lipótról  írt  életrajzában  is  találkozhatunk.  A következő 
fejezet egy 1668-as eseményt ismertet: „Nádasdy gróf azt tervezte, hogy egy pompás lakomán 
megmérgezi  a  császárt,  mivel  korábbi  kísérletei  nem sikerültek.  A császáron  kívül  meghívta  a 
császárnét, két császári hercegnőt, Lotaringiai Károly herceget és az egész udvart. A végzetes fogás 
egy  töltött  galamb lett  volna,  amit  Őfelsége  nagyon kedvelt.  A császárt  csupán a gróf  felesége  
mentette meg. Ugyanis amikor hiába próbálta férjét térden állva könyörögve eltéríteni eme aljas  
cselekedettől,  a  maga  oldalára  állította  a  szakácsot,  és  rávette,  hogy  egy  ehhez  hasonló  fogást 
készítsen, amiből Őfelsége minden baj nélkül evett. Mivel Nádasdy hamarosan rájött, hogy hitvese  
összejátszott a szakáccsal, még aznap lelőtte a szakácsát, hogy az nehogy kifecseghesse a titkot.”176

Az  udvari  pincemester (Hofsommelier) illetékes  volt  a  bor  és  más  italok 
beszerzése,  raktározása  és  kiadása  területén.  Étkezések  során  az  udvari  pincemester 
töltötte a bort a császár poharába. Szüretkor az udvari pincemester ellenőrizte, hogy a 
császár  bora  a  legjobb  minőségű  szőlőből  készüljön.  Ennek  a  bornak  mindig  kellő 
mennyiségben kellett raktáron lennie.177

A  főasztalnokmester (Oberststabelmeister) személyesen  nyilvános  étkezések 
alkalmával jelent meg, és felügyelte az asztalnokok munkáját. Az étkezőterembe vonuló 
menet  a  következőképpen  nézett  ki:  elöl  a  Testőrség  egyik  tagja  haladt,  majd  a 
főasztalnokmester  pálcával  a  kezében,  ezután  következtek  az  ételeket  cipelő 
asztalnokok, végül a menetet ugyancsak egy testőr zárta le. Mihelyt az asztalnokok a 
tálakat az asztalokra helyezték, munkához láttak a szeletelők, akik az ételeket szépen 
felszeletelték.  Nagy  hangsúlyt  fektettek  arra  is,  hogy  az  ételek  közelébe  ne 
kerülhessenek  illetéktelen  személyek  –  elsősorban  a  mérgezési  kísérletek 
megakadályozása miatt. Az étkezés alatt a főasztalnokmester kötelessége volt az asztali 
fegyelem és az asztalnokok munkájának ellenőrzése. Rendzavarás esetén a rendzavarót 
először figyelmeztette, majd ha ez nem hatott, akkor a Testőrség egy tagjával az illetőt  
elvezettette.  A  főasztalnokmesternek  és  személyzetének  addig  kellett  szolgálatukat 
ellátniuk a császári asztalnál, ameddig az uralkodó el nem hagyta az étkezőtermet.178 

174 Uo. 47–53.
175 Uo. 53–56. 
176 Johann Burchard Mencke: Leben und Thaten Seiner Majestät, des Römischen Kaysers Leopold des 
Ersten. Leipzig, Johann Friedrich Gleditsch, 1707. HTM Kvgy. C 5567. 121–122.
177 Scheutz, M. – Wührer, J.: Dienst i. m. 56–59. 
178 Uo. 44–47.
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Az  udvari  szállásmester (Hofquartiermeister) központi  feladata  a  megfelelő 
szállásról való gondoskodás volt a császár és kísérete számára. Amikor a császár a bécsi 
udvaron kívül tartózkodott, az udvari szállásmestert előreküldték, hogy a célállomáson 
megfelelő szállást találjon. A kíséret számára is rangjuknak megfelelő szállásokat kellett 
találnia, amelyhez a legtöbbször vendégfogadókat vett igénybe.179 

Az  audienciabiztos (Audienzkommissar)  általános  feladatköréhez  tartozott  a 
bécsi  udvarba  audienciára  érkezett  nagyköveteket  a  császárhoz  vezetni.  A  belső 
Burgplatz  nagy  lépcsőitől  kiindulva  hintóval  az  adott  nagykövet  szállása  elé  kellett 
vonulnia  négy  testőr  és  egy  másik  hintó  kíséretében.  A  nagykövet  szolgálói  az 
audienciabiztost  hintójánál  fogadták,  és  a  lépcsőn  felkísérték.  A  nagykövet  elindult 
lefelé az audienciabiztos felé, és a hatodik vagy hetedik lépcsőfoknál bevárta a felfelé 
lépkedő audienciabiztost.  Ezután kezet nyújtott az audienciabiztosnak, amelyet  annak 
egészen  addig  tartania  kellett,  amíg  be  nem  szálltak  az  audienciabiztos  hintójába. 
Ezután közösen a Hofburgba hajtattak,  a nagykövet kísérete pedig a másik hintóban 
követte  őket.  A hintók  behajtását  a  városi  gárda  biztosította.  A hintóból  először  az 
audienciabiztos szállt ki, majd a nagykövet, akit a fő udvari marsall az alulról számított 
első  vagy  második  lépcsőfoknál  fogadott.  A  lovagterem  ajtajánál  a  főudvarmester 
fogadta a nagykövetet. Az előcsarnokig négyen vonultak a következő sorrendben: elöl 
haladt az audienciabiztos, őt követte a főudvarmester és a fő udvari marsall, akik között 
a nagykövet lépdelt. Az előcsarnok ajtajánál várta őket a főkamarás, aki bejelentette a 
nagykövetet a császárnak, és audienciára bocsátotta. Az audiencia után a nagykövetet az 
audienciabiztos kísérte ki a belső Burgplatzra, ahol a hintója már készen várta. Közösen 
hajtattak a nagykövet  szállására,  ahol együtt  szálltak ki a hintóból.  A lépcső felénél 
búcsúztak  el  egymástól.  A  nagykövet  szolgálói  visszakísérték  az  audienciabiztost 
hintajáig, ahol a szolgálók addig vártak, míg a hintó elhajtott.180 

A bécsi udvar mindennapjaihoz szervesen hozzátartozott a különböző követek 
fogadása,  amelyekről  a  Theatrum Europaeum különböző köteteiben ugyancsak sokat 
lehet  olvasni.  1672-ben  török  követ  érkezett  a  császárvárosba:  „Január  12-én  (22-én) 

179 Uo. 72–74.
180 Uo.  66–68.  Míg Versailles-ban az udvaroncok az audienciára  való menet  során a kastély minden 
termét igénybe vehették, addig a Hofburgban ez nem volt lehetséges. A VI. Károly császár (1711–1740) 
alatt 1715-ben kibocsátott Udvari Kamarai Rendtartás (1716 elejétől lépett életbe) pontosan szabályozta,  
hogy kinek van joga  felkeresni  a  császári  szobákat,  és  ehhez hozzárendelte,  hogy melyik  helyiségbe 
milyen rangú személyek léphetnek be. Az úgynevezett „teremsorrend” összesen öt termet foglalt magába:  
darabontszoba, lovagszoba,  kis előcsarnok,  nagy előcsarnok és végül  a  tanácsterem, mint végpont.  A 
császári  udvart  sok  személy  felkereste,  hogy  kihallgatást  kérjenek  a  császártól.  Ezért  ceremoniális 
szabályok váltak szükségessé, amelyek nemcsak az udvari társadalom tagjaira voltak kötelező érvényűek, 
hanem  idegen  országok  követeire,  hivatalos  személyeire  és  a  birodalmi  rendekre  is.  A  létrehozott 
„rangkritérium” hűen kifejezte egy adott személy udvari hierarchiában elfoglalt pozícióját. A császárhoz 
való menet során nyilvánvaló volt a titkos tanácsosok és kamarások bécsi udvarnál betöltött privilegizált 
szerepe. Csak a titkos tanácsosoknak és kamarásoknak volt korlátlan „udvarképessége”, és vehettek részt  
a császári udvar minden rendezvényén. Az udvari társadalmon belüli hierarchiát csak a betöltött udvari 
tiszteletbeli  cím és  a  család  ősi  származása  döntötte  el,  azonban a  titkos tanácsosi  cím megelőzte  a  
kamarási  rangot.  A  császári  titkos  tanácsosok  mindenki  felett  álltak,  közöttük  pedig  családjuk  ősi 
származása szabta meg az elsőbbséget. Rangban utánuk következtek a kamarások, akik között ugyancsak 
az ősibb származás döntötte el az elsőbbséget.  Minden más potenciális  rangsorolási  kritérium, mint a 
nemesi rang, a császári udvarnál, a közigazgatás különböző területein vagy a hadseregen belül betöltött  
hivatal a fenti két tényezőhöz képest csak másodlagos jelentőséggel bírtak. Emiatt már I. Lipót alatt is  
számos rangbeli súrlódás keletkezett, mivel különösen a császár újonnan hercegi rangra emelt kegyeltjei  
maguknak különleges helyet követeltek az udvari ceremóniákon. Azonban egy hercegnek, egy grófnak 
vagy egy bárónak az udvari rendezvényeken maguk elé kellett engednie egy magasabb udvari tiszteletbeli  
cím viselőjét, vagy ha az illető családja régebbi múltra tekinthetett vissza. Ha ezt az illető nemes nem 
fogadta el, akkor távol kellett maradnia az adott ceremoniális eseménytől. Pečar, A.: Hofzeremoniell i. m. 
389–393.
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Capusi pasa, török követ mintegy húszfőnyi kísérettel Bécsbe érkezett, ahol az Arany Strucc nevű 
fogadóban  szállásolták  el.  Január  6-án  (16-án)  a  pasát  hatlovas  hintóval  és  18,  részben  lovas,  
részben gyalogos török kíséretében, a melléjük rendelt őrséggel együtt Montecuccoli  grófhoz, az 
Udvari Haditanács elnökéhez vezették audienciára. Itt kevés szóval átnyújtotta megbízólevelét az 
említett grófnak, és még egy lovat is adott neki ajándékba, azonban minderre kedvezőtlen választ  
kapott,  és  semmilyen  kölcsönös  megtiszteltetésben  nem  részesítették.  A  követ  szerette  volna 
mondanivalóját  magának  a  császárnak  elmondani,  azonban  más  török  követekhez  hasonlóan, 
leszámítva  az  egyenesen  a  szultántól  érkezett  nagyköveteket,  az  ő  kérését  is  megtagadták,  és 
visszairányították  az  Udvari  Haditanács  elnökéhez.  Január  24-én  (február  3-án)  a  pasa 
búcsúaudiencián vett részt Őexcellenciájánál, akitől az írásbeli válasz átnyújtása mellett a tisztelet 
jeleként  egy  120  gulden értékű  ezüst  serleget  és  nyolc  vég  különböző  színű  kelmét  kapott 
ajándékba, majd január 28-án (február 8-án) elhagyta az országot.”181  

A  Haus-Hof-und  Staatsarchivban  megtalálható  Balbases182 1670-es  bécsi 
bevonulásának,  továbbá  a  császárnál  tett  audienciájának  a  leírása.  A  forrás  kitűnő 
ismertetést  ad  a  külföldi  követek  bécsi  fogadásának  és  császári  audienciára 
bocsátásának  ceremoniális  rendjéről:  „Elöl  lovagolt  két  császári  testőr,  majd  az  udvari 
lovagoknak, kamarásoknak, a császári Magas Tanács tagjainak és a főminisztériumoknak hatlovas 
hintajai  következtek,  összesen  44  hintó.  Ezután  egy  császári  udvari  hintó  következett  a  követ 
kíséretével, majd a császári főistállómester hintója, melyben a követ és a fő udvari marsall ült. Őket 
a követ négy trombitása, valamint ezüsttel és arannyal szegélyezett díszöltözéket viselő 15 apródja 
követte, utánuk két tiszt lovagolt 22 lakáj kíséretében. Ezután következett a pápai nuncius, majd a 
velencei  követ  hintója,  akiket  a  bécsi  püspök úr hintója  követett.  Utánuk jött  a  spanyol  követ 
három hintaja, benne tisztekkel, majd a követ húsz lovastisztje haladt, utánuk pedig 12 kantáron 
vezetett ló. A lovakat a követ címerével hímzett, díszes takaró borította. Ezután ismét négy tiszt  
következett díszöltözékben, majd két hintó zárta a sort a követ kíséretével. Összesen 53 hintó vonult 
fel.  1670.  október  27-én  nem  sokkal  azt  követően,  hogy  a  spanyol  követ,  Don  Paulo  Spinola, 
Balbases márkija, Sesso hercege Bécsbe érkezett, első magánaudienciáján vett részt Őfelségénél, a 
császárnál és a császárnénál, a korábbi spanyol követ, Kasztília grófja kíséretében Ebersdorfban. 
Miután követi rezidenciáján Őfelsége, a császár nevében a főudvarmester parancsára köszöntötte 
őt Paravicin, délután 5 órakor megjelent az említett audiencián. Amikor Ebersdorfból visszatért,  
egyúttal az özvegy császárnénál is magánaudiencián vett részt.  November 6-án a császári udvar 
korábbi  spanyol  követe,  Don  Balthasar,  Kasztília  grófja,  Malagón  márkija  délelőtt 
privátaudiencián  vett  búcsút  Őfelségétől,  a  császártól,  majd  mindkét  császárnétól.  Ugyanaznap 
délután  tartotta  nyilvános  bevonulását  Bécsben  az  újonnan  érkezett  spanyol  követ,  Spinola, 
melynek  során  a  szokásoknak  megfelelően  a  császári  fő  udvari  marsall,  Stahrenberg  gróf  a 
miniszterek és a magastanácsosok kíséretében udvari hintókon a bécsi úton egészen Insersdorfig 
elébe mentek, ahol a hintóból kiszállva fogadták őt Őfelsége, a császár nevében, majd a fő udvari 
marsall  hintón bevitte a városba, a szállására, ahol egészen a szobájáig kísérte,  majd kölcsönös 
bókok elhangzása után búcsút vettek egymástól, és a követ lekísérte a fő udvari marsallt a lépcsőn, 
egészen annak hintójáig. Másnap, 7-én Spinola, az új spanyol követ első ünnepélyes audienciáján 
vett részt Őfelségénél. A számára kirendelt biztos, Joachim Schlabatta gróf császári kamarás két 
hatlovas hintón érte ment a szálláshelyére, majd az udvari audiencia-hintóba beült a spanyol követ 
és Schlabatta gróf, a másikba pedig a követ kísérete. Amikor megérkeztek a császári udvarba, a fő 
udvari marsall, Stahrenberg gróf az udvaron keresztül elébement, és köszöntötte a követet, majd 
ezt követően a főudvarmester, Lobkowitz herceg üdvözölte. Azután pedig a főkamarás, Lamberg 
gróf ment elé a legkülső előcsarnok ajtajába, és az audienciára vezette. Ezután a fő udvari marsall 
átkísérte  az  uralkodó császárnéhoz audienciára,  ahol  a  császárné főudvarmestere,  Dietrichstein 
herceg fogadta a fogadó terem ajtajában, és bevezette az audienciára. Ennek végeztével az őrség 
termén át kikísérték,  és az özvegy császárnéhoz vezették audienciára, melynek során Türkheim 
gróf az odavezető lépcső alján, Oettingen gróf a lépcső tetején,  a főudvarmester pedig az őrség 
termének ajtajában fogadta, és bevezette az audienciára. Utána ugyanazon az úton visszakísérték, 
181 TE XI. 52.  
182 Don Pablo Spinola Doria, Marchese de los Balbases 1670 és 1677 között volt spanyol nagykövet a  
bécsi udvarnál. Hivatalosan a Titkos Konferencia csak egyszer foglalkozott előterjesztésével, mégpedig 
1671  októberében,  amikor  egy  Spanyolországgal  kötendő  szerződést  dolgoztak  ki.  Sienell,  S.:  Die 
Geheime  Konferenz  i.  m.  329.  Balbases  1670.  október  20-a  és  1677.  március  31-e  között  volt  
Spanyolország  bécsi  nagykövete.  Repertorium  der  diplomatischen  Vertreter  aller  Länder  seit  dem 
Westfälischen Frieden (1648). I. Band (1648–1715). Hrsg. von Ludwig Bittner und Lothar Groß. Berlin  
1936. 517.

53



mint  ahogyan  fogadták,  és  Schlabatta  gróf  a  két  udvari  hintón,  mellyel  az  udvarba  hozta, 
visszakísérte a követet a szálláshelyére.”183 

Az előbbiekben részletezett fő tisztségviselők mellett a bécsi udvarban még sok 
más tisztségviselő is szolgált, akiknek szolgálati utasításai ugyancsak megtalálhatóak a 
különböző instrukcióskönyvekben. Így például a fő udvari vadászmester és a fő udvari 
falkamester  a  vadászat  különböző  formáinak  megszervezéséért  vagyis  a  nemesi  és 
fejedelmi szórakozásokért  voltak felelősek. A császár biztonságáért a lovas Testőrség 
parancsnoka  és  a  gyalogos  Testőrség  parancsnoka  felelt.  Az  udvarnép  legtöbbje 
fizetséget kapott, néhányan azonban az udvarnál kaptak szállást és ellátást.184 

A  császár  mellett  a  császárné  is  saját  udvartartással  rendelkezett,  melynek 
vezetője a császárné főudvarmestere (Obersthofmeister der Kaiserin) volt. A császárné 
udvartartásában kiemelkedő szerepet töltött  még be az udvari kisasszonyokért felelős 
udvarmesternő (Fräuleinhofmeisterin), aki az udvari kisasszonyok felügyeletével volt 
megbízva.185

 4.1.5 A császár mindennapjai – államügyek, vallás, zene, vadászat  

A  Hofburgban  nemcsak  az  udvari  tisztségviselők  feladatkörét  szabályozták,  hanem 
magának a császárnak a mindennapi tevékenységét is, ami komoly próbatételt jelentett 
számára.  Idejét  percre  pontosan beosztották,  soha nem lehetett  egyedül,  éjjel-nappal 
négy-négy kamarás szolgált körülötte. Az arisztokrácia arra érdemes tagjai öltöztették 
és vetkőztették, akik az inget, harisnyát, cipőt, parókát érdem és rang szerinti rendben 
adhatták rá vagy vehették le róla. Reggelijét aranykulcsos kamarások hozták, étkezés 
közben színészek szórakoztatták, a császárné lakosztályába a főudvarmester kísérte el. 
Ha  kikocsizott,  300  lovas  és  gyalogos  vette  körül,  az  esemény  fényét  pedig 
húszhintónyi udvari méltóság emelte. Vallásosságát a különböző követek és a kortársak 
egyaránt  hangsúlyozták.  Házi  kápolnájának  szolgálatát  udvari  káplánok  látták  el, 
gyóntatói  jezsuiták186 voltak.  I.  Lipót  érintkezését  országa  képviselőivel,  udvarának 

183 A spanyol  nagykövet,  Spinola bécsi  bevonulási  ceremóniája,  1670 (Zeremoniell  beim Einzug der  
spanischen Botschafter Conde de Castilla und Spinola) Österreichisches Staatsarchiv,  Haus-, Hof-und 
Staatsarchiv,  Wien  (a  továbbiakban  HHStA)  OMeA  ÄZA  7–31–3.  fol.  309–313.  A  forrásban 
megtalálható „azon magasrangú miniszterek, tanácsosok és kamarások névsora, akik hatlovas hintóikon  
kísérték  az  említett  spanyol  követet”.  Köztük  volt  Lobkowitz  herceg,  császári  főudvarmester, 
Dietrichstein herceg,  az uralkodó császárné főudvarmestere,  Schwarzenberg gróf,  a Birodalmi  Udvari 
Tanács elnöke, Lamberg gróf,  főkamarás,  Starhemberg gróf,  fő udvari marsall, Montecuccoli gróf,  az  
Udvari Haditanács elnöke, Sinzendorf gróf, az Udvari Kamara elnöke, Dietrichstein gróf, főistállómester, 
Zinzendorf  gróf,  az özvegy császárné  főudvarmestere.  A császári  kamarások között  magyar  nevek is 
felbukkannak,  mint  például  Esterházy  Pál,  Draskovics  Miklós,  Forgács  Ádám,  Zichy  István,  Pálfy 
Károly, Pálfy Antal. HHStA OMeA ÄZA 7–31–3. fol. 312.
184 Winkelbauer,  T.:  Ständefreiheit  und  Fürstenmacht  i.  m.  180–181.  De  hasonlóan  fontos  szerepet 
töltöttek be  a  kamaraszolgálók,  az  ajtónállók vagy éppen az  ezüstkészletet  (Silberkammer)  felügyelő 
főkamarás.
185 Scheutz, M. – Wührer, J.: Dienst i. m. 81–87.
186 A Jezsuita  Rend a 16. század végére  és  a  17. század elejére a magasabb szintű katolikus oktatás  
mintegy  90  %-át  megszerezte,  a  Német-római  Birodalom  területén  mintegy  száz  központi  helyen 
működtettek  egyetemet  vagy  gimnáziumot.  Rainer  A.  Müller:  Geschichte  der  Universität.  Von  der 
mittelalterlichen  Universitas  zur  deutschen  Hochschule.  München  1990.  56.  A  jezsuita  egyetem 
fogalmának főbb kritériumai közé tartozott a császári vagy pápai alapítólevél, tanulmányi programjuknak 
a Ratio studiorumra (1599) kellett épülnie, tanáraik kizárólag a rend tagjai közül kerülhettek ki, továbbá 
az egyetemek írányítása a római generálistól függött, a rektor csak neki volt felelős. A Ratio studiorumot 
Claudius Aquaviva generális (1581–1615) 1599. január 8-án léptette életbe, amelynek előzményei közé 
tartozott Szent Ignác (1491–1556) és Jakob Lainez generális (1558–1565) tanulmányi programja 1550-
ben, ill. 1559-ben. Karl Hengst: Jesuiten an Universitäten und Jesuitenuniversitäten. Zur Geschichte der 
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tagjaival  és  a  külföldi  követekkel  hierarchikus  rendben,  formuláskönyvek  és  ad hoc 
bizottságok alakították ki. Megszabott rendje volt annak, ki léphetett be a lakosztályába, 
a  Geheime  Ratsstube falai  közé.  Tárgyalások  döntöttek  arról,  hány  lépést  tehet  a 
császári  fogadáson a török követ,  vagy például  mi  legyen  a rendje az inkognitóban 
utazó cár megjelenésének az udvarban.187 A Habsburg Monarchia ügyeivel kapcsolatos 
iratok  tartalma  a  lényegesnek  minősített  részeket  kiemelve  jutott  el  hozzá,  a 
személyesen neki címzett írásokról a hivatal döntötte el, hogy kezébe adják-e vagy sem. 
A bécsi  udvarban zajló  éles  hatalmi  harcokban  a  régi  udvari  arisztokrácia  és  az  új 
arisztokrácia,  a  szakképzett  államférfiak  és  a  vállalkozással  meggazdagodottak 
küzdöttek a hatalomért, fél győzelemmel ért fel a császár bizalmába kerülni, a döntést 
hozók  szűkebb  körébe  jutni.  Kifejlődött  az  udvari  stílus,  a  megalázkodás  és  a 
magasztalás formuláival. Az abszolút uralkodó törvényen kívül álló személy volt.188

A  Theatrum Europaeum  köteteiből  is  kirajzolódik a  francia  és a bécsi  udvar 
teljesen  eltérő  jellege.  A  francia  udvar  eseményeiről  sokkal  nagyobb  terjedelemben 
írnak a szerzők, és a legváltozatosabb eseményekről  számolnak be, amelyek sokszor 
tele  vannak  kuriózumokkal.  Ezzel  szemben  a  Hofburgról  szóló  tudósítások 
többségükben  hivatalos,  protokolláris  jellegűek,  követfogadásokról,  születésnapi 
ünnepségekről, esküvőkről, születésekről és halálozásokról szóló leírások.

Margit Terézia császárné (1651–1673) 21. születésnapját a Theatrum Euopaeum 
beszámolója  szerint  így  ünnepelték:  „1672.  július  2-án  (12-én)  tartották  a  császárné 
születésnapját, amelyen mind a jelenlegi, mind pedig az özvegy császárné udvartartása is részt vett.  
Továbbá jelen voltak az akkor az udvarnál tartózkodó követek is, akik a legértékesebb ruháikat 
öltötték  magukra  legragyogóbb  ékszereikkel.  A  születésnap  alkalmából  előadtak  egy  bájos 
komédiát.”189 

I. Lipót Claudia Felicitas (1653–1676) tiroli főhercegnővel kötött házasságkötési 
ceremóniájáról  az  újság  olvasói  a  következő  információkat  tudhatták  meg,  mely 
Mencke beszámolójának alapjául is szolgált:  „Őfelsége,  a császár úgy döntött,  hogy ismét 
házasságra  lép,  és  jövendőbelijeként  az  1653.  május  20-án  született  Anna  Claudia  Felicitast,  
Ferdinánd  Károly  egyik  leányát,  Ausztria  és  Tirol  főhercegnőjét  választotta  Innsbruckból,  aki 
rendkívüli  szépsége,  kiemelkedő szellemi képességei  és erényei  mellett  számos  idegen nyelven is 
beszélt. Bár eredetileg a főhercegnőt a yorki hercegnek szánták, és már majdnem befejeződtek a 
házassági  tárgyalások,  amikor  I.  Lipót  első  felesége  gyermekágyi  lázban elhunyt.  Ezt  követően 
Őfelsége, a császár tudatta az angol követtel, hogy ő szeretné feleségül venni a főhercegnőt, remélve, 
hogy  a  yorki  herceg  megértést  tanúsít,  és  másik  menyasszonyt  keres  magának.  A  főhercegnőt 
augusztus  15-én  Innsbruckban  császári  menyasszonnyá  nyilvánították,  ami  után  a  jövendőbeli 
császárné a franciskánus templomban ünnepi misén és Te Deumon vett részt. Ezt követően három 
díszsortüzet adtak le az ágyúkból három lovasszázad tisztelgése közepette, a népnek pedig Őfelsége 
tiszteletére  ingyen  lakomát  rendeztek.  Dietrichstein  herceg,  a  császárné  jövendőbeli 
főudvarmestere  Őfelsége, a császár  megbízásából  Bécsből Innsbruckba utazott,  hogy felállítsa a 
császárné udvartartását. Szeptember 27-én a császár Bécsből Grazba indult, ahová október 2-án 
szerencsésen  meg  is  érkezett.  A  császári  ara  október  13-án  szintén  megérkezett  a  Graztól  két 
mérföldnyire  fekvő  Grätzwienbe,  ahová,  mihelyt  erről  tudomást  szerzett,  maga  a  császár  is 

Universitäten  in  der  Oberdeutschen  und Rheinischen  Provinz  der  Gesellschaft  Jesu  im  Zeitalter  der 
konfessionellen Auseinandersetzung. Paderborn–München–Wien–Zürich 1981. 55–79.
187 I. Péter orosz cár (1689–1725) többszáz fős kíséretével inkognitóban járta végig az európai politika 
alakításában  meghatározó  szerepet  játszó udvarokat,  hogy maga  vezetve  a  tárgyalásokat  megpróbálja 
elérni a törököt Európából kiűző háború folytatását. A bécsi udvar körülrajongta a cárt, de a követség 
határozott elutasításban részesült. Felújították az egyházegyesítés régi gondolatát, remélték, hogy a cár  
Rómába  érve  esetleg  katolikus  hitre  tér.  I.  Péter  megcsillantotta  azt  a  reményt,  hogy a  törökellenes 
háborúk  egy  nagy  kelet-nyugati  keresztény  háborúvá  szélesednek.  Páter  Wolff,  a  császár  bizalmasa 
segítette I. Pétert. Azonban a cárnak mindössze annyit ajánlottak fel, hogy vegyen részt Oroszország is a 
béketárgyalásokon és ott érvényesítse érdekeit. L. Bozai Zsuzsanna: Oroszok Bécsben 1698-ban. Aetas 7. 
(1992: 3. sz.) 78–93.
188 R. Várkonyi Á.: Tradíció i. m. 81–82.
189 TE XI. 53.   
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odautazott.  A  hercegnő  elébe  sietett,  és  mély  meghajlással  fogadta.  Kölcsönös  kézcsók  után  a 
hercegnő az eggenbergi kastélyba vonult, ahová Őfelsége, a császár hatvan hintóval elkísérte, majd 
az est leszálltával visszatért Grazba. Október 15-én délelőtt lovagok és más kísérők Eggenbergbe 
indultak, hogy a császári menyasszonyt Grazba kísérjék, ahová délután öt órakor be is vonultak, 
majd összeeskették a császári párt.”190 

A császári pár házasságkötését hamarosan gyermekáldás is kísérte, melyről az 
olvasók is  értesülhettek:  „1675.  október  11-én  hajnali  3  és  4  óra  között  a  római  császárné 
szerencsésen egy fiatal hercegnőt hozott a világra, akit másnap a pápai nuncius a lovagteremben 
megkeresztelt,  és  neki  a  Maria  Josefa Clementine  Anna Gabriela  Antonia  Francisca  Dominica 
Theresia Eva és Placida keresztneveket adta. A születés örömére rendezett ünnepségre meghívták a 
legelőkelőbb nemeseket, az összes nagykövetet és más fejedelmi rangú személyeket.”191 

I. Lipót mély vallásossága a mindennapok során is érvényesült, szinte minden 
élvezetet,  szórakozást  bűnnek tartott,  kis  túlzással  azt  is  meggyónta,  ha  valahol  jól 
érezte magát. Ennek ellenére megvoltak a kedvtelései,  amelyek közül kiemelkedett  a 
zene: „1672-ben Keresztelő Szent János ünnepén császári Őfelsége és császári hitvese szent misén 
vettek  részt.  Ezután  egész  udvartartásukkal  felkerekedtek  Táborba,  hogy  megtekintsék  Georg 
Ludwig von Sinzendorfnak, az Udvari Kamara elnökének192 kertjét. Először a császári párt egy 
szép nagy teremben, amelynek falára különböző szokatlan és művészi kivitelű festmények voltak 
felakasztva, pompás lakomán látták vendégül. Az étkezés alatt 24 hegedűs nagyon kellemes zenével  
szórakoztatta  őket.  Ezután  egy  különleges  szobába  vonultak  át,  amely  hasonlóképpen  pompás 
festményekkel  és  kárpittal  volt  felékesítve,  ahol  ugyancsak  kellemes  zene  szórakoztatta  őket, 
amelyet énekhang is kísért. A látogatás végeztével Őfelségét és hitvesét trombita és dobszó hangzása 
közepette kísérték hintójukhoz.”193

I.  Lipót  maga  is  megpróbálkozott  a  zeneszerzéssel,  többek  között  írt  egy 
gyászmisét  első  felesége,  Margit  Terézia  császárné  1673 márciusában  bekövetkezett 
halála alkalmából.194 

I. Lipót másik nagy kedvtelése a vadászat volt. Egy metszeten szarvasvadászat 
látható, amelyet a Práterben rendeztek meg a császár jelenlétében.195 I. Lipót különösen 
a laxenburgi kastélyba szeretett visszavonulni az udvari ceremóniák kötelezettsége elől, 
amely gazdag erdőségeivel sok vadászati eseménynek is helyet adott.196 

A  császár  mindennapjait  jól  szemlélteti  a  Theatrum  Europaeum 1672-ből 
származó leírása: „Július 3-án (13-án) császári Őfelsége felkerekedett Nielasburgba, ahol július 6-
án (16-án) a loretói  Szűz Mária kápolnában imádkozott,  és két hatalmas ezüsttálat ajánlott fel.  

190 Mencke,  J. B.:  Leben i. m. 175–177. Mencke I.  Lipót  második házasságának feldolgozása során a 
Theatrum Europaeum XI. kötetének 425. oldalára hivatkozik.   
191 TE XI. 742. A következő évben azonban mind az újszülött, mind pedig Claudia Felicitas császárné 
(1653–1676) meghalt.  
192 Georg Ludwig von Sinzendorf (1616–1681) ifjúkori tanulmányairól  nincsenek pontos információk, 
azonban  abból  a  tényből,  hogy  1634.  december  29-én  beiratkozott  a  Sienai  Egyetemre,  arra  lehet 
következtetni,  hogy ő  is  részt  vett  a  hozzá  hasonló  nemesifjak  számára  kötelező  „Kavalierstouron”. 
Nyilvános pályafutása III. Ferdinánd alatt kezdődött, akinek kezdetben kamarása, majd udvari kamarása 
volt,  míg végül kinevezték az Udvari  Kamara elnökének,  amely funkciót 23 esztendőn át töltötte be. 
Sinzendorf  rendszeresen  „megcsapolta”  az  Udvari  Kamarát,  ahol  bőségesen  adódott  rá  alkalma. 
Meghamísította  a  könyvelést,  az  Udvari  Kamara  költségére  pompás  fogadásokat  rendezett,  és  „saját 
zsebre is dolgozott”. 1679-ben felállítottak egy vizsgálóbizottságot,  amely Linzben ülésezett, és 1680. 
október 9-én ítéletet hozott. Sinzendorfot 1970000 gulden megfizetésére kötelezték, és minden hivatalától 
megfosztották.  Ezután  elkezdte  javait  eladni,  hogy a pénzbüntetést  ki  tudja fizetni,  ez  azonban csak 
kevéssé sikerült neki, míg végül szerencséjére I. Lipót a büntetéséből elengedett 1900000 guldent, és arra 
is engedélyt kapott, hogy visszatérhessen Bécsbe, ahol azonban már a rákövetkező év december 14-én 
meghalt.  Stefan  Sienell:  Die  Geheime  Konferenz  unter  Kaiser  Leopold  I.  Personelle  Strukturen  und 
Methoden  zur  politischen  Entscheidungsfindung  am  Wiener  Hof.  Frankfurt  am  Main–Berlin–Bern–
Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2001. 170–172. 
193 TE XI. 53. 
194 John P. Spielmann: Leopold I. of Austria. London 1977. 20. kép.
195 Uo. 18. kép.
196 Uo. 19. kép.
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Ezután megtekintette az egyházi kincseket és a kastélyba való visszaút során a fejedelmi kertet. 
Délután Őfelsége Eisgrubba ment, hogy megtekintsen egy ottani híres díszkertet, ahol tiszteletére 
Károly, liechtensteini herceg pompás estebédet adott. Ezt követően, mielőtt Őfelsége visszaindult 
volna, mintegy húsz különböző színű, kiváló lovat vonultattak fel előtte. Az étkezés befejeztével egy 
hatalmas  boroshordót  is  mutattak  Őfelségének,  amelybe  1700  vödör  bor  fért  be.  Hétfőn 
Veldspergbe  utaztak,  a  fent  említett  Károly  liechtensteini  herceghez,  ahol  Őfelségét  és 
udvartartását  fényűzően  vendégül  látták,  majd  az  ebéd  elköltése  után  megmutatták  neki  a 
pompásan berendezett hercegi rezidenciát. A császár az éjszakát Wolffersdorfban töltötte, és 19-én 
kedd este érkezett vissza Bécsbe.”197 

 4.1.6 I. Lipót tanácsadó szervei  

A szigorú  szabályok  között  élő,  fegyelmezett  császárnak  azonban  csak  kevés  ideje 
maradt kedvteléseire az államügyek és a kormányzás mellett. I. Lipótot uralkodása alatt 
több  tanácsadó  szerv  segítette  a  kormányzásban,  amelyek  összetétele  és  szervezeti 
keretei  gyakran  változtak.  Ezek  a  szervek  nagyon  képlékenyek  voltak,  egymásba 
alakultak,  a tagjaik között  is gyakori volt az átjárás. Ugyanakkor megfigyelhető egy 
világos hierarchikus viszony közöttük. Közülük a legjelentősebbek a Titkos Tanács és a 
Titkos Konferencia különböző formái voltak.198 

Már  I.  Miksa  alatt  létrejött  egy  Titkos  Tanács (Geheimer  Rat),  amelybe  I. 
Miksa a bizalmasait tetszése szerint vonta be, és nem volt szilárdan rögzítve, milyen 
ügyekben  kell  tanácskozni,  hanem  a  Titkos  Tanács  ülésein  a  Habsburg  Monarchia 
legfontosabb problémái kerültek terítékre. Azonban az uralkodó legfőbb tanácskozási 
szervévé  a  Titkos  Tanács  csak  I.  Ferdinánd  alatt  vált,  aki  az  1527.  évi  Udvari 
Rendtartásában (Hofstaatsordnung) megalkotta annak igazi kereteit. Eszerint a Titkos 
Tanács tagjai a legfőbb udvari hivatalok viselői és egyéb speciális bizalmasok lehetnek, 
akik  naponta  találkoznak  egymással,  függetlenül  attól,  hogy  van-e  valamilyen 
megbeszélnivaló való vagy nincs. I. Ferdinánd arra törekedett, hogy lehetőség szerint 
tapasztalt,  az  ügyekben  jártas  és  képzett  embereket  vonjon  be  a  Titkos  Tanács 
munkájába,  akiknek megbízhatott  a politikai,  jogi és diplomáciai  ismereteiben.  Ilyen 
okokból kifolyólag I. Ferdinánd fia, II. Miksa (1564–1576) átvette elhunyt atyja titkos 
tanácsosait.  A  Titkos  Tanács  tagjai  közé  számított  hivatalából  kifolyólag  a 
főudvarmester, az udvari kancellár és a fő udvari marsall, azaz azok a személyek, akik 
magas  udvari  pozíciójuk  révén  magától  értetődő  módon  a  császár  legszűkebb 
környezetének a tagjai voltak. A legfontosabb személy ezek közül a főudvarmester volt, 
aki a Titkos Tanács üléseit vezette. Mellette még fontos szerepet töltött be a birodalmi 
alkancellár, akit azonban már a 17. század első felében, az Osztrák Udvari Kancellária 
megalapítása után (1620) kiszorított  az osztrák udvari kancellár.  A fő udvari marsall 

197 TE XI. 53. 
198 Az udvari  karriert  hajszoló,  Habsburg-tartományok  nemesi  rendjeinek  tagjai,  valamint  a  jövevény 
hivatali nemesség és a tanult polgári tanácsosok, akik gyakran szolgálati idejük alatt kaptak nemesi címet, 
tartoztak a bécsi udvar egymással versengő elitjéhez. A Habsburgok a 16. században tanácsosaikat csak 
részben  választották  tartományaik  tősgyökeres  főnemesei  közül,  és  sokszor  előnyben  részesítették  a 
polgári vagy az alacsonyabb nemesi származásúakat. A 17. század kezdetétől azonban a nemesek elérték,  
hogy az udvari  vezető pozíciók az ő monopóliumuk legyen  a központi  hivatalokban és a tartományi  
kormányokban.  Míg I.  Ferdinánd Titkos Tanácsának nagy része polgárokból  állt,  addig a 16.  század 
második felében a Titkos Tanács és a tartományi fejedelmi kormányok már nemesekből és polgárokból  
tevődtek össze, a 17. században pedig már markáns arisztokratizálódás ment végbe a Titkos Tanácsban és 
a tartományi fejedelmek kormányaiban. A császári udvarban a tisztségek elnyerését a főnemesek közötti 
olyan személyes kapcsolatok is befolyásolták, mint hogy kinek ki a földije, rokona és patrónusa. A 17.  
század közepén a katolikus és cseh nemesi rendek jelentős pozíciókat töltöttek be a császári udvarnál. 
Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 183–186. 
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jelenléte is kötelező volt az üléseken, aki a szavazást vezette. II. Rudolf (1576–1612) 
trónra lépésével a fő udvari marsall elvesztette ezt a funkcióját és hivatalából fakadó 
helyét a Titkos Tanácsban. A 17. század kezdetéig a titkos tanácsosok száma nagyon 
csekély volt,  mindössze  négy–hat  személy.  II.  Mátyás  uralkodási  idejére  ez  a  szám 
kilenc  főre  emelkedett,  akik  közül  azonban  csak  három–öt  tanácsos  vett  részt 
ténylegesen a megbeszéléseken, különösen fontos ügyeket azonban az egész grémium 
előtt  tárgyaltak  meg.  A  Titkos  Tanács  tagjainak  kiválasztásánál  a  bécsi  udvar 
egyértelműen  konzervatív  hagyományokat  követett,  például  az  1658 és  1674 között 
meglevő 24 titkos  tanácsosból  mindössze egyetlen  személy volt  polgári  származású, 
szemben a bajor udvarral, ahol Ferdinand Maria bajor választófejedelem (1651–1679) 
titkos tanácsosainak majdnem kétharmada polgári  származású volt.  A Titkos  Tanács 
tagjai  egyre  fontosabbá  váltak  a  császár  tervei  véghezviteléhez,  a  csúcspolitika 
kulcsszereplői lettek, ugyanakkor reprezentatív funkciókat is betöltöttek.199 

A Titkos  Tanács  a 17.  század közepéig minden felmerülő probléma esetén a 
Habsburg  Monarchia  politikájának  mértékadó  tanácsadó  grémiuma  volt.200 A 
diplomáciai  kapcsolatok  kiszélesedésével,  a  követségek  kiépülésével  azonban 
szükségessé  vált,  hogy  bizonyos  feladatok  kikerüljenek  illetékességi  köréből,  ezért 
hozták létre II. Ferdinánd (1619–1637) alatt, 1628–1630 között a Delegált Tanácsnokok 
(Deputierten  Räte)  rendszerét,  amely  a  Titkos  Tanács  előkészítő  szerveként 
működött.201 A Titkos Tanács tagjainak növekvő létszáma I. Lipót alatt oda vezetett,202 

hogy a tanácskozásokon a titkos tanácsnokoknak csak egy szűkebb köre vehetett részt – 
ez  volt  a  Szűkebb  Titkos  Tanács,203 amelyből  1665  januárjában  létrejött  a  Titkos 
Konferencia.  A Teljes  Titkos Tanács  még a 17.  század végéig politikai  fellebbviteli 
fokként működött, azonban működése tartalmilag az igazságügyre szorítkozott, később 
pedig már csak reprezentációs okokból ült össze. A „titkos tanácsosi cím” ezzel pusztán 
egy megtisztelő ranggá vált.204

199 Sienell,  S.:  Die  Geheime  Konferenz  i.  m.  27–30.  Az  ülések  fő  tárgya  volt  a  császári  követek 
jelentéseinek megvitatása, amelyek külföldi udvaroktól érkeztek, illetve más fejedelmek beérkező levelei. 
A Titkos Tanács tagjainak — mint neve is mutatja — csak tanácsadási funkciója volt, a meghozandó 
intézkedések vonatkozásában végső soron a császár döntött. A 16. század közepére a külpolitikai ügyek is 
átkerültek az Udvari  Tanácstól a Titkos Tanács hatáskörébe, az Udvari Tanács szerepe ezután csupán 
igazságszolgáltatási ügyekre korlátozódott. Uo. 28. 
200 V.  Károly Habsburg Birodalmának kettéválása után (1556) a  Titkos Tanács fokozatosan a közép-
európai  Habsburg  területek  legfontosabb  döntéselőkészítő  és  döntéshozó  szerve  lett,  nem  pedig 
szakhivatala. Pálffy G.: Habsburg Monarchia i. m. 75.
201 A grémium létrejötte 1628–1630-ra tehető. Létszáma megalakulásától kezdve 2–5 titkos tanácsos volt, 
akik minden kérdésben egy szavazattal rendelkeztek, amelyet a császár a Titkos Tanács plénuma előtt  
jóváhagyott.  Személyi  összetétele  idővel  stabilizálódott  –  az  osztrák  udvari  kancellár  és  a  birodalmi 
alkancellár mindig a tagjai közé tartozott. A delegált tanácsnokok esetében nem egy önálló grémiumról 
volt szó, hanem tanácsnokok egy csoportjáról, akiket abból a célból „delegáltak”, hogy egy meghatározott 
ügyben javaslatokat dolgozzanak ki,  amelyeket  azután a többé-kevésbé teljes létszámú Titkos Tanács  
vagy elfogad, vagy pedig azokon javításokat eszközöl. A delegált tanácsnokok javaslatait a Titkos Tanács 
két–öt nap múlva megtárgyalta. Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 20–31.
202 I. Lipót uralkodásának a végére már 164 titkos tanácsos volt. Stefan Sienell: Die Ersten Minister Kaiser 
Leopolds I.: Johann Ferdinand von Portia und Wenzel Eusebius von Lobkowitz. In: Der zweite Mann im 
Staat. Oberste Amtsträger und Favoriten im Umkreis der Reichsfürsten in der Frühen Neuzeit. Hrsg. von 
Michael Kaiser und Andreas Pečar. Berlin 2003. 323.  
203 I. Lipót trónra lépésétől kezdve többé nem ülésezett a Teljes Titkos Tanács, hanem annak csak egy 
választmánya.  A  kortárs  terminológiában  nem  tettek  éles  különbséget  a  Teljes  Titkos  Tanács  és  a  
Szűkebb Titkos Tanács között. Azonban az 1660-as évektől kezdve a Szűkebb Titkos Tanács olyan nagy 
mértékben önállósult, hogy fogalmilag is a Titkos Konferencia titkárságává vált. Sienell, S.: Die Geheime 
Konferenz i. m. 20.
204 Uo. 20–21. Az 1520-tól elérhető „titkos tanácsosi” méltóság, mely a 16. században maximum tíz főből  
álló,  az  uralkodó  körüli  legszűkebb  tanácsadói  kör  volt,  a  17.  században  a  második  legmagasabb 
tiszteletbeli hivatal volt a császári udvarnál. II. Ferdinánd uralkodása idején, megközelítőleg 1628-tól 20 
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A Titkos Konferencia (Geheime Konferenz)  alapítását eddig 1669-re tették, de 
kezdetei  valójában  1664-ig  nyúlnak  vissza.  I.  Lipót  Titkos  Konferenciája  a  császár 
tanácsadóinak  egy  szűk  köre  volt  a  legfontosabb  ügyekben,  mindenekelőtt  a 
külpolitikában. Kezdetben négy tagja volt, később ez a szám 13-ra emelkedett.205 Bár a 
Titkos Tanács választmánya az 1660-as évek második feléig teljes gyűlésként ülésezett, 
azonban mégis Szűkebb Titkos Tanácsként emlegették. A Szűkebb Titkos Tanácsból a 
Titkos  Konferenciába  való  átmenetet  az  a  körülmény tette  lehetővé,  hogy már  nem 
létezett  többé előtanácskozási  grémium – ez először  1665-ben mutatható  ki.  Most a 
császár hozta a politikai döntéseket a tanácsosok jelenlétében – ahogyan a Deputierten  
Räte létrejötte előtt.206

A Titkos Konferencia létrehozásának az volt a fő célja, hogy kiemelten fontos 
ügyek  számára  tartós  grémiumként  szolgáljon,  amelyek  közül  kiemelkedtek  a 
külpolitikai kérdések. Belpolitikai problémák csak ritkán és kivételes esetekben kerültek 
a testület elé. A Titkos Konferencia által tárgyalt témákat alapvetően a következő nagy 
témakörökbe lehet csoportosítani: 

1. császári követek és hadvezérek, katonatisztek hírei és tudósításai
2. külföldi hatalmak levelei és memoriáléi
3. a bécsi udvarnál tartózkodó külföldi követekkel való megbeszélések207

udvari  tanácsos  volt,  1665-ben  pedig,  amikor  a  Titkos  Tanács  tényleges  utódja  formálisan  a  Titkos  
Konferencia lett, mintegy 30 titkos tanácsos volt. 1684-ben az akkor már 41 titkos tanácsos közül 12 
nemes volt az Osztrák Örökös Tartományokból,  7-en a cseh úri rendekhez tartozók, 6-an a birodalmi 
nemesi  családokból,  4  itáliai  nemes,  csupán 2 magyar,  2  nemesi  címet  kapott  csúcshivatalnok és  az 
Udvari Haditanács elnöke. 1600 és 1674 között összesen 130 tagja volt a Titkos Tanácsnak. Közülük 96-
an (3/4 részük) azokból a tartományokból jöttek, ahol a császár egyidejűleg tartományi fejedelem volt, 
méghozzá 51 osztrák, 33 pedig a cseh tartományokból, és legfeljebb 2 vagy 3 titkos tanácsos volt magyar.  
22 titkos tanácsos eredetileg a Német-római Birodalom olyan területeiről származott, amelyek fölött a 
Habsburgok nem rendelkeztek felségjoggal. További 7 titkos tanácsos itáliai volt. Rajtuk kívül volt még 2 
spanyol,  1  skót,  1  francia  és  1  holland.  Ebben  az  időszakban  a  császári  titkos  tanácsosokat  nagyon 
gyakran szoros családi kötelékek fűzték egymáshoz. 1700 körül már 110 titkos tanácsos volt, ezzel a 
császári „titkos tanácsosi cím” végérvényesen egy udvari tiszteletbeli hivatali címmé alakult át. A 17. 
században minden titkos tanácsos katolikus volt, vagy legkésőbb hivatali  ideje alatt áttért  a katolikus 
hitre, annak ellenére, hogy 31-en közülük nem katolikus születésűek voltak, hanem lutheránusok. A 17. 
század második harmadának titkos tanácsosai — akiktől a 18–19. századi osztrák főnemesség csaknem 
valamennyi tagja származott — megtestesítették a Habsburg Monarchia ideálját: egy olyan különböző 
nemzeti csoportokból álló testületet  alkottak, melyet  rokonsági kötelékek, állami szolgálatok szorosan 
összetartottak. Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 186–196.
205 Klueting, H.: Das Reich i. m. 205. Az összesen 38 titkos tanácsosnak, akik az 1660-as évektől 1705-ig 
I. Lipót Titkos Konferenciájának voltak a tagjai, a fele az osztrák tartományokban, a másik fele pedig a 
cseh tartományokban rendelkezett jelentős birtokokkal. Ezzel szemben egyetlen egy magyar sem tartozott 
I. Lipót legszűkebb tanácsadói köréhez. Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 186.  
206 Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 21. Az üléseken a hozzászólások sorrendjének nagy volt a 
jelentősége, mivel modern értelemben vett vita, megvitatás nem volt. A tanácsosok egymás után fejtették 
ki a véleményüket a megvitatandó témában, mielőtt a császár egy konklúzióval a tanácskozást bezárta. Az 
első állásfoglalás megszabta az ülés irányát. A hozzászólások sorrendje előre meghatározott volt, amely 
egy világos és egyértelmű hierarchiának felelt  meg, és valószínűleg az ülésrendben is kifejeződött. A 
tanácskozások latin és német nyelven folytak. Uo. 293. A császár helyzete tükröződött a tanácskozásokon 
való részvételében vagy távollétében is. 1670 szeptemberéig I. Lipót szokás szerint közvetlenül részt vett  
a Titkos Konferencia ülésein,  amelyek az ő döntésével értek véget.  A következő három évben ebben 
változás  történt:  a  titkos  konferenciatanácsosoknak  ezután  a  császár  nélkül  kellett  leadniuk 
állásfoglalásukat,  amelyeket  a  titkár  egy  közös  szavazattá  foglalt  össze.  Ez  a  szavazat  képezte  a 
császárnak  történő  beszámoló  alapját,  és  ezt  követően  hozta  meg  a  császár  a  döntését,  a  császári 
konklúziót. I. Lipót a Titkos Konferenciától világos és egyértelmű állásfoglalásokat várt el, a végleges 
döntéseket azonban saját maga hozta meg. Uo. 157–289.   
207 Uo. 302–304.
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A Titkos  Konferencia  virágkora az 1670-es  évek kezdetétől  az 1680-as  évek 
kezdetéig tehető.208

A  spanyol  örökösödési  háború  alatt  egy  rövid  időre  újra  megnőtt  a  Titkos 
Konferencia jelentősége, azonban I. Lipót halála után öt héttel I. József (1705–1711) 
megszüntette a grémiumot. Egyúttal annak utódintézményeként 1709. március 7-én egy 
utasítással felállította az Állandó Titkos Konferenciát.209

 4.1.7 A bécsi udvar meghatározó személyiségei  

I. Lipót már kormányzása kezdetén személycseréket eszközölt kormányában, és hosszú 
uralkodása alatt mindig volt egy fő bizalmasa, aki az első helyet töltötte be a császár 
környezetében. Persze az állandóan változó, képlékeny udvari csoportosulások harcában 
szinte kivétel nélkül az összes bizalmas kegyvesztetté vált, hogy helyét elfoglalja az új 
„üstökös”, aki azonban előbb vagy utóbb elődei sorsára jutott. Viszonylag könnyű volt 
I. Lipót bizalmát elnyerni, de ugyanolyan könnyű volt elveszíteni is. A Hofburgban nem 
lehetett  állandó,  változatlan  összetételű  pártokat  találni,  mindenki  igyekezett  úgy 
helyezkedni, hogy a győztes oldalán találja magát.  Versailles és Bécs között ebből a 
szempontból  nem  volt  nagy  különbség.  Viszont  a  két  uralkodó  személyiségéből 
fakadóan XIV. Lajos kegyenceit jórészt maga választotta ki, és sokkal hosszabb ideig 
ragaszkodott  hozzájuk,  mint  I.  Lipót,  aki  befolyásolhatóbb  természeténél  fogva  a 
kegyencek  kiválasztásánál  és  kegyvesztetté  válásánál  sokkal  inkább  hallgatott  a 
„bizalmasaira”, akik pedig nem feltétlenül a császár érdekeit tekintették elsődlegesnek. 

I. Lipót uralkodása alatt nagyon sok tanácsadó szolgálta a császárt személyesen 
és a különböző tanácsadó intézményekben egyaránt, azonban közülük jelentőségük és 

208 Klueting, H.: Das Reich i. m. 205. Ennek ellentmond Sienell megállapítása, aki szerint 1680-tól 1683-
ig a Titkos Konferencia  feléledése  figyelhető meg,  amelyet  bizonyít  az ülések és a napirendi  pontok 
számának meredek emelkedése.  Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 339. 1683-ig évente mintegy 
25–40 ülés zajlott le, ezután azonban az ülésszám erőteljes csökkenése figyelhető meg, 1689 és 1691 
között már csak évi 20 ülés jelentette a csúcsot, míg 1694/95-ben mindössze nyolc ülés mutatható ki, a  
következő években ez a szám alig emelkedett 12-re. 1701-ben történt még egy jelentős fellendülés évi 31 
tanácskozással,  ez  valószínűleg  összefüggésben  állhatott  a  spanyol  örökösödési  háború  kitörésével.  
1702/03-ban még mindig 17 ülésre gyűltek össze a Titkos Konferencia tagjai, míg I. Lipót haláláig, 1705.  
május  5-ig  még  10  további  tanácskozást  bonyolítottak  le.  Uo.  340.  A  gyors  jelentőségvesztést  a 
Bizottságok (Komissziók) létrejötte és a „kormány a kabinetből” megszületése okozta. Uo. 21. 1678/79-
től, tehát a nijmegeni béke esztendejétől a Titkos Konferencia napirendjén egyre gyakrabban szerepeltek 
tematikus témák a korábbi, személyekre vonatkozó témákkal szemben. Mindez azzal járt együtt, hogy a  
tematikus tárgyak  taglalására az illető témára specializálódott tanácsosokat,  szakembereket vontak be,  
amely  a  Titkos  Konferencia  számára  gyors  hatalmi  veszteséget  jelentett  ezekkel  az  úgynevezett  
„specializálódott  Bizottságokal”  szemben.  Ez  nem jelentette  azt,  hogy a Titkos Konferencia  beolvadt 
volna  ezekbe  a  Bizottságokba,  de  a  Komissziókban  rendszeresen  más  intézmények  (például  Udvari  
Haditanács, Udvari Kamara, Főhadbiztosság) képviselői is ültek a rendes titkos konferencia tagok mellett,  
1683 és 1705 között már 23 különböző tanácsos foglalt helyet a különböző Bizottságokban. 1683 előtt 
mindvégig kiemelkedő szerepet kapott a Titkos Konferencián a regensburgi birodalmi gyűlésről érkező 
jelentések  megvitatása,  az  1680-as  évek  közepe  után  azonban  a  súlypont  egyértelműen  eltolódott  a  
Habsburg Monarchián kívül fekvő államok javára. Kereken másféltucat ülés zajlott le az 1680-as évek 
második felében,  amelyek  Bécs  számára kulcsfontosságú országokból  érkező tudósításokat  elemeztek 
(Franciaország, Itália, Svédország, Anglia, Lengyelország, Hollandia, Dánia, Vatikán). Uo. 349–354.       
209 Uo. 21. 1709-es visszaállítása után egy szűkebb és egy tágabb konferenciára osztották. VI.  Károly 
(1711–1740) uralkodása alatt ennek az intézménynek is csökkent a jelentősége, ugyanakkor megnőtt az 
egyes  miniszterek  súlya,  mindenekelőtt  Savoyai  Jenő  hercegé  (1663–1736).  A  Titkos  Konferenciát 
véglegesen 1741-ben szüntették meg. Azonban Christoph Link német jogtörténész véleménye szerint a 
Titkos Konferencia I. Lipót alatt „központi intézmény volt a nagyhatalmi Ausztria külügyei számára”. 
Klueting, H.: Das Reich i. m. 205. 
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képességük alapján nézetem szerint hat emelkedett ki: Portia, Auersperg, Lobkowitz, 
Hocher, Montecuccoli és Kinsky.210

Auersperg  és  Lobkowitz  előtt  kétségtelenül  Johann  Ferdinand  von  Portia 
(1605/06–1665) volt az ifjú I. Lipót császár legszorosabb bizalmasa. Portia 1605-ben 
vagy 1606-ban Velencében született,  ahol apja, Johann Sforza Portia (meghalt  1624-
ben) éppen császári rezidensként tartózkodott. Az ifjabb Portiát kora ifjúságától kezdve 
a  legszorosabb  kötelékek  fűzték  a  császári  házhoz.  A  majdnem  vele  egykorú 
főherceggel,  a  későbbi  III.  Ferdinánd  császárral  együtt  nevelkedett.  Ezután  Portia 
beutazta Itáliát, és egy ideig Rómában tanult. Bécsbe való visszatérése után kinevezték 
III.  Ferdinánd  kamarásának.  1633-ban  tanácsos  lett  a  belső-ausztriai  kormányban, 
Grazban, majd 1635-ben tartományi kormányzó Krajnában, ahol apja korai halála után a 
családi birtokok igazgatását is magára vállalta. A tartományi kormányzó hivatalát 1647-
ig látta el, amikor novemberben kinevezték nagykövetté Velencébe. Velencében 1652 
júniusáig képviselte  a Habsburg érdekeket,  majd Lipót  főherceg főudvarmestere lett, 
amely posztot haláláig betöltötte.211 Portia 1661. április 27-ig a főkamarási hivatalt is 
ellátta,  amelyet  ezután  a  Madridból  visszatérő  későbbi  főudvarmester,  Johann 
Maximilian  von  Lamberg  (1608–1682)  kapott  meg.  I.  Lipót  kormányzásának  első 
éveiben Portia a Titkos Tanács elnökeként jelentős szerepet vállalt a császári politika 
alakításában.212 1657-ben megkapta az Aranygyapjas Rendet, 1661-ben hercegi rangra 
emelték.213 Portia, mint a császár főudvarmestere magától értetődően az első miniszter 
szerepkörét töltötte be az udvarban, abba mintegy belenőtt.214 

Portia  gróf  egyáltalán  nem  volt  nagy  formátumú  államférfi,  mégcsak  az 
államügyek terén különösebben jártas vagy tapasztalt sem, éppen ellenkezőleg: lassú, 
határozatlan  és  bizalmatlan.  Azonban  szívélyes,  kedves  és  őszinte  természetével 
elnyerte az ifjú császár tartós szimpátiáját.215 I. Lipót és Portia kapcsolata nagyon szoros 
volt.  Erről  tanúskodik I.  Lipót  kilencven,  saját  kezűleg  írt  levele  Portiához 1657-től 
1665-ig, továbbá az a tény is, hogy Portia 1660-ban 200000 gulden jutalmat kapott és a 

210 Jean Bérenger úgy véli, hogy 1699-ig öt kiemelkedő miniszter szolgálta I. Lipót császárt, mégpedig 
Lobkowitz, Hocher, Sinelli, Stratmann és Kinsky. Sienell szerint Bérenger elméletét az újabb kutatások 
fényében felül kell vizsgálni, mivel Lobkowitz után egyetlen egy első miniszter sem emelkedett olyan 
magas pozícióba, mint ő. Sienell az említett körbe belevenné még Dietrichsteint és Harrachot is, akik 15, 
illetve 6 éven keresztül töltötték be a főudvarmesteri pozíciót (Harrach 20 éven keresztül főistállómester  
is volt). Sinelli, aki egyike volt a császár legfontosabb minisztereinek, amelyet I. Lipót nagyszámú hozzá 
intézett  levele is  alátámaszt  (állítólag naponta írt  hozzá levelet),  bár  1685-ben bekövetkezett  haláláig 
rendszeresen  részt  vett  a  Titkos  Tanács  ülésein,  azonban  semmi  esetre  sem valamilyen  kiemelkedő 
funkcióban. A miniszterek között, akiknek a tanácsát a császár kikérte, Sinelli csak egy volt a sok között.  
Sienell, S.: Die Ersten Minister i. m. 328.    
211 Ez a hivatal Johann Maximilian von Lamberg madridi nagykövetté való kinevezésével üresedett meg, 
és rövid ideig Marquard von Fugger töltötte be. Portia 1652. június 26-án tette le hivatali esküjét. Sienell,  
S.: Die Geheime Konferenz i. m. 95. Lamberg kinevezéséről Lipót herceg főudvarmesterévé (1650) a 
Theatrum Europaeum VI. röviden kötete beszámol. TE VI. 1140.   
212 Abból  a  kevés  feljegyzésből,  amely  a  Titkos  Tanács  munkájáról  maradt  fenn  Portia  halála  előtt, 
világosan kiderül, hogy Portia milyen fontos szerepet töltött be a Tanácsban. A Titkos Tanács minden  
olyan  ülésén,  amely  a  császár  részvétele  nélkül  zajlott  le,  Portiát  illette  meg  az  utolsó  szó  joga.  
Nyilvánvalóan olyan tevékenységet kellett ellátnia, mint magának a császárnak, vagyis a többi tanácsos 
meghallgatása  után  azok  állásfoglalásainak  összefoglalása  és  az  eltérő  véleményekből  egy  közös 
álláspont kialakítása. Amennyiben a Titkos Tanács ülésén a császár is részt vett, akkor,  mint elsőnek 
felszólaló, Portia abban a helyzetben volt, hogy a megbeszélés tartalmának irányt szabjon. Sienell, S.: Die 
Geheime Konferenz i. m. 96.
213 Uo. 94–95.
214 Sienell, S.: Die Ersten Minister i. m. 318.
215 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 51.
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Krajnához tartozó Mitterberg grófságot azzal a kilátással, hogy Mitterberget fejedelmi 
grófsággá fogják átalakítani.216

Portia a dinasztia jövőjét abban látta, ha a harcias francia királyt, XIV. Lajost a 
harctéren,  a  diplomáciában  és  a  hatalom  reprezentatív  megjelenésében  egyaránt 
felülmúlják. Ennek érdekében a birodalmi abszolutizmus kiépítését szorgalmazta.217

Portia  egészségi  állapota  már  1664  júliusában  reménytelennek  tűnt.  A pápai 
nuncius azt jelentette Rómába, hogy még nem lehet tudni, ki fogja követni Portiát első 
miniszterként.  Néhányan  azon a  véleményen  voltak,  hogy a  császár  egyedül  akar  a 
továbbiakban kormányozni, ami azonban ekkor lehetetlennek látszott. Ebben az időben 
ugyanis  legalábbis  híresztelés  szintjén  felmerült,  hogy  I.  Lipót  főudvarmestere 
hamarosan várható halála után nem akar kinevezni új első minisztert.218     

Portia 1665. február 17-én halt meg. Mint Mencke leírásából is kiderül, halálhíre 
nagyon lesújtotta a császárt: „Őfelségét, a császárt ebben az évben nagyon nagy veszteség érte, 
főudvarmestere  és  miniszterelnöke,  Johann  Ferdinand  Portia  február  14-én  bekövetkezett 
halálával. Ez az úr veleszületetten rendkívüli adottságokkal bírt, amelyeket kiváló tanulmányaival 
még  tovább  tökéletesített.  Károly  és  Ferdinánd  főhercegeknél  apródként  szolgált,  majd  III. 
Ferdinánd császár kamarása,  továbbá a grazi kormány tanácsosa és Krajna tartomány legfőbb 
bírája  lett.  Ezt  követően  különböző  követségekben  vett  részt,  és  küldetéseit  olyan  kiválóan 
teljesítette,  hogy az ifjú Lipót főudvarmestere  lett,  akit olyan jól  szolgált,  hogy amikor Lipót a 
császári  trónra  lépett,  kinevezte  a  Titkos  Tanács  vezetőjévé  és  miniszterelnökévé,  akinek  okos 
tanácsait mindig elfogadta. Ezért halála nagy veszteség volt Őfelsége számára.”219

Egy  héttel  Portia  halála  után  a  császár  Lobkowitzot  nevezte  ki  császári 
főudvarmesterré.  Kétség sem férhet  hozzá,  hogy szükségszerű volt  a  főudvarmesteri 
hivatalt  újra betölteni, azonban Lobkowitz hamarosan ebből a tisztségéből kifolyólag 
olyan nagy hatalomra tett szert, hogy ténylegesen első miniszterként viselkedett, noha 
sem Portiát, sem pedig Lobkowitzot nem nevezték ki első miniszterré, erről soha nem 
készült  hivatalos  instrukció,  hatalmukat  a  főudvarmesteri  poszthoz  társuló  erős 
személyiségükkel alapozták meg. Azonban minden döntésükhöz I. Lipót aláírása kellett, 
tisztségük az uralkodó kegyétől  függött,  ezért  egy bizonyos  határt  nem léphettek  át. 
Mint az előbbiekből is látható, I. Lipótnak valóban szándékában állt francia mintára első 
miniszter nélkül kormányozni, azonban mindez hamar meghiúsult a Hofburg akkoriban 
meglehetősen zilált belső viszonyai miatt.220   

Johann  Weikhard  von  Auersperg (1615–1677)  egyike  volt  a  bécsi  udvar 
legjelentősebb,  de ugyanakkor  a  legvitatottabb  tanácsadóinak I.  Lipót  uralkodásának 
kezdeti időszakában. Portia halála után állásfoglalásával megnyitotta a (szűkebb) Titkos 
Tanács  ülését.  Auersperg  1615.  március  11-én  Seisenbergben  született  Dietrich  von 
Auersperg221 és  Sidonia  Galler  von  Gravenweg  grófnő  fiaként.  1630-ban  öccsével, 
216 Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 95–96.
217 R. Várkonyi Á.: Tradíció i. m. 77.
218 Sienell, S.: Die Ersten Minister i. m. 318–319. I. Lipót a Portia halálát követő napon Zsigmond Ferenc 
főhercegnek (1630–1665) a következőket írta Innsbruckba:  „Elhatároztam, hogy nem nevezek ki  első  
minisztert,  mint azt sokan gondolják,  hanem lehetőség szerint magam szeretnék diszponálni a dolgok  
felett”. Madridi követének, Franz Eusebius von Pöttingnek arról értekezett, hogy „először is még fiatal  
vagyok,  és  van  erőm  igazán  dolgozni,  másodszor  a  magam  ura  leszek,  és  nem  kell  mással  ezen 
osztozkodnom,  hogy  mindenben  tőle  függjek,  harmadszor  nagyobb  felelősséget  tudok  viselni 
döntéseimért, ha azokért csak magamnak kell elszámolnom”. A Bécsi francia rezidens, Grémonville arról  
tudósított Párizsba, hogy a császár gyóntatóatyja, Miller páter az uralkodót arról igyekszik meggyőzni, 
hogy XIV. Lajos példája nyomán ne nevezzen ki új első minisztert. Uo. 319. 
219 Mencke, J. B.: Leben i. m. 93–94. 
220 Sienell, S.: Die Ersten Minister i. m. 319–320. Három héttel Portia halála után, 1665. március 11-én  
Auersperg a következőket írta Franz Adalbert von Harrachnak a bécsi udvar diffúz vezetési viszonyairól:  
„Portia halála után mindenki miniszter akar lenni, minden zűrzavaros, kusza. Egy első miniszter helyett  
van legalább tizenöt”. Uo. 320. 
221 Őt II. Ferdinánd 1630-ban birodalmi grófi rangra emelte. Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 88.
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Herbarddal  együtt  a  müncheni  Jezsuita  Kollégiumba  küldték  tanulni.  1635-ben 
Sienában folytatta tanulmányait. Latin, olasz és spanyol nyelvismeretével 1637-ben III. 
Ferdinánd  szolgálatába  lépett.  Az  ifjú  Auersperget  az  akkori  birodalmi  alkancellár, 
Ferdinand Siegmund von Kurz (1592–1659) vette pártfogásába. Barátjának számított a 
hadvezér, Octavio Piccolomini (1599–1656) és a Birodalmi Udvari Kancellária titkára, 
Johannes  von  Walderode.222 1640.  január  17-én  vezették  be  a  Birodalmi  Udvari 
Tanácsba, amelynek ülésein csak mintegy egy esztendeig vehetett részt, mivel már 1641 
elején politikai küldetést kellett teljesítenie Hágában – különösebb siker nélkül. Ennek 
ellenére  a  következő  években  a  császár  megbízásából  Osnabrückben  részt  vett  a 
vesztfáliai békekongresszus előtárgyalásain. Ezután Johann Maximilian von Lambergtől 
azt a feladatot kapta, hogy főudvarmester legyen az akkoriban 12 éves trónörökös (IV.) 
Ferdinánd (1633–1654) mellett. Auersperg ezt a feladatát III. Ferdinánd megelégedésére 
oldotta  meg,  mivel  (IV.) Ferdinánd cseh királlyá  választása után 1646. június 21-én 
Auersperget titkos tanácsossá nevezték ki. 1653-ban IV. Ferdinánd német királlyá való 
megkoronázása  után  annak  közelében  maradt.  Ezzel  szoros  összefüggésben  1653. 
szeptember  17-én  birodalmi  hercegi  rangra  emelték.  Azonban  a  trónörökös,  IV. 
Ferdinánd váratlanul 1654. július 9-én, 21 éves korában elhunyt. III. Ferdinánd császár 
Auersperggel  szemben  tanúsított  nagyrabecsülését  mutatja,  hogy  mindössze  három 
héttel  fiának  halála  után  kitüntette  a  sziléziai  Münsterberg  és  Frankenstein 
hercegségekkel,  és  hercegi  címet  adományozott  neki.  Amikor  Maximilian  von 
Dietrichstein  1655-ben  meghalt,  III.  Ferdinánd  1655.  november  14-én  kinevezte 
Auersperget főudvarmesterré és első titkos tanácsossá.223 

1657. április 2-án meghalt III. Ferdinánd császár, és a kormányzás a mindössze 
16 éves Lipót kezébe került, aki ekkor betegen feküdt Laxenburgban. A gyeplőt ekkor 
Lipót  Vilmos  főherceg,  illetve  főudvarmestere,  Johann  Adolf  von  Schwarzenberg224 

ragadta magához. Auersperg — aki ekkor Portiával személyes összeütközésbe került — 
nagyon csalódott volt amiatt, hogy III. Ferdinánd nem nevezte ki őt végrendeleti úton 
Lipót első miniszterévé, és máris úgy látta, hogy az udvarnál kivívott pozíciói veszélybe 

222 Johannes Walderode von Eckhausen (1593 körül–1674) 1626-ban belépett a Cseh Udvari Kancellária 
állományába, ahol kezdetben fogalmazóként, majd titkárként tevékenykedett. 1630 júliusától 1674-ben 
bekövetkezett  haláláig  a  Birodalmi  Kancellária  latin  expedíciójának  volt  a  titkára.  Fontos 
dokumentumokat  fogalmazott  meg  a  harmincéves  háború  alatti  béketárgyalások  számára,  továbbá  ő 
készítette el a münsteri béketárgyalásra utazó császári delegáció utasításait is. Ebben az időben már azon 
delegált  tanácsnokok  titkára,  akik  a  Titkos  Tanács  számára  végeztek  előkészítő  munkát.  A  Titkos 
Tanácsba már 1630-ban bekerült, ahol azonban 1637. november 24-ig, a Birodalmi Udvari Tanácsba való 
beiktatásáig csak a jegyzőkönyvet vezette. 1657-től kezdve lett szavazati jogú tagja a Titkos Tanácsnak,  
amelynek a számára  azonban már az  1640-es években delegált  tanácsnokként  is  dolgozott.  A Titkos 
Konferencián  való  részvétele  már  a  Titkos  Konferencia  korai  irataiban  is  kimutatható,  ahol  nem 
elsősorban mint a Birodalmi Udvari Kancellária titkárának jogcímén vett részt, hanem elsősorban, mint a  
„császár titkos titkára”. Uo. 96–101.
223 Uo. 87–89.
224 Johann Adolf von Schwarzenberg (1615–1683),  az 1650-es évek második felétől  jelentős szerepet 
játszott  a bécsi  udvar politikájának alakításában.  1640-ben császári  birodalmi udvari  tanácsos lett,  de 
ebben a funkciójában csak 1645-ig tevékenykedett, amikor is Lipót Vilmos főherceg szolgálatába lépett, 
akinek  főkamarása,  majd  főudvarmestere  lett,  és  különböző  diplomáciai  feladatokat  is  teljesített  a 
számára.  Lipót  Vilmos  első  végrendeletében  Schwarzenberget  általános  örökösének  szánta.  1645. 
december 13-án kinevezték az Udvari Haditanács, 1648. november 25-én pedig a Titkos Tanács tagjává.  
Schwarzenberg fontos szerepet játszott IV. Ferdinánd (1633–1654) római királlyá való megválasztásánál 
is. Két héttel birodalmi udvari tanácsi elnöki kinevezése előtt, amelyet  Oettingen utódaként töltött be, 
1670.  július  28-án  Schwarzenberget  hercegi  rangra  emelték,  és  neki  a  „Hochgeboren”  előnevet 
adományozták. Schwarzenberg 1683. május 26-án Laxenburgban halt meg, miután a Titkos Konferencia 
ülésén heves összetűzés robbant ki egyfelől Gundaker von Dietrichstein, Stratmann, Jörger (1624–1705) 
és  Schwarzenberg,  másfelől  pedig  Sinelli  és  a  badeni  őrgróf  között,  melynek  során  Schwarzenberg 
halálos kimenetelű agyvérzést kapott. Uo. 85–87.
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kerültek.  Ténylegesen  Lipót  első  hivatali  intézkedései  közé  tartozott,  hogy  nem 
Auersperget, hanem Portiát nevezte ki főudvarmesterévé. Auersperg mindenesetre — 
úgy, mint korábban — részt vehetett a Titkos Tanács ülésein, és támogatta Lipót német-
római  császárrá  választását.  A  következő  évek  politikai  eseményeinek  forgatagában 
Auerspergnek  sikerült  a  császár  melletti  befolyásos  helyzetét  megőriznie  –  a 
főudvarmester  Portia  mellett.  Portia  1664  nyara  óta  betegsége  miatt  a  politikai 
döntéshozatal folyamatában egyre kevésbé tudott részt venni. A Titkos Tanács ülései 
előtt a császár Auersperget hívatta, úgyhogy ez reményeket ébresztett a hercegben, hogy 
Portia utóda lehet. Azonban a császár nem Auersperget, hanem Lobkowitzot nevezte ki 
főudvarmesternek,  ami  a  bécsi  udvar  hangulatának  természetesen  nem tett  jót.  Nem 
lehet  tudni,  hogy  mindez  Auersperg  ellenzékének  —  Lobkowitznak  és 
Schwarzenbergnek — köszönhető-e, vagy pedig a császár saját akarata volt, miszerint 
nem  akar  többé  maga  mellé  első  minisztert.  Mindennek  ellenére  Auerspergnek 
ideiglenesen sikerült pozícióját és első szavazatát a Titkos Tanácsban megőriznie.225

Bécsben  ebben  az  időben  feltűnt  a  francia  követ,  Jacques  Bretel  de 
Grémonville,226 aki meglehetősen gyorsan kiigazodott a bécsi udvar nehezen átlátható 
viszonyai  között,  és  mindezt  felhasználta  a  maga  céljaira.  1667.  februárjában 
megbeszélés zajlott le Auersperg és Grémonville között a bíborosi süvegről, amelyet 
Auersperg  olyannyira  áhított,  és  amely  bukását  okozta.  Ennek  révén  ugyanis 
belebonyolódott egy intrikus játékba Franciaország és a Pápai Kúria között, amely „a 
vesztét okozta egy olyan embernek, akinek a miniszterek között egyetlen egy barátja 
sem  akadt,  és  akinek  mindezért  minden  hivatalának  és  méltóságának  elvesztésével 
kellett bűnhődnie.”227 

Auersperg valójában XIV. Lajos támogatását kérte, hogy bíboros lehessen. 1669 
nyarán IX. Kelemen pápa (1667–1669) bíborosok avatását tervezte.228 Korábban, 1667. 
október 22-én I. Lipót levélben biztosította Franz Augustin von Waldstein grófot, hogy 
harmadszorra is támogatja bíborosi jelölését, noha ez merőben szokatlan volt. A császár 
azt is kikötötte,  hogy mindezt a lehető legnagyobb titokban kell tartani.229 A császár 
jelöltje a fuldai apát, Bernhard Gustav von Baden-Durlach őrgróf volt. Auersperg vele 
szemben  intrikált,  és  ennek  érdekében  mozgósította  a  francia  királyt  és  külügyi 
államtitkárát,  Lionne-t.230 XIV.  Lajos  levelet  írt  a  pápának,  amelyben  a 
225 Uo. 89–90.
226 Jacques Brethel de Grémonville (1626–1686), diplomata.  Jean-Christian Petitfils: Louis XIV. Paris 
2002.  746.  Grémonville  1664  októbere  és  1673  szeptembere  között  előbb  mint  francia,  majd  1665 
márciusától  kezdve  mint  savoyai  nagykövet  Bécsben  tartózkodott.  Sienell  ismételten  a  Theatrum 
Europaeumra hivatkozva megjegyzi, hogy a X. kötet 797. oldalán 1668. március 27-i dátum alatt leírás  
található Grémonville Bécsbe való megérkezéséről (a valós oldalszám 798–799., illetve a helyes dátum 
április 27.).  Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 323.  A Sienell által is említett leírás szövege a  
következő: „Április 17-én (27-én) Grémonville francia királyi  rezidens Franciaországból egy kedvező 
híreket  tartalmazó,  örömteli  levéllel  érkezett  Őfelségéhez,  a  római  császárhoz  Bécsbe.  A  levélben  a 
francia  király  biztosította  Őfelségét,  a  császárt  az  Anglia  és  Hollandia  által  javasoltak  szerint  a 
Spanyolországgal megkötendő békéről, miszerint Franciaország visszaszolgáltatná az előző évben általuk 
elfoglalt  spanyol  területeket.  Másnap,  április  18-án  (28-án)  szombaton,  Grana  őrgróf  visszaérkezett 
Madridból, és megerősítette a fentieket.” TE X. 798–799.
227 Plittersdorf  jelentése  1669.  november  5-én.  Diplomatische  Relationen  331–340.  Sienell,  S.:  Die 
Geheime Konferenz i. m. 90.
228 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 97–98.
229 I. Lipót császár biztosítja Waldsten grófot, hogy harmadszor is támogatja bíborosi jelölését, 1667.  
október 22. (Kaiser Leopold I. versichert Graf Franz Augustin von Waldstein der dritten nomina zum  
Kardinalat) HHStA OMeA ÄZA 8–9. fol. 338–339.
230 Hugues de Lionne (1611–1671), külügyi államtitkár.  Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 753. 1643-tól 
szolgálta  Mazarint  (1602–1661),  mint diplomata.  Egy ragyogó karrier  megkoronázásaként  teljhatalmú 
megbízott lett a pireneusi béketárgyalásokon (1659), 1661-től a Magas Tanács tagja, 1643-tól haláláig 
pedig külügyi államtitkár.  Louis XIV: Mémoires suivis de Manière de montrer les jardins de Versailles. 
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legnyomatékosabban ajánlotta Auersperget, aki a császárnál is nagy kegyben áll. A pápa 
tekintetbe  vette  azt  a  francia  segítséget,  amelyet  Velencének  nyújtottak  a  Krétáért 
(Kandiáért)  folyó  elkeseredett  küzdelemben,  és  megnevezte  bíborosi  jelöltjeként 
Turenne231 unokaöccsét,  Albret  herceget,232 továbbá  Spanyolország  számára  is 
fenntartott  egy bíborosi  helyet.  A pápának ez a  döntése Bécsben nagy izgatottságot 
váltott ki. I. Lipót megsértődött, hogy figyelmen kívül hagyták az akaratát, Auersperg 
összes reménye  összeomlott,  Lobkowitz  pedig dühöngött,  hogy gyűlölt  vetélytársa a 
helyén maradt.233 A két miniszter rivalizálásából államügy lett, a bécsi udvart ért sértést 
meg kellett torolni. Szeptemberben a Titkos Tanács ülésén elhatározták, hogy a pápai 
nuncius, Pignatelli többé nem jelenhet meg az udvarban, sőt az Örökös Tartományokból 
is kiutasították. Súlyos viszály fenyegetett a császár és a Kúria között. Ekkor az özvegy 
császárné,  Eleonóra234 megkísérelt  közvetíteni,  ahogyan  mondta  azért,  hogy  „a 
császárnak nyugalmat hozzon, és egy nagy terhet levegyen a válláról.” Azt tanácsolta a 
minisztereknek, hogy legalább addig várjanak a további súlyos lépések megtételével, 
ameddig a hírek a római rezidenstől,  Plittersdorff  bárótól235 be nem futnak. A pápai 
nuncius  azonban  P.  Emerichhez236 fordult,  és  azt  vázolta  fel  neki,  hogy  egy  ilyen 
botrány a császár és a Pápai Kúria között felszítaná az eretnekség lángját, és ebből mind 
a császárnak, mind pedig a pápának csak kára származna. Amikor pedig Plittersdorff 
november elején hirtelen megjelent  Bécsben, és átadta titkos jelentését a császárnak, 
nemcsak  a  konfliktus  ért  véget,  hanem  Auersperg  bukása  is  véglegesen  eldőlt. 
Plittersdorff  ugyanis  levelekkel  bebizonyította  Auersperg  törekvéseit  és  fondorlatait. 
Ezeket  a  leveleket  maga  a  pápa,  illetve  a  hesseni  bíboros,  továbbá  Azzolino  és 
Rospigliosi bíborosok bocsátották a római császári rezidens rendelkezésére. Egyidejűleg 
Plittersdorff biztosítékot is hozott, miszerint a pápa a badeni őrgrófot fogja bíborossá 

Paris 2007. 68.  
231 Henri de la Tour d’Auvergne, Turenne vicomte (1611–1675), Franciaország marsallja. Petitfils, J-C.: 
Louis XIV. i. m. 768. 
232 César  Phoebus  de  Miosens  d’Albret  gróf  (1614–1676),  Franciaország  marsallja,  Guyenne 
kormányzója. Uo. 729. 
233 Pignatelli pápai nuncius tudósítása szerint július 28-án a császár előszobájában egy jelenet játszódott 
le, amelynek során Lobkowitz Auersperg herceget a legsúlyosabb szemrehányásokkal illette. Redlich, O.: 
Weltmacht i. m. 98.
234 Eleonóra Gonzaga von Mantua.  III. Ferdinánd császár özvegye, akinek harmadik felesége volt. 1651-
ben kötöttek házasságot. 1686. december 6-án halt meg. 
235 Johann Werner Plittersdorff 1668. március 7-e és 1671. november 28-a között volt a császár Pápai 
Udvarnál tartózkodó rezidense. Repertorium i. m. 156. 
236 Emerich Sinelli (1622–1685), 1622. július 29-én született Komárnóban (Révkomáromban) Michael 
Sinelli mészáros fiaként. Linzben és Ingolstadtban filozófiai és teológiai tanulmányokat folytatott. 1643-
ban belépett a kapucinus rendbe. A próbaév letelte és fogadalma letétele után nevezik Páter Emerichnek. 
Misszióstevékenységet végzett Alsó-Ausztriában, ahol sikerrel térített át lutheránusokat a katolikus hitre. 
Hét évig Prágában prédikált, majd a pápai nuncius magával hozta Bécsbe, ahol a Schottenkirchében 22 
évig szónokolt a lutheri tanok ellen. Ebben az időben váltak tanácsai III. Ferdinánd, majd I. Lipót számára 
egyre fontosabbakká. I. Lipótra hatalmas befolyást gyakorolt, ami megmutatkozik abban a 677 levélben, 
amelyeket a császár Sinellinek írt. Wilderich Freiherr von Walderdorff bécsi püspök (1669–1680) halála 
után  I.  Lipót  felkínálta  a  megüresedett  püspöki  széket  tanácsadójának,  azonban  a  szabályokhoz  hű 
kolduló  barát  ezt  nem  akarta  elfogadni.  Ezért  XI.  Ince  pápa  (1676–1689)  1681.  március  3-án 
konfirmációbullával kötelezte őt a hivatal elfogadására. 1681. május 11-én a császár és Buonvisi pápai 
nuncius jelenlétében zajlott le P. Emerich püspökké szentelése. Azonban már ekkor észrevehető volt a  
páter súlyos betegsége – sok kortársához hasonlóan ő is lábköszvényben szenvedett. Ezért feladatait csak 
nagy fáradtságok árán tudta ellátni. Ennek ellenére Sinellit áprilisban kinevezték titkos tanácsossá, majd 
1682. november 22-én a Titkos Konferencia tagja lett. Bécs 1683. évi török ostroma alatt a bécsi püspök a 
városon kívül  tartózkodott  a  császár  kíséretében.  Ekkoriban  bukkant  fel  Bécsben  a  pápai  legátus  és 
kapucinus barát, Marco d’Aviano, aki Sinelli riválisa lett. P. Emerich állapota gyorsan rosszabbodott, és 
1685. február 25-én halt meg. A Stephansdomban helyezték örök nyugalomra két lépcsőfokkal a Mária 
oltár előtt. Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 175–177.
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kinevezni.237 Auersperg bukásához azonban egy másik tényező is hozzájárult, mégpedig 
a  titkos  felosztási  szerződésben  (1668)  való  aktív  közreműködése,  amely 
Spanyolországot felosztotta volna a Habsburg Monarchia és Franciaország között. 

1669.  december  10-én  Hocher  átnyújtotta  a  felháborodott  Auerspergnek  a 
császár parancsát,  miszerint  három napon belül hagyja el Bécset,  és vonuljon vissza 
Welsbe.238 Auersperg meg volt  semmisülve,  hiába fordult  segítségért  Margit  Terézia 
császárnéhoz.239 Később megengedték neki, hogy Krajnában fekvő birtokaira menjen, 
ahol  bátyja,  Wolfgang Engelbrecht  (1610–1673) védelme alatt  állt,  aki  átvette  atyja 
hivatalát Krajnában, és ott tartományi kormányzó volt. Auersperg itt töltötte életének 
utolsó éveit, és 1677. november 13-án Laibachban (Ljubljanában) halt meg.240 Egészen 
élete  utolsó  percéig  élt  benne a  remény,  hogy megszerezheti  az  olyannyira  vágyott 
bíborosi  süveget.  Ennek  érdekében  levelezést  folytatott  a  madridi  francia  párt 
vezetőivel.241

Auersperg kegyvesztésének folyamatát I. Lipót életrajzírója, Mencke  így írja le: 
„Ebben az időben Bécsben tartózkodott Grémonville francia miniszter, akinek, mint az egy elfogott 
levélből  kiderült,  pontos  értesülései  voltak  egy  összeesküvésről.  Mivel  fontosnak  tartotta,  hogy 
mindent megtudjon arról, amiről a császári kabinetben tárgyalnak, elsősorban Auersperg herceget 
választotta  ki  a tanácsosok közül,  mivel  tudta, hogy ő kegyvesztett  lett  a császárnál,  ami abból 
derült ki, hogy a császár nem őt, hanem Bernhard Gustav von Baden-Durlachot, a fuldai apátot 
javasolta a pápánál a bíborosi méltóságra. Ennélfogva a francia miniszter rábeszélte Auersperget, 
hogy majd a francia király javaslatára ő fogja megkapni ezt a méltóságot, amit mindenki másnál  
jobban megérdemelt.  Azonban mindez balul  ütött  ki.  Franciaország királya valóban szót emelt 
érdekében a pápánál, azonban a pápa híreket kapott a császár Őfelségétől, és a császári udvarban 
felismerték,  hogy Auersperg herceg  miért  tanácsolta  mindig,  hogy semmi olyat nem kell  tenni, 
amely Spanyolország hasznára válhat. Ezért a herceg rövidesen parancsot kapott, hogy 24 órán 
belül hagyja el Bécs városát, és hátralevő életét Wels grófságban száműzöttként kell leélnie, amit 
később úgy módosítottak, hogy Laibach városában tartózkodhat.”242 

Auersperg  felismerte,  hogy  az  Osztrák-ház  várományosa  ugyan  a  spanyol 
örökségnek, de uralmi súlypontja a Duna tájékára tolódott át. A francia kapcsolatokat 
diplomatikusan  kezelte,  és  a  törökök  elleni  háború  óvatos  előkészítésével  akarta 
megerősíteni a Habsburgok európai pozícióit. Auersperg jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy az  oszmánok  elleni  vállalkozás  hangsúlyozásával  a  majna-frankfurti  birodalmi 
gyűlésen  a  választófejedelmek  Lipótra  adták  a  voksukat.  Auersperg  Portia  előtérbe 
kerülése után végleges bukásáig az udvari hierarchia második posztján is nagy tekintély 
maradt.243

Auersperg nagy riválisa  Wenzel Eusebius von Lobkowitz (1609–1677)  volt, 
akit I. Lipót már egy héttel  Portia halála után 1665. február 17-én főudvarmesterévé 
nevezett  ki.  Lobkowitz  1609.  január  20-án  született  Raudnitz  kastélyában, 
Leitmeritzben.  Apja  Zdenko  Adalbert  von  Lobkowitz  (1568–1628),  anyja  pedig 
Polyxena von Pernstein (1566–1642), Heinrich von Rosenberg özvegye. Zdenko von 
Lobkowitz  birodalmi  udvari  tanácsos  volt  és  1599-től  Csehország  főkancellárja.  A 
Habsburg-ház  érdekében  kifejtett  tevékenységéért  II.  Ferdinánd  1624-ben  fejedelmi 
méltóságra emelte. A Lobkowitz családnak örökségek és jutalmazások révén kiterjedt 
birtokaik voltak Csehországban, Morvaországban és Felső-Pfalzban.244

237 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 97–98.
238 Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 91.
239 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 99.
240 Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 91.
241 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 99. 
242 Mencke, J. B.: Leben i. m. 124–125.
243 R. Várkonyi Á.: Tradíció i. m. 77.
244 Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 91.
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Az ifjú Wenzel Eusebius nevelésére édesanyja nagy gondot fordított. A prágai 
jezsuitáknál latint és filozófiát tanult, később a Prágai Egyetemen jogi tanulmányokat 
folytatott. Olaszul és spanyolul anyjától tanult meg. Ifjúkorában bejárta kisebb-nagyobb 
megszakításokkal Itáliát, Németországot, Spanyol-Németalföldet és Angliát. 1631-ben 
arra a hírre, miszerint szász csapatok nyomultak be Csehországba, a császári udvarba 
utazott,  hogy  engedélyt  kapjon  arra,  hogy  egy  ezredhez  csatlakozzon.  Ezredesként 
Wallenstein parancsnoksága alatt állt, és 1632-től kezdve vett részt a harcokban. 1636-
ban  kinevezték  vezérőrnaggyá,  1637-ben  az  Udvari  Haditanács  tagja  lett,  1640-ben 
pedig megkapta táborszernagyi kinevezését. A következő éveket Lobkowitz váltakozva 
töltötte hol a harctéren, hol a bécsi udvarban, hol pedig diplomáciai feladatokat látott el, 
mint például 1640-ben Drezdában, 1647-ben Münchenben, 1643 és 1647 között pedig 
részt  vett  a  cseh  országgyűlés  ülésein.  1644.  augusztus  1-én  kinevezték  az  Udvari 
Haditanács  alelnökének.  1650-ben  Schlick  megbetegedése  miatt  hivatalosan  is  az 
Udvari  Haditanács  elnöke  lett.  1645.  március  2-án  nevezték  ki  a  Titkos  Tanácsba. 
Ennek a testületnek az ülésein azonban csak három évvel később kapta meg a második 
szavazatot.  III.  Ferdinánd  császár  halála  után  Lipót  Oettingennel245 és  Volmarral246 

közösen Lobkowitzot cseh választási követként Majna-Frankfurtba küldte, hogy Lipót 
német-római  császárrá  választása  érdekében  tevékenykedjenek,  amely  fáradtságos 
tárgyalások után 1658. júliusában be is következett.247 

Auersperg  ambíciói  a  bíborosi  süveg  után  kedvező  alkalmat  kínáltak 
Lobkowitznak, hogy a császár neki adja a Titkos Tanácsban az első szavazat jogát, ha a 
császár is jelen van az ülésen,  I.  Lipót távollétében pedig ő szerette  volna vezetni  a 
tanácskozást.  A császár  nem tudta elkerülni,  hogy főudvarmesterének az erről  szóló 
igazolást 1666. szeptember 6-án kiállítsa, noha valójában akarata ellenére tette ezt, ami 
kiderül az erről szóló igazolás záróformulájából, amelyben a császár Lobkowitzot arra 
kötelezte, hogy erről senkinek ne szóljon egy szót sem, és minderről csak a császár, a 
császárné és Lobkowitz tudhat. Ezzel az ügyes „sakkhúzással” I. Lipót, bár eleget tett a 
főudvarmester kívánságának, azonban ugyanakkor arra kötelezte, hogy ezt a levelet ne 
használja fel. Csak másfél év múlva, 1668. március 27-én tört meg a császár ellenállása, 
amikor egy újabb saját kezűleg írt levélben I. Lipót megújította Lobkowitz számára a 
kért jogokat – ezúttal már titkos záradék nélkül. Lobkowitz minderről 1669 októberében 
megerősítést kért, amelyet meg is kapott, azonban Lobkowitz nem lett hivatalosan első 
miniszter, hanem I. Lipót 1669. október 10-i levele szerint „mostantól az én első titkos 
tanácsosom és főudvarmesterem”.  De facto azonban nem volt különbség: Lobkowitz 
főudvarmesterként  az  udvari  társadalmon  belül  a  legfontosabb  személy  volt,  és 
hagyomány szerint, mint a legrégebb óta hivatalban levő titkos tanácsost megillette a 
testület  vezetésének  a  joga.  Lobkowitz,  aki  már  Portia  halála  után  a  bécsi  udvar 

245 Ernst  von Oettingen (1594–1670) a császár  legszűkebb tanácsadói  köréhez tartozott. II.  Ferdinánd 
1635-ben hívta a Birodalmi Udvari Tanácsba, amelynek ülésein 1642-ig aktívan részt vett. III. Ferdinánd 
1647. október 23-án kinevezte a Birodalmi Udvari Tanács alelnökének, amelynek Johann von der Reck 
halála után 1648. február 27-én elnöke lett. A Birodalmi Udvari Tanácsnak több mint 22 éven át, 1670. 
március 3-án bekövetkezett haláláig volt az elnöke. 1631-ben lett Oettingen császári tanácsos és 1649.  
december 1-től a Titkos Tanács tagja. 1667. augusztus 1-én ebben a grémiumban megkapta a birodalmi 
ügyek igazgatói  feladatát. I.  Lipót császár is a legszorosabb bizalmába fogadta,  amelyről  az a tény is 
tanúskodik,  hogy  a  tapasztalt  diplomata,  Isaak  Volmar  kíséretében  Majna-Frankfurtba  küldte  a 
választófejedelmi  ülésre  és  a  rajnai  választófejedelemhez  azzal  a  feladattal,  hogy  megnyerje 
támogatásukat császárrá választásához. Uo. 84–85.
246 Isaak  Volmar  (1582–1662),  diplomata,  a  vesztfáliai  béketárgyalásokon  a  császári  delegáció  fő 
tárgyalója. Uo. 85.
247 Uo. 91–92.
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központi pozíciójába manőverezte magát, az elkövetkezendő években a császári politika 
csaknem korlátlan meghatározójává nőtte ki magát.248

1660 után Lobkowitz az Udvari Haditanács elnökeként a török elleni háborúkkal 
volt elfoglalva. Portia halála és Auersperg bukása után a bécsi udvar legbefolyásosabb 
személyisége  lett,  aki  alapvetően  meghatározta  a  császári  külpolitika  alakulását.  A 
tényleges munkát azonban többnyire Hocher végezte el, aki Montecuccolival közösen 
vezette a külföldi követekkel zajló megbeszéléseket. Ezeknek a megbeszéléseknek az 
eredményeit  rendszerint  a  Titkos  Konferencia  ülésein  vitatták  meg,  úgyhogy 
gyakorlatilag nem létezett olyan döntés a császári udvarnál, amelynek meghozatalában 
Lobkowitz ne vett volna meghatározóan részt, ilyen volt például a magyar mágnások 
összeesküvése ügyében hozott ítélet.249

Lobkowitz egyértelműen franciapárti irányvonalat követett. Ennek megfelelően 
nagyhatalmú pozíciója a bécsi udvarnál határozottan megrendült, amikor I. Lipót 1673 
tavaszán  végleg  elszánta  magát  a  XIV.  Lajossal  szembeni  ellenállásra.  Lobkowitz 
ezután felajánlotta, hogy lemond hivataláról, a császár azonban ezt nem fogadta el.250

Lobkowitz bukásának folyamata már 1673 nyarán elkezdődött, és több mint egy 
évig  tartott.  Kisebb  jelek  utaltak  arra,  hogy  a  császár  egyre  inkább  megkísérli 
úgynevezett  „első miniszterét”  kiiktatni  a döntéshozási  mechanizmusból,  így például 
császári követek utazásuk előtt Lobkowitz tudta nélkül kaptak titkos instrukciókat Pater 
Sinellitől.  Lobkowitz  esetleges  lemondásának  a  kérdéséről  már  az  egyes  európai 
udvaroknál is suttogtak. 1671-ben, amikor már jól látható jelei voltak annak, hogy I. 
Lipót  „kenyértörésre  akarja  vinni  a  dolgot”  Franciaországgal  szemben,  egyre 
sürgetőbbé vált Lobkowitz kiválásának a kérdése a császári szolgálatból.251   

248 Sienell, S.: Die Ersten Minister i. m. 320–322.  
249 Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 92–93.
250 Uo. 93.
251 Sienell, S.: Die Ersten Minister i. m. 324. Lobkowitznak már 1673 tavaszán szándékában állt, hogy 
lemondjon hivataláról, azonban Margit Terézia császárné kérésére ezt nem tette meg. Miután a császárné 
1673.  március  22-én  meghalt,  Lobkowitz  mindenképpen  távozni  akart.  1673.  június  3-án  a  császár 
beszámolt  gyóntatóatyjának,  Pater  Emerich  Sinellinek  arról  az  elhatározásáról,  hogy  háborúba  lép 
Franciaország  ellen,  két  héttel  később  pedig  megírta  neki,  hogy  Lobkowitz  azt  kérte  tőle,  hogy 
lemondhasson  hivataláról.  Lobkowitz,  akinek  a  franciabarát  magatartása  a  császári  politika 
ismertetőjegyévé vált, minden addigi politikai munkájának és erőfeszítésének romba dőlése előtt állt. I.  
Lipót kiszabadította magát főudvarmestere és első minisztere befolyása alól, és Franciaországgal szemben 
erőteljesebb fellépést  szorgalmazott.  Felmerül  a  kérdés,  hogy vajon  a  császárt  mi  motiválta  ennek  a  
fordulatnak  a  végrehajtásában.  Saját  döntése  volt,  vagy  valakik  a  háttérben  erre  sarkallták? 
Valószínűsíthető, hogy a Hofburgban levő „spanyol párt” hatása egyre nagyobb lett I. Lipótra, amelynek 
következtében elhatározta a Franciaország elleni háborút. Így Lobkowitz — érzékelve a dolgok ilyetén 
alakulása következtében fellépő tekintélyveszteségét — nem is igen tehetett mást, mint hogy felmentését 
kérje kulcsfontosságú pozíciójából. Mindez bár kényszerű, de logikus lépés volt a részéről.  A fentiek  
tükrében érthetetlennek tűnik, hogy I. Lipót nem fogadta el főudvarmestere lemondását. Ennek esetleg az 
volt az oka, hogy a császár és Lobkowitz már annyira eltávolodtak egymástól, hogy I. Lipót már ezt az  
egyszerű  menekülési  útvonalat  sem  akarta  megadni  az  egykor  oly  nagyhatalmú  főminiszterének? 
Mindenesetre  az  elkövetkező  hónapok során  a  császárnak  elegendő  ideje  és  alkalma volt  arra,  hogy 
terhelő bizonyítékokat szerezzen Lobkowitz ellen, aki ez idő alatt is folyamatosan részt vett a Titkos 
Tanács és a Titkos Konferencia ülésein. I.  Lipót — felbuzdulva XIV. Lajos példáján — immár maga 
akart kormányozni, és ebben Lobkowitz akadályozta. A császár egy ugyancsak Sinellinek írt 1673. június  
20-i  levelében  csodálkozásának  adott  hangot  Lobkowitz  lemondási  kérelmével  kapcsolatban,  és  úgy 
vélte, hogy ebben is a főudvarmester gőgőssége és gunyoros természete húzódik meg. Lobkowitz bukása 
után ténylegesen  senki  sem töltött  be a  bécsi  udvarban  első miniszteri  pozíciót,  noha látszólag Pater 
Emerich Sinelli mintegy Lobkowitz utódává vált. Azonban azoknak a leveleknek a nagy száma alapján, 
amelyeket a császár írt gyóntatóatyjának, hiba volna Sinelli szerepét túlságosan túlértékelni. Természetes,  
hogy Sinelli  „politikailag”  is  hatott  I.  Lipótra,  a  császár  újra  meg újra kikérte  a kapucinus szerzetes 
tanácsait, de hasonló szakvéleményeket a császár még sok más udvaronctól is kapott, azonban közülük 
senki sem került még csak megközelítőleg sem olyan helyzetbe,  amely összevethető lett volna Portia  
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1674 októberében  Lobkowitz  titkárát,  Ferrit  „meg  nem engedhető  levelezés” 
miatt  letartóztatták.  I.  Lipót  1674.  október  13–16.  között  összehívta  a  Titkos 
Konferenciát.252 Miután  1674  október  elején  Lobkowitz  titkárát  letartóztatták,  és 
kihallgatták, a császár parancsára október 13-án összegyűlt Schwarzenberg, Lamberg, 
Montecuccoli és Abele titkár,253 hogy mérlegeljék, milyen jogcím alapján járhatnának el 
a főudvarmester ellen.  Abban mindnyájan egyetértettek,  hogy Lobkowitz bűnei közé 
tartozott  információk  kiszivárogtatása  a  Titkos  Tanács  üléseiről,  továbbá  éket  akart 
verni a Német-római Birodalom fejedelmei, illetve rendjei, továbbá a császár közé, de 
mind  közül  a  legsúlyosabbnak  értékelték,  hogy  megkísérelte  a  császár  hatalmát 
csökkenteni,  ugyanakkor  a  francia  királyét  pedig  növelni.  A  következő 
tanácskozásokon, október 14-én és 16-án a császárnak azt ajánlották, hogy Lobkowitzot 
azonnali  hatállyal,  mindenféle  eljárás  nélkül  mentse  fel  hivatalából,  és  száműzze 
raudnitzi kastélyába. Abele még ugyanezen a napon megírta a lemondási nyilatkozatot, 
amelyet  a  császár  aláírt,  és  másnap  reggel  Hocher  átadta  Lobkowitznak.254 Amikor 
Lobkowitz 1674. október 17-én a Titkos Tanács ülésére ment, Hocher letartóztatta, és 
átadta neki I. Lipót elbocsátólevelét,  amelyet  Abele titkár írt.  Lobkowitzot birtokaira 
száműzték, és 1677. április 22-én Raudnitzban halt meg (tehát ugyanabban az évben, 
mint nagy riválisa Auersperg).255 

Ezekről az eseményekről a Theatrum Europaeum a következőképpen számol be: 
„A  császár  főudvarmesterének,  Lobkowitz  hercegnek  a  titkárát,  Ferrit  október  elején  tiltott 
levelezés  miatt  letartóztatták,  iratait  és  levelezését  pedig  lefoglalták.  Császári  Őfelsége  ezután 
október 16-án összehívatta titkos tanácsosait, Schwarzenberg herceget, Lamberg, Montecuccoli és 
Zinzendorf256 urakat.  A  Titkos  Konferencia  tagjai  közé  meghívták  még  az  udvari  kancellárt, 
Hochert és Abele titkárt is. A Titkos Konferencia éjszaka ült össze. Amikor másnap, október 17-én 
Lobkowitz herceg elindult a Titkos Tanács ülésére, odament hozzá az udvari kancellár, Hocher, és 
átadott neki egy császári dekrétumot azzal a tartalommal, hogy három napon belül el kell hagynia 
az udvart és Bécs városát, és vissza kell vonulnia Csehországban fekvő birtokaira. Továbbá minden 
magas  hivatalától  megfosztották.  Ezután Lobkowitz  P.  Emerichez  ment,  és  együtt  ebédeltek.  A 
dekrétumban  megszabott  három  nap  elteltével  a  herceget  egy  nyitott  csézán  három  század 

vagy Lobkowitz a bécsi udvarnál betöltött szerepével. Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m.  325–327.
252 Uo. 93.
253 Christoph Abele von und zu Lilienberg (1627–1685) 1656-tól dolgozott az Udvari Kancellárián. 1662-
ben udvari tanácsosi és titkos tanácsosi rangot kapott. 1666-tól a belső-ausztriai tartományok referense 
volt a császári udvarnál. I. Lipót iránta való bizalmát mutatja, hogy 1666 októberétől kezdve ő állította  
össze a császár személyes levelezéseinek rejtjelkulcsait. Tevékeny szerepet vállalt a magyar mágnások 
elleni perben 1670–1671-ben, amikor a vizsgálóbizottság egyik vezetője volt. Abele Hocher titkáraként 
közreműködött a letartóztatott Wilhelm Egon von Fürstenberg kihallgatásánál, és Lobkowitz titkárának, 
Ferrinek  a  kihallgatása  során  is  aktív  szerepet  vállalt.  1680.  április  15-től  az  Udvari  Kamara 
adminisztrátora,  majd  1681.  március  18-tól  elnöke,  ugyanis  a  korábbi  elnök,  Georg  Ludwig  von 
Sinzendorf gróf milliós nagyságrendű sikkasztás gyanújába keveredett. Abele 1683. március 25-ig töltötte 
be az Udvari  Kamara elnöki tisztét,  utóda Orsini  von Rosenberg gróf  lett.  1684. január 10-én Abele 
meghatalmazott  udvari  biztosként  a  lotaringiai  herceggel  együtt  Magyarországra  utazott  a  „lázadás 
lecsendesítésére”,  és  hogy  gondoskodjon  a  nyugalom  helyreállításáról,  valamint  közhírré  tegye  az 
általános császári megbocsátást. Uo. 221–225.
254 Sienell, S.: Die Ersten Minister i. m. 325.
255 Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 93.       
256 Albrecht von Zinzendorf (1619–1683), a Titkos Tanács és a Titkos Konferencia tagja, fővadászmester, 
Eleonóra  császárné  főudvarmestere.  1679-től  fő  udvari  marsall,  majd  1683-tól  a  császári  udvar 
főudvarmestere. Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 173–175.
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dragonyos kíséretében Csehországba szállították az egyik ottani birtokára.  Martinitz grófnak257 

pedig megparancsolták, hogy a herceget minden levelezési lehetőségétől fossza meg.”258

Mencke — aki művében alapvető forrásként használja a Theatrum Europaeumot 
— így ír  minderről  a következő címmel:  Császári  miniszterek gyanúba keverednek,  
1674: „Nemcsak Magyarországon üldözték a felkelőket, de a császári udvar néhány magasrangú 
tagját  is  meggyanúsították  azzal,  hogy  lázadókkal  titkos  levelezést  folytattak,  vagy  pedig 
egyetértettek velük. Elsősorban a császári Titkos Tanács elnökét, Lobkowitz grófot nevezték meg, 
vagy azért,  mert közeli vérrokonság fűzte a Zrínyi családhoz, vagy pedig azért,  mert különösen 
sokan akarták a vesztét. A császár parancsára a titkárát is törvény elé idézték, és bár ő semmit sem 
ismert  be,  amit  ura  elkövetett  volna,  Lobkowitzot  mégis  bűnösnek  nyilvánították,  és  minden 
Ausztriában és Csehországban levő ingó és ingatlan vagyonát a császár elkoboztatta. Souches gróf 
hűsége  és  őszintesége  ellenére  szintén  szerencsétlenül  járt,  és  gyanúba  keveredett,  de  mivel 
semmilyen  bizonyítékot  nem  tudtak  ellene  felhozni,  azt  a  parancsot  kapta,  hogy  hagyja  el  az  
udvart,  és  vonuljon vissza vagy váradi kormányzóságába,  vagy pedig birtokaira. Fia annyira a 
szívére  vette  az atyjával  szembeni  eljárást,  hogy ő is  elhagyta az  udvart,  és  lemondott  minden 
betöltött tisztségéről.”259 

Auersperg  és  Lobkowitz  dühödt  és  elkeseredett  riválisai  voltak  egymásnak. 
Mindketten  gazdag  tapasztalatokkal  és  az  államügyekben  való  jártassággal 
rendelkeztek.  Auersperg  büszke,  rideg,  becsvágyó  és  intrikus  természetű  volt. 
Lobkowitzban ezzel szemben volt egy bizonyos kedélyesség, szellemesség, gúnyolódás 
mindenen,  legfőképpen saját  magán.  Az államügyeket  tekintve Lobkowitz hercegben 
megnyilvánult  valamilyen  hanyag  előkelőség,  fesztelenség,  kényelmesség,  de 
mindehhez  társult  éles  értelme,  okossága  és  céltudatossága.  Mindent  összevetve  a 
herceg eredeti jelenség volt, akire minden udvarban felfigyelnek.260 

1664–1670 között a központi kormányzatban heves hatalmi harc közepette nagy 
átrendeződés  zajlott  le  radikális  irányváltással  és  a  birodalmi  abszolutizmus261 teljes 
körű  kiépítésével.  A  Hofburgot  is  az  európai  nagyhatalmat  megjelenítő  Habsburg 
Monarchia  érdekében  formálták  át.  A  Habsburg  Monarchiát  összefogó  abszolutista 
kormányzati  rendszer  gazdasági,  jogi,  közigazgatási,  katonai  bevezetését  jól  képzett, 
tehetséges szakemberek hajtották végre. Közéjük tartozott Johann Paul Hocher jogász, 
később  kancellár,  Joachim  Becher  (1635–1682)  merkantilista  gazdaságpolitikus,262 

257 Bernhard  Ignaz  von Martinitz  (1615 körül–1685) prágai  gróf.  Amikor a  bécsi  udvar 1679/80-ban 
Prágába költözött a császárvárosban dúló pestis miatt, akkor került Martinitz a Titkos Konferencia tagjai  
közé.  A  Titkos  Konferenciába  való  meghívása  szoros  összefüggésben  állt  azzal,  hogy  I.  Lipót 
udvartartásával együtt 1679 november végétől Prágában tartózkodott. Uo. 172–173.
258 TE XI. 539.  
259 Mencke, J. B.: Leben i. m. 190–191. Az események rekonstruálásához Stefan Sienell is felhasználta a 
Theatrum  Europaeum fenti  sorait  azzal  az  észrevétellel,  hogy  Lamberg  és  Schwarzenberg 
feljegyzéseikben  Zinzendorfot  a  Theatrum Europaeummal ellentétben  nem  sorolták  a  tanácskozás 
résztvevői közé.  Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 93–94.
260 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 91. 
261 Az  újabb  nemzetközi  és  magyar  vizsgálatok  már  jóval  árnyaltabban,  elsősorban  a  modern  állam 
kialakulásának és az államigazgatás hosszú távú fejlődésének tükrében értékelik a kora újkori Közép-
Európában lezajlott változásokat, függetlenül attól, hogy alkalmazzák-e az abszolutizmus fogalmát vagy 
sem. A Habsburg Monarchia államfejlődését sokkal inkább tekintik evolúciónak, azaz hosszú fejlődési 
folyamatnak, mint gyorsan végbemenő abszolutisztikus forradalomnak, abszolutizmusról pedig csak a 17. 
század  közepétől  beszélnek.  A  kanadai  Karin  J.  MacHardy  az  „abszolutizmus-paradigma”  helyett 
egyenesen egy új fogalom, a „koordináló állam” (co-ordinating state) bevezetését  javasolta, és ennek 
rendszerében vizsgálta a 16–17. század fordulóján az uralkodók és az általuk koordinált osztrák nemesi 
elitek kapcsolatrendszerét. Pálffy G.: Habsburg Monarchia i. m. 71–72.  
262 Johann Joachim Becher  egy szegény lutheránus  lelkészcsalád  fiaként  született  Speyerben,  majd a  
Németországban,  Itáliában,  Hollandiában  és  Svédországban  töltött  inas-és  vándorévek  után  áttért  a 
katolikus  hitre,  és  1658-tól  1664-ig  a  mainzi  érsek  és  választófejedelem  szolgálatában  állt  udvari  
orvosként és udvari matematikusként. 1664-től 1668-ig a müncheni udvarban tartózkodott. 1670-ben I.  
Lipót alkimista és gazdasági  tanácsadójaként Bécsbe ment. 1675 júniusában a császár udvari  kamarai 

70



Christophorus  de  Royas  Spinola  (1626–1695)  diplomata  és  egyházpolitikus,263 

Kollonich  Lipót  (1631–1707) egyházpolitikus  és pénzügyi  szakértő és Raimund von 
Montecuccoli,  aki  hadvezér,  író  és  vállalkozó  volt  egy  személyben.  A  Hofburg  új 
arculatát ez az új hivatali arisztokrácia alakította ki.264 

Johann  Paul  von  Hocher  (1616–1683)  1616-ban  született 
Freiburg/Breisgauban egy ottani ügyvéd és jogi professzor, Johann Abrogans Hocher 
fiaként.  Apja  1660-ban  nemesi  rangot  szerzett  a  családnak.  Az  ifjabb  Hocher  a 
Freiburgi  Egyetemen  tanult,  majd  rövid  ideig  apja  mellett  szerzett  gyakorlati  jogi 
tapasztalatokat.  A következő  éveket  Hocher  Tirolban  töltötte,  ahol  különböző perek 
során  nagy ismertségre  tett  szert.  1652.  október  5-én  a  tiroli  tartományi  fejedelem, 
Ferdinánd Károly főherceg kormányzótanácsosi címmel tüntette ki. Azonban csak két 
évvel  később kapott  ülési  és  szavazati  jogot  a  tiroli  kormányban,  egy évvel  később 
viszont már  tiroli  alkancellár  lett.  Ezt  a hivatalát  1656-ban feladta,  hogy a főherceg 
engedélyével kancellárként az aggkorú brixeni püspök, Anton von Crosini szolgálatába 
lépjen. I. Lipót 1661–62-ben birodalmi udvari tanácsosi állást kínált neki, ezt azonban a 
tiroli  főherceg  ellenvetése  meghiúsította.  Csak  1662–63  fordulóján  tudta  elérni  a 
császár, hogy a főherceg engedje át neki Hocher szolgálatait, mégpedig azért, hogy őt a 
birodalmi gyűlés fejedelmi tanácsának igazgatójaként azonnal Regensburgba küldje.265

tanácsossá  nevezte  ki.  Winkelbauer,  T.:  Ständefreiheit  und  Fürstenmacht  i.  m.  455–456.  Az  új 
gazdaságpolitika elveit Becher dolgozta ki, aki Hocher barátja volt. Hollandiában ás Angliában szerzett 
gazdasági  tapasztalatokat.  Kiváló  technikai  képzettséggel  a  merkantilista  gazdaságpolitika  elveit 
érvényesítette.  A legfőbb kereskedelmi cikkek monopolizálásával és manufaktúra alapításokkal akarta 
növelni  a  Habsburg  Monarchia  bevételeit.  Megszervezte  a  vasvári  békekötéssel  (1664)  életbe  lépő 
Habsburg–török kereskedelmi szerződés előnyeinek kihasználására az Orientalische Handelskompanie-t. 
Létrehozatta az új gazdasági központi hivatalt, a Kereskedelmi Kollégiumot (Hof-Commerz-College), és 
kialakította  az  adóreform  elveit.  Az  ugyancsak  merkantilista  gazdaságpolitikát  szorgalmazó  Philippe 
Wilhelm Hörnigkkel együtt felvázolta az egységes birodalmi gazdaság elméletét.  R. Várkonyi Ágnes: A 
Wesselényi szervezkedés történetéhez 1664–1671. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére i. m. 447. 
Becher ösztönzésére az Udvari  Kamara elnöke, Georg Ludwig von Sinzendorf 1666-ban walpersdorfi  
kastélyában  egy  selyemmanufaktúrát  hozott  létre.  Az  1667-ben  alapított  Keleti  Kereskedelmi 
Társaságnak az Oszmán Birodalomba irányuló exportot kellett volna fellendítenie, úgy tűnik azonban, 
hogy elsősorban a magyar ökrök importjára koncentrált. Miután a Franciaország elleni gazdaságpolitikai  
küzdelem,  nem  utolsósorban  Becher  kezdeményezésének  köszönhetően,  egy  1674  júliusi 
Tartományfejedelmi  Pátens  révén  —  mely  az  Osztrák  Örökös  Tartományokba  behozott  francia 
luxustermékekre magas  adót vetett  ki  — elérte  csúcspontját,  I.  Lipót  1676 májusában egy Birodalmi  
Ediktummal  a  tilalmat  minden  francia  áru  behozatalára  és  az  egész  Német-római  Birodalomra 
kiterjesztette.  Az 1677-es  év  első hónapjaiban  Bechert  saját  kérésére  császári  biztosnak  helyezték  ki  
Augsburg, Ulm, Nürnberg, Majna-Frankfurt  és Köln birodalmi városokba, abból a célból, hogy az új 
birodalmi  törvénynek,  amely  a  birodalmi  városok  kereskedőinek  gazdasági  érdekeit  sértette,  érvényt 
szerezzen. Miután ez a küldetése és ezzel  együtt  birodalmi merkantilista tervei  kudarcot vallottak, és 
miután  a  császári  udvarban  megvesztegethetőséggel  gyanúsították,  jobbnak  látta,  ha  nem  tér  vissza 
Bécsbe. Ehelyett Hollandiába ment, ahol intenzíven azzal foglalkozott, hogy a homokból aranyat nyerjen 
ki,  majd  végül  1679-ben  Angliába  utazott  tovább,  ahol  1682-ben  teljes  nyomorban  halt  meg. 
Merkantilista kereskedelmi és iparpolitikai programjának legfontosabb alaptételeit az 1673-ban megjelent 
fő művében, a Politikai Párbeszédekben tette közzé. Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. 
m. 455–456.     
263 Spinolát a császár 1661-ben hívta udvarába. A spanyol nemesi származású szerzetes 1663-ban a török 
elleni segély érdekében járt közvetlenül Madridban. 1664 őszén a regensburgi birodalmi gyűlésen neki 
kellett a vasvári béke miatt háborgó nemeseket megnyugtatnia. 1665-ben megbízást kapott a Habsburg–
svéd kereskedelmi szerződés létrehozására, majd a burgundiai és vesztfáliai rendi szövetség megújítására. 
Spinola a vallási uniót hirdette – ezzel európai hírnévre tett szert, ugyanakkor nagy ellenfeleket szerzett. 
A Habsburg Monarchia belső békéjét  úgy látta biztosíthatónak, ha a lakosság vallási megosztottságát 
megszüntetik. R. Várkonyi Á.: A Wesselényi i. m. 446.
264 R. Várkonyi Á.: Tradíció i. m. 77–78.
265 Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 137–138. Hocher a Német-római Birodalom és a birodalmi 
jog  kiváló  ismerője  volt,  aki  1662  és  1666  között  volt  a  regensburgi  birodalmi  gyűlés  fejedelmi 
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Az  utolsó  tiroli  Habsburg,  Sigismund  Franz  főherceg  1665.  június  24-én 
bekövetkezett  halála  után  őt  I.  Lipót  császár  követte  tartományi  fejedelemként,  aki 
október  20-án  Innsbruckban fogadta  a  tiroli  rendek hódolatát.  Hochert  október  4-én 
Innsbruckba rendelték, és már október 18-án letette hivatali esküjét, mint osztrák udvari 
alkancellár.  A rendek behódolási  ceremóniájának lebonyolításában tevékeny szerepet 
vállalt.266

Hocher 1665 szeptemberében visszatért a regensburgi birodalmi gyűlésre, ahol 
1667.  február  végéig  tartózkodott.  Közben  1665.  november  11-én  elhunyt  Johann 
Joachim  von  Sinzendorf  udvari  kancellár,  akinek  pozícióját  Hocher  még  1665 
decemberében  formálisan  megkapta.  Jóllehet  ez  a  hivatal  nagy  jelentőséggel  bírt  a 
Habsburg Monarchia bel-és külügyei számára, ennek ellenére több mint egy esztendőn 
át csak ideiglenes jelleggel  vezette  Maximilian Ferdinand von Sprinzenstein.  Bécsbe 
visszatérve  Hocher  1667.  március  7-én  letette  hivatali  esküjét,  mint  osztrák  udvari 
kancellár.  Közvetlenül  Regensburgból  való  visszatérése  után  Hochert  bárói  rangra 
emelték.  Miután  1671-ben  elnyerte  Hohenkrähn  kastélyát  és  uradalmát  Hegauban 
Oberschwabenben, felvette a „von Hochenburg és Hochenkrähn” melléknevet. Hocher 
1683.  február  28-án  bekövetkezett  haláláig  betöltötte  az  osztrák  udvari  kancellári 
funkciót.  Hochert  a  családi  kriptába  temették  el  Kufsteinben,  az  alsó-ausztriai 
Röhrenbachban.267

Hocher  nem  sokkal  Bécsbe  való  megérkezése  után  Lobkowitzcal  és 
Montecuccolival egyetemben vezette a külföldi követekkel zajló megbeszéléseket,  és 
ezekről újra meg újra beszámolt a Titkos Konferencia ülésein (különösen emlékezetesek 
maradhattak a számára a Grémonville-lel folytatott tárgyalások 1671-ben).268 

1670–1671-ben a magyar mágnások ügyében vezette a kihallgatásokat, és 1674-
ben kihallgatta a foglyul ejtett Wilhelm Egon von Fürstenberg herceget (1629–1704) is, 
akit később XIV. Lajos kölni érseknek szánt.269 Hocher a magyar főméltóságokat elítélő 
Judicium delegatum elnöke is volt.270 

kollégiumának a vezetője. Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 401–402.
266  Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 138–139.
267 Uo. 139–140.
268 Hocher első ízben 1667. október 25-én vett részt a Titkos Konferencia ülésén, amikor Lisola jelentéseit  
tárgyalták  meg.  Mivel  a  testület  jelenléti  listái  gyakran  hiányosak,  csak  annyi  bizonyos,  hogy 1668 
augusztusában és szeptemberében ott volt a Titkos Konferencia ülésein. A grémiumba való felvétele nem 
függött össze osztrák udvari kancellári pozíciójával, mivel udvari kancellári elődje, Johann Joachim von 
Sinzendorf nem volt  a (szűkebb) Titkos Tanács tagja,  itt  nem fedezhető fel  folytonosság.  Ráadásul a 
testületből  senki  olyan  nem vált  ki,  akit  Hocher  pótolhatott  volna.  Hocher  bevezetése  a  legszűkebb 
tanácsadói körébe a császár értékítéletén alapult, aki már az 1660-as évek eleje óta azon fáradozott, hogy 
Hochert megnyerje magának. Uo. 137. 
269 Uo. 141.
270 R. Várkonyi Á.: A Wesselényi i. m. 446. A Wesselényi Ferenc nádor (1605–1667, 1655-től haláláig 
nádor)  vezette  szervezkedés  résztvevőiről  a  korabeli  császárpárti  médiában  nagyon  elítélően  és  éles 
hangnemben írtak.  Zrínyi  Péter  horvát  bán (1621–1671),  Nádasdy Ferenc  országbíró  (1625–1671)  és 
Frangepán  Ferenc  (1640–1671)  kivégzésével  (1671)  is  nagy terjedelemben foglalkoztak.  1671 április 
elején több újság is közzétette azt a császári dekrétumot, amelyet  ki kellett függeszteni Magyarország 
minden városának kapujára és piacain. A dekrétum felsorolja a felkelők neveit, és az ellenük felhozott 
vádpontokat  és  ítéleteket.  A  hamburgi  Ordinari  Zeitung Nádasdy  módszereit  undorítónak  nevezi: 
„Nádasdy  gróffal  hamarosan  nem  kell  tovább  foglalkoznunk.  Hiszen  ő  egy  undorító  személy,  aki 
háromszor kísérelte meg megölni Őfelségét, kétszer pedig elevenen elfogni, hogy átadja a törököknek”. 
Schumann J.: Die andere Sonne i. m. 119. A Habsburg álláspontot mindenekelőtt az udvari történész,  
Galeatto-Gualdo  Priorato  (1606–1678)  művei  képviselték,  különösen  a  Historia  di  Leopoldo Cesare, 
amely  1676-ban  Bécsben  jelent  meg  a  következő  címmel:  Continuatione  dell’Historia  di  Leopoldo  
Cesare. Ebben a szerző leírja a felkelés okait, Wesselényi nádor szerepét, Zrínyi Péter elégedetlenségét,  
és részletesen tárgyalja  Bukovski kapitány küldetését  a boszniai  pasánál  és  a nagyvezírnél.  Bukovski 
kísérlete, hogy mindkettőt megnyerje szövetségesként, és ezzel a konfliktust kiszélesítse, csődöt mondott. 
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Hocher  kezdetben  jól  együtt  tudott  működni  Lobkowitzcal,  azonban  később 
nézeteltérések  támadtak  közöttük  a  XIV.  Lajossal  szemben  követendő  politika 
kérdésében.271 Lobkowitzcal szemben jó együttműködést alakított ki Abele titkárral, aki 
hozzá  hasonlóan  polgári  származású  volt.  Hivatalában,  az  Osztrák  Udvari 
Kancelláriában  oly  módon  működtek  együtt,  hogy  az  Abele  tollából  származó 
fogalmazványokat  Hocher  javította  ki.  Lobkowitz  bukása után  — amelyben  Hocher 
nem volt részes — ő lett a bécsi udvar legerősebb embere.272 

Hocher  a  rideg,  önkényuralmi  abszolutizmus  elméletileg  felkészült  és  azt 
következetesen  végrehajtó  híve  volt,  kiváló  szervezői  készségekkel  rendelkező 
hivatalnok.  Montecuccoli  útját  1668-ban  egészen  az  Udvari  Haditanács  elnöki 
tisztségéig egyengette. Körébe vonta Kollonich Lipótot, továbbá Rottal János grófot is, 
aki  a  Titkos  Tanács  magyar  referense  és  I.  Lipót  belső  bizalmasa  volt.273 Hocher 
nevéhez fűződik a birodalmi kormányzat nagymértékű átalakítása. A Gubernium egyik 
legbefolyásosabb  kidolgozója  volt.  Az  abszolutista  kormányzati  rendszert,  az 
államérdek új elméletét,  a  ragion di stato elvét a  Casa Austriaca minden országában 
igyekezett érvényesíteni. A kormányzati munkában Richelieu-t274 követte, és jól fizetett, 
többszörösen  ellenőrzött  ügynökök  seregével  dolgozott  lassan  és  vontatottan,  de 
ugyanakkor  fáradhatatlanul  és  következetesen.  Az  információkat  a  központi 
kormányzati  hivatal  gyűjtötte  össze,  rendszerezte,  és  szelektálta,  és  a  már  így 
előkészített anyag került a döntéshozó testület és az uralkodó elé. Alig több mint egy 
évtized  leforgása  alatt  Hocher  köre  fejlesztette  ki  a  nagyhatalmi  abszolutizmus 
korszerűsített és hatékony rendszerét.275

Iskra Schwarcz:  Konfliktverhältnisse  auf  dem Balkan  und die kaiserliche  Propaganda  in  der  zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts. In: Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie. Hrsg. von Marlene 
Kurz – Martin Scheutz – Karl Vocelka – Thomas Winkelbauer. Wien–München 2005. 232.  
271 A bécsi francia követtől, Grémonville-től Hocher szerezte meg Lobkowitz titkos leveleit, és adta át a 
császárnak. R. Várkonyi Á.: A Wesselényi i. m. 446.
272 Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 141.
273 Magyarországi politikájában Hocher köre gróf Rottal János munkájára épített. Rottal gróf hatalmas 
morvaországi birtokok örökös ura volt, és családi hagyományként viselte Styria főkincstárnoki tisztségét. 
I.  Lipót  megbízásából  látta  el  a  Titkos  Tanácsban  a  magyar  ügyek  referenciáját.  Apjától  a  magyar  
indigenatust örökölte,  édesanyjától,  Thurzó Mária  grófnétól  pedig a magyar  nyelvet.  Szolgálataiért  a 
császár  magyarországi  birtokokkal  és  az  Aranygyapjas  Renddel  tüntette  ki.  A  bécsi  udvar  vezető 
államférfiúi  közül ő ismerte a  legjobban a magyarországi  viszonyokat.  Pályázott  Zrínyi  Ilona  kezére,  
majd  Wesselényi  Ferenc  halála  után  nádor  akart  lenni.  A  Magyar  Királyságból  és  az  Erdélyi  
Fejedelemségből  rendszeresen  begyűjtötte,  és  továbbította  a  legkülönbözőbb  személyektől  származó 
információkat.  Rottal  az  új  udvari  arisztokrácia  képviselőihez  tartozott.  A törökökkel  békét  fenntartó 
külpolitika  híve  volt.  Sikeresen  kereskedett  borral,  sertéssel.  A  bécsi  kormányzat  abszolutista 
magyarországi politikájában kulcsszerepet vállalt. R. Várkonyi Á.: A Wesselényi i. m. 447–448.
274 Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585–1642), bíboros, XIII. Lajos (1610–1643) első minisztere. 
Petitfils, J-C.: Louis XIV i. m. 762.
275 R. Várkonyi Á.: A Wesselényi i. m. 446–447. Az abszolutizmus létrejötte nem csupán az uralkodó 
szándékán múlt, hanem mindehhez bizonyos társadalmi feltételek megléte elengedhetetlenül szükséges 
volt. Elsősorban a járadékból élő nagybirtokos réteget  kellett közömbösíteni, ebben pedig a gazdasági 
tényezők  játszottak  elsődleges  szerepet  –  külkereskedelmi  forgalom,  vámok,  kereskedőtársaságok. 
Mindehhez polgári jellegű jövedelmek társultak. Olyan szakértői gárdát kellett a hivatalokban kialakítani, 
akik nem függtek egzisztenciálisan az uralkodótól. Franciaországban Richelieu kezdte az abszolutizmus 
kiépítését, azonban ez a folyamat nem ment konfliktusok nélkül, melynek ékes példája volt a Fronde. Az 
osztrák történetírás sem beszél ma már 17. századi abszolutizmusról. Ebben nem játszott szerepet az a 
tény,  hogy a Hofburgnak sikerült  visszaszorítania a  protestáns törekvéseket.  A hadsereg felállítása is 
esetleges volt, sokszor csak kölcsönökből tudták megoldani. Az intézmények racionalitását is csak a már 
meglevőkkel lehetett hatékonyabbá tenni, a struktúrát egy bizonyos ponton túl már nem lehetett tovább 
bővíteni. A kereskedelem, gyarmatosítás révén a feudális járadékok sokszorosa folyhatott volna be. Erre a 
18.  században  voltak  is  osztrák  próbálkozások.  Például  az  Ostende  Társaság  egy  ideig  olyan  jól 
jövedelmezett, hogy még a Kelet-Indiai Társaságnak is komoly konkurenciát jelentett.
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Raimund  von  Montecuccoli  (1609–1680)  1609.  február  21-én  született  a 
Modena  közelében  fekvő  Montecuccolo  kastélyban.  Montecuccoli  ősi  itáliai 
nemzetségből  származik.  A Montecuccolik  hagyományosan  a  császár  oldalán  álltak, 
akik  gyakran  keveredtek  helyi  intrikákba,  és  céljaik  eléréséhez  nem  válogattak  az 
eszközökben. Miután Raimondo apja tíz éves korában meghalt, d’Este bíboros fogadta 
örökbe, és egyházi pályára szánta. Azonban Montecuccoli 17 évesen, 1626-ban beállt 
Rimbaldo  Collalto,  a  császár  szolgálatában  álló  egyik  legnagyobb  itáliai  hadvezér 
seregébe. Collalto később a bécsi Udvari Haditanács elnöke lett. Montecuccoli gyorsan 
emelkedett  a  katonai  ranglétrán.  1631-ben  hadnagy,  egy  évvel  később  pedig  már 
kapitány. Részt vett a harmincéves háború legnagyobb csatáiban, és számos sebesülést 
szerzett.  Egy  vértes  ezred  ezredese  lett.  A  harmincéves  háború  kiváló 
tapasztalatszerzésnek  bizonyult  számára:  feljegyezte  elgondolásait,  és  megjegyezte 
azokat a hadseregszervezési mulasztásokat, hibákat, amelyek hatalmas veszteségekhez 
vezettek.  Csehországban  svéd  hadifogságba  esett.  A  stettini  (Szczecin)  hercegi 
palotában raboskodott három éven át, ahol megírta első hadtudományi tanulmányait, és 
elmélyítette  a  Bolognai  Egyetemen  egykoron  megkezdett  írói  képzettségét,  és  a 
hadtudományok  elméleti  szakemberévé  vált.  1642-ben  kiszabadult,  ezután  tábornok, 
majd  marsall  lett.  1645-ben  Bécsben  kinevezték  az  Udvari  Haditanács  tagjává.  A 
vesztfáliai békekötést követően a császár diplomáciai feladatokkal bízta meg. Margarete 
de  Dietrichsteinnel  kötött  házassága  elősegítette  a  bécsi  udvar  főnemesei  közé  való 
beilleszkedését.  Montecuccoli  1657-ben  vette  át  a  császári  hadsereg  katonai 
hadműveleteinek irányítását a II. északi háborúban. Győzelmei következtében a svédek 
1660-ban  megkötötték  az  olivai  békét.  1661-ben  I.  Lipót  kinevezte  csapatai 
generálisának, ami nemcsak óriási hatalmat, de Magyarország új török fenyegetettsége 
miatt  óriási  felelősséget  is  jelentett  a  számára.  Montecuccoli  1661-ben  bevonult 
Erdélybe,  és  csatlakozott  Kemény  János  erdélyi  fejedelem  (1661–1662)  seregéhez, 
azonban  az  élelmiszerellátás  hiánya  és  járványok  megtizedelték  seregét,  ezért 
visszafordult.  Az 1661.  évi  hadjárat  bukásának okait  egy pamfletben  írta  meg,  és  a 
magyarok  szemére  veti  az  élelmiszerellátás  hiányát,  valamint  a  modern 
hadtudományban  való  járatlanságukat.  Erre  hamarosan  vitriolos  választ  írt  a 
hadviselésben  szintén  járatos  magyar  főnemes,  Zrínyi  Miklós  (1620–1664).  Zrínyi 
1647-ben lett  horvát  bán,  aki  a  törökök elleni  magyar–horvát  katonai  határvédelem 
megszervezésének  élén  állt.  Zrínyi  is  írt  hadtudományi  értekezéseket,  és  a  modern 
magyar  katonai  gondolkodás  megalapítójává  vált.  1661-ben  új,  modern  erődítményt 
építtetett (Zrínyi-Újvár), és arra buzdította a magyar közvéleményt,  hogy harcoljon a 
törökök ellen. Mivel helytelenítette Montecuccoli visszavonulását, heves vita kezdődött 
a  két  stratéga  között.  Kettejük  vitájának  több  oka  is  volt:  Zrínyi  Miklós  olyan 
ambíciókat táplált, hogy ő legyen a császári csapatok főparancsnoka Magyarországon. 
Ezenkívül  a  hadviselés  terén  is  ellentétes  nézeteket  képviseltek:  míg  Montecuccoli 
„metodista” (minden lépését előre megtervező), addig Zrínyi „antimetodista” (váratlan 
húzásokat  kedvelő)  volt.  Amíg  Zrínyi  rajtaütésszerű,  győztes  támadásokat  indított  a 
törökök  ellen,  addig  Montecuccoli  kerülte  a  bizonytalan  csatákat,  és  igyekezett  a 
rendelkezésre álló erőkkel harcolni. Montecuccoli megértette az erődítmények alapvető 
jelentőségét – főleg a Duna mentiekét. Folyamatosan erősítette a Bécset védő stratégiai 
pontokat:  Komárom,  Érsekújvár,  Győr  erődítményeit.  Montecuccoli  a  modern 
fegyverek bevezetésében is rendkívüli  újítónak számított:  hadigépezetek,  puskaporral 
teli  agyagedények és kartácsgolyók, amelyek a csapatok közé dobva nagy recsegést-
ropogást  okoznak,  szögekkel  megrakott  deszkák  agyaggal  borítva.  Mindezekről  egy 
francia utazó számolt be a győri erődben tett látogatásakor. Miután I. Lipót 1664-ben 
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Montecuccolira bízta a keresztény hadsereg vezetését, az általa kivívott szentgotthárdi 
győzelem karrierje csúcspontjának számított.276

Az  1664.  augusztus  1-i  szentgotthárdi  csata  után  I.  Lipót  Montecuccolit 
altábornaggyá  nevezte  ki:  „Kedves  Montecuccoli  gróf!  Kimondhatatlan  örömmel  olvastuk 
augusztus  1-i  levelét,  amelyben  beszámol  arról,  hogy  legjobb  csapataink  milyen  szerencsésen 
előrenyomultak, és minden képzeletünket felülmúló rendkívüli győzelmet arattak az Ön vezetése 
alatt.  Ennek örömére már 1-én, múlt  hétfőn  Te Deum laudamust énekeltünk, holnapután pedig 
valamennyi bástya ágyúiból díszsortüzet adunk le. És mivel Ön ebben, éppen úgy, mint minden 
más tevékenységében, rendkívüli bátorságról, bölcsességről és tapasztalatról tett tanúbizonyságot, 
és mivel továbbá megfontoltuk, hogy milyen sokoldalú területeken milyen hosszú ideje szolgál hűen 
minket,  úgy határoztunk,  hogy Önt altábornaggyá nevezzük ki.  Ez a kegy nagy örömünkre és 
vigaszunkra szolgál,  amivel  teljes bizalmunkat fejezzük ki az Ön elővigyázatosságával szemben.  
Biztosítjuk Önt jóindulatunkról, és maradunk az Ön legkegyelmesebb híve. Lipót.”277

Franz Ulrich von Kinsky (1634–1699)  cseh nemesi  családból  származott,278 

atyja  Johann  Oktavian  von  Kinsky  (1612–1679),  anyja  Margaretha  Magdalena  von 
Portia. A Löweni Egyetemen végzett tanulmányokat, majd ő is nyugat-európai utazások 
során bővítette ismereteit, amíg be nem lépett I. Lipót szolgálatába, aki kamarássá tette, 
és 1658. október 24-én bevezette a Birodalmi Udvari Tanácsba, amelynek ülésein 1663 
közepéig vett részt. 1664 elején nagykövetként Varsóba küldték. Még lengyelországi 
tartózkodása alatt Pötting utódaként cseh alkancellárnak nevezték ki. Miután 1665-ben 
hazatért,  csehországi  királyi  helytartó  lett,  illetve  1667.  szeptember  9-én  az  ottani 
Fellebbviteli  Bíróság  elnöke.  A  cseh  alkancellári  pozícióját  július  29-én  Adolf 
Wratislaw  von  Sternberg  vette  át.  1676-ban  császári  követként  a  nijmegeni 
béketárgyalásokra  küldték,  ahol  1679.  február  5-én  ő  is  aláírta  a  békeszerződés 
példányait.  Nijmegenből  való  visszatérése  után  1679.  június  20-tól  a  Titkos  Tanács 
tagjainak sorába lépett. 1683. április 8-án a röviddel korábban elhunyt Johann Hartwig 
von Nostitz279 utódaként cseh kancellárnak nevezték ki, amely hivatalt egészen 1699. 
február 27-én bekövetkezett haláláig betöltötte.280         

1695 után Kinsky vált a császári külpolitika legfontosabb meghatározójává, aki a 
rijswijki béketárgyalások idején gyakorlatilag a három császári követ fő instruktora volt. 
Noha magas képzettségű, tapasztalt diplomata volt, a források többsége mégis inkább 
ingerlékeny, nehéz természetét emeli ki.281 

276 Tóth Ferenc: Saint-Gotthard 1664. Une bataille européenne. Paris 2007. 30–36.   
277 Mencke, J. B.: Leben i. m. 73─74.
278 Christine Roll: Im Schatten der spanischen Erbfolge? Zur kaiserlichen Politik auf dem Kongress von 
Rijswijk. In: Der Friede von Rijswijk 1697. Hrsg. von Heinz Duchhardt – Matthias Schnettger – Martin 
Vogt. Mainz 1998. 73.
279 Johann Hartwig von Nostitz (1610–1683) 1610-ben született a csehországi Kunzendorfban. Fiatalkori  
„lovagi túrája” után 1644. augusztus 29-én a cseh Fellebbezési Bíróság elnöke lett, majd 1652. február 5-
én Wilhelm von Slavata utódaként  a  Cseh Királyság  főkancellárjának  nevezték ki,  és ezt  a  hivatalát  
egészen 1683. március 27-én bekövetkezett haláláig betöltötte. Ámbár már 1665 márciusában és 1667 
októberében  részt  vett  a  létrejött  Titkos  Konferencia  ülésein,  azonban  csak  ideiglenesen  tartozott  a  
kibővített tanácskozói körhöz, pl. amikor 1672. április 4-én lengyel ügyeket tárgyaltak meg, Sinzendorf 
mellett  Nostitz  is  jelen  volt.  Rendszeresen  csak  1676.  augusztus  18-tól  kezdve  vett  részt  a  Titkos 
Konferencia ülésein, mint egy fél évvel korábban, hogy Königsegg is a Titkos Konferencia tagjainak a 
sorába lépett, ami azonban nem egy kivált  tag pótlása volt,  úgy Nostitz  esetében sem érezte I.  Lipót 
feltétlenül  szükségesnek,  hogy  új  tagot  vegyen  fel.  Nostitz  az  augusztus  18-i  és  19-i  ülések  után 
november 19-én hiányzott a tanácskozásról, mivel 4–6 hetes szabadságra ment, majd december 31-én újra 
ott volt. Ezzel szemben Königsegg jelenléte már február 26-án bizonyítható,  aki részt vett a márciusi,  
áprilisi, júniusi és júliusi üléseken is. I. Lipót sokáig ellenállt, hogy Nostitzot és Königsegget felvegye a 
Titkos Konferenciába, Königseggnek ehhez egy négy hónapos „próbaidőt” kellett abszolválnia.  Sienell,  
S.: Die Geheime Konferenz i. m.  168–170.
280 Uo. 190–191.
281 Senki  sem  vonhatta  kétségbe  Kinsky  szaktudását  és  éleslátását,  azonban  túlzottan  alaposnak  és 
szőrszálhasogatónak bizonyult. A külföldi diplomaták vele nem jutottak dűlőre, egyenesen féltek tőle. I.  
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Lobkowitz és Kinsky bécsi udvarnál betöltött magas pozíciója indokolttá teszi a 
cseh arisztokrácia és a bécsi udvar kapcsolatainak áttekintését.282 

A  bécsi  udvar  vezető  személyiségeinek  életútját  tanulmányozva  az  a 
következtetés vonható le, hogy majdnem mindegyikük vezető nemesi család sarja, csak 
nagyon kevesen voltak polgári  származásúak (Sinelli  egészen különleges  kivétel).  A 
korszak neves egyetemein tanultak (Párizs, Róma, Siena, Prága, Graz, Linz, Ingolstadt), 
közülük  sokan  jezsuita  intézményekben.  Klasszikus  műveltséggel  rendelkeztek 
(filozófia,  latin),  vagy  jogi  tanulmányokat  folytattak.  Idegen  nyelvismeretük  is 
kimagasló volt. Többen közülük fiatalkorukban nyugati utakat tettek (Itália, Hollandia, 
Németország, Anglia), ami mindenképpen szélesítette látókörüket.

Lipót 1695. december 31-én a következőket írta Kinskyről P. Marco Avianónak: „Sokan bíznak abban a 
módban, ahogyan az államügyeket vezeti, mindig biztosan halad a célja felé, ameddig azt el nem éri,  
mindig őszintén megmondja az igazságot. A holland követ, Heemskerck élesen nyilatkozott Kinskyről: 
„Hideg és tartózkodó, hűvös, makacs,  bigott,  határozatlan, egyetlen  egy ember sem tud vele kijönni. 
Kinsky a bűnös abban, hogy nem jött  létre a béke a törökökkel.”  Redlich, O.:  Weltmacht i.  m. 367. 
Johann Friedrich von Seilern (1645 vagy 1646–1715) a következőket írja róla a nijmegeni konferencia 
kapcsán: „Immár kétszer is előfordult, hogy Excellenciája kivont karddal üldözte szolgálóit kamrájukba  
és ágyukba, néhányukat meg is verte, amiről a lakájok és szolgálók házon kívül döbbenetes beszámolókat  
adtak elő.” Roll, Christine: Im Schatten i. m. 74. 
282 A cseh és osztrák tartományok főnemesei és prelátusai azzal a ki nem mondott feltétellel támogatták I. 
Lipót bel-és külpolitikáját, hogy a császár és a bécsi központi hatóságok nem nyúlnak a nemesek és a  
prelátusok társadalmi és politikai helyzetének alapjaihoz, nevezetesen a feudális  földbirtokokhoz és a  
földesurakhoz  tartozó  városokban  és  falvakban  élő  parasztok  és  alattvalók  fölött  gyakorolt  politikai,  
adminisztratív  és  bíráskodási  hatalmukhoz,  és  hogy helyi  szinten  a  császár  nem épít  ki  új  „állami” 
szerveket.  A  tartományi  közigazgatás  lényegében  a  rendek  kezében  maradt,  azonban  1620-tól  nem 
folytattak semmiféle az udvartól, illetve a Titkos Tanácstól, az Osztrák és Cseh Udvari Kancelláriától, az 
Udvari  Haditanácstól  és  az  Udvari  Kamarától  alapvetően  eltérő  politikát.  A  legfelsőbb  tartományi 
hatóságok — elsősorban a Cseh Helytartóság,  az 1636-ban a Franz  von Dietrichstein bíboros halálát 
követően létrehozott Morva Királyi Bíróság, mely a 17. század végén a „Kormányzóság” nevét vette fel 
és az eredetileg szintén rendek által uralt, 1628/29-ben egy császári leirat által egy tartományi fejedelmi 
kollegiális hatósággá átalakított sziléziai főhivatal egy vezetővel az élen — a bécsi központi hatóságok 
végrehajtó  szerveivé  váltak.  1620-tól  Csehország,  Morvaország,  Szilézia  legfelső  tartományi 
tisztségviselői  sokkal  inkább  királyi  tisztségviselők  voltak,  semmint  az  országtudat  és  a  tartományi 
autonómia képviselői.  A nemesek  versengtek  egymással  a  presztízst  és  részben anyagi  jövedelmet  is  
biztosító udvari tisztségekért, diplomáciai, katonai vagy egyházi szolgálatokért. A cseh tartományok és az 
osztrák  tartományok  főnemeseinél  kialakult  a  „szolgálat  tradíciója”,  amit  átvett  az  osztrák  nemesek 
„erkölcsi kódexe”, és ami egészen a Habsburg Monarchia végéig mentalitásának egy részét képezte. Az 
„országpatriotizmus”  helyett,  ami  a  cseh  tartományok  nemesét  a  fehérhegyi  csata  (1620)  idején 
jellemezte,  kialakult  egyfajta  „dinasztikus  patriotizmus”,  aminek  a  nemesi  országtudat  egyre  inkább 
alárendelődött. Az 1660-as évek második felében zajló magyar–horvát mágnás összeesküvés idején, majd 
az 1670-es évek kezdetén történt leverését követően, valamint 1687 után, amikor a Magyar Királyságot  
megpróbálták egy Bécsből közvetlenül vagy közvetve irányított provinciává visszaszorítani, I.  Lipót a 
cseh tartományok főnemeseinek lojalitására és aktív támogatására támaszkodhatott. Különösen igaz ez 
olyan  férfiakra,  mint  például  a  főudvarmester,  Wenzel  Eusebius  von Lobkowitz,  a  cseh  főkancellár,  
Johann Hartwig  von Nostitz,  aki  ebben a tisztségben 1652-ben Wilhelm Slawatát  követte,  a  legfőbb 
várgróf,  Bernhard Ignaz von Martinitz, a cseh fellebbviteli elnök és helytartó,  később Nostitz hivatali 
utódja,  Franz  Ulrich  von  Kinsky,  a  morva  tartományi  helytartó  (1664–1666)  és  1683-tól  császári 
főudvarmester,  Ferdinand  von  Dietrichstein  (1636–1698),  egy  további  morva  mágnás,  az  1696-ban 
birodalmi  alkancellárrá  kinevezett  Dominik  Andreas  von  Kaunitz  (1655–1705),  az  1690-től  császári 
főkamarás,  Karl  Ferdinand von Waldstein, valamint Johann Franz von Würben, aki 1700-ban Kinsky 
utóda,  a  Cseh  Királyság  főkancellárja  lett.  Az  1674-ben  letartóztatott  és  cseh  birtokaira  száműzött  
Lobkowitz  kivételével  valamennyi  fent  nevezett  különböző  időpontokban  I.  Lipót  Titkos 
Konferenciájához tartozott, és egészen halálukig a császár legszűkebb tanácsadói grémiumának voltak a 
tagjai. Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 112–113. 
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 4.1.8 A bécsi udvar temetési szertartásai  

Az  uralkodó  személyéhez,  annak  dicsőítéséhez  kapcsolódó  udvari  művészetben  az 
utolsó alkalom a művészi  reprezentációra általában az uralkodó temetése.283 A bécsi 
udvar  életében  is  kiemelt  jelentősége  volt  a  temetési  szertartásoknak,  amikor  a 
koronázásokhoz,  esküvői  ceremóniákhoz  hasonlóan  a  meghívottak  között  az  egész 
udvari elitet meg lehetett találni. A különböző forrásokban fellelhető temetési leírások 
ugyancsak kiváló alkalmat kínálnak a bécsi udvar feltérképezésére.

A Habsburgok ősi temetkezési helyének megalapítása Anna császárné (1585–
1628)284 nevéhez fűződik, aki 33 éves korában, 1618-ban meghalt. Halála után férjének, 
II. Mátyásnak csak kevés ideje maradt felesége végakaratának teljesítésére, mivel alig 
több, mint három hónap múlva ő is elhunyt. Csak 1622-ben, a cseh–pfalzi háború után 
— amely  a  harmincéves  háború  első  szakaszának  volt  tekinthető  — döntötte  el  II. 
Mátyás utóda, II. Ferdinánd (1619–1637), hogy teljesíti Anna császárné végrendeletét. 
1622. szeptember 8-án történt a Habsburg-család temetkezési templomának ünnepélyes 
alapkőletétele,  mely  eseménynél  jelen  volt  II.  Ferdinánd császár,  felesége,  Eleonóra 
Gonzaga császárné (1598–1655),285 továbbá a bécsi udvar vezető állami tisztségviselői 
és magasrangú egyházi személyiségek. 1627-ben a templom egyes részeit felszentelték, 
azonban  a  kripta  csak  1633-ban  készült  el.  Ezután  II.  Mátyás  és  hitvese  holttestét 
áthozták a Dorotheergasse-n fekvő Királynékolostorból,  ahol  ideiglenesen eltemették 
őket, és elhelyezték az újonnan épített templomban.286 

A gyermek nélkül meghalt II. Mátyás utóda II. Ferdinánd lett.287 II. Ferdinánd 
már 1614-ben szülővárosában, Grazban egy mauzóleumot emeltetett, amelyet Giovanni 
Pietro  da  Pomis  (1569/70–1633)  és  Peter  Valnegro  itáliai  építészek  tervei  alapján 
készítettek el. II. Ferdinándot 1637-ben itt temették el.288 

III.  Ferdinánd  alatt  vált  a  kis  kripta  a  Habsburgok  temetkezési  helyévé.  III. 
Ferdinánd II. Mátyás és Anna császárné mellé temettette el a két kicsi, egy héten belül 
elhunyt fiait, Fülöp Ágostot (1637–1639) és Miksa Tamást (1638–1639). Továbbá itt 
lelt  végső  nyugalomra  első  felesége,  Mária  Anna  (1606–1646),  újszülött  kisleánya, 
Mária hercegnő, második felesége, a tiroli  Mária Leopoldina (1632–1649), harmadik 
házasságából született  kisleánya,  Terézia Mária (1652–1653) és 1654-ben elsőszülött 
fia,  IV.  Ferdinánd  (1633–1654).  Az  új  Habsburg-temetkezési  hely  III.  Ferdinándtól 
kezdve a bécsi Neuer Markton levő Kapucinustemplom alatt levő Kapucinuskolostor 
lett.289 A Kapucinuskolostor évkönyvei megemlítik, hogy III. Ferdinánd császár 1656. 
június  13-án  már  betegen  és  gyengén  reggeli  istentiszteleten  vett  részt  a 
Kapucinustemplomban, ezután pedig a kolostor refektóriumába ment. Itt jelentette ki a 
rendház  főnökével  való  beszélgetése  közben,  hogy ebben  a  kriptában  szeretne  ő  is 
nyugodni, „ha akad még itt számára végső nyughely”. Amikor a császár a következő év 
tavaszán elhunyt, koporsóját a többiek fölé kellett helyezni, annyira kevés volt már a 
hely.  III.  Ferdinánd  halálával  megkezdődött  a  bécsi  császárkripta  tulajdonképpeni 
283 Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Bp. 1986. 111. 
284 I.  Mátyás  (1612–1619) német-római  császár  felesége,  Tiroli  Ferdinánd  főherceg  leánya,  1611-ben 
kötöttek házasságot.
285 Mantovai hercegnő. 1622-ben kötött házasságot II. Ferdinánddal, és 1655-ben halt meg.
286 Magdalena Hawlik – Van de Water: Der schöne Tod. Zeremonialstrukturen des Wiener Hofes bei Tod 
und Begräbnis zwischen 1640 und 1740. Wien 1989. 44.
287 II. Ferdinánd a stájer ágból származott. Apja Stájer Károly (1540–1590), I. Ferdinánd legfiatalabb fia,  
anyja Bajor Mária.
288 Uo. 44.
289 A kapucinusok később is nagy hatást fejtettek ki a császári családra. I. Lipót legfőbb bizalmasai közé 
tartozott két kapucinus barát, P. Emmerich Sinelli és P. Marco d’Aviano is. Redlich, O.: Weltmacht i. m. 
90–91.
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bővítése és építéstörténete. Az udvar többször adott ki utasításokat ennek a föld alatt 
levő temetőnek a bővítésére.290

Az idők folyamán a kripta külsejét  meghatározták az építészet és a művészet 
aktuális  stílusáramlatai,  amelyek  felismerhetőek  voltak  nemcsak  a  kripta  építészeti 
kialakításában,  hanem  a  koporsók  művészi  díszítésében  és  a  rajtuk  levő  képi 
ábrázolások  szimbolikus  nyelvezetében  is.  A Habsburgok családi  kriptáját  a  barokk 
időszak alatt (1657–1720) négyszeresére bővítették. Mindez jelentésváltozást is hozott 
magával,  mivel  a  barokk temetések  egyre  inkább  a  Habsburg-önábrázolás  hatékony 
erősítésének  eszközéül  szolgáltak.  A  temetéseket  a  császári  udvar  rendezte  meg, 
amelybe bevonta az udvari zenekart, magasrangú külföldi és egyházi méltóságokat, így 
a  temetések  a  Habsburg-életérzés,  világszemlélet  és  politikai  meggyőződés 
stilizálásának eszközei lettek.291

A Kapucinuskolostor évkönyvei kiváló áttekintést adnak arról, hogyan folytak le 
a temetések a császári kriptában, vagyis milyen volt a Habsburgok temetési protokollja. 
A kapucinus rendtagok számára írt magatartáskódex a következő címmel jelent meg: 
„Rövid  összefoglalása  mindannak,  hogyan  kell  viselkedni  abban  az  esetben,  ha  a 
Legfenségesebb Osztrák-házból származó elhunyt fejedelmi személyt a császári várból 
és  rezidenciából  a  mi  Új  Piacnál  levő  Kapucinustemplomunkba  hoznak  át.”292 Az 
utasítások  és  az  ajánlások  egyaránt  vonatkoztak  a  ceremóniák  zökkenőmentes 
lebonyolítására,  továbbá  a  különböző  biztonsági  intézkedésekre  és  előkészületekre, 
valamint a tisztaságra vonatkozó előírásokra. „A kapucinus barátoknak nagy súlyt kell  
fektetniük arra, hogy a császári kriptát a legalaposabban leporolgassák, beleértve azt a  
helyet is, ahová a fenséges személyt helyezik majd, és mindezt meg kell mutatniuk az  
udvarból érkező szállásmesternek, aki e célból a temetést megelőző napon mindent a  
legalaposabban szemügyre fog venni.”293 Haláleset esetén a kapucinus barátok azonnal 
felkeresték  a  megfelelő  császári  hivatalt,  hogy  a  szükséges  fáklyákat  és  gyertyákat 
beszerezzék.  A főoltárnál  és  a  császári  kápolnában nyolc  gyertya  égett,  az  oltár  két 
elülső  oldalán  négy,  a  Mária  kápolnában  hat  és  a  kriptakápolnában  ugyancsak  hat. 
Három talapzat  létezett,  amelyeken  a  koporsó  a  ceremónia  alatt  nyugodott,  egyik  a 
templomban  és  kettő  lent  a  kriptában.  Mindegyik  talapzatnál  nyolc  gyertya  égett. 
További  96  gyertya  világította  meg  a  templomot,  az  oldalkápolnákat  és  a  kriptát. 
Minden páter  és  barát  számára,  akik a  temetésen  részt  vettek,  további  126 gyertyát 
adtak. Ebben a vonatkozásban utal Julius Bernhard von Rohr (1688–1742) arra, hogy a 
fények  elrendezésének  a  gyászünnepségeken  különös  jelentősége  volt.294 Arra 
törekedtek,  hogy  minden  fény  azonos  magasságban  maradjon,  és  nem  lehetett 
felismerni,  hogy milyen  módon használódtak  el  a  gyertyák  vagy fáklyák,  ezáltal  az 
egész kriptának titokzatos  atmoszférát  kölcsönöztek.  Ezt  a hatást  a gyertyák  aljához 
helyezett spirálisokkal érték el, amelyek egy üregben álltak. Hat fáklyával világítottak 
meg  minden  egyes  pátert,  akik  a  koporsót  levitték  a  kriptába.  Négy  fáklya  volt 
szükséges  minden  egyes  előkelő  személy  részére,  akik  a  kriptában  részt  vettek  az 
eseményen. A gyertyák, fáklyák számát és nagyságát később Mária Terézia idején újra 

290 Hawlik, M. – de Water, V.: Der schöne Tod i. m. 44–45.
291 Uo. 45.
292 Kurtze  Verfassung  Wie  man  sich  zuverhalten,  wan  ein  verstorbene  Herschaft  aus  den  
durchleichtigsten Haus von  Österreich  aus der  Kaysl.  Burg und residenz in  Unser P.  P.  Capuciner  
kirchen auf den neüen marckt überbracht wirdt. Annales Domestici F. Min. Capucin. Pro Famil. Vienn.  
Intra urbem Anno 1640 usque ad 1673 inclus. Tom II. Hawlik, M. – de Water, V.: Der schöne Tod i. m. 
69.
293 Annales Domestici, 250. Hawlik, M. – de Water, V.: Der schöne Tod i. m. 70.
294 Julius Bernhard von Rohr: Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft der großen Herren. Berlin 1733. 
Hawlik, M. – de Water, V.: Der Schöne Tod i. m. 70. 
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szabályozták. Mivel VI. Károly császár Jacob Scheübl udvari lakatossal egy pompás, 
kovácsoltvas rácsot készíttetett, amely a koporsó előtt végighúzódott az egész kriptában, 
nyilvánvalóan szükségessé vált, hogy ezt fényekkel jól megvilágítsák.295

A Kapucinuskolostor kriptájában lezajlott temetési szertartásoknál a kapucinus 
barátok feladatköreit pontosan meghatározták. Minden egyes bíborost, aki a temetéseket 
végezte, bevezettek a télisekrestyébe, ahol két páter állt a szolgálatukra, és együtt vártak 
a koporsó érkezésére. A refektóriumban gyülekeztek a prelátusok, a kanonokok és a 
többi magasrangú egyházi méltóság.  Az ő szolgálatukra is két pátert biztosítottak.  A 
nyárisekrestyét  fenntartották  az  esetleges  váratlan  eseményekre.  Itt  is  két  páter  állt 
készenlétben. A világi urak ezalatt  a császári kápolnában gyülekeztek,  továbbá a ma 
már nem létező keresztkápolnában. Itt is páterek látták el a szolgálatukat. A templom és 
a kolostor különböző kapuinál kapucinusok várakoztak, hogy elvégezzék a szükséges 
feladatokat.  Feladataik közé tartozott  a kapuk nyitása és zárása,  a fáklyák leszedése, 
továbbá a vendégek elkísérése a számukra meghatározott termekbe. Egy meghatározott 
jelre, amely a temetés megkezdését jelezte, minden ajtót és kaput bezártak, és a főoltár 
mögött  elhelyezkedő  imatermekbe  mentek.  Amikor  a  holttest  megérkezett  a 
kolostorhoz, a barátok körmenetalakzatban a templomon keresztül a kapuhoz vonultak, 
hogy  fogadják  és  bekísérjék  a  halottat.  Ezután  visszamentek  a  templomba,  ahol  a 
kapucinusok sorfalat álltak. A templom kapuzatánál két páter átnyújtotta a belépőknek a 
szenteltvizet, és levették a fáklyákat, amelyeket ezután eloltottak. Az udvari temetések 
késő  délután,  de  méginkább  este  vagy  az  éjszakai  órákban  zajlottak  le.  Különös 
figyelmet  fordítottak  a  fáklyákra,  amelyek  a  beálló  sötétedés  miatt  fokozatosan 
nélkülözhetetlenekké  váltak.  Több  páter  és  barát  volt  megbízva  a  fáklyákról  való 
gondoskodással.  Mindenütt  vízzel  teli  edényeket  helyeztek  el  az  esetleges  tűzesetek 
gyors megakadályozására. A császári család tagjait a kapunál ünnepélyesen fogadták, és 
a rendház főnöke az oratóriumhoz vezette őket. Ott egy másik páter már készenlétben 
állt  a  kulccsal,  és  csak  akkor  nyitotta  ki,  ha  a  császári  méltóságok  az  ajtónál 
megérkeztek az oratóriumhoz. Itt addig maradtak, amíg a holttest megérkezett, majd a 
templomba vonultak. Magán a császári családon és a közeli rokonságon kívül csak a 
legmagasabbrangú  udvari  tisztségviselők,  a  klérus  és  az  augusztinusok  néhány 
képviselője  kapott  engedélyt  arra,  hogy  részt  vehessen  a  templomban  zajló 
gyászszertartáson.296 A népet a tulajdonképpeni temetési ceremóniáról kizárták. Ennek a 
szigorú szabálynak a betartását ajánlotta a már idézett Kurtze Verfassung írója: „Álljon 
négy–hat  állami  őr  a  kapuknál,  hogy  megakadályozza  a  nép  esetleges  erőszakos  
behatolását a kolostorba, hasonlóképpen a templomnál is, és a kapukon keresztül sem  
lehet  senkit  sem beengedni.” Amikor  a  halottasmenet  megérkezett  a  templomhoz,  a 
koporsót  bevitték,  és  az  ott  emelt  ravatalra  helyezték.  A  Kapucinustemplomban  a 
falakat  és  a  székeket  fekete  posztóval  vonták  be.  A  főoltár  aranyban  és  ezüstben 
pompázott.  A főoltárt  a mellékoltárokkal együtt  a császári sassal és a többi címerrel 
gazdagon díszítették, és égő gyertyák világították meg. Rohr a Bevezetés a ceremónia 
tudományába  című munkájában  a  következőképpen írja  le  a  templom belsejét  :  „A 
templomot  teljesen  bevonják  fekete  posztóval.  Gyakran  az  egész  templomot  
mauzóleumként  alakítják  át,  amelynek  során  figyelembe  veszik  az  építészet  és  a  
szobrászat általános szabályait. Mindenütt ciprusfákat, jelképeket, szobrokat lehet látni,  
viaszgyertyák égnek a kristályból való gyertyatartókban, és nagyon sok függőlámpás is  
segít  megvilágítani  a  templom belsejét.  A  fények  ingázása úgy  hat,  mintha lángoló  
obeliszkek  lennének,  amelyeknek  sugarai  a  naphoz  hasonlatosak.  Ez  az  ingázás  

295  Hawlik, M. – de Water, V.: Der schöne Tod i. m. 69–70.
296 „Senki  más  vallású  ne  tehesse  be  a  lábát  a  templomunkba,  csak  egyedül  mi  és  az  augusztinus  
barátok.” Annales Domestici, 226.Uo. 72.
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ezüstözött  fényekből  áll,  amelyek  ékesítve  vannak  antik  urnákkal,  koronákkal  és  
fejedelmi süvegekkel, mindez pedig az elhunyt életkorára utal.”297 A temetések befejező 
szakaszára  ugyancsak  megkapták  utasításaikat  a  barátok.  „A  ravatalról  az  erre  a  
feladatra kirendelt  udvari szolgálók veszik  le  a halottat,  és legalább tízen legyenek,  
mindez az elhunyt súlyától függjön.”298 Összességében megállapítható, hogy a temetési 
ceremóniák  alapjai  1640  és  1740  között  hasonlóak  voltak,  azonban  a  részletekben 
esetről esetre eltérések lehettek.299 

A fentiek  fényében  érdemes  áttekinteni,  hogyan  számol  be III.  Ferdinánd és 
felesége  temetéséről  a  Theatrum Europaeum.  Mária  Leopoldina  1649-ben  halt  meg 
gyermekszülésben,  III.  Ferdinánd  császár  pedig  1657-ben.  A  Theatrum  Europaeum 
beszámolói egybecsengnek az előzőekben leírtakkal:  „Augusztus 17-én szombaton Mária 
Leopoldina császárné egy  fiatal  herceget  hozott  a  világra.  Mind az  udvarnál,  mind pedig Bécs 
városában hatalmas volt az öröm. Azonban ennek helyébe nemsokára a legnagyobb bánat lépett. A 
császárné  még  aznap  éjjel  meghalt,  noha  az  orvosok  mindent  megpróbáltak  a  megmentése 
érdekében.  Nagyon nagy volt  a jajveszékelés  és a fájdalom mind a bécsi  udvarnál,  mind pedig 
szerte  Bécsben.  Idősek és fiatalok,  gazdagok és  szegények egyaránt siratták a fiatal  császárnét.  
Szavakkal nem lehet leírni a fájdalmat. Császári Őfelségét, III. Ferdinándot is nagyon megviselte az 
eset. Bezárkózott szobájába, senki nem mehetett be hozzá. Végül a legfőbb udvarmester parancsára 
egy lakatos feszítette fel szobájának a zárját.300 Az újszülött császári herceget még ugyanazon a 
vasárnapon megkeresztelték. A szertartást őeminenciája, Harrach bíboros végezte. Magyarország 
királya, IV. Ferdinánd és az innsbrucki főherceg, mint keresztapák a megkeresztelt hercegnek a 
Ferdinánd  Károly  József  nevet  adták.  A  rákövetkező  két  napon,  azaz  vasárnap  és  hétfőn  az 
Istenben  megboldogult  császárnét,  aki  egy  aranyozott  koporsóban  feküdt,  koronával  a  fején, 
kezében a birodalmi almával,  a másik két korona, a magyar és  a cseh, a jogarral  együtt  a két 
oldalán  feküdt,  bárki  nyilvánosan  megnézhette,  és  több  ezren  forró  könnyek  között  rótták  le  
kegyeletüket.  Ugyanezen  a  napon  a  császár  miniszterei  és  orvosai  tanácsára  levegőváltozás  és 
vigasztalódás céljából a fiatal királlyal együtt annak ebersdorfi kastélyába indult. A rákövetkező 
kedden nyolc és kilenc óra között a következő ceremóniák mellett a császárné holttestét kihozták az 
augusztinusok templomából, és a kapucinusoknál eltemették. Elől lovagolt a méltóságos Gonzaga 
herceg, császári helytartó egy század muskétás előtt, akik helyet biztosítottak a tülekedő tömegben. 
Őket  követték  a  hosszú  kabátba  öltözött  udvaroncok,  majd  az  augusztinus,  utánuk  pedig  a 
kapucinus szerzetesek, ezután Bécs püspöke és a legelőkelőbb lovagok következtek. A ravatalt a  
császárné  arannyal  átszőtt,  címerekkel  díszített  fekete  lepellel  borított  holttestével,  a  három 
koronával, a jogarral és a birodalmi almával negyven gróf és báró vitte. Mögöttük lépdelt a fiatal 
Lipót  főherceg  saját  főudvarmesterével,  őt  követte  az  özvegy  Eleonóra  császárnő.  Utoljára 
hercegek,  grófok  és  nemesek  következtek  az  udvarhölgyekkel  együtt.  A  menetet  egy  század 
muskétás zárta le.”301 

A császár halálára vonatkozóan pedig így ír: „Időközben császári Őfelsége állapota 
március közepe táján elkezdett rosszabbra fordulni, és ágynak esett. Azonban állapota nemsokára 
újra javulásnak indult, annyira, hogy Nagyhéten istentiszteleten vett részt az udvari kápolnában. 
Ez a javulás azonban nem bizonyult tartósnak, hanem ez a gyengeség egyszerre hirtelen annyira 
levette  a lábáról,  és  eluralkodott  rajta,  hogy császári  Őfelsége  négy nappal  ezután elhalálozott.  
Halálának időpontja a régi naptár szerinti március 23. (új naptár szerinti április 2.), reggeli negyed 
5. Bécsben halt meg a császári rezidencián. Ezután holttestét három napon át az előcsarnokban 
közszemlére  tették,  és  március  26-án  (április  5-én)  a  császár  holttestének  eltemetésére  minden 
előkészületet  megtettek.  Az  útvonalat,  amelyen  a  császár  holttestét  majd  szállítani  fogják,  az 
augusztinusoktól  a  kapucinusok  templomáig  deszkával  borították.  Este  nyolc  órakor  minden 
templomban elkezdtek harangozni. A temetési menet résztvevői a Burgban már összegyűltek, és 
készen álltak. A menet nemsokára elindult a következő rendben: az egyházi rendek tagjai, akik 
Bécsben nagy számban voltak, egymás után elöl vonultak, utánuk következtek a kanonokok. Majd 

297 Rohr, J. B.: Einleitung i. m. 273. Hawlik, M.– de Water, V.: Der schöne Tod i. m. 72.
298 Annales Domestici-ből, Kurtze Verfassung, Fol. 225. Hawlik, M. – de Water, V.: Der schöne Tod i. m. 
72.
299 Hawlik, M. – de Water, V.: Der schöne Tod i. m. 70–72.
300 III.  Ferdinánd gyásza  után hamar  hozzálátott,  hogy folytassa  uralkodói  feladatait,  októberben  már 
török követeket fogadott. TE VI. 481.
301 TE VI. 882–883.
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az apátok, prelátusok és a bécsi püspök. Ezután következett egy fa koporsóban a császár holtteste,  
amely  fekete  és  aranyszínű lepellel  volt  letakarva,  és  amelyre  sok címert  hímeztek.  A koporsót 
harminc császári kamarás vitte. A koporsóra két párnát tettek. Az egyik a holttest fejénél volt, és 
ráhelyezték a római koronát a birodalmi almával és a jogarral együtt. A másik párna a holttest  
lábainál volt, és erre a magyar és a cseh koronát helyezték.302 A koporsó után vonult a főherceg, 
majd a császári udvarnál jelenlevő nagykövetek, a pápai, a spanyol és a velencei nagykövet egymás  
mellett  haladt,  utánuk  pedig  Lobkowitz  és  Auersperg  hercegek  következtek.  Őket  követték  a 
császári titkos tanácsosok és magas beosztású egyéb tisztségviselők. Ezután következtek a királyi és 
főhercegi  udvartartás  emberei.  A temetési  menetet  egy század városi  katona zárta  le.  Mikor a 
menet megérkezett a Kapucinustemplomba, csak az Ágoston-rendi és a kapucinus barátok mentek 
be,  a  többiek oldalra vonultak.  A templomot  fekete  posztóval  körben teljesen  bevonták,  és  két 
oldalra  különböző  császári  címereket  és  pajzsokat  függesztettek  fel.  Az  oltár  közelében  egy 
színpadot építettek fel, amely fekete-aranyszínű lepellel volt lefedve. A holttestet erre helyezték. A 
püspök belépett  a  templomba az  apátokkal  és  a  prelátusokkal  együtt,  és  elvégezte  az  ilyenkor 
szokásos  teendőket  a  füstölőkkel  és  a  szenteltvízzel  való  meglocsolással,  amelyeket  a  Katolikus 
Egyház  szertartásrendje  előír.  Ezután  előlépett  nyolc  kapucinus  barát,  akik  a  koporsót  a 
megnyitott  boltíves  helyiségbe  süllyesztették,  ahol  már  sok,  Habsburg-házból  származó  halott 
aludta örök álmát. Ezzel a császári temetés befejeződött, és a menet résztvevői újra visszatértek a 
Burgba.”303 

Alapvetően a  Theatrum  Europaeumra  alapozva  Mencke  is  közöl  I.  Lipótról 
szóló  nagy  életrajzi  művében  temetési  leírásokat,  mint  ahogyan  a  császár  első 
feleségének halála esetén is történt. Margit Terézia 1673-ban halt meg: „1673. március 2-
án (12-én) Lipót császár első felesége gyermekágyi lázban elhunyt. Őfelsége, a császár még aznap 
éjjel udvartartása nélkül Schönbrunnba indult, és rögvest futárokat menesztett Spanyolországba, 
Franciaországba  és  a  Birodalom  más  választófejedelmeihez,  uralkodóihoz,  hogy  az  elhunyt 
császárnétól két napon belül mindenki  búcsút  vehessen. Ezt követően 12 főpap, a teljes papság, 
valamint a német rend nagymestere és a miniszterek kíséretében a császárnét és császári hercegnőt  
az Új Piactéren elhelyezkedő Kapucinus Császári Sírboltban a teljes testőrség díszőrsége mellett 
helyezték örök nyugalomra.  Ugyanide temették a császárné boncolásakor és  balzsamozásakor a 
hasában  talált  négy  hónapos  magzatát  is,  aki  fiúgyermek  lett  volna.  Ugyanezen  hónap  30-án 
Őfelsége,  a  császár  visszatért  Bécsbe,  ahol  három  napon  át  az  udvari  templomban,  az 
augusztinusoknál,  2500  mécses  meggyújtása  mellett  a  legnagyobb  áhítattal  emlékeztek  meg  a 
császárnéról.”304 

A  Habsburg-uralkodók  ünnepélyes  temetései  gyakran  váltak  olyan  hatalmi, 
politikai  demonstrációvá,  amelyben  a  jelentéshordozó  szerepet  a  képzőművészeti 
kifejezési  formák  kapták,  főként  a  bécsi  templomokban  állított  castrum dolorisok 
révén.305 
302 A 16. századi Habsburg-uralkodótemetéseken felvonultatott zászlók sorrendje vitathatatlanul igazolta 
azt, hogy a Magyar Királyság a Habsburg Monarchián belül igen előkelő, a Német-római Birodalmat 
követően a második helyen állt. A magyar királyi zászló ugyanis a cseh után és a Német-római Birodalom 
két  zászlója  előtt  szerepelt.  De  a  Magyar  Királyság  jelentőségét  mutatta  a  magyar  felségjelvények 
temetési menetben kijelölt helye is: a kardot, a jogart, az országalmát és a koronát a magyar főméltóságok  
szintén a cseh felségjelvények után és a birodalmiak előtt, azaz a hierarchiában ugyancsak a második 
helyen  vonultatták fel.  A hatalmi jelvények  ravatalon való elhelyezése  ugyancsak  erről  tanúskodik:  a 
ravatal közepére helyezett császári korona, a birodalmi alma, jogar és kard elé, azaz előkelőbb helyre a 
magyar  szimbólumok,  míg hátulra  a  cseh  felségjelvények  kerültek.  Mindezek  a  szertartás  résztvevői 
számára  szemléletesen  mutatták,  hogy a Habsburg Monarchián  belül  a  Magyar  Királyság  a második 
helyen áll. Pálffy G.: Habsburg Monarchia i. m. 307–308.
303 TE VII. 1034–1035.
304 Mencke, J. B.:  Leben i. m. 174–175. Mencke Margit Terézia halálának és temetésének ismertetése 
során a Theatrum Europaeum XI. kötetének 416. és 433. oldalára hivatkozik.  
305 Galavics G.:  Kössünk kardot i.  m. 111. A  castrum doloris az elhunyt  magasrangú személy díszes 
temetésére a templom belsejében emelt oltárszerű alkalmi építmény.  Uo. 82. A  Theatrum Europaeum 
VII.  kötetében egy metszet található a III.  Ferdinánd temetése alkalmából felállított  castrum dolorisról 
(Castrum Doloris  Ferdinandi  III.).  TE  VII.  1035.  I.  Lipót  temetésekor  Bécsben  öt  castrum  doloris 
készült,  és közülük hármon még egyszer  utoljára feltűnt a törökökön diadalt  arató császár alakja.  Az 
udvar  által  az  augusztinusok  templomában  állított  castrum  dolorison  az  oltárszerű  építményt  két 
diadaloszlop  fogta  közre,  tetejükön  haditrófeákkal  és  azokon  koronás  sasokkal.  A  jezsuita  templom 
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 4.2 A francia udvar XIV. Lajos uralkodása alatt  

Az  „Ancien  Régime”  udvara  a  francia  királyok  és  hozzátartozóik  nagymértékben 
kiterjesztett  háza  és  háztartása  volt,  a  szűkebb  vagy  tágabb  értelemben  ide  tartozó 
emberekkel. Annak a patriarchális uralmi formának magasan differenciált származéka, 
amelynek gyökere abban a tekintélyelvű pozícióban rejlik, amelyet a ház ura élvez a 
házhoz tartozó közösségen belül.  Az a tény,  hogy a királyok udvarukon belül a ház 
uraként gyakorolták a hatalmat, összefüggött az udvari állam patrimoniális jellegével, 
vagyis azzal, hogy az Állam központi szerve a tágabb értelemben vett királyi háztartás, 
tehát az „udvar”. A királynak az ország felett gyakorolt uralma a fejedelem házon és 
udvaron belüli uralmának kiterjesztését jelentette, és beépült abba. Amit XIV. Lajos e 
fejlődés csúcspontjaként és egyben fordulópontjaként véghezvitt, kísérlet volt arra, hogy 
országát saját személyes tulajdonaként, az udvartartás folytatásaként szervezze meg. Az 
udvart, a király elsődleges cselekvési hatókörét nem hagyta érintetlenül a király uralmi 
szférájának fokozatos kitágulása és területi növekedése. A király, a Királyi Ház ura e 
fejlődés végén annak szükségességével szembesült, hogy házából, ház-és udvartartásán 
keresztül az egész nagy országot kormányozza, ami átalakította az udvartartást (Maison 
du Roi)  is.  Az ország nagysága  és a királyi  udvartartás  mérete  közötti  kölcsönhatás 
szembetűnő  terméke  a  királyi  kastély,  a  versailles-i  udvar,  amelyen  belül  a  király 
legszemélyesebb  cselekedetei  is  magukon  viselték  az  állami  tevékenységek 
szertartásosságát,  ahogyan  kívüle  minden  állami  ténykedés  a  király  személyes 
cselekvésének jellegét viselte.306

A francia udvart a Valois-k teremtették meg, a Bourbonok pedig megörökölték. 
1661-ben, mikor  XIV. Lajos ténylegesen megkezdte  uralkodását,  a francia  udvarnak 
már megvoltak a szokásai, hagyományai. XIV. Lajos érdeme és dicsősége abban rejlik, 
hogy újjáélesztette  és  tökéletesítette  e  szokásokat  és  hagyományokat,  egyesítésükkel 
pedig a világon egyedülálló udvart teremtett.307   

A francia  királyi  udvar  1682-ben  költözött  át  Versailles-ba.  Addig  a  párizsi 
Louvre-ban volt hivatalosan az udvar székhelye, de XIV. Lajos a Fronde alatt szerzett 
negatív tapasztalatai miatt nem lelkesedett túlzottan a francia fővárosért, ezért nagyon 

halotti építményén pedig — Andrea Pozzo (1642–1709) alkotásán — égi magasságban ágaskodó lován, 
hadvezérként  jelent  meg  I.  Lipót,  míg  a  spanyol  kongregációnál,  az  Antonio  Beduzzi  (1675–1735) 
tervezte castrum dolorison I. Lipót szarkofágja török foglyokra és haditrófeákra nehezedett, és a császár 
arcképét az Örökkévalóság emelte magasba, míg a császári sas az Idő figuráját a mélybe taszította. A 
castrum dolorisoknak ez a fajta,  teljesen általános,  a  diadalt,  az időtlen, örökké fennmaradó hírnevet  
hangsúlyozó közelítésmódja,  melyet  itt  I.  Lipót temetése kapcsán egy allegorikus képi nyelv toposzai  
testesítenek  meg,  az  1710–1730-as  évek  bécsi  udvari  művészetében  a  török  téma szinte  kizárólagos 
megjelenési formája lett.  Galavics G.: Kössünk kardot i. m. 111–112. A császári hadvezér, Wolfgang 
Julius Hohenlohe (1622–1698) temetésére készült  castrum dolorist nyolc korinthoszi oszlop tartotta. A 
sokféle látványelemmel megkomponált ravatal kupola felső részében két angyal emelte fel a ravatalképet,  
melyen  Hohenlohe  páncélban,  kezében  marsallbottal,  félalakos  portrén  látható.  A  kupolán  a  sok 
gyertyának köszönhetően a címerállat, a főnix tűzből való újjászületését szimbolizálták. Csillár világította 
meg  a  castrum  doloris belsejét  is.  Az  örök  élet  kapujára  emlékeztető,  de  a  földi  dicsőségről  is 
megemlékező  castrum dolorisban Hohenlohe  tiszteletére  nem a  hadi  sikereire  emlékeztető  trófeákat, 
lándzsákat,  zászlókat,  kardokat,  pajzsokat  helyeztek  el,  hanem  a  napra  utaló  emblémákat,  mivel 
Hohenlohe a kereszténységet a törökökkel szemben napként védte, amelynek a fényessége messze földet 
bevilágít. A 17. század második felében a nap a hatalomgyakorlás közkedvelt szimbólumává vált, amely 
különösen XIV. Lajos később tárgyalandó napkultuszára volt jellemző.  G. Etényi N.: Hohenlohe i. m. 
441.   
306 Norbert Elias: Az udvari társadalom. A királyság és az udvari arisztokrácia szociológiai jellemzőinek 
vizsgálata. Bp. 2005. 56–58.
307 Jean-François Solnon: La Cour de France. Paris 1987. 349–350.
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gyakran  kelt  útra  különböző  vidéki  kastélyokba.  Ilyenkor  az  egész  udvartartás 
felkerekedett,  és  a  rossz  minőségű  utakon  való  poroszkálás,  vánszorgás  gyakran 
napokig, sőt messzebb fekvő kastélyok esetében akár hetekig is eltarthatott.  A király 
által  gyakran  látogatott  kastélyok  közé  tartozott  többek  között  Fontainebleau, 
Vincennes, Saint-Germain, Vaux-le-Vicomte, Blois, Chantilly, Chambord, Sceaux vagy 
éppen Dampierre.

XIV. Lajos uralomra kerülésével újra felelevenítették a Valois-k és IV. Henrik 
(1589–1610)  stratégiáját,  a  királyi  hatalom  térbeli  centrumait  elkezdték  kiemelni, 
hangsúlyozni.  1661-től  kezdve  minden  királyi  kastélyban  művészeti  munkálatokat 
végeztek, még azokban is, amelyek már régóta nem szolgáltak királyi rezidenciaként, 
mint például a Loire és az Oise folyók mentén fekvőkben is. A királyi főrezidenciák 
hálózata Ile-de-France-ra korlátozódott. Colbert308 elvállalta a Louvre belső udvarának 
megnégyszerezését,  amelyet  még  IV.  Henrik  vett  tervbe.  Hogy  az  udvarban  a 
munkálatok  ideje  alatt  is  lakni  lehessen,  Colbert  restauráltatta  a  Tuileriákat. 
Fontainebleau és Saint-Germain kiemelkedően fontos királyi rezidenciákká váltak.309  

 4.2.1 A versailles-i kastély  

A királyi palota egy meghatározott épületben, a versailles-i kastélyban öltötte magára 
legfőbb, legtökéletesebb megtestesülését.310 Manfred Kossok német történész szavaival 
élve Versailles az abszolút hatalmi kibontakozás és önábrázolás kővé vált inkarnációja. 
A  kastélyt  barokk  pompa  szerint  alakították  ki.  Kocsifelhajtók,  kapuzatok,  lépcsők 
voltak  azok  a  kulisszák,  amelyek  előtt  hintók,  lakájok  sorfalának  és  ceremoniális 
eseményeknek a látványa bontakozott ki. A túlméretezett barokk palota gigantikus tánc-
és ünnepi termeivel az új világszemlélet alkalmas színpadát kínálta. Versailles, a 17. 
század  építészeti  világcsodája,  kertjei  és  parkjai,  a  zenélő  kutak  és  vízijátékok,  a 
csaknem végtelenül és szakadatlanul folyó ünnepi események révén valóságos orgiáját 
jelentették  a  szemnek,  a  fülnek  és  egyéb  érzéseknek:  mindez  a  kővé  vált  hatalom 
látványos  megtestesülése  volt.  A  kastély  alkotta  a  csúcspontját  a  francia 
abszolutizmusnak,  és  addig  ismeretlen  stílusérzést  hozott  létre:  a  hosszú  galériák 
ragyogó arany, fehér és világoskék belső kiképzéseikkel, amelyek a Bourbonok színei 
voltak,  márvány  és  csiszolt  üvegek,  amelyekkel  kialakították  a  tükörterem 
felülmúlhatatlan csillogását. Mindezt még fokozta a fantáziadús dekoráció a nappal és a 
két  keresztezett  „L”  betűvel,  mint  főmotívum,  továbbá  a  művészileg  megformált 
növényvilág, mindenütt babér, mirtusz és egzotikus gyümölcsök. Arany és fehér, mint a 
kialakítás alaptónusai ragyogó fényességbe öltöztették a kastélyt, amely semmiben sem 
hasonlított  a  korábbi  uralkodói  rezidenciák  súlyos  és  nyomasztó  borításaira.  Az 
aranyból megformált nap mindenütt jelen volt. Nagy ajtók uralták a térbeli dimenziók 
hatását, és engedélyeztek szabad mozgást az udvarnál jelen levő számtalan vendégnek. 
Pompás  gobelinek  és  allegorikus  festmények  díszítették  a  falakat,  a  termeknek  a 

308 Jean-Baptiste  Colbert  (1619–1683),  államtanácsos,  a  pénzügyek  általános  ellenőre,  tengerészeti, 
kereskedelmi  és  a  Királyi  Ház  államtitkára.  Petitfils,  J-C.:  Louis  XIV.  i.  m.  739.  Mazarin  híve  és 
személyes intendánsa volt. 1661-ben lett pénzügyi intendáns, gyorsan emelkedett a hivatali ranglétrán.  
Ugyanebben az évben rábízták a tengerészet felügyeletét, és a Magas Tanácsnak is tagja lett. 1664-ben 
építészeti főfelügyelő,  1665-ben a pénzügyek általános ellenőre,  a Királyi  Ház államtitkára.  1669-ben 
keleti és nyugati tengerészeti államtitkár. Louis XIV.: Mémoires i. m. 69.
309 Gérard  Sabatier:  Ikonographische  Programme  und  Legitimation  der  königlichen  Autorität  in 
Frankreich im 17. Jahrhundert. In: Staatsbildung als kultureller Prozess. 276. 
310 Elias, N.: Az udvari i. m. 101.
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számtalan  csillárba  elhelyezett  gyertya  nappali  fényt  kölcsönzött  –  semmi  sem 
emlékeztetett a korábbi idők szűkös építészetére.311            

XIV. Lajos nem azért  építetett  egy új palotát  Versailles-ban, mert  menekülni 
akart Párizsból egy új  Fronde-tól való félelmében, hanem azért, hogy saját kézjegyét 
hátrahagyja, hogy ezzel is történelmet írjon. Versailles megteremtésénél a lényeg a szűz 
természet  legyőzése,  a  vad  világ  civilizálása  volt,  vagyis  a  mocsarakból,  az  erdők 
káoszából megteremteni a rendet, a harmóniát, az ízlést, a mértéket. Ezenkívül ez a vad 
és eldugott hely megfelelt XIV. Lajos szabad ég iránti hatalmas vágyának, amit sehol 
máshol, még Saint-Germainben sem talált meg.312

XIII. Lajos (1610–1643) 1623-ban építtetett Versailles-ban egy vadászlakot.313 A 
Theatrum Europaeum egy  beszámolója  szerint  „1664.  január  20-án  (30-án)  XIV.  Lajos 
anyjával, feleségével, fivérével, továbbá Enghien herceggel, Soissons grófnővel és más magasrangú 
hölgyekkel Versailles-ba ment, hogy ebédre lássa őket vendégül. A két királynő különösen a ház 
pompás szobáit csodálta meg, majd este a társaság visszatért a városba.”314 

A Saint-Germain közelében fekvő Versailles-t  korábban mindenekelőtt  kertjei 
miatt használták, amelyeket célzottan kiterjesztettek, és újra létesítettek. Versailles volt 
a vidéki tartózkodások és az ünnepek helyszíne. 1668 és 1740 között emeltek kezdetben 
Le Vau (1612–1670),  majd  később d’Orbay (1634–1697)  tervei  alapján  XIII.  Lajos 
kastélya mellett egy épületet, amelynek kerti homlokzata megtartotta az itáliai stílust. 
1678-ban a  király elhatározta,  hogy ezt  az épületet  tovább bővíti,  hogy itt  legyen a 
szállása  a  királyi  családnak,  a  kormánynak  és  az  udvarnak  is.  Ez  a  fajta 
„rezidenciapolitika”  annak  tulajdonítható,  hogy  Franciaország  „önábrázolása” 
alapvetően megváltozott.  A hagyományos  királyi  utazó  udvar  korszaka véget  ért.  A 
politikai  centralizáció  és  az  igazgatási  apparátus  kiépítése  a  tartományokba  való 
utazásokat — amelyek korábban szokásosak voltak — feleslegessé tették. A tartományi 
felkelések megszűntek, a nemességet integrálták a hadseregbe és az államapparátusba, a 
városok is elveszítették autonómiájukat. Az uralkodó ezért nem látta szükségét annak, 
hogy Királyságának tartományait meglátogassa, és a városokba való ünnepélyes királyi 
bevonulások  is  elvesztették  korábbi  jelképes  funkciójukat,  az  1660.  augusztus  26-i 
párizsi bevonulás volt az utolsó nagy „Entrée Royale”. Másrészt a bürokrácia, amely a 
17. század folyamán a hivatalok megnégyszereződésével kifejlődött, és amely Colbert 
alatt még tovább terjeszkedett, arra kényszerítette XIV. Lajost, hogy tartósan egy helyen 
tartózkodjon, amelyet az ellátási hálózat (különösen az élelmiszerellátás) nagymértékű 
javulása lehetővé is tett. A királyi kastélyban éltek a királyi család tagjai, akik addig 
gyakran  egymástól  elválasztva  laktak,  a  miniszterek,  akiknek  Versailles-ban  saját 
lakosztályaik  (appartements)  voltak,  titkáraikkal  és  munkatársaikkal,  továbbá  itt 
működtek a minisztériumok archívumai is. Ezenfelül XIV. Lajos kastélyának fedele alá 
akarta hozni udvari államának minden hivatalviselőjét és a királyi dinasztia tagjainak 
saját  udvartartását  is.  Az  udvaroncoknak  és  szolgálóiknak  is  Versailles-ban  kellett 
élniük,  akik pedig a 17. század közepéig saját párizsi  palotáikban laktak,  amelyek a 
királyi palota körül helyezkedtek el, vagy pedig házakat béreltek. Ez az Európa-szerte 
szokatlan  és  új  koncepció,  hogy  egy  városszerű  királyi  kastélyt  hozott  létre,  arra 

311 Werner Faultisch:  Medien zwischen Herrschaft und Revolte. Die Medienkultur der frühen Neuzeit 
(1400–1700). Göttingen 1998. 195–196. 
312 Jean-Christian Petitfils: Louis XIV. Paris 2002. 427–428.
313 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 158. XIII. Lajos ifjú dauphinként először 1607-ben vadászott a környéken, 
és mivel szerette ezt a csendes, elhagyatott helyet, 1623-ban egy kis vadászházat építtetett itt. XIV. Lajos  
pedig először 1651-ben, 13 éves korában vadászott a területen nevelője társaságában. Versailles-nak a 17.  
század elején kevesebb, mint 500 lakosa volt. Frédéric Tiberghien: Versailles, le chantier de Louis XIV. 
1662–1715. Paris 2006. 14–16. 
314 TE IX. 1426–1427.  
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ösztönözte  XIV.  Lajost,  hogy  a  Királyság  minden  korábbi  rezidenciáját  feladja, 
gyakorlatilag Versailles-t a semmiből tette Franciaország központjává.315 

Az ötlet,  hogy idehelyezzék az udvart és a kormányt,  csak 1677-ben született 
meg,  és  1682 májusában  valósult  meg.316 1678-ban  a  trónörökös  és  a  trónörökösnő 
részére megépítették a déli szárnyat, 1682 és 1684 között két minisztériumi szárnyat, 
majd 1684 és 1689 között az északi szárnyat.317 Mivel a királyi és hercegi lakosztályok 
elosztása állandóan változott,  emiatt  a  bizonytalankodás  miatt  a  király lakosztálya  a 
kastély  közepén,  az  első  emeleten  csak  1701-ben  készült  el  teljesen,  a  tanácsterem 
mellett.318 Annak, hogy a király lakosztályát középen helyezték el, szimbolikus jelentése 
volt,  miszerint  innen  ered  a  dinasztia.  A  király  lakosztálya  hét  helyiségből  állt, 
amelyeket  az  olymposi  isteneknek  szenteltek:  Dianának,  Marsnak,  Mercuriusnak, 
Apollónak, Jupiternek, Saturnusnak és Venusnak.319 

A versailles-i palotán XIV. Lajos egész uralkodása alatt folyamatosan dolgoztak, 
mintegy 36000 ember.320 Versailles főépítészei Le Roy, Le Vau és d’Orbay voltak. XIII. 
Lajos kis vadászházát megnagyobbították,  és három nagy homlokzatot alakítottak ki. 
Az  építkezés  sok  bizonytalansággal,  hezitálással,  hibával,  pénzszűke  miatti 
késedelemmel  zajlott.321 Az építkezési  költségek nem voltak  túlságosan magasak,  az 
éves állami kiadások 3-4%-a, amely nem haladta meg a 82 millió frankot (livres).322 Ez 

315 Sabatier, G.: Ikonographische Programme i. m. 276–277. 
316 XIV. Lajos 1677-ben hozta nyilvánosságra döntését, hogy Versailles-ban telepszik le, azonban egészen 
1682. május 6-ig kellett várnia, amíg udvarával ténylegesen beköltözhetett.  Tiberghien, F.: Versailles i. 
m. 17.
317 1670/71-ben  négy  kő-és  téglapavilon  épült  az  előudvarban  az  államtitkárok  számára.  1679-ben 
egyesítették a pavilonokat, ezáltal létrejött a miniszteri szárny, melynek földszintjén helyezkedtek el az  
irodák, az emeleten a miniszterek lakosztályai, míg a tetőtérben a családtagok lakásai. Uo. 17–18.  
318 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 428–430. 
319 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 159.
320 Versailles-ban az építkezésen a munkások száma a néhány száztól egészen a több tízezerig változott, 
és  polgári  (civil),  valamint  katonai  elemekből  tevődött  össze.  Csúcspontját  1685-ben  érte  el,  amikor 
36000 fő dolgozott rajta. A katonai munkaerőt, mely a polgári munkaerőnél olcsóbb volt, elsősorban a 
földmunkák, kubikosmunkák során alkalmazták. 1665-től a Svájci Gárda gyalogságát is felhasználták, 
mely 1661-ben 12000 főt  számlált.  1678-ban például,  amikor az  építkezéseken dolgozó 30000 főből 
csupán 800 volt civil, a többi pedig katona, akkor a francia hadseregben a gyalogság 22000 főt, a lovasok 
és dragonyosok pedig 60000 főt tettek ki, vagyis a hadsereg kb. 10%-a dolgozott az építkezésen. Egy  
napszámos, illetve segédmunkás általában napi 20 solt, a mesterlegény 30 solt, míg a mesterember 40–50 
solt keresett. A béreket általában kéthetente, többnyire szombaton fizették ki. A hadsereg által élelmezett 
és ruházott katonák zsoldja a seregben 1660-ban igen szerény volt: napi 5 sol a gyalogsági katonának, 7 
sol a  tizedesnek,  10  sol  az  őrmesternek,  15  sol  a  zászlósnak,  1  livre a  hadnagynak  és  2.5  livres a 
kapitánynak. A versailles-i építkezéseken dolgozó katonák a normál zsold kétszeresét kapták, elsősorban 
azért,  hogy  maguk  fizethessék  élelmezésüket.  Azonban  az  építkezés  vezetői  értelemszerűen  ennél 
lényegesen többet kaptak: pl. Colbert bérezése 1682-ben 21200 és 40000 livres között mozgott, Charles 
Le Brun (1619–1690, első festő) 1664-ben 7600, míg 1682-ben 12000 livres-t kapott. Le Vau (főépítész) 
jutalma 1664-ben 6000 livres volt, míg Le Nôtre (1613–1700, kertépítő művész) 1664-ben 6530, 1682-
ben pedig 5440 livres  bérezésben részesült. A munkaidő húsvéttól Szent Márton napjáig, október 11-ig 
reggel  5  órától  este  7  óráig  tartott,  Szent  Márton  napjától  húsvétig  pedig  reggel  6-tól  este  6-ig.  A  
munkanapot azonban szünetek szakították meg, hogy a munkások tudjanak enni és pihenni: az első szünet 
délelőtt 9 és 10 óra között, míg a második 14 és 15 óra között volt. Szombaton csak délig, vasárnap és  
ünnepnapokon pedig nem dolgoztak. Tiberghien, F.: Versailles i. m. 123–147.        
321 Az építkezés atmoszféráját jól illusztrálja Van der Meulen festménye (1669), amelyet a londoni St. 
James palotában őriznek. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 428.
322 A  versailles-i  kastély  összkiadásait  1661  és  1715  között  82  millió  livres-re  becsülik.  Az  udvar 
költségei  több mint negyedét  felemésztették az államkincstár bevételeinek,  az uralkodó magáncéljaira 
pedig több mint kétmillió  livres folyt  el.  Faultisch, W.: Die Medienkultur i. m. 209. 1664-től 1715-ig 
magára a versailles-i kastély épületére összesen 42265899 livres-t, különböző egyéb épületekre összesen 
10142196  livres-t,  a  kertekre  és  a  vízrendszerre  (szökőkutak,  tavak  stb.)  összesen  16192308  livres-t 
költöttek. Tiberghien, F.: Versailles i. m. 338.  1662 és 1695 között a király udvartartásának költségeire 
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két–három  katonai  hadjárat  összegének  felelt  meg.  Az  építkezés  során  XIV.  Lajos 
személyesen döntött, ha például nem tetszett neki egy homlokzat, lebontatta.323

A versailles-i kastély harmonikusan illeszkedik környezetébe. A szobroknak is 
megvan a maguk funkciója az egységes kép kialakításában. A kastély parkjai és kertjei 
úgy  jelennek  meg,  mint  emberi  kéz  által  teremtett,  barokk  formára  kényszerített 
természet, a szimmetrikus kialakítás tükrözi az építészet szigorú törvényeit. Teraszok, 
széles márványlépcsők, orangerie-k, vízmedencék kutakkal, egy Grand Canal velencei 
gondolákkal, grottaformában kialakított élősövények „gáláns” hölgyek és urak számára, 
lugasok, bronzból és márványból megformált alakok – mindezek a természet és a táj 
differenciált alkotórészeit képezték.324 

5103035  livres-t fordítottak, ami az összes kiadás 27%-a volt.  Építkezésekre ugyanezen időszak alatt  
4704464 livres-t költöttek (összes kiadás 25%-a), míg katonai kiadásokra 1533814 livres-t (összes kiadás 
8%-a). A francia udvar kiadásai 1662 és 1695 között összesen 18808038 livres-t tettek ki, ami jócskán 
meghaladja az 1600 és 1656 között elköltött 8353965 livres-t.  Jeroen Duindam: Vienna and Versailles. 
The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550–1780. Cambridge 2003. 66.     
323 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 428. XIV. Lajos később is az udvar minden rezdülésén rajta tartotta a  
szemét,  a  palotában  semmi sem kerülte  el  a  figyelmét.  Az alábbi  eset  Trianonban történt:  „Louvois  
(François  Michel,  Louvois  márki, Chaville ura (1641–1691),  hadügyi  államtitkár,  államminiszter.  Uo. 
754.) akkoriban a paloták főfelügyelője volt. A király, akinek roppant éles szeme volt, észrevette, hogy az  
egyik ablak keskenyebb a többinél. Az ablakközök épp csak hogy elkészültek, még nem kapcsolták össze  
őket  a  kerettel.  A  király  megmutatta  Louvois-nak,  és  meghagyta,  hogy  igazítsák  ki,  ami  akkor  még  
könnyűszerrel megtörténhetett volna. Louvois azonban erősködött, hogy az ablak úgy van jól, ahogy van;  
a király aznap is, másnap is unszolta, ám a gőgös, nyers és méltóságában felfuvalkodott Louvois ekkor  
sem  engedett.  Másnap  a  király  a  folyosón  megpillantotta  Le  Nôtre-t.  Noha  Le  Nôtre-nak  csak  a  
kertművészet  volt a mestersége,  amiben szerfölött ki  is tűnt, a király építkezési  ügyekben is gyakorta  
kikérte a véleményét: megkérdezte, hogy járt-e Trianonban. Le Nôtre azt felelte, hogy nem, mire a király  
megparancsolta, hogy menjen el. Le Nôtre arra az eredményre jutott, és ezt jelentette is, hogy a királynak  
van igaza, az ablak néhány hüvelykkel keskenyebb.” Saint-Simon herceg emlékiratai. Vál. Réz Pál. Bp. 
1987. 280–281. 
324 Faultisch, W.: Die Medienkultur i. m. 196. A versailles-i kastélynak van egy tágas előudvara (avant-
cour), amelyen a nyugat felől érkezőknek kellett keresztülmennie vagy-hajtatnia. Ez inkább nyitott térre 
emlékeztet, mintsem szoros értelemben vett udvarra. Két oldalán egy-egy fasor vezet a kastélyhoz, ezeket 
két oldalról hosszan elnyúló kelet-nyugati épületszárny szegélyezi, amelyeket elsősorban a tanácsosoknak 
és a minisztereknek szántak. Ezután következik a tulajdonképpeni kastély.  Itt  az udvar beszűkül. Egy 
négyszögletű udvar beletorkollik egy kisebb udvarba, ez a kettő együtt  alkotja a királyi  udvart (Cour 
Royale), majd következik a még szűkebb márványudvar, amelyet három oldalról a középső kastélyépület  
fog körül. Ez a középső rész is akkora, hogy belsejében négy további kis udvart alkot, kettőt jobb, kettőt  
bal felől. Ennek a középső kastélynak az első emeletén lakott udvartartásával a király és a királyné. A 
Cour Royale nagy részét a középső épület két keskeny nyúlványa alkotja, ezekhez csatlakozik északon és 
délen a kastély két óriási, hosszan elnyúló oldalszárnya.  Az északiban helyezkedik el többek között a  
kápolna és egy kis udvarral elválasztva az operaelőadások számára kialakított terem, a déliben többek 
között  a  királyi  hercegeknek,  illetve  a  király  fivérének  a  helyiségei.  Ez  az  egész  épület  szárnyaival, 
udvaraival, száz meg száz lakosztályával, ezer meg ezer szobájával, nagyobb és kisebb, hol sötét, hol 
világos folyosóival alkotta XIV. Lajos korában az udvar és az udvari társadalom foglalatát. Elias, N.: Az 
udvari i. m. 102–103. 
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A  versailles-i  kastély  három  legnevezetesebb  terme  a  „Nagy  Galléria”,325 a 
„Követek lépcsője”326 és a „Háború és Béke szalonja”327 volt. Ezeknek kialakítása Jules 
Hardouin  Mansart  (1646–1708)  nevéhez  fűződik,  akit  1675-ben  neveztek  ki 
főépítésznek. Rendkívül nagy kegynek örvendett az udvarban, állandóan hozzátartozott 
XIV. Lajos kíséretéhez.328

A Le Nôtre329 által tervezett park allegorikus térhez hasonlítható, amely gazdag 
pogány mitológiai elemekben és barokk szimbolikákban, és mintegy a nap és víz nászát, 
az  élet  és  halál,  a  fény  és  árnyék  harcát  szimbolizálja.  Számos  mulatság  díszletéül 
szolgált, ahol vég nélkül ismétlődtek a nap különböző allegóriái, mint például az 1668 
júliusában  és  az  1674  nyarán  rendezett  rendkívüli  éjszakai  mulatság  során.  Bár  a 
kastélynak három szárnya van, a park felől nézve mégis egységes látványt nyújt.330

325 1678-ban Mansart befedte a Le Vau által épített itáliai stílusú teraszt, hogy összekösse a királyi és a 
királynői lakosztályokat – így jött létre a „Nagy Galéria”. Ennek belső díszítését a festő Charles Le Brun 
végezte, és XIV. Lajos döntése alapján az Apollo-központú díszítés helyett uralkodásának nagy katonai,  
politikai és adminisztratív eseményeit mutatták be. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 429. A „Nagy Galéria” 
számára eredetileg mitológiai  témát terveztek, nevezetesen Herkules  életének és tetteinek ábrázolását. 
1678-ban azonban — a sikeres  nijmegeni  békekötés  idején — egy döntést  hoztak,  miszerint  ehelyett 
inkább  XIV.  Lajos  tetteit  mutassák  be.  Ennek  hátterében  valószínűleg  a  Magas  Tanács  politikai 
szempontjai húzódtak meg. A kilenc nagyformátumú és 18 kisebb festményen a király életének főbb 
eseményeit ábrázolják a pireneusi békétől kezdve a nijmegeni békéig. A nagy festmények közül nyolcat 
szenteltek a holland háborúnak, egyet pedig a király uralkodása kezdetének. Ezen XIV. Lajos ifjúságának 
virágában állva, közvetlenül esküvője után átveszi az Állam hajójának irányítását, és azon gondolkodik,  
hogyan  tehetné  boldoggá  alattvalóit,  és  hogyan  alázhatná  meg  ellenségeit.  A  képek  a  könnyebb 
értelmezhetőség kedvéért feliratokkal vannak ellátva. Az eredetileg Charpentiertől (1643–1704) származó 
szövegeket  Louvois  parancsára  Boileau  (1637–1711)  és  Racine  (1639–1699)  egyszerűbb  nyelvezetű 
felirataival  pótolták,  mivel  Louvois  Charpentier  feliratait  túl  bonyolultnak  találta.  A „Nagy Galéria” 
festményein  főképpen  XIV.  Lajos  hadi  sikerei  dominálnak,  a  belpolitikai  fejlesztések  a  háttérben 
maradnak  –  persze  ezeket  sokkal  nehezebb  is  látványosan  megörökíteni  (igazságügyi,  gazdasági  
reformok, művészetek pártolása, Párizs rendőrséggel való ellátása).  Peter Burke:  Die Inszenierung des 
Sonnenkönigs. Berlin 1993. 110.     
326 Hasonlóképpen impozáns látványt nyújtott a „Követek Lépcsője”. Ezt a nagy lépcsőt eredetileg azért 
építették,  hogy  a  győzelmes  háborúkból  hazatérő  királyt  illően  fogadhassák.  Később  azonban  főleg 
ünnepi alkalmakkor használták, pl. ha egy követ a királynál audiencián vett részt. A lépcsőház fő témája  
ebben az esetben is a háborús diadal volt. Franciaország legyőzött ellenségeit allegorikusan hidraként és 
pitonként  ábrázolták,  megfelelően  ellátva  őket  az  osztrák  és  a  spanyol  Habsburgok  címereivel.  A 
féldomborműveken XIV.  Lajos  uralkodása legjelentősebb eseményeit  örökítették meg,  mint például  a 
Rajnán való átkelést, Franche-Comté alávetését, a francia elsőbbség elismerését Spanyolországra nézve. 
Mindenesetre  nem  lehetett  kellemes  érzés  a  spanyol,  holland  vagy  éppen  az  angol  követeknek 
végigvonulniuk a lépcsőkön ilyen ábrázolások előtt. Uo. 110–111. A Theatrum Europaeum a különböző 
audienciák leírása során gyakran említi a „Követek lépcsőjét”.  
327 A  „Háború  és  Béke  szalonja”  ugyancsak  a  diadal  motívumát  erősítette.  Ennek  a  leghíresebb 
féldomborműve  egy  Antoine  Coysevox  (1640–1720)  márványreliefje  alapján  készült  gipszlenyomat, 
amely XIV. Lajost mutatja, amint keresztüllovagol két foglyon keresztül. Burke, P.: Die Inszenierung i. 
m. 111. 
328 Uo. 110–111.
329 Le  Nôtre  készítette  a  versailles-i  mellett  még  a  Vaux-le-Vicomte-i,  chantillyi  és  dijoni  kastélyok 
parkjának a terveit is. Saint-Simon i. m. 117.
330 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 429. A kor felfogásában a természet a környezet része volt, a főúri  
életforma természetes tere, a reprezentáció feltétele. Ritka növényeivel, berendezésével egyre inkább a 
barokk világkép része.  Antik hősök és  egyházi,  történelmi  személyiségek  szobrai,  raritások,  tavak és 
szökőkutak, vagyis korabeli  kifejezéssel  élve „ugró kutak” együttesébe bekerültek a középkorból és a 
reneszánsz világából örökölt, sövénnyel megszerkesztett és a kor mentalitását kifejező labirintusok. Van, 
ahol a szimmetrikusan elrendezett  reneszánsz kert  élt tovább, de jól megfigyelhető tendencia,  hogy a 
kellemes környezet, a felüdülés, a reprezentáció színhelye különös növények, ritka virágok, antik szobrok 
együttese lett. A mechanikus technikai tudás révén a szökőkutak és tavak nagy változatosságát hozták  
létre. Lippay György esztergomi érsek (1642-1666) pozsonyi  kertje világhírű volt a korban, amelyről  
1663-ban közel húsz lapból álló rézmetszetsorozat készült, ezekből azonban külön ábrázolása csak a két 
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XIII. Lajos három hektáros egyszerű kis vadászlakából 1715-re 11000 hektáros 
királyi rezidencia lett.331 Kezdetben az udvaroncok a palotán kívül, a király által nekik 
átengedett  telkeken  épített  épületekben  és  palotákban  laktak,  amely  város  egy  jól 
meghatározott  urbanizációs  terv  szerint  a  kastéllyal  azonos  ütemben  épült  ki.  XIV. 
Lajos szándéka az volt, hogy a kastély körül létrehozzon egy uralkodói székhelyet, ahol 
letelepítheti az arisztokráciát. Ebből a szempontból nem 1682 májusa a fontos, amikor a 
király a hivatalos rezidencia rangjára emelte a palotát, hanem 1684, amikor elhatározta, 
hogy  az  északi  szárnyat  lakosztályokra  osztja  fel,  és  saját  lakhelyén  helyezi  el  a 
nagyszámú udvaroncot. Ettől kezdve egyetlen egy helyen koncentrálódott a kormány és 
az  elit  ellenőrző  rendszere:  azaz  az  udvari  társadalom.332 Az  udvar  és  az  állami 
tisztségviselők elhelyezésének szükségessége végül egy modern város kialakulásához, 
az urbanizációhoz vezetett, ami 1670 és 1690 között ment végbe Versailles-ban.333 

XIV. Lajos 1715-ben bekövetkezett halála után unokaöccse, Orléans-i Fülöp334 

úgy határozott, hogy a kis XV. Lajos (1715–1774) Párizsban fog élni, az udvar tehát 
elhagyta Versailles-t, de 1722-ben visszatért.335

Versailles  vonzotta  a  közönséget,  a  kíváncsiskodókat,  külföldi  utazókat, 
nagyköveteket. Nem csupán királyi rezidencia és a kormány székhelye, hanem egyben 
Franciaország kirakata is volt. A „Grand Canalon” felvonultatott úszó miniatűr flotta 

szökőkútnak és az „olasz kertnek”  (Hortus italicus) maradt meg,  a  kert  többi részéről  csak a kertről 
készült  összkép  alapján  kaphatunk  fogalmat.  A  kert  egyik  legkiemelkedőbb  alkotása  a  Parnasszus 
hegyének szerepeltetése, amelynek megjelenítése különböző formákban a korban nagyon gyakori volt, 
így  például  I.  Lipót  Margit  Teréziával  kötött  esküvőjén  is  felbukkant.  A  Parnasszus  szimbólum 
kifejezheti  a  tudományok,  művészetek  és  irodalom iránti  rajongást  és  pártfogást,  és  mint  a  múzsák 
lakóhelye, antik isteni jelleget is kölcsönöz az adott helynek. Egy kortárs, Wilhelm Müller így írta le az  
érsek kertjének ezt a kiemelkedő alkotását: „A Parnasszus hegyén a Pegazus ló szárnyalt; alatta körül a 
hegyen múzsák és erdei istenek sokféle hangszerrel, dobbal, harsonával, hegedűvel, dudával. Mindezeket 
művészi vízmű tartja mozgásban, és olyan hangokat adnak, mintha az ember igazi zenészeket hallana. 
Annál  inkább  keltik  ezt  a  hatást,  mert  az  erdei  istenek  a  zenéléshez  használt  valamennyi  tagjukat  
mozgatják.”  A leírásból kiderül  a korabeli  kertekben alkalmazott  magas  színtű technikai  fejlettség és 
fantázia.  Galavics  Géza:  A magyarországi  kertek képzőművészeti  ábrázolásai.  I.  rész.  17. század. In: 
Történelmi kertek. Kertművészet és műemlékvédelem. Szerk. Galavics Géza. Bp. 2000. 168–177. 
331 Tibergien, F.: Versailles i. m. 25.
332 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 430.
333 Tibergien, F.:  Versailles  i.  m. 26. A modern város  ill.  az urbanizáció kialakulásának  jegyeit  több 
tényező is alátámasztja. Így pl. egy 1683. október 19-i rendőrségi rendelet előírta a háztulajdonosoknak, 
hogy takarítsák el a házuk előtti  szemetet,  törmeléket,  és sepregessenek el  az utca fél  szélességében.  
Ugyancsak a rend és tisztaság jegyében egy 1696-os rendelettel megtiltották, hogy a városon belül sertést  
tartsanak.  A  közvilágítás  érdekében  kötelezővé  tették  a  lakosság  számára,  hogy  8  ölenként  négy 
gyertyával felszerelt lámpásokat helyezzenek el házaik előtt, és október 22-e és március 22-e között este 6 
órakor  azokat  gyújtsák  meg.  Ennek elmulasztásáért  100  livres büntetés  járt.  Létrehozták  a  háztartási 
szemét  elszállítását  végző  szolgálatot  is,  ami  mindennap  —  még  vasárnap  és  ünnepnapokon  is  — 
működött reggel 7 órától, 10 sol fejében. Az 1699. március 18-i pátens alapján megalakult egy személy-és 
áruszállító  szolgálat  Párizsból  Versailles-ba  és  Versailles-ból  Saint-Germainbe.  A  naponta  működő 
szolgálat embereket, árukat, csomagokat szállított, és gondosan feljegyezték a szállított utasok nevét, a 
különböző árufajtákat, és felelősséget is vállaltak a szállított áruért. 1682-ben ez a szolgálat 6600 livres-t 
jövedelmezett Versailles-nak. A személyszállítás költsége a jármű minőségétől függött, de ha Őfelsége 
Versailles-ban tartózkodott, az tovább növelte a tarifát  (pl. hintón való utazás 40  sol,  de ha Őfelsége 
Versailles-ban volt, akkor csak 30 sol, postakocsin 30, illetve 25 sol, szekéren 20, illetve 15 sol). Az áruk 
szállítása  egységesen  6  dénár  volt  fontonként.  Két  földalatti  vízvezeték  gondoskodott  az  esővíz 
összegyűjtéséről és elvezetéséről, ezenkívül kialakítottak egy ivóvízvezetéket is a város főbb pontjain. 
Uo. 30–32.    
334 II.  Fülöp,  Chartres  herceg,  majd  orléans-i  herceg  (1674–1723),  „Franciaország  fiúunokája”, 
Franciaország régense. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 759.
335 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 163–164.
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pedig  mindenki  számára  azt  jelképezte,  hogy Franciaország  nem csupán szárazföldi 
hatalom, hanem, hogy tengeri hatalommá is vált.336 

 4.2.2 Az „automata király”  

A Versailles név azonban nemcsak a kastélyt, a termeket, a csodálatos parkot jelentette, 
hanem egy sajátságos világ – az udvari társadalom – mindennapi életét, rituáléját is.337 

Ebben  a  világban  a  király  élete  egy  rendkívül  precíz  napirend  kényszerének 
engedelmeskedett.  XIV. Lajos maga volt  a szabályosság,  a  rend, egyfajta  „automata 
király”.338 Míg nagyatyja  és  atyja  nem törődtek  a  ceremóniákkal,  addig  XIV. Lajos 
hosszú élete minden pillanatát és mozdulatát a rituálék szabályozták. A király és egész 
környezete az etikett szabályait követte.339 

Az  uralkodó  reggeli  felkelésétől  kezdve  az  éjszakai  lefekvéséig  minden 
ceremoniális  esemény  volt.  A  felkelés  két  részből  állt:  a  kevésbé  formális  „kis 
felkelésből” (petit  lever) és a fényűző „nagy felkelésből” (grand lever).340 A felkelés 
ceremóniája egy aprólékos és megmagyarázhatatlan rend szerint ritualizált balett volt. 
Reggel fél nyolckor a királyt legfőbb szobainasa keltette fel, aki az ágya lábánál aludt.341 

Ezután  belépett  a  szobába  a  legfőbb  orvos,  a  legfőbb  sebész,  és  egészen  1688-ban 
bekövetkezett haláláig az öreg dajka. Ezt követően elhúzták a függönyöket, lecserélték 
az  uralkodó  hálóingét,  szentelt  vizet  adtak  neki.  Ezután  következtek  a  különböző 
„belépések, megjelenések” a személyek rangja szerint.342 A „kis felkelés” során először 
a főkamarás, a fő szobanemes, a főöltöztető és az öltöztető, a fő szobainasok és még 
néhány úr léphetett be a király hálótermébe, akik megkapták a „nagy belépés” jogát: 
Lauzun  herceg,343 Maine  herceg,344 Conti  herceg,345 majd  később  Boufflers346 és 
Villars347 marsallok.348 Miután XIV. Lajos megmosta a kezét  alkohollal,  megkapta a 
Szentlélek ájtatosságot,  felkelt,  felvette  a papucsát,  amit  egy szolga tartott  oda neki, 

336 Tibergien, F.: Versailles i. m. 19. A versailles-i kastély építéséről a  Theatrum Europaeumban nem 
találtam említést,  a  szerzők kész tényként  közlik,  hogy az udvar immár Párizs helyett  Versailles-ban 
székel. Versailles-ról készített metszet sem található a kötetekben. Kézenfekvőnek tűnhet a magyarázat,  
hogy a kastély pompájának a nyilvánosságra hozatalával  a német szerzők nem akarták a nagy rivális  
franciák pozícióit erősíteni. Ennek azonban ellentmond az a tény, hogy a Theatrum Europaeum szerzői 
mindig  pártatlanságra  törekedtek,  másrészt  számtalan  előnyös  metszetet  közöltek  Franciaországról: 
esküvői  bevonulás,  diadalívek  emelése  különböző  városokban,  uralkodók,  hercegek,  hercegnők, 
államférfiak portréi stb.
337 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 111.
338 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 432.
339 Solnon, J-F.: La Cour i. m. 356.
340 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 111. 
341 A király által meghatározott időben — általában reggel ½ 8-kor — a belső szobainas odament XIV.  
Lajos lefüggönyözött ágyához, és halkan azt mondta: „Uram, itt az idő”. Solnon, J-F.: La Cour i. m. 357.
342 A  király  felkelése  előtt  Versailles-ban  a  legjelentősebb  személyiségek  az  uralkodó  belső 
előszobájában, míg a kevésbé jelentős tömeg a külső előszobájában és az „Őrség Termében” várakozott. 
A „kis felkelésnél” csak a kiváltságosok lehettek jelen: a legfőbb orvos, a legfőbb sebész és 1688-ig a  
király öreg dajkája,  a főkamarás,  a legfőbb nemesurak,  a főruhatáros  és a király legbelső szobainasa,  
valamint néhány udvaronc, akik megkapták a jogot, hogy jelen lehessenek. Uo. 
343 Antonin Nompar de Caumont, Puyguilhem márki, majd Lauzun herceg (1632–1723), a dragonyosok 
kapitánya. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 751.
344 Louis Auguste de Bourbon, Maine herceg (1670–1736), a tüzérség főparancsnoka, XIV. Lajos és Mme 
de Montespan fia. Uo. 754.
345 François-Louis de Bourbon, de la Marche gróf, majd de La Roche-sur-Yon herceg, később pedig Conti 
herceg (1664–1709). Uo. 740. 
346 Louis-Francois Boufflers márki, majd herceg (1644–1711), Franciaország marsallja. Uo. 734.
347 Claude Hector, Villars herceg (1653–1734), Franciaország marsallja. Uo. 769.

89



felvett egy rövid ujjú gyapjú inget, majd rá egy hosszú köntöst, és leült karosszékébe. 
Ezután  a  főborbély levette  a  hálósipkáját,  és  „brigadéros  módra”  feltette  rá  a  rövid 
parókáját,  kétnaponta  pedig  megborotválta.  Ez  volt  az  a  rövid  időszak,  amikor  a 
jelenlevők  jelenthették  a  királynak  az  éjszaka  és  a  hajnal  híreit,  és  kérvényeket 
nyújthattak be neki. Ezt követően az ajtónálló máris jelentette a következő belépőket: az 
általános orvost és sebészt, a főgyógyszerészt, az államminisztereket, a felolvasókat, a 
kincstárnokot  és  azokat  a  nemesurakat,  akik  olyan  engedéllyel  rendelkeztek,  ami 
felhatalmazta  őket,  hogy  belépjenek  a  királyhoz,  és  jelen  lehetnek,  amikor  lyukas 
székén a dolgát végzi. Ezek a következők voltak: Dangeau,349 Béringhen,350 Villeroy,351 

Charost352 és Mazarin353 herceg. Miután a király a dolgát elvégezte, következett a „nagy 
felkelés” (a nagy nyilvánosság előtti  felkelés),  ami a király közvetlen környezetének 
megjelenésével  kezdődött.  Ekkor  legfeljebb  száz  személy  léphetett  be,  köztük 
bíborosok,  követek,  hercegek,  pairek,  Franciaország  marsalljai,  kormányzók, 
miniszterek  és  államtitkárok.  Többségük  a  terem  végében  vagy  az  előszobában 
zsúfolódott össze, és nézték,  hogyan öltözködik a király,  aki felvette a  dauphin által 
neki nyújtott bő ujjú inget, a harisnyáját, a mellényt, amit a főceremóniamester adott át 
neki,  majd  felöltötte  a  Szentlélek  Rend  kék  szalagját  és  térdig  érő  zekéjét.  Az 
öltözködés  a  nyakkendő,  a  szögletes  orrú  magasszárú  cipő  és  végül  a  kesztyűk 
felvételével fejeződött be. Ezután a király letérdelt az imazsámolyára, a teremben csend 
lett,  sokan  elhagyták  a  termet,  csak  csekély  számú,  privilegizált  személy  maradt 
körülötte, többek között a  dauphin, „Franciaország fiai és fiú unokái”,354 a törvényes 
hercegek (princes) és a fő szobainasok. A király rövid ideig szabadon társalgott velük. 
Ezzel  véget  ért  a  felkelés  ceremóniája.355 A  felkelés  után  a  király  bevonult 
dolgozószobájába,  és  mindenkinek  kiadta  az  aznapi  utasításokat.  Ezután  csak  a 
legfontosabb személyek maradtak a király mellett:  a  dauphin,  „Franciaország fiai  és 
unokái”, valamint a legbelső szobainasok és néhány bizalmas.  Ezt követően a király 
misére ment a kápolnába, majd államügyekkel foglalkozott.356   

A nap további része is szigorú rend szerint zajlott. A mise 9 és 10 óra között 
volt.357 A misére menet vagy onnan jövet lehetséges volt a királlyal beszélni, feltéve, 
hogy előzőleg  értesítették  erről  a  testőrség kapitányát.358 A mise  alatt  gyülekeztek  a 
miniszterek, és a mise után tanácsot tartottak a dolgozószobában. A királyi család tagjai 
348 A vér szerinti hercegek születési rangja önmagában nem jogosított fel arra, hogy jelen lehessenek a  
király felkelésénél.  Conti herceg pl.  csak 1684-ben, Lauzun 1689-ben, Boufflers  és Villars  marsallok 
pedig 1708-ban és 1714-ben, dicsőséges hadjárataikat követően kapták meg ezt a kiváltságot. Solnon, J-
F.: La Cour i. m. 357.  
349 Philippe de Courcillon, Dangeau márki (1638–1720), emlékiratíró. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 
741. 
350 Henri de Béringhen (1603–1692), a király főlovászmestere, a királyi szállások nagy marsallja. Uo. 732.
351 Nicolas de Neufville, Villeroy herceg (1598–1685), Franciaország marsallja, XIV. Lajos kormányzója.  
Uo. 769.
352 Louis de Béthune márki, majd Charost herceg (1605–1681). Uo. 737. 
353 Armand Charles de la Porte de la Meilleraye, Mazarin herceg (1631–1713). Uo. 756.
354 „Franciaország fiai” az egyeneságú (közvetlen) királyi  leszármazottak (gyermekek): a király fivére, 
Franciaországi  Fülöp,  az  orléans-i  herceg  (Monsieur);  a  király  fia  (Franciaországi  Lajos,  a  Grand 
Dauphin, a  Monseigneur); valamint ennek gyerekei: Lajos, Burgundia hercege , Fülöp, Anjou hercege 
Károly, Berry hercege és Burgundia hercegének két fia: Bretagne herceg, Anjou hercege, a későbbi XV. 
Lajos.  „Franciaország  fiú-és  lányunokái”:  Gaston  d’Orléans  gyermekei  (a  Grande  Mademoiselle,  a 
toszkán Nagyhercegnő, Guise hercegnő és a savoyai hercegnő); és  Monsieur gyermekei:  Marie-Louise 
d’Orléans,  II.  Károly  spanyol  király  felesége,  Anne-Marie  d’Orléans,  a  savoyai  II.  Viktor  Amadeo 
felesége,  Fülöp,  Chartres  hercege,  a  későbbi  régens,  Élisabeth  Charlotte  d’Orléans,  Lipót  József, 
Lotaringia és Bar hercegének a felesége. Uo. 433.
355 Uo. 432–433. 
356 Solnon, J-F.: La Cour i. m. 358–359. 
357 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 433.
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mindig  bejuthattak  a  királyhoz,  nem az  előcsarnokon  keresztül,  hanem a  „színfalak 
mögött”.359 Ezután következett a tanács, a követek fogadása, majd 1 órakor az ebéd.360 

A  királyi  étkezéseknek  is  megvolt  a  maguk  rituáléja,  amelyeknek  három fő 
típusa volt: nagy étkezés, kis étkezés, legkisebb étkezés. Minden egyes étkezés három 
fő  fogásból  állt,  amelynek  során  rengeteg  ételt  szolgáltak  fel.  Az étkezések  a  nagy 
nyilvánosság  előtt  zajlottak.  Kiváltságnak  számított  a  király  étkezésénél  jelen  lenni, 
még  nagyobb  kiváltságnak,  ha  valaki  az  étkezés  alatt  beszélgethetett  vele,  de  a 
legnagyobb dicsőség az volt, ha valakit meghívott asztalához, és együtt ehetett vele.361 

Ebéd után,  mielőtt  visszavonult  volna dolgozószobájába,  engedélyezett  néhány rövid 
audienciát.362

A délutánt vadászattal363 vagy sétával töltötték,364 5-6 óra között esti ájtatosságot 
tartottak. Este az egész udvartól körülvéve XIV. Lajos koncertet hallgatott, játszott vagy 
biliárdozott  a  szalonokban,  majd  még  mód  nyílt  néhány  rövid  audienciára.365 A 
vacsoráját  a  király  lakosztályában  fogyasztotta  el  családi  körben,  majd  végül 
következett a lefekvés ceremóniája.366

XIV. Lajos minden este 10 órakor nyilvánosan vacsorázott vagy a saját, vagy a 
királyné  előcsarnokában,  ez  volt  a  „nagy  teríték”  (le  grand  couvert).  Csak  közeli 
rokonait engedte asztalához: „Franciaország fiait vagy leányait, unokáit”.367 A vacsora 
alatt illatosított nedves szalvétát nyújtottak a királynak, hogy abba törölje meg a kezét. 
Az előtte vagy arra haladó férfiaknak le kellett venniük kalapjukat, a nőknek pedig meg 
kellett hajolniuk éppúgy, mint a királyi  ágy előtt.  A királyi személyek — a király,  a 
királyné és külföldi uralkodók — evőeszközeit lakat alatt díszes fémládikában őrizték, 
hogy megakadályozzák ellopásukat. A fő étekfogó a fogásokat felszolgáló menet élén 
haladva a menetet a konyháktól az őrség terméig kísérte, kezében kizárólag a királyi 
étkezésekre  fenntartott  pálcát  vitte.  A  király  edényei  aranyból  voltak.  Egyszerű 
alattvalók  is  láthatták  a  királyt,  és  segédkezhettek  az  étkezéseknél,  ha  az  őrség  ezt 
engedélyezte.  A  király  a  vacsora  alatt  társalgott  néhány  jelenlevővel.  Elsősorban  a 
hercegnőknek  (duchesses)  volt  joguk  zsámolyra  leülni  a  király  jelenlétében.  Az 
uralkodó megtiltotta a hercegeknek, hogy villát használjanak, a hercegnők is csak kést 
és ujjaikat használhatták. Élete vége felé, amikor a királynak már nem voltak fogai, és 
az állkapcsa is rossz állapotban volt,  az ünnepélyes étkezéseket felváltotta a szűkebb 

358 A nap  minden órájának  beszabályozottsága  ellenére  az  uralkodó mindenki  számára  elérhető  volt,  
adódott rá alkalom, hogy megszólítsák, és kérjenek, kérvényezzek tőle valamit. Solnon, J-F.: La Cour i. 
m. 362.
359 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 168.
360 Petitfils,  J-C.:  Louis  XIV.  i.  m.  433.  Az  ebédnél  a  négyszögletes  királyi  asztalt  a  királyné 
előszobájában terítették meg, amikor XIV. Lajos a királynéval vagy a dauphine-vel ebédelt. 1690 után az 
uralkodó a szobájában költötte el ebédjét egy kisebb asztalnál, ahol a király egyedül étkezett, és vagy a 
főkamarás  vagy  a  belső  szobainas  szolgálta  fel  az  ételt  a  körbenálló  udvaroncok  előtt.  Ezeknél  az 
étkezéseknél már egyetlenegy udvarhölgy sem volt jelen. Solnon, J-F.: La Cour i. m. 359–360. 
361 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 111.
362 Solnon, J-F.: La Cour i. m. 360.
363 XIV. Lajos általában egy héten háromszor vadászott, amelyen csak meghívottak vehettek részt. Uo.
364 A sétája során is lehetőség volt Őfelsége közelébe kerülni. A tömeg a márványudvarban várakozott, és  
amíg a király a palota lépcsőjétől hintajához vonult, bárki megszólíthatta, a visszaúton szintén. A sétára  
csak néhány hozzá közel álló magasrangú udvaronc kísérhette el, Fontainebleau-ban azonban az egész  
udvar elkísérhette a sétákra. Itt pl. 1707 októberében egy ízben 82 hintót számoltak össze. Uo.
365 Uo. 361.
366 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 433. 
367 A vacsorán a királyi család részt vett, de a vér szerinti hercegnők nem, ők a többi hercegnővel együtt  
csupán állva nézhették végig a vacsorát. A vacsora alatt minden férfi állva maradt, néhány kiválasztott  
azonban abban a kiváltságban részesült, hogy a király karosszéke mögött állhatott. Solnon, J-F.: La Cour 
i. m. 361. 
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körű,  családi  étkezés.  A  királyén  kívül  másoknak  is  voltak  asztalai.  XIV.  Lajos 
brandenburgi  követe,  Spanheim  (1629–1710)  négy  asztalt  említ:  a  főudvarmester 
asztala, amit valójában a testőrség kapitánya tartott fenn, és ahol a hercegek (princes) 
ültek,  a  főkamarás  asztala,  amelynél  keddenként,  az  audienciák  napján  a 
külügyminisztereket és nagyköveteket fogadták, miközben teát, csokoládét és zsemlét 
szolgáltak fel nekik a nagykövetek termében. A királyné és a dauphine fő étekfogóinak 
szintén volt egy tiszteletbeli asztala. „Franciaország gyermekeinek” nevelője, La Motte 
marsallné szintén rendelkezett egy asztallal.368 Vacsora után még egy órácskát családi 
körben töltött el a király, lakosztálya csupán „Franciaország fiai, lányai és unokái” előtt 
állt nyitva. A vér szerinti hercegek nem léphettek be.369 

Egészen  1705-ig  a  „nagy  lefekvés”  (le  grand  coucher)  nyilvános  volt.  A 
lefekvés rituáléja hasonlóan ment végbe, mint a felkelésé, csak a belépések sorrendje 
volt  fordított.  Ima után,  amikor  a  király már  köntösben volt,  a  többség távozott,  és 
csupán egy szűk kör segédkezett, illetve vehetett részt a lefekvési ceremóniában.370

     A  király  magánéletét  teljesen  eluralta  az  uralkodói  hatalom  teátrális 
reprezentálása.371  Nemcsak a  felkelésnek,  az étkezésnek volt  meg a maga rituáléja, 
hanem a  napi  miséknek,  a  tanácsadókkal  való  megbeszéléseknek,  a  vadászatoknak, 
udvari játékoknak vagy éppen a kertben való sétálgatásoknak is. Ezeknek a rituáléknak 
a során az uralkodó legjelentéktelenebbnek tűnő cselekedete is előre megtervezett volt. 
Minden  nap  ugyanabban  az  időben  ugyanazok  a  cselekmények  zajlottak  le.372 A 
részvétel  ebben  a  „színdarabban”  szigorúan  szabályozott  volt.  A király  mindennapi 
tevékenysége olyan cselekedetek sorából állt, amelyek nemcsak állandóan ismétlődtek, 
hanem szimbolikus jelentéssel is bírtak, mivel mindez a nyilvánosság előtt zajlott, és 
mindezt az uralkodó hajtotta végre, akinek személye szent volt. XIV. Lajos majdnem 
egész életében egy „színpadon” állt,  ahol ő volt a „főszereplő”.  A tárgyai is szentek 
voltak, személyéhez hasonlóan, mivel őt reprezentálták. Ezért volt tilos a király képének 
hátat  fordítani,  a  király  üres  hálószobájába  anélkül  belépni,  hogy  az  illető  térdre 

368 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 168–169.
369 Solnon, J-F.: La Cour i. m. 361.
370 Uo. 362. Az 1680-as években XIV. Lajos 8 és 9 óra között kelt fel. A zsúfolt  lever — öltözködés, 
kétnaponta borotválkozás, áhítat — és egy könnyű reggeli (déjeuner) után a király megkezdte nehéz napi 
munkáját.  Az  audienciák  és  a  hűségeskük  többnyire  a  hálószobában  zajlottak,  ezt  követően  a király 
átment  a  dolgozószobájába,  ahol  kiadta  a  napi  parancsait,  és  előkészült  valamelyik  tanácsa  ülésére. 
Miután megkapta a pápai engedélyt, hogy 14 óráig celebrálhatják a misét, ezekben az években a király 
rendszerint fél 1-kor ment misére. Ezt követte a rendszerint viszonylag szűk körű családi ebéd (dîner en 
famille) 13 és 14 óra között, a királyi  család legidősebb hölgytagjának — az anyakirálynő, a királyné  
vagy a dauphine — lakosztályában. Ebéd után vagy folytatódott a tárgyalás valamelyik tanácsban, illetve 
a miniszterekkel, vagy pedig a király különböző szórakozásokkal múlatta az időt. Az ebéd utáni szokásos 
szabadtéri szórakozások közé tartozott a vadászat, a labdajáték (jeu de paume), a séták és a céllövészet. 
Előfordult azonban, hogy ezekre a szórakozásokra a reggeli órákban is sor került, különösen amikor az 
udvar  Marlyban  vagy  Fontainebleau-ban  tartózkodott.  A  délután  vége  felé  lakosztályon  belüli  
szórakozások  következtek:  zene,  különböző  kártyajátékok,  biliárd,  francia  vagy  olasz  komédia.  A 
színielőadások rendszerint 19 vagy 20 órakor kezdődtek. A vacsora (souper) rendszerint széles körben, 
21 vagy 22 órakor kezdődött a király lakosztályának előszobájában. A király általában éjjel fél 1-kor vagy 
1  órakor  feküdt  le,  és  lefekvés  előtt  még  vagy  zenét  hallgatott,  vagy  megetette  kedvenc  kutyáit.  
Maszkabálok vagy egyéb ünnepségek akár hajnali 5-ig is eltartottak. Ilyen  alkalmakkor késő éjszakai 
étkezésre is sor került (medianoche). Duindam, J.: Vienna and Versailles i. m. 153–155. 
371 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 433.
372 „Napjai  —  számos  elfoglaltsága,  kedvtelése  és  a  változatos  színhelyek  ellenére  —  oly  előre  
meghatározott rendben teltek, hogy egy kalendárium és egy óra segítségével az udvartól akár háromszáz  
mérföldnyi  távolságra is  bármikor  pontosan meg lehetett  mondani,  éppen mit  csinál.” (Saint-Simon) 
Kora újkori egyetemes i. m. 95.
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ereszkedett volna, vagy abban a helyiségben, ahol az asztal az uralkodó számára volt 
megterítve, a kalapot a fejen hagyni.373 

XIV.  Lajos  tiszteletben  tartotta  és  folytatta  elődei,  a  „csodatévő  királyok” 
rituáléját.  Megérintette  a  gümőkórosokat,  és  nagycsütörtökön  megmosta  13  szegény 
gyermek lábát.  Az uralkodó személye  kultusz tárgyává vált.  Ágyát  balusztrád védte, 
éppúgy, mint a templom oltárát, aki előtt távollétében is meg kell hajolni, mint ahogyan 
az oltáriszentség előtt is térdet hajtanak. A király volt az isten, aki ad, és aki megbocsát,  
aki  teljes  szabadsággal  osztogatja  kegyeit,  ő  minden  igazság  feje,  aki  megbünteti  a 
bűnöst erkölcsi hibáiért. XIV. Lajos elégedetlenségét esetleg csak az újévi ajándék vagy 
vadászatra szóló meghívás elmaradásával fejezte ki, de számos esetben egy kocsi vitte a 
Bastille-ba vagy egy vidéki börtönbe az illetőt. Például Vardes,374 Lauzun, Conti375 és de 
La  Roche-sur-Yon  hercegek  csak  hosszú  bűnhődés  után  térhettek  vissza 
száműzetésükből. A hűségesek relatív bűnbocsánatot nyertek. XIV. Lajos és az udvari 
társadalom nem viselte  el  azokat,  akik  elkülönültek.  A  Monsieur376 és  a  Madame377 

Saint-Cloud-ban  és  Villiers-Cotterets-ben  létesített  udvarát  XIV.  Lajos  gyanakodva 
figyelte, és ingerelte, hogy azok jól érzik magukat nélküle. Ugyanígy érzett később a 
Grand Dauphin378 mendoni udvarával kapcsolatban is.379

XIV.  Lajos  teljesen  magára  vállalta  a  legfőbb  bírói  szerepkört  is,  például  a 
királyi  kápolnában  adható  szőnyegek  és  térdeplő  párnák  kérdésében  is  ő  döntött. 
Amikor a király lement a kápolnába, a  dauphin és a király egyéb unokái jogosultak 
voltak a király szőnyegén a térdeplő párnára, amikor azonban az uralkodó a karzaton 
tartózkodott, a hercegeknek ehhez nem volt joguk. 1710-ben XIV. Lajos megfogalmazta 
ítéleteit Franciaország lányunokái és a vér szerinti hercegek feleségei közötti rangsorra 
vonatkozóan.  Az  emlékiratíró  Saint-Simon  (1675–1755)  elbeszélése  szerint  mindezt 
saját kezűleg írta le államtitkárának, Pontchartrain-nek,380 aki egyedül írta alá. A király 
373 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 111. Norbert Elias német szociológus véleménye szerint XIV. Lajos 
nem  intelligenciájával,  ötletgazdagságával,  alkotóerejével  tűnt  ki,  hanem  azzal  a  komolysággal  és  
lelkiismeretességgel,  ahogyan  saját  viselkedésében  egész  életén  át  minden  egyes  lépésével  a 
Franciaország királyának nagyságáról, méltóságáról és dicsőségéről kialakított saját eszményét törekedett 
képviselni. A királyi  pozíciót Franciaország társadalmi fejlődésének egy olyan szakaszában birtokolta, 
amely megengedte számára, hogy a hírnév, a reputáció és a  gloire utáni személyes vágyának rendkívül 
erőteljesen  adjon  kifejezést.  Ennek  megfelelően  az  erők  játékában  legtöbbet  számító  alattvalói,  a 
társadalmi  elit,  a  magasabban  álló  rétegek  tagjai,  akiket  roppant  erővel  mozgatott  presztízsvágyuk, 
királyukban felnagyítva látták azt, ami őket saját magukat is kisebb léptékben sarkallta. Megértették őt, és 
legalább  részben  azonosultak  azzal  a  fényes  pompával,  amelyet  uralkodása  árasztott.  Úgy  érezték, 
presztízse az övékét is emeli.  Elias, N.: Az udvari i. m. 165. A király nem magánember volt, hanem az 
Államé, bizonyos értelemben „az Állam szolgája”. Az Államot „maga alá gyűrte”, de ez fordítva is igaz 
volt. Bár a francia királyok a felkenés révén isteni hatalomra tettek szert, azonban ezzel egyidejűleg az 
Állam eszközei  is  lettek.  XIV.  Lajos  alkatánál  fogva  élvezte  ezt  a  szerepet,  de  például  XV.  Lajos 
szenvedett  tőle.  XIV.  Lajos  hihetetlenül  komolyan  vette  az  uralkodói  hivatást,  erről  tanúskodnak 
különböző  instrukciói.  Át  akarta  adni  tapasztalatait  fiának.  Úgy  vélte,  hogy  az  uralkodással  el  kell  
számolnia,  nem öncélú dolog.  Soha nem lehetett  fáradt.  Napi 14–16 órás munka után is részt  kellett  
vennie  például  az  esti  színházi  vagy  balettelőadáson,  ahol  ugyancsak  rivaldafényben  állt.  Mindezt 
azonban udvarának tagjaitól is megkívánta, ebben kíméletlen volt. Döntéseit egyedül hozta meg, majd 
apparátusának tagjaival végrehajtatta. Minden fontos okmányon megtalálható XIV. Lajos megjegyzése.
374 René  François  du  Bec-Crespin,  Vardes  márki  (1621–1688),  altábornagy,  d’Aigues-Mortes 
kormányzója. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 768.
375 Louis Armand de Bourbon, Conti herceg (1661–1685). Uo. 740.
376 Fülöp, Anjou hercege, majd orléans-i herceg (1640–1701), XIV. Lajos fivére. Uo. 759.
377 Angliai Henrietta, orléans-i hercegnő, (1644–1700), Fülöp orléans-i herceg (1640–1701) — korábban 
Anjou hercege — első felesége. Uo. 759.
378 Franciaországi Lajos, a Monseigneur (1661–1711), XIV. Lajos fia. Uo. 741.
379 Uo. 441–443.
380 Louis Phélypeaux, Pontchartrain gróf (1643–1727), a pénzügyek általános ellenőre, tengerészeti és a 
Királyi Ház államtitkára, 1699-ben Franciaország kancellárja. Petitfils, J-C.: 761.
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nem akart  más  formát,  sem a  saját  aláírását,  sem pecsétjét,  sem más  államtitkárok 
aláírását,  sem pedig a parlament jóváhagyását,  mivel ez „puszta” döntése, határozata 
volt. Az uralkodó abszolút hatalma minden kérdésben megnyilvánult, ő volt a legfőbb 
bíró, akihez vitás ügyekben azonnal fordultak.381

XIV. Lajos élete már az egyedül kormányzás kezdete előtt jelentősen ritualizálva 
volt,  ámde később ezek a rituálék  főként spanyol  mintákra még tovább finomodtak. 
Feltételezhető,  hogy  XIV.  Lajos  a  ceremóniákban  bekövetkező  változásokat 
személyesen  kontrollálta.  A  rituálék  egyre  pompásabbá,  de  ugyanakkor  egyre 
merevebbé  is  váltak,  óraműpontossággal  működtek.382 Hogy  udvarának  és  az  azt 
szabályozó ceremóniáknak különös ragyogást  adjon, XIV. Lajos felelevenítette  az I. 
Ferenc  (1515–1547)  és  II.  Henrik  (1547–1559)  uralkodására  jellemző  fényűző 
szokásokat.383 XIV. Lajossal véget ért a visszahúzódás, az első Bourbonok korszaka, 
akik  elhanyagolták  az  udvart.  Az  udvari  élet  gazdagabbá  vált.  Ez  először  Mazarin 

381 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 181.
382 Burke P.: Die Inszenierung i. m. 114.
383 XIV. Lajos mellett fivérének, Orléans-i Fülöpnek is fontos szerepe volt az udvar egységesítésében és 
az  uralkodói  szabályok  kidolgozásában.  Fülöp  a  ceremóniák  egyik  specialistájává  vált,  a  legkisebb 
részletre is érzékeny, és jelentős szerepet játszott a ceremóniák szervezésében, amelyeket annyira kedvelt.  
Jean-François Solnon a „ceremóniák doktorának” nevezte. Bély, L.: Louis XIV. i. m. 182.
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(1602–1661)384 és Ausztriai Anna (1601–1666)385 hatására történt, akik elegyíteni tudták 
a Habsburg udvar ájtatos szigorát és az itáliai udvarok ragyogását.386

A  devolúciós  háborút  lezáró  Aix-la-Chapelle-i  (1668)  béke  és  a  hollandiai 
háború közötti  időszakban a király nem mutatkozott  a nép előtt.  Vidéki utazásainak 
kizárólagosan katonai  célja  volt.  Azok a nyilvános szereplések,  ahol  a király királyi 
öltözékben  jelenik  meg  alattvalói  üdvrivalgása  közepette,  eltűntek,  csakúgy,  mint  a 
lovasjáték  jellegű  hatalmas  ünnepségek.  Ennek  következtében  a  nép,  illetve  az 
alattvalók  már  nem  vettek  részt  Franciaország  „misztériumában”.  Már  csak  arra 
kellettek,  hogy  tiszteljenek  egy  félistent,  aki  csak  az  örökkévalónak  tartozik 
számadással.  A nagy közszereplések helyett  új  ceremóniaformák jelentek meg. Ilyen 
volt a Te Deum,387 amely olyan rítussá vált, amely egyre inkább elszakadt a tömegtől, és 

384 Az itáliai származású Mazarin kezdetben a torinói pápai nuncius, Panciroli titkára volt. Közvetített 
1628/29-ben a Franciaország és Savoya közötti  vitában Pinerolo városával  és erődjével  kapcsolatban. 
Később VIII.  Orbán pápa (1623–1644) követeként követelte Pinerolo visszaadását  Savoyának.  Casale 
ügyében  is  folytatott  közvetítői  tevékenységet.  1631-ben  segített  Richelieu  bíborosnak,  egyben  XIII.  
Lajos első miniszterének megszilárdítani Pinerolo francia fennhatóságát, amely várost Richelieu a francia 
jelenlét  kulcsának  tartotta  az  itáliai  félszigeten.   Mazarin  1634-ben  érkezett  Párizsba  a  pápai 
békeküldöttség fejeként.  Védelmébe vette XIII.  Lajos  öccsének,  Gastonnak (1608–1660) a házasságát 
Lotaringiai  Margittal.  Hevesen  ellenezte  Franciaország  belépését  a  harmincéves  háborúba,  ennek 
megakadályozására békekonferenciát hívott össze, hogy leválassza Franciaországot a svéd szövetségről. 
Richelieu  ennek  ellenére  bizalmába  fogadta,  mivel  nagyra  értékelte  ragyogó  szellemi  képességeit. 
Mazarin erőfeszítései  ellenére Franciaország 1635-ben belépett  a harmincéves háborúba.  Richelieu és 
Mazarin  kapcsolata  egyre  szorosabb  lett.  Mazarin  pápai  vicelegátus  lett  Avignonban,  majd  francia 
ügynök Rómában, ahol egy szoborgyűjteményt  állított össze Richelieu kastélya  számára.  Csak ezután 
lépett  be  a  papi  rendbe.  Richelieu  tudatosan  nekilátott,  hogy Mazarint  utódává nevelje  ki.  1639-ben 
rábeszélte, hogy hagyja ott Rómát, és jöjjön Párizsba. Mazarin 1639. december 13-án otthagyta a pápai  
szolgálatot, és francia alattvaló lett. 1641 decemberében VIII. Orbán pápától elnyerte a bíborosi kalapot.  
Richelieu 1642. decemberében bekövetkezett halála után ő beszélte rá XIII. Lajost, hogy Ausztriai Annát 
nevezze ki régenssé. Anthony Levi: Richelieu. Bp. 2001. 109–168.
385 Ausztriai Anna (1601–1666),  III.  Fülöp spanyol  király (1598–1621) és Margit  osztrák főhercegnő 
(1584–1611) leánya.  1615-től  XIII.  Lajos  felesége,  1643.  május  18-tól  régensnő,  majd anyakirálynő. 
Fivére IV. Fülöp spanyol király (1621–1665). Retz bíboros emlékiratai. Vál. Bajomi Lázár Endre. Bp. 
1966.  88.  Különböző  híresztelések  láttak  napvilágot,  miszerint  Ausztriai  Anna  és  Mazarin  viszonya  
nemcsak a politikai tanácsadásra korlátozódott, hanem szerelmi viszonyra léptek egymással, sőt állítólag 
titokban házasságot is kötöttek.  Guy Breton: XIV. Lajos kegyencnői. Bp. 2005. 11–19. Papp Imre úgy 
véli, hogy a királyné  és a bíboros között  csak plátói szerelem szövődött,  és a sokat emlegetett  titkos 
esküvő is csupán álhíreken  alapult.  Ausztriai  Annát  mindenesetre  magával  ragadta  Mazarin kellemes 
külseje  és  megnyerő  modora.  A főminiszter  teljes  befolyása  alá  kerülését  jelzi  az  a  tény is,  hogy a  
számára rossz emlékekkel teli Louvre-ból a sokkal elegánsabb Richelieu palotába költözött, mely ekkor 
kapta a Palais Royal (királyi palota) nevet. Papp I.: A Napkirály i. m. 38.  XIV. Lajos fogantatása körül is 
sok a kérdőjel, amelyről  Henri Griffet  atya  Histoire du régne de Louis XIII. című könyve számol be. 
Eszerint az egymástól már régen elhidegült és házaséletet sem élő házastársakat egy heves villámlás és 
vihar a Louvre-ban újra „összehozta”, és állítólag ekkor fogant meg XIV. Lajos. Levi, A.: Richelieu i. m. 
166–167. Mivel 1638-ig — XIV. Lajos születésének évéig — gyakorlatilag senki nem hitt benne, hogy 
XIII. Lajosnak és Ausztriai Annának gyermeke születhet, ezért az újszülöttet Isten ajándékénak (Louis le 
Dieudonné) tekintették. Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 55.      
386 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 165. Hatalmas volt a kontraszt a francia udvar és az egyéb udvarok között.  
Az „ázsiai hagyományú” udvarokban az alattvalóknak nem volt joguk látni az uralkodót. Az Oszmán 
Birodalomban,  Marokkóban,  Perzsiában  vagy  Indiában  az  uralkodók  csak  nagyon  ritka,  kivételes 
pillanatokban mutatkoztak, és hagyták,  hogy népük imádja őket.  A spanyol  királyi  udvarban a király 
szintén elrejtve élt,  ami hasznos védelmet nyújtott  a  beteges II.  Károlynak.  Hasonló tartózkodás volt 
tapasztalható Bécsben is, ahol I. Lipót — francia sógorával ellentétben — minden pompát megtagadott  
környezetétől. Uo. 166. 
387 A hatalmukat Isten kegyelméből eredőnek tartó uralkodók zenei önábrázolási formájaként a Te Deum 
az egész barokk korszakban fennmaradt, a francia királyi udvarban pedig a közélet minden elképzelhető 
eseménye alkalmával egyfajta egyetemesen alkalmazható ünnepi zenévé fejlődött. Spektakel der Macht. 
Rituale  im  alten  Europa  800–1800.  Hrsg.  von  Barbara  Stollberg-Rilinger  –  Matthias  Puhle  –  Jutta  
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csak a saját elitjével tartott  kapcsolatot.  Te Deumot  tartottak születés,  házasságkötés, 
katonai  győzelem  vagy  békekötés  aláírása  alkalmából.  Ezeknek  a  nagy  egyházi 
ceremóniáknak,  istentiszteleteknek  az  volt  a  célja,  hogy felsorakoztassa,  egyesítse  a 
magasrangú személyeket a király érdekében, katonai győzelem esetén pedig az, hogy 
konszolidálja a nemzeti konszenzust, amely megengedi, hogy folytassák a háborút, és 
emelhessék az adókat annak finanszírozására.388 

XIV.  Lajos  fiatalkora  után  már  egyre  kevesebbet  utazott  a  tartományokba. 
Miután berendezkedett Versailles-ban, egyre ritkábban jelent meg Párizsban. A király 
nem rejtőzött el, látható volt Franciaországban, de elsősorban az udvarban, az udvara 
környezetében.389

1682-ben — a Versailles-ba való költözés évében — az udvari életben nagyobb 
változást lehetett tapasztalni. A király hetente háromszor megnyitotta szobáit a felsőbb 
rendek tagjai számára. Ilyenkor kártya és biliárdjátékokat rendeztek, amelyen részt vett 
a  király,  a  királyné  és  az egész királyi  család.  Valószínűleg  mindezzel  a  monarchia 
„átjárhatóságát” demonstrálták,  miszerint  a király — noha isteni  eredetű személy — 
időnként  mégiscsak  leereszkedik  alattvalói  közé,  hogy  jobban  megismerje  őket,  a 
problémáikat,  ráadásul  ezáltal  a  meghívottak  számára  is  megcsillanhatott  az  udvari 
ranglétrán való előrejutás lehetősége, ha valamelyikükre XIV. Lajos felfigyelt.390

 4.2.3 A király udvartartása és az udvar működése  

A zavaros múlttal való szakítás és az adózók terheinek csökkentése ürügyén XIV. Lajos 
1661-ben eltávolította a felesleges magasabb rangú tisztségviselőket, akik XIV. Lajos 
uralkodása idején kevesebben voltak,  mint az utolsó Valois-k idején. Ugyanakkor az 
alacsonyabb  rangú,  szerényebb  szolgálattevők  száma  az  udvar  dimenzióinak 
növekedésével emelkedett.  A magasabb rangú tisztségviselők számának csökkentésén 
túlmenően  privilégiumaikat  is  csökkentette.  A  privilégiumok  adományozásával, 
felfüggesztésével, visszaadásával az uralkodó biztosította szolgálói hűségét. Hivatalok 
létrehozása királyi jog volt, az uralkodó az udvari szolgálatot a hivatali tisztség rangjára 
emelhette. A király a tisztségek utódlási jogát is adományozhatta a leszármazottaknak. 
Ugyancsak  királyi  kegy  volt  a  járadéki  jog,  vagyis  hogy  a  korábbi  tisztségviselők 
utódaiktól  a  király  által  meghatározott  összegű  járadékot  kaptak.  A  magas 
járadékösszegek  nem  riasztották  el  a  tisztségre  ajánlkozó  versengőket.  A  király,  a 
királyné és a hercegek udvartartásának tisztségei megvásárolhatóak voltak, ami XIV. 
Lajos  uralkodása  idején  teljesen  megszokott  volt.  Ezeket  az  ügyleteket  a  király 
felügyelte, ő engedélyezte vagy utasította el egy tisztség átruházását. Az udvar legfőbb 
tisztségvelőit a király maga választotta, és neki tették le az esküt. A kevésbé jelentős 
tisztségviselőket a főtisztségviselők saját hatáskörükben jelölték ki. A király a hercegi 
udvartartásokat  is  felügyelte,  elsősorban  azért,  hogy  korlátozza  az  udvaroncok 
szabadságát,  és  hogy  megakadályozza  különböző  érdekcsoportok  kialakulását,  a 
„klikkesedést”.391     

Korábban az  udvar  néhány száz,  vagy legfeljebb egy-két  ezer  emberből  állt. 
Amikor  XIV.  Lajos  Versailles-ba  helyezte  át  székhelyét,  ez  a  szám  14–15000-re 
emelkedett. A király házához (Maison du roi) 11–12000 fős hadsereg tartozott, akiket 
négy testőrszázadra és más kisebb egységekre osztottak fel.  A polgári  alkalmazottak 
Götzmann – Gerd Althoff. Darmstadt 2008. 49. 
388 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 424–425.
389 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 166. 
390 Burke P.: Die Inszenierung i. m. 115.
391 Solnon, J-F.: La Cour i. m. 350–355.
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száma 1200–1600 volt. A lelkészi hivatal (udvari püspökkel és királyi gyóntatóval) 70 
főt  számlált.  A  főudvarmester  alá  rendelt  háztartási  személyzet  létszáma  300–400 
szolgáló. A főkamarástól függő belső szolgálat  — amely a király közvetlen igényeit 
elégítette ki (öltözködés, orvosi ellátás, gyűjtemények gondozása) — 250–300 személy 
között  mozgott.  400–600  szolgáló  foglalkozott  szállítással  és  közlekedéssel,  akik  a 
főistállómester  irányítása  alatt  álltak.  Az  udvarhoz  tartoztak  a  központi  kormányzat 
hivatalnokai, akiknek létszáma fokozatosan több ezerre duzzadt. Hozzájuk csatlakozott 
az a rengeteg udvaronc, akiknek a legfontosabb feladata a király kegyének a keresése 
volt.392

A  király  mindennapi  életének  zavartalan  lebonyolításában  három  fő 
tisztségviselő töltött be kiemelkedő szerepet. 

A főudvarmester (le grand maître du roi) a király lakhelyén mindenért felelős 
volt, és Condé házának a tagjai közül került ki. Vezetése alá tartozott a főétekfogó, az 
étekfogók,  a  pohárnok,  felügyelete  alá  tartoztak  az  udvari  pékek,  felelős  volt  a 
gyümölcsökért,  és  hogy a különböző nemeseknek  mindig  megfelelő  számú szolgáló 
álljon rendelkezésére.393 

A  főkamarás (le  grand  chambellan)  az  uralkodó  legbelsőbb  embereinek, 
tisztségviselőinek a parancsolója, és nagy szerepe volt több ceremoniális eseménynél, 
például  a  felszentelésnél.  Négy belsőinas394 segítette  a  munkáját  — közöttük  volt  a 
király főkomornyikja, a nagyon hűséges Bontemps (1626–1701)395 — és számos alsóbb 
392 Köpeczi Béla: XIV. Lajos. I–II.  Bp. 1967. I.  121–122. Petitfils francia történész kutatásai szerint a 
versailles-i  udvar  7000–8000 főből  állhatott,  közülük  mintegy  4–5000 volt  nemes.  Ez  azonban még 
mindig  rendkívül  csekély  mértékű  volt  a  nemesség  20000-re  becsült  összlétszámához  képest.  A 
versailles-i modell ugyanakkor elterjedt az elit, a vagyonosok („gens de bien”) között: a vidéki nemesség 
—  különösen  a  nagyobb  városokban  —  utánozta  az  udvar  viselkedését,  életmódját.  A  király  az 
intendánsai révén a vidéki nemességen is rajta tartotta a szemét. Az intendánsok esetlegesen kedvezőtlen  
jelentéseit azonban az államtitkárok gyakran — a király nemtetszésétől való félelmükben — kidobták, így 
nem kerültek  soha  a  Királyi  Tanács  asztalára.  Petitfils,  J-C.:  Louis  XIV.  i.  m.  448.  Elias  Max von 
Boehnre hivatkozva (Frankreich im 18. Jahrhundert) úgy véli, hogy 1744-ben mintegy 10000 fő szállt 
meg a kastélyban, persze ilyenkor a pincétől a padlásig tele volt a kastély. Elias, N.: Az udvari i. m. 102. 
Werner  Faultisch  megállapítja,  hogy  a  versailles-i  kastély  parkjával  együtt  Európa  legjelentősebb 
rezidenciája volt, ahol kereken 20000 személy tartózkodott, amelyből 1000 nemes és 4000 szolgáló a 
kastélyban,  további  4000  nemes  pedig  pompás  párizsi  palotájában  lakott.  Ez  utóbbiak  mindennap  a 
kastélyba siettek, hogy részesüljenek az uralkodói kegyből, és elfoglalják helyüket a státus és a presztízs  
hierarchiájában.  Továbbá  9000  katona  és  számtalan  további  szolgáló  alkotta  a  kastély  személyzetét,  
illetve  a  reggeli  kapunyitáskor  naponta  mintegy  1000  kérelmező  jelent  meg.  Versailles  nem  volt 
hagyományos értelemben vett uralkodói székhely,  hanem arisztokratikus tömegmédium.  Faultisch, W.: 
Die Medienkultur i. m. 196.    
393 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 169. 
394 Az  uralkodó  személyét  és  magánéletét  láthatatlan  határok  védték.  Ezeket  a  határokat  azok 
biztosították,  akik  funkciójuk  révén  a  legközelebb  álltak  a  királyhoz,  a  legmagasabb  rangú 
főtisztségviselők,  akik  egyenesen  a  király  kezébe  tették  le  az  esküt.  Ilyenek  voltak  például  a  
főudvarmester  és a belsőinasok (szobainasok).  A belsőinasok hosszan töltötték be tisztségüket,  amely 
örökletes volt, mivel alapvetően a király bizalmán alapult. Ezen inasok feladata mindenekelőtt a király 
személyével való foglalkozás,  törődés volt. Az uralkodó intimitását  védték. Államügyek tárgyalásánál 
nem voltak jelen,  de ők őrizték  a  királyi  tanács  ülése  alatt  az  előcsarnokot.  XIV.  Lajos  intim belső  
köréhez tartozott még az orvos, a kirurgus és gyóntatója is, továbbá a királyi  család és a vér szerinti 
hercegek. Uo. 172.
395 „Ekkoriban halt meg Bontemps, a király négy szobainasa közül rangban az első, a versailles-i és  
marlyi intendáns, akinek tiszte volt a paloták ügyeit intézni, valamint megszervezni a vadászatokat és  
ellenőrizni  a kiadásokat.  Valamennyi belső inas közül ő bírta legrégebben és legteljesebben a király  
bizalmát minden személyes és belső ügyében. Igen derék termetű, csinos ember volt egykor, de roppantul  
elhízott,  és  csaknem nyolcvanesztendős  volt,  amikor 1701.  január 17-én  szélhűdés érte,  és  négy  nap  
leforgása alatt  kiszenvedett.  A király nem találhatott  volna titoktartóbb, hűségesebb és ragaszkodóbb  
embert. Jóllehet hajlott kora és testi elnehezedése következtében befolyása erősen csökkent, halála nagy  
gyászt  keltett  az udvarban,  Párizsban és  vidéken  egyaránt:  úgy ért  mindenkit,  mintha közeli  rokonát  
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rangú tisztségviselő is irányítása alatt állt. A főkamarási tisztség 1664-ben a lotaringiai-
házról a Bouillon-házra szállt.396 A főkamarás jelölte ki a Kamara nemesurait.397 

A  főistállómester (le  grand  écuyer)  a  főistállót  vezette,  melynek  lovai 
ünnepélyes  alkalmakkor  és  a  különböző  háborúkban  vettek  részt.  A  főistállómester 
tisztségét (Monsieur Le Grand) a lotaringiaiak ifjabb ága töltötte be. A kis istálló lovait 
rendes, átlagos használatra tartották, és az első istállómester állt az élén, aki a király egy 
rokona volt.398 

A  három  fő  tisztségviselő  mellett  még  számos  fontos  pozíció  létezett  az 
udvarban.399 A főceremóniamester a ceremóniákért volt felelős.400 A főszállásmester és a 
királyi  palota  elöljárója  a  rendet  biztosították  a  királyi  rezidencián.  A  főalamizsnás 
(vezető udvari  lelkész)  irányította  az uralkodó egész egyházi  udvartartását  – az első 
lelkészt, a lelkészeket és a királyi kápolna egész személyzetét. A dauphinnek ugyanaz 
az udvartartása, mint a királynak, azonban a királynénak, a királyi család hercegeinek és 
hercegnőinek saját udvartartásuk volt. A hercegnők mellé a király udvarhölgyet rendelt, 
aki felügyelte a fiatal hölgy viselkedését.401 

Franciaországban  a  hivatalok  1700  körül  de  facto örökletessé  váltak:  a 
csúcsnemességhez  tartozó  családok  egy  kis  köre,  kiegészülve  néhány  sikeres 
miniszterdinasztiával,  monopolizálta  a  presztízshivatalokat  a  király  környezetében. 
Szakterületükön belül kinevezési joggal rendelkeztek, ellenőrizték annak költségvetését, 
és  szigorúan  felügyeltek  arra,  hogy  tekintélyüket  az  udvarnál  jól  láthatóvá  tegyék. 
Franciaországban a kegyként juttatott hivatalok egyre inkább örökölhetővé váltak, míg 
Bécsben  alapvetően  a  császár  választása  maradt  meghatározó,  még  akkor  is,  ha 
találhatóak  alkalmankénti  utalások  a  hivatalok  megvásárolhatóságára  és 
örökölhetőségére.  A  francia  udvar  legjelentősebb  családjai,  a  vér  szerinti  hercegek 
(princes  du  sang),  a  külföldi  hercegek  (princes  étrangers)  és  családok,  amelyek 
szuverén  státusukra  hivatkoztak,  rangban  a  királyhoz  viszonylag  közel  álltak,  noha 
többé  már  nem voltak  komolyan  vehető  riválisai  az  uralkodónak.  Ezzel  szemben  a 
Habsburgok közvetlen családtagjai nem rendelkeztek aktív funkciókkal az udvarnál, de 
saját  területeiket  kormányozták.  Számuk  a  17.  század  során  csökkent,  és  csak 
alkalmanként  jelentettek  fenyegető  tényezőt  a  császárral  szemben.  A  bécsi  udvar 
méltóságviselői rangban messze a császár alatt álltak, hercegi címeik és szuverén jogaik 
többnyire  a  Habsburgoktól  származtak.  A Német-római  Birodalomban  a  territoriális 
birodalmi  fejedelmek  mellett  másodhegedűs  szerepet  játszottak,  és  csak  ritkán 
rendelkeztek  ülési  és  szavazati  joggal  a  birodalmi  gyűlésben.  A bécsi  udvar  nemesi 

veszítette volna el, és elképzelni is nehéz, hány helyen emlékeztek meg róla, és hány misét mondtak érte  
országszerte.” Saint-Simon i. m. 131–132.
396 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 169.
397 Solnon, J-F.: La Cour i. m. 353.
398 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 169.
399 A hivatalokat három fokozatra lehetett felosztani:  grand,  premier és  ordinaire.  Az első csoporthoz 
tartoztak  a  legmagasabb  rangú  hivatalviselők,  a  másodikhoz  az  ő  nemesi  származású  megbízottaik, 
képviselőik,  míg  végül  a  harmadikhoz  a  napi  ügyekért  felelős  hivatalviselők.  Duindam,  J.:  Die 
Habsburgermonarchie und Frankreich i. m. 58. 
400 Udvari  krónikások feljegyezték,  hogy pl.  a  főceremóniamester  díjazása  4000 frank  volt,  azonban 
esküvőként, keresztelőként, temetési szertartásoknál és a  Te Deumért a dupláját kapta.  Solnon, J-F.: La 
Cour i. m. 353. 
401 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 170. Pl. Saint-Simon hercegnét udvarhölggyé nevezte ki az orléans-i herceg 
leánya mellé (Marie-Louise Élisabeth d’Orléans, Mlle de Valois, Berry hercegné, 1695–1719, II. Orléans-
i  Fülöp  leánya.  Petitfils,  J-C.:  Louis  XIV.  i.  m.  733.),  aki  az  unokatestvéréhez,  a  király  törvényes 
unokájához, Berry herceghez (Charles, Berry herceg 1686–1714, a  Grand Dauphin fia. Uo. 732-733.) 
ment feleségül.  A hercegné e feladata  révén hatalmas lakosztályt  kapott,  ami megváltoztatta a Saint-
Simon házaspár életét, és ezáltal a herceg még jobban megfigyelhette az udvaroncok kis világának az  
életét, amelynek annyi oldalt szentelt. Bély, L.: Louis XIV. i. m. 170.
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származású hivatalviselőire  sokkal inkább illett  a „szolgálati  nemesség” titulus,  mint 
francia  társaikra.  Készen  álltak  a  császár  szolgálatára  számos  udvari  funkcióban,  a 
kormányzati és közigazgatási hatóságoknál, továbbá a diplomáciában és a hadseregnél. 
Ez  a  szolgálat  egy  „cursus  honorum”402 jellegét  kezdte  magára  ölteni,  amelynél  a 
származás mellett az érdemek és a hűség fontos szerepet játszottak. A francia nemesség 
kevéssé becsülte a pénzügyigazgatás vagy az igazságszolgáltatás terén kapott funkcióit, 
még  kevesebbre  tartotta  azokat  a  tanulmányokat,  amelyek  ezek  betöltéséhez 
szükségesek voltak. A kormányzat ezen szektoraiban kevéssé képviseltették magukat, 
és főleg a magasabb döntési helyzetű pozíciók iránt érdeklődtek, amelyek az uralkodó 
közvetlen  környezetében  voltak.  Így  az  előbb  említett  „cursus  honorum”  a  nemesi 
származású  udvaroncok  között  a  közigazgatásban  alig  fejlődött  ki,  viszont  nagy 
számban  láttak  el  diplomáciai  feladatokat,  és  az  osztrák  nemességez  képest  a 
hadseregben is nagyobb számban jelentek meg.403               

Versailles  eltávolította  XIV.  Lajost  és  udvarát  Franciaország  fővárosától,  az 
ország  szívétől,  Párizstól  és  ezáltal  a  való  világtól  is.  Maga  az  udvar  azonban  az 
intimitás  foka  szerinti  koncentrikus  köröknek  megfelelően  szerveződött.  Egymásba 
nyíló  szobák  egészen  a  király  lakosztályáig.  A  király  lakosztálya  adta  az  uralkodó 
„hivatalos”  napjának a  kereteit:  ez  volt  az  a  hely,  ahol  a  bevonulásokon,  nyilvános 
étkezéseken keresztül érzékelhető, hogy a monarchia szigorú rend szerint működik. A 
király második  felesége,  Mme de Maintenon404 lakosztálya  ezzel  szemben egyszerre 
tette lehetővé a munkát és a szórakozást.405

Versailles  egy teljesen sajátságos világ volt,  semmi máshoz nem hasonlítható 
légkörrel. Csak az számított, aki Versailles-ban élt. A kegyvesztés jelének számított, ha 
valakinek a király parancsára el kellett hagynia az udvart.  Az udvaroncok, magas és 
alacsonyabb rangú nemesek kénytelenek voltak elhagyni tágas párizsi palotáikat vagy 
vidéki kastélyaikat, csakhogy a király közelében lehessenek, és ezáltal magas pozíciókat 
402 Az ókori  Rómában a  magistraturák betöltésének  előfeltételei  úgy voltak megszabva,  hogy azokat 
lehetőleg a vagyonos és előkelő családok tagjai szerezhessék meg. A Kr. e. 180-ban hozott  lex Villia  
annalis, majd a Kr. e. 82-ben kibocsátott lex Cornelia de magistratibus értelmében az egyes tisztségeket 
meghatározott sorrendben és életkorban kellett viselni (cursus honorum). Földi András – Hamza Gábor: 
A római jog története és institúciói. Bp. 1996. 33.    
403 Duindam, J.: Die Habsburgermonarchie und Frankreich i. m. 56–58. Ezekért az udvari tisztségekért  
szerény díjazás járt, de a tisztséggel járó egyéb haszon jelentékenynek bizonyult. Például az úgynevezett 
committimus joga  lehetővé  tette  a  rendes  bíróság  elkerülését.  A  király  egyrészt  engedélyezte  ezen 
tisztségek  öröklődését  ugyanazon  családon  belül,  azaz  a  tisztség  apáról  fiúra  vagy  anyáról  lányára 
szállhatott, másrészt pedig lehetővé tette a tisztség újra eladását is. Az udvarban tehát több olyan család  
volt, amelyek ugyanazt a tisztséget  birtokolták: például a Condé család töltötte be a főudvarmester,  a 
Bouillon család a főkamarás, a lotaringiai család pedig a főistállómester hivatalát. Ugyanez volt a helyzet 
„Franciaország gyermekeinek” nevelőivel és nevelőnőivel is. XIII. Lajos nevelőjétől, Souvré marsalltól 
kezdve egészen a 18. századig ez a tisztség anyáról  lányára,  nagymamáról  unokájára,  nagynéniről  az 
unokahúgára szállt. A főtisztségviselők, a királyi udvartartás fő méltóságai az első rendből kerültek ki, és 
a legősibb nemesi családokhoz tartoztak. A második rendből kerültek ki például a főétekfogók vagy a 
nemesurak szolgálói – esetükben a nemesség és a polgárság keveredéséről  van szó. A harmadik rend 
tagjai  anyagi,  gyakorlati  természetű  feladatokat  láttak  el:  művészek,  kereskedők,  mesteremberek.  Az 
udvar tehát a társadalom mintájának, felépítésének felelt meg, és jól tükrözte annak érzékenységét.  A 
bíborosok  és  abbék  az  udvaroncok  szellemi  vezetőiül  szolgáltak.  Gazdag  polgárok  nem  haboztak 
hivatalokat vásárolni  maguknak, amelyek lehetővé tették számukra,  hogy a királyt  szolgálják, cserébe 
pedig jó üzleteket kötöttek. Bély, L.: Louis XIV. i. m. 170.   
404 Françoise  d’Aubigné,  Maintenon  márkiné  (1635–1719).  Hugenotta  családból  származott,  14  éves 
korában tért át a katolikus hitre. 1652-ben feleségül ment Paul Scarron költőhöz (1610–1660), majd férje 
halála után XIV. Lajos és Mme de Montespan két fiának a nevelőnője lett. 1680-ban lett a király hivatalos 
szeretője, aki a királyné halála után 1683. október 9-én titokban feleségül vette. Az udvaroncok egy része  
nem nézte jó szemmel, hogy Mme de Maintenon politikai, vallási és személyi kérdésekben olyan nagy 
befolyást gyakorol a királyra. Közéjük tartozott Saint-Simon herceg is. Saint-Simon i. m. 92.
405 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 173–174.
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nyerhessenek el.406 Versailles-ban összezsúfolódva, kis lakosztályokban, szobákban élt a 
nemesség  színe-java,  ahol  gyakran  a  legelemibb  higiéniás  feltételek  is  hiányoztak. 
Mindazonáltal  a  király  így  jobban  szemmel  tudta  tartani  és  irányítani  az  ország 
nemességét.

XIV. Lajos politikai tehetségét mutatja az a folyamat, amelynek révén finom, de 
hatásos  eszközökkel  „megszelídítette”  országa  nemességét.  A  francia  nemességet 
minden autonómiájától  megfosztotta,  befolyása  alá  vonta,  és megtiltotta  nekik,  hogy 
parancsa ellenére államügyekbe avatkozzanak. Az udvar szerepet játszott a politikai és 
katonai személyzet kiválasztásában. A király együttműködőit közvetlen környezetéből 
választotta ki, nem sokat törődött azzal, hogy alkalmasak-e a kormányzásra.407

Az  udvaroncok  helyes  viselkedését  az  etikett  szabályozta,  amely  rögzítette 
mindenki  rangját,  helyét  a  ranglétrán.  Ezt  az  udvarban  mindenki  elfogadta,  mint 
játékszabályt, mert az elithez való tartozást jelentette, és kifejezésre juttatta mindenki 
rangját, pozícióját a hierarchiában.408 Az „Ancien Régime” társadalma ragaszkodott a 
rangok  megkülönböztetéséhez  és  tiszteletben  tartásához.  Arra  törekedtek,  hogy 
szabályok révén különböztessék meg magukat, és láttassák a rangbeli különbségeket. A 
hierarchia tisztelete egy elsőbbségi kódexet, szabálygyűjteményt követelt meg. Rangot 
semmilyen tisztség betöltésével nem lehetett elnyerni, kizárólag a születés és a királyi 
kegy biztosíthatott előjogokat, kiváltságokat.409 Az etikett mindenkinek meghatározta a 
jogait  és  a  kötelességeit.  Az  elsőbbségi  szabályok  részletesen,  aprólékosan 
kidolgozottak  voltak,  mindent  a  politikai  szükségszerűség határozott  meg.  Ilyen  volt 
például a székek és zsámolyok használata.410 

Egy másik kiváltság a királyi palotába hintóval való behajtás és a templomban a 
térdelőpárnához való jog volt. Ezt a „Louvre kiváltságának” (les honneurs du Louvre) 
nevezték.411

406 A király közelében lakni, ez volt a legnagyobb kegy, megtiszteltetés, amit csak remélni lehet ezen a 
földön. Richelieu herceg (Armand Jean du Plessis Richelieu (1629–1715), a gályák tábornoka. Petitfils,  
J-C.: Louis XIV. i. m. 762.) így vallott erről Mme de Maintenon-nak: „Inkább szívesebben meghalnék,  
semhogy két hónapig ne láthassam a királyt.” Uo. 443–444.
407 Uo. 447.
408 Uo. 434.
409 Solnon, J-F.: La Cour i. m. 364.
410 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 435. Az ülőhelyhez való jog (a leülés joga) szigorúan szabályozott volt, 
és  hűen  kifejezte  a  rangbeli  sorrendet.  Az úgynevezett  zsámolyon  (tabouret)  ülni  volt  a  legnagyobb 
kiváltság. Azokat a magasrangú hölgyeket (címzetes hölgyeket), akik a király vacsorájánál zsámolyon 
ülhettek, ennek megfelelően „ülő hölgyeknek” vagy tömören csak „tabouret-eknek” nevezték. A királyi 
család hierarchiája szerint változott az ülésrend, például a dauphin jelenlétében a vér szerinti hercegnők 
(princess)  és  más  hercegnők  (duchesses)  a  zsámolyon  ülhettek,  „Franciaország  unokái”  jelenlétében 
pedig támlás széken ülhettek. A vér szerinti hercegek (prince) és vér szerinti hercegnők jelenlétében a 
többi hercegnő karosszékben ülhetett. Míg a király és a dauphin jelenlétében a vér szerinti hercegeknek és 
egyéb hercegeknek (duc) állniuk kellett, addig „Franciaország unokái” jelenlétében leülhettek. Solnon, J-
F.:  La  Cour  i.  m.  364–365.  A  király  jelenlétében  csak  nagyon  kevés  személynek  volt  joga  leülni: 
„Franciaország  fiainak  és  leányainak”,  „Franciaország  fiú-és  lányunokáinak”,  a  vér  szerinti 
hercegnőknek,  valamint külföldi hercegnőknek.  A többieknek állva kellett maradniuk, beleértve a vér 
szerinti hercegeket is, továbbá más hercegeket és paireket. A királyné társaságában vagy a dauphin előtt 
vér szerinti és más hercegnőknek joguk volt leülni a híres zsámolyra.  Ugyanezen személyek azonban 
Franciaország fiú-és lányunokái jelenlétében támlásszékeken ülhettek. Vér szerinti herceg vagy hercegnő 
jelenlétében  egy  másik  hercegnő  karosszékben  foglalhatott  helyet.  Ezek  a  szabályok  csak  bizonyos 
összejöveteleken vagy ceremóniákon voltak érvényesek,  egyébként  például játékasztaloknál — még a 
király jelenlétében is — mindenki ülve maradhatott. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 435–436.  
411 Solnon, J-F.: La Cour i. m. 365. Ebben a jogban a királyi család tagjai, külföldi hercegek és hercegnők 
részesülhettek csupán, 1700-tól pedig Spanyolország grandjai és a bíborosok. További példák arra, hogy 
milyen  nagy  jelentőséget  tulajdonítottak  a  rangbeli  különbségek  hangsúlyozásának:  a  vér  szerinti  
hercegnők  mindig  két  hintóval  hajtattak  ki,  az  elsőben  a  hercegnők  ültek,  a  másodikban  pedig  a 
lovászmesterek  utaztak,  míg  más  hercegnőknek  csupán  egy  hintóval  kellett  megelégedniük.  Uo.  A 
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Az  etikett  természetesen  féltékenységet  is  ébresztett,  mindenki  féltékenyen 
ügyelt az etikett tiszteletére. A szabályok megsértése felért egy rang elleni merénylettel, 
minden kiváltságos  csoport  árgus  szemekkel  figyelte  a rangban hozzá  közel  állót.412 

Minden  csoport  igyekezett  megközelíteni  a  közvetlenül  felette  állót,  és  ugyanakkor 
hangsúlyozni a különbséget az alatta levővel.  Ez a küzdelem elsősorban a magasabb 
rangúak között  éleződött  ki  az udvarban,  vagyis  a  nem vér  szerinti  hercegek,  a  vér 
szerinti  hercegek  és  „Franciaország  gyermekei  és  unokái”  között.  A  vér  szerinti 
hercegek szüntelenül arra törekedtek, hogy bekerüljenek „Franciaország gyermekei és 
unokái” közé, ugyanakkor ellentétes csatát vívtak a „duc”-ökkel és a  pairekkel, akik 
viszont a vér szerinti hercegekhez szerettek volna közelebb kerülni.413 Azért is harc dúlt, 
hogy a  nem vér  szerinti  hercegnők ne  ülhessenek karosszékbe,  a  hercegnők inkább 
minden meghívottnak hajlékony szalma-széket (ployant vagy chaise de paille) osztottak 
ki,  vagy  például  mivel  minden  magasrangú  hölgynek  joga  volt  a  hintóját  kárpittal 
bevonatni,  a  hercegnők  inkább  lemondtak  erről  a  jogukról,  csakhogy 
megkülönböztessék rangjukat.414 

Az etikett  tehát számos vitát hozott felszínre, amelyekben a király csak maga 
dönthetett.  Ezek  révén  kibővíthette  döntési  lehetőségeit,  politikai  törekvéseit.415 

Azonban  az  udvari  hierarchia  és  a  kiváltságok  nem  alkottak  merev, 
megváltoztathatatlan rendszert. A király mindig fenntartotta magának a jogot, hogy ezt 
bármikor  megváltoztassa.416 XIV.  Lajosnak  nem  állt  érdekében  egy  pontos  és 
megváltoztathatatlan  szabályrendszer  felállítása,  amely  megfosztaná  őt  a  szabályok 
értelmezésének  hatalmától,  hanem  éppen  ellenkezőleg,  egy  homályos,  vitatható 
rendszer szolgálta  céljait,  amellyel  kénye-kedve szerint manipulálhatta  az embereket. 
Erre számos lehetősége volt, ami a funkciók, hivatalok osztogatásától kezdve a katonai, 
diplomáciai  kinevezésekig,  kisebb-nagyobb  ajándékokig,  kegyek  megadásáig  terjedt 
(például, hogy valaki jelen lehet a felkelési ceremóniájánál, tarthatja neki az ingét). A 
jutalmakat  trianoni  sétái  alkalmával  osztogatta.  A  legnagyobb  kegyek  egyikének 
számított,  ha elkísérhették szűkebb családi körével Marlyba.417 Az utazás előtti  estén 
maga  XIV.  Lajos  állította  össze  annak  az  ötven  személynek  a  listáját,  akiket 
feljogosított  arra,  hogy elkísérjék,  köztük voltak  rendszeres  és  alkalmi  meghívottak. 

„Louvre megbecsülésében részesülni” nevezték tehát azt a jogot, hogy valakinek joga volt a zsámolyra, 
arra,  hogy  hintón  érkezzen  egy  királyi  rezidenciára,  és  hogy  letérdepelhessen  egy  kis  négyszögletű 
párnára a templomban. Nyilvános audienciákon az ajtónállók a belépő rangjától függően az ajtónak csak 
az egyik vagy mindkét szárnyát  nyitották ki.  Az elsőbbségi  szempont még a vallási ceremóniákon is  
érvényesült. Például körmenetek alkalmával a „sima” hercegnők maguk vitték a napernyőjüket, míg a vér 
szerinti hercegnőknek szolgák vitték. A királyi család gyászának idején „Franciaország fiai és fiúunokái” 
köntösben fogadhatták az udvaroncokat, ez azonban a vérbeli hercegek számára nem volt megengedett.  
Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 436.
412 Solnon, J-F.: La Cour i. m. 367.
413 Mivel a vér szerinti hercegeknek és a nem vér szerinti hercegeknek néhány közös kiváltságuk volt, 
előfordult, hogy a vér szerinti hercegek inkább lemondtak róla, pusztán azért, hogy alkalmuk legyen a 
rangbeli különbség hangsúlyozására. Uo. 366.
414  Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 436–437.
415 Uo. 437.
416 Solnon, J-F.: La Cour i. m. 369.
417 XIV.  Lajos  belefáradva  a  versailles-i  kötelezettségekbe,  nemsokára  egy  egyszerűbb  rezidenciát 
építtetett a Marly-völgyben 1678 és 1684 között. A királyi család számára fenntartott kastély körül 12 
pavilon emelkedett, éppúgy, ahogyan a 12 csillagjegy a nap körül. Marlyba csak a király által meghívott  
udvaroncok jöhettek, akiknek nagyon kellett igyekezniük, hogy kiérdemeljék ezt a megtisztelő kegyet. A 
marlyi tartózkodások lehetővé tették XIV. Lajos számára, hogy egy szűk rokoni és baráti kört válasszon 
az udvaroncok közül, elsősorban érzelmek alapján. Ezért a rendszeres meghívások után a visszautasítás a  
kegyvesztést  jelentette.  Így például Saint-Simon is ebből értette meg a király tőle való eltávolodását.  
Marlyban a szabályok könnyedebbek voltak, kevesebb volt a ceremónia . Bély, L.: Louis XIV. i. m. 162–
169.
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Tehát a hagyományos címek és rangok, az ősi családok hierarchiája mellett kialakult 
egy  ezzel  párhuzamos  hierarchia  is  —  amely  anélkül,  hogy  teljesen  felborítaná  a 
rangokat — a gyakorlati kegyeken alapult.418 

A Theatrum Europaeum is beszámol udvari precedensvitákról:  „Egy alkalommal 
az orléans-i püspök, aki a király főalamizsnaosztója is volt és Rochefoucauld herceg,419 a király 
ruhatárának főfelügyelője vitába keveredett  amiatt,  hogy ki álljon a király mögött  a prédikáció 
alatt.  Mivel  a  király  választása  az  utóbbira  esett,  a  püspök  csalódottan  visszautazott 
püspökségébe.”420 

XIV.  Lajos  a  funkciókhoz  kapcsolt  fizetésekhez  járadékot  is  adott.421 A 
járadékok  elvileg  egy  évre  vonatkoztak,  de  egy  tollvonással  meg  is  lehetett  őket 
szüntetni, de az is előfordult, hogy némelyiket megduplázták. A jutalmazásoknál és az 
újévi ajándékozásoknál a király szabadabban járhatott el.422

Az etikett a király szemszögéből nézve egyértelműen határozott célhoz kötődött. 
Az uralkodó nem csak az áthagyományozott rangsorhoz tartotta magát. Az etikettben 
mindenfelé  kínálkoztak  mozgásterek,  amelyeket  kegyosztó  kedve  szerint  arra  vett 
igénybe,  hogy apró-cseprő dolgokban is meghatározza az emberek megbecsülését  az 
udvarnál. A hierarchikus arisztokrata társadalmi struktúrának megfelelő lelki struktúrát, 
az udvaroncoknak a presztízsért és kegyért folyó versengését arra használta fel, hogy 
kegyeit pontosan kimérve, uralmi céljainak megfelelően változtassa az emberek rangját 
és megbecsülését az udvari társadalmon belül, és ezzel egyúttal az e társadalmon belüli 
feszültségeket, tehát azok egyensúlyát is saját igényei szerint mozgassa. Az etikett tehát 
rendkívül rugalmas uralmi eszköz volt a király kezeiben.423 

Az udvari életet az írott szabályok hiánya jellemezte. Az udvar egy intrikákkal 
teli kis világnak tűnt, ami a külső, „nagy világhoz” volt hasonló. Azonban az udvarban 
volt a legkifinomultabb ízlés, szellem és viselkedés. Az udvar azt jelképezte, mutatta, 
amit a társadalom a legtökéletesebbnek tartott.424

418 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 437–439. 
419 VI. François, de Marcillac herceg, majd La Rochefoucauld herceg (1613–1680), moralista. Uo. 751.
420 TE XV. 358.    
421 Néhány példa a királyi  kincstár számadásaiból az 1678–79-es évre vonatkozóan: Condé hercegnek 
150000  livres (frank),  Enghien hercegnek 60000  livres, Conti hercegnek 30000  livres, Roche-sur-Yon 
hercegnek  30000  livres,  Mazarin  hercegnek  24000  livres,  Lorraine  lovagnak  14000  livres,  Villeroy 
hercegnek 12000  livres,  Schomberg marsallnak 12000  livres,  Feuillade hercegnek 10000  livres,  Mme 
Thianges-nek  9000  livres,  Béthune  márkinak  8000 livres,  Ruvigny  márkinak  6000  livres,  Mme  de 
Maintenon-nak  6000  livres,  Bellefonds  márkinak  6000  livres,  Forbin  grófnak  6000  livres,  Marsan 
grófnőnek 3000 livres. Ugyanebben az évben a király újévi ajándékként természetes (saját) gyerekeinek, 
Vermandois grófnak és Mlle de Blois-nak 300000  livres-t (frankot) adott, és ezenkívül még 80000-et 
házuk fenntartására. Mme de Montespan 150000-et kapott négy törvényes gyermekének (Maine herceg, 
Vexin gróf, Mlle de Nantes és Mlle de Tours) étkezési és szórakozási költségeire.  Petitfils, J-C.: Louis 
XIV. i. m. 439–440.
422 Uo. 437–440.
423 Elias, N.: Az udvari i. m. 112. 
424 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 180–181. „Az az udvar, szegény, hogy mennyi bajt is ád! S hallva, hogy rá  
ki-mi kígyót, békát kiált, mily szerencsétlen is, éjt-nap mennyire szenved, mert hát mossák fejét önök, szép  
mívű lelkek. Elátkozva előbb a rossz ízlésiért, aztán pedig azért, hogy mért nem nyújt babért. Engedje  
meg nekem, Trissotin úr, hogy egyszer megmondjam a neve iránti tisztelettel: nem ártana talán, hogy  
kegyed s kegyetek az udvarról enyhébb hangon beszéljenek; tán nem is olyan szamár annak, ki belenézett,  
s mint uraságotok elképzelni merészek. Van jó ítélete, amit meg is mutat, és mutat a helyes ízlésre is utat.  
S különb a szellem ott, nem beszél itt hízelgő, mint hol a ti sötét szórengetegetek nő.”  Molière: Tudós nők. 
Bp. 1983. 260–261.  
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 4.2.4 Versailles mindennapjai, társasági élet: játékok, szórakozások, mulatságok  

Az  udvarban  az  idő  nagy  részét  különböző  játékokkal,  változatos  szórakozásokkal 
töltötték,  ezek  kitalálásában  nagy „találékonyságot”  mutattak  –  persze  itt  is  ki  kell 
emelni a ceremóniamesterek szerepét. Az 1660-as évek uralkodását a ragyogó, játékos, 
eleganciával teli szórakozások jellemezték, a könnyedség. Az udvar egyik kastélyból a 
másikba vándorolt, követte a királyt a különböző háborúkba. Azonban 1680–1690 körül 
—  Versailles  létrehozásával  —  minden  megváltozott.  A  király  vált  a  rendszer 
középpontjává. XIV. Lajos nemcsak kontrollálta az udvari életet, de meg is szervezte 
azt, állandóan küzdött az unalom ellen. Szüntelenül ünnepségeket, mulatságokat kellett 
kitalálnia,  meglepetéseket,  újdonságokat:  például  „lakosztályi”  estélyek,  címek, 
méltóságok  adományozása,  elegáns  szupék  (éjszakai  lakomák),  komédiák,  balettek, 
éjszakai  mulatságok,  gondolázás  a  nagy  csatornán,  tűzijátékok.425  A  játék  —  az 
udvaroncok  kedvenc  időtöltése  — a  tétlenség  elűzésére  szolgált.  Egy  mozdulatlan, 
változatlan világban ugyanis a játék a kockázat, a vakmerőség mámorát adja. Gyakran 
hatalmas  összegeket  játszottak  el,  kártyázás  során  még  a  király  asztalánál  is  sűrűn 
előfordultak csalások. Mindezek ellenére a játékok, mulatságok nem mindig oszlatták el 
a mindennapok monotóniáját.426

A versailles-i udvar mindennapjainak jobb megértése céljából érdemes néhány 
szórakozásformát részletesebben is ismertetni.

 4.2.4.1 Zenei és balettelőadások  

Mivel  XIV.  Lajos  nagy  zene-és  balettrajongó  volt,  az  udvarban  nagyon  gyakoriak 
voltak a balettelőadások, amelyeken XIV. Lajos gyakran személyesen is fellépett. 1651 
és 1659 között  a király kilenc udvari  balettben vett  részt, mint  táncos.  Ezeken vagy 
Apollót táncolta el, aki megöli a pitonkígyót, vagy pedig a felkelő napot alakította egy 
ragyogó, arany parókát viselve.427 

A napszimbolika,  Napkirály (Roi-Soleil)  motívumot tudatosan választották ki. 
Mint ahogyan a bolygórendszer középpontjában áll a nap, ugyanúgy Franciaország és 
annak  ura  minden  világi  uralom  középpontja.  „Önábrázolásának"  más  elemeihez 
hasonlóan XIV. Lajos napszimbolikája is spanyol-Habsburg tradíciókra nyúlik vissza, 
azonban  Bécsben  vagy  Madridban  a  napszimbólumot  nem  állították  ilyen  módon 
előtérbe. A napért, mint szimbólumért folytatott verseny csak XIV. Lajos színrelépése 
után került előtérbe.428 XIII. Lajos is több ízben Apollóként ábrázoltatta magát, azonban 
az Apollo-kultusz igazán XIV. Lajos uralkodása alatt erősödött fel. Már 1653-ban az 
ifjú király hajnalcsillagként tűnt fel egy udvari balettben, egy 1662-es lovasjáték során 
425 1674 januárjában Mme de Sévigné (Marie de Rabutin-Chantal, Sévigné márkiné (1626–1696). Uo. 
765.)  az  uralkodónak  ezt  a  kiábrándult  megjegyzését  jegyezte  fel:  „Amikor  semmilyen  szórakozási  
lehetőséget nem nyújtok, akkor panaszkodnak, és amikor nyújtok, akkor meg a hölgyek nem jönnek el.”  
Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. Uo. 444.
426 Uo. 431─444.
427 XIV. Lajos 1658-tól kezdve mindig viselt parókát, mivel olyan betegségben szenvedett, amely erős 
hajhullást  okozott.  A  parókaviselés  szokása  ebben  az  időben kezdett  elterjedni  az  európai  nemesség 
körében. Nehéz eldönteni, hogy XIV. Lajos pusztán csak követte az új európai „divatáramlatot”, vagy 
maga  teremtette-e  meg  a  parókaviselés  divatját.  A  király  megfelelő  megjelenésén  és  megjelenítésén 
rengetegen  dolgoztak:  udvari  szabók,  parókakészítők,  festők,  szobrászok,  rézmetszők,  költők, 
táncmesterek,  balettkoreográfusok  vagy  éppen  a  nagyon  fontos  szerepet  betöltő  ceremóniamesterek. 
Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 61–62.  
428 Martin Wrede: Das Reich und seine Feinde. Politische Feinbilder in der reichspatriotischen Publizistik 
zwischen westfälischem Frieden und siebenjährigem Krieg. Mainz 2004. 334–335.
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az  öltözékét  díszítő  gyémántok  magát  a  királyt  napként  ábrázolták.  Ugyanebben  az 
évben  megalkották  uralkodásának  jelképét,  melyről  maga  XIV.  Lajos  számol  be 
leghitelesebben  emlékirataiban:  „Azért  esett  a  napra  a  választás,  mert  a  nap  a  
legnemesebb,  páratlan,  fényárban  úszik,  de  fényével  megvilágítja  a  többi  csillagot,  
melyek, mint udvar körülveszik, mivel a föld minden tája felé egyenlően és igazságosan  
sugározza  fényét,  jót  tesz,  folyamatosan  életet  teremt,  és  örömet  ad.  Noha  szünet  
nélküli,  folyamatos  mozgásban  van,  mégis  megbízhatóan  állandó,  soha  nem  tér  le  
útjáról – ez minden bizonnyal egy uralkodó legelevenebb és legszebb jelképe”.429 

Már XIV. Lajos apja, XIII. Lajos is szívesen táncolt balettelőadásokon, de vele 
ellentétben  fiának  állítólag  határozott  tehetsége  volt  ehhez  a  műfajhoz,  amely  több 
kortársnak is feltűnt.430 

Versailles-ban tánc és színház elválaszthatatlanul  össze volt  kötve egymással. 
XIV. Lajos támogatta az Udvari Balettet (Ballet de Cour), amely a „Mascarades à grand 
spectacle”-ből és a „Mascarades du Palais”-ből jött létre. A balettelőadásokat majdnem 
429 Sabatier, G.: Ikonographische Programme i. m. 279. A nap számtalan jelentéssel bírt a kora újkorban 
is,  amelyet  előszeretettel  alkalmaztak  az  uralkodó  isteni  jellegének  alátámasztására.  A  nap  és  Isten 
együttes  szerepeltetése  azonban  az  eretnekségre  is  utalhatott.  A  nap  jelenthette  azt,  hogy  egy 
birodalomnak csak egy ura lehet. További értelmezések: nap és trónon ülő fejedelem – fejedelem, mint 
Isten képmása, hasonmása. Nap a földgömb fölött – fejedelem, mint a birodalom napja. Nap – a hű szolga 
bére.  Nap beragyogja  a  földgömböt,  amelynek árnyékos  oldalán maradnak az  éjszakai  madarak  – az 
igazságosság legyőzi a hazugságot. Felkelő nap – a fejedelem nyájassága, szívessége. Lenyugvó nap – 
egy jó fejedelem halála. Lenyugvó nap, továbbá korona és jogar egy síron – a fejedelem halála. Nap áttör  
a  felhőkön  –  az  ellenállás  győzelme.  Nap  fényesen  ragyog  a  felhők  elűzése  után  –  a  bajra,  vészre,  
balszerencsére boldogság és szerencse következik. Nap a föld és felhők felett – bőkezűség. Nap az égben  
sugaraival  megérinti  a földet  – öröm Istenben.  Nap odaadja sugarait  a holdnak – Krisztus dicsősége. 
Henkel,  A.  –  Schöne,  A.:  Emlemata  i.  m.  11–30.  A napisten,  Apollo  fő  attribútuma emellett  még  a 
bölcsesség is. Apollót követi Mercurius – tanácsadás, tanácsadó. Apollo temploma Delphiben, balra egy 
marha, jobbra emberek – önismeret. Apollo a megölt pythonkigyó mellett kigúnyolja Amort – a szerelem 
és értelem ellentmondása, összeütközése. Apollo a megölt pythonkigyó mellett – bölcsesség. Uo. 1740–
1742.
430 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 61–62. „Senki sem félt, mindnyájan csodálták a táncoló Lajost. Nem  
Istentől  megszállott  volt  ő,  mivel  nem  Istent  táncolta  el,  amelyben  hitt.  A  Napkirály  tánca  az  
önmegszállottság  üresjárata  volt.”  Curt  Sachs:  Weltgeschichte  des  Tanzes.  Faultisch,  W.:  Die 
Medienkultur i. m. 197.  A tánc a különböző játékok mellett a legfőbb udvari szórakozási időtöltés volt,  
nem utolsósorban XIV. Lajos táncszenvedélye miatt. Kezdetben az udvarnál csak kevés hivatásos táncos 
volt, helyettük az udvari társadalom maga táncolt. A tánc azonban nem puszta kedvtelés volt, a táncban 
szigorúan  szabályozott  etikettbeli  sokoldalúság  nyilvánult  meg,  mint  egy  olyan  tudomány,  amelynek 
normáira 1661-től kezdve saját táncakadémia,  és az udvarnál  XIV. Lajos első táncosa,  Ballon ügyelt.  
Számos táncfajtát táncoltak a francia udvarban:  gavotte-ot,  passepied-et,  chaconne-t,  bourée-t,  gigue-t, 
canarie-t, sarabande-ot, passacoglia-t, furlanat, bergamascat, branle-t stb. Ezek pár-és körtáncok voltak, 
amelyeknek gyökerei részben az archaikus termékenységi táncokra nyúltak vissza, azonban az ugrások és 
a lábak magasra emelése tiltva volt, ezeket az elemeket száműzték a táncokból. Az 1661-ben Párizsban  
megnyílt  Táncakadémia  fokozatosan  átvette  a  domináns  szerepet,  és  az  itáliai  táncokkal  szemben  a 
francia táncokat tette Európa-szerte példaképpé. Aligha véletlen, hogy az ünnepi–lépkedő polonaise a 17. 
század  közepén  éppen az  abszolutisztikus  Franciaországban  alakult  ki.  A  barokk  legfontosabb  tánca 
azonban  a  menuett  volt,  amelynek  a  jelentése:  „tánc  kis  lépésekben”.  Richard  Alewyn  német 
irodalomtörténész úgy véli,  hogy a menuett  nem a szórakoztatást  szolgálta,  hanem egy ünnepélyesen 
végrehajtott ceremónia jellegzetességeit hordozta magán, amely csodálkozásra hangolódott publikumra 
alapozott. A tánc során beszélgetni, nevetni, a partnernőt másként, mint újjal megérinteni tilos volt. A 
menuettben minden egyes lépés, minden egyes mozdulat szigorúan beszabályozott, megfontolt és kimért 
volt. A táncban résztvevők először levették kalpagjaikat, meghajoltak, óvatosan lábujjhegyre álltak, majd 
a  partnernőjük  felé  léptek,  ezután  eltávolodtak,  elsiklottak  mellettük  oldalra,  ezt  követően  helyet 
cseréltek, majd megismételték ugyanezeket a ceremoniális mozdulatsorokat. A menuett a többi tánchoz 
hasonlóan valójában erotikus pantomim volt. Hódolás és köszönet, udvarlás és elutasítás, dac és engedély 
keveredett benne. Az elevenség, önkibontakozás, természetközeliség helyébe az építészethez hasonlóan a 
klasszikus  ideálok  léptek,  mint  például  tisztaság,  szabályszerűség,  szimmetria.  Faultisch,  W.:  Die 
Medienkultur i. m. 196–199.  
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kivétel  nélkül  a  versailles-i  kastély  parkjában  rendezték  meg,  azonban  a  színház  a 
kastély termeiben és a párizsi Operában székelt.431  

A 17. század elején csupán egy színház létezett  Párizsban, az 1548-ban épült 
Hôtel  de  Bourgogne.  Az  1630-as  években  a  Richelieu  által  épített  Palais  Royal 
színháztermében Molière432  társulata és az Opera működött.433 XIV. Lajos utasítására 
1680-ban fuzionált a két, addig egymással konkuráló párizsi színház, amelyek a Hôtel 
de Bourgogne-ban és a Palais Royalban működtek, és megalakult a Comédie Française, 
amely kimondottan udvari színházzá vált.  A Comédie Française elsődleges feladata — 
a többi akadémiához hasonlóan — a király dicsőítése volt.434 A Comédie Française a 
korábbi színházépületek téglalap alakjaival szemben ellipszis alakú volt, ami a célnak 
jobban megfelelt.435 

Az olasz opera nagy kedvelőjeként — amelyet csak nagy nehézségek árán tudott 
meghonosítani a francia udvarban — Mazarin nem kedvelte, illetve semmilyen érzéke 
nem volt  a  balett  allegorikus  előadásmódjához,  amely  a  francia  reneszánsz  idejéből 
eredt,  és  keveredett  benne a  zene,  a  tánc  és  a  költészet.  Az udvari  balettelőadások 
műfajukat  tekintve  félig  komolyak,  félig  komikusak  voltak,  és  ezeket  gyakran 
kombinálták  egzotikus  álarcosbállal,  fantáziával,  mitológiával,  mindehhez  pedig 
hatalmas gépezeteket és ragyogó ruhákat használtak fel. Az udvari nemesség rajongott a 
balettért.  Mazarin  végül  beadta  a  derekát,  és  az  az  ötlete  támadt,  hogy ezt  a  bizarr 
rajongást  felhasználhatja  politikai  céljaira.  Eszerint  a  balettelőadásoknak  a  királyi 
hatalmat  és a királyi  fensőséget  a legteljesebb ragyogásában kell  bemutatniuk.  XIV. 
Lajos, aki ekkor még fiatal volt, kitűnő táncos és mindenfajta testgyakorlásban járatos, 
jóváhagyta  Mazarin  elképzelését.  Nem  tűnt  rossz  ötletnek,  hogy  a  „barokk 
tündérmesék”  világát  felhasználják  a  polgárháborús  időszak  után  még  nyugtalan 
nemesség politikai befolyásolására.436 

Ezt  a  célkitűzést  tükrözi  egy  híres  balettelőadás.  Az  Éjszaka  balettje című 
darabot Isaac de Benserade (1613–1691) írta az 1653-as karneválra. A 43 jelenetből álló 
darabot négy estére elosztva adták elő. Amikor a függöny felgördült, lenyugodott a nap, 
és előbukkant az Éjszaka. Az Éjszakát egy macska szimbolizálta, amelyet fülesbaglyok 
húztak.  Ezután  egzotikus,  bukolikus  és  mitológiai  jelenetek  követték  egymást. 
431 Uo. 199–200.    
432 Jean-Baptist Poquelin, Molière (1622–1673). Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 757.
433 Leon Bernard: The emerging city. Paris in the Age of Louis XIV. Durham 1970. 84.
434 Faultisch, W.: Die Medienkultur i. m. 201.
435 Bernard, L.: The emerging i. m 84. A színházak belső terének kialakítása hasonló volt: a megemelt 
színpad  előtt  volt  a  földszinti  nézőtér,  mögötte  pedig  a  lépcsőzetesen  emelkedő  amphitheatrum.  A 
páholyok két  vagy három emeleten helyezkedtek el, és egyenként  nyolc személyesek voltak. Az első 
emeletiben a királyi család tagjai és a főnemesek foglaltak helyet. A darabok sikerét jelezte, hogy hány 
teljes  páholyt  sikerült  eladni  egy-egy előadásra.  Például  Moliére  „A képzelt  beteg”  című darabjának 
1671-es,  Palais Royalbeli  bemutatóján dupla helyárral  öt  teljes  első emeleti  páholyt,  további  59 első 
emeleti páholyhelyet, 81 második emeleti páholyhelyet, 23 harmadik emeletit, 394 helyet a földszinten és  
60-at az amphitheatrumi részben adtak el, és még 25-en a színpadon foglaltak helyet – összesen 682 néző 
volt jelen. A 17. század második felében a Comédie Française jegyárai a következőek voltak: földszint: 
15 sous,  3.  emeleti  páholy:  1  livre,  2.  emeleti  páholy:  1,5  livres,  1.  emeleti  páholy:  3  livres, 
amphitheatrum:  1,5–3  livres,  színpadi ülések: 3 livres.  Az Opera jegyárai  így alakultak: földszint: 30 
sous,  3.  emeleti  páholy:  30 sous,  2.  emeleti  páholy:  3  livres,  1.  emeleti  páholy:  5  livres 10  sous, 
amphitheatrum: 5 livres 10 sous, színpadi ülések: 11 livres, erkély: 1 Lajos arany. Azonban premier vagy 
ünnepi előadás vagy speciális színpadi gépezet alkalmazásakor a színházigazgatók dupla helyárat szedtek. 
A Comédie Française-ben, fennállásának első évtizedeiben általában előadásonként 400 körüli néző volt. 
A nézők alapvetően az arisztokráciából,  valamint az iparos és kereskedő középosztályból kerültek ki.  
1697 után — a korábbi egymást váltó, egymásba olvadó színtársulatokkal szemben — már csupán két  
társulat játszhatott a fővárosban: a Comédie Française és az Opera. Előbbiben heti hét, utóbbiban heti 
három előadás volt. Uo. 84–95.  
436 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 126.
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Pásztorok tértek vissza a mezőről, akiket hirtelen meglepett az Éj, megjelent Venus, akit 
a  hold  és  a  csillagok  játékai  és  nevetése  kísért,  majd  következett  a  törpék  és  a 
boszorkányok órája. A boszorkányok seprűnyélen indultak a boszorkánypartira. Ezután 
az Álom és a Csend következett:  a megdermedt  szerelmesek, a szangvinikusok és a 
kolerikusok álmai. Végül megérkezett  az olyannyira  várt Hajnal, amelynek érkezését 
Anjou hercege jelentette be. A Hajnal, a születő csillag természetesen maga a király, aki 
eloszlatja az árnyakat és a sötétséget. A balett által a király a népének adta magát, az 
előadás cselekménye révén jelezte hatalmát, az álarc szimbolizmusa pedig megmutatta 
ragyogását.  XIV.  Lajos  több  szerepet,  illetve  személyt  is  eljátszott  ezekben  a 
jelenetekben, elvegyülve a névtelen komédiások tömegében. A balett olyan nagy sikert 
aratott, hogy még öt előadást tartottak, és mindenki előtt nyitva álltak a Kis-Bourbon 
palota kapui.437

Két évvel később M. de Saint-Aignan438 megírta a  Város és a falu örömei és  
gyönyörei című, 24 jelenetből álló balettet, amelynek tartalma még különösebb volt. A 
balett „A tánc zsenije” elnevezésű jelenetében XIV. Lajos a színpadon fő udvaroncai 
által  körülvéve  saját  szerepét  alakította.  A tánc  az  államvezetést  jelképezte,  a  rossz 
tánclépések pedig a felségsértésre utaltak.439

A  Péleus  és Thetis  menyegzője című balett  diadalmas Apollóként  ábrázolta  a 
királyt,  akit  kilenc  múzsa  vett  körül,  közöttük  volt  a  király  unokatestvére  Angliai 
Henriette,  Créqui440 és Roquelaure441 hercegnők, valamint Conti  hercegnő,442 Mazarin 
unokahúga.443

1655-től  kezdve  minden  balett  zenéjét  egy  firenzei  mesterember  fia,  Jean-
Baptiste Lully (1632–1687) szerezte.444 A balettek szövege irodalmi értelemben nem 
volt jelentős, célja a fiatal királlyal szembeni ragaszkodás és hűség felkeltése volt.445

A  Theatrum  Europaeum bőségesen  ismerteti  a  francia  udvar  eseményeit.  A 
következő leírás 1656-ból származik, és jól szemlélteti az udvar balett iránti rajongását: 
„Január 17-én (7-én), hétfőn nagy királyi balettet táncoltak el  Cupido és Psyché szerelmei címmel. 
Az előadást a következő csütörtökön megismételték. A balett nagyon káprázatos volt. Különösen a 
12  fiatal  lányka  volt  elbűvölő,  a  többségük  nem  volt  több  mint  hat  éves.  Olyan  méltósággal,  
gyengédséggel  és  átéléssel  táncoltak,  hogy  mindenki  a  legnagyobb  álmélkodásának  adott 
hangot.”446

1662 decemberében 42 napos korában meghalt a királyi pár első leánygyermeke, 
Anna Erzsébet. Hogy ezen a gyászon valamelyest enyhítsenek, december 29-én (1663. 
január 8-án) a bíboros palotájában a király egy hét felvonásból álló balettet rendezett, 
amely  ugyancsak  tele  volt  allegorikus  és  mitologikus  utalásokkal.  Minden  egyes 
felvonás egy művészeti vagy tudományágat személyesített meg.

437 Uo. 126–127.
438 Francois  Honorat  de  Beauvillier,  Saint-Aignan  herceg  (1607–1687),  szolgálattevő  első  kamarás, 
Touraine kormányzója, Franciaország pairje. Uo. 764.
439 Uo. 127.
440 Armande de Lusignan de Saint-Gelais de Lansac, Créqui hercegnő (1637–1709). Uo. 740.
441 Charlotte Marie de Daillon de Lude, Roquelaure hercegnő. Uo. 763.
442 Anne Marie Martinozzi, Conti hercegnő (1637–1672). Uo. 740.
443 Uo. 128.
444 Lully  1671-ig  nem  kevesebb,  mint  harminc  heroikus  balettet  (ballets  héroiques)  komponált, 
amelyeknek során egy ideig Molièrrel is együtt dolgozott, és 1672-től vezette a Királyi Zeneakadémiát  
(Académie Royale de Musique). Lully az udvari balettbe duókat, triókat, párbeszédes elemeket, prológus 
jeleneteket és operafinálékat illesztett be, továbbá Molière komédiáit is integrálta, így kialakítva a fiatal 
francia operát. A francia nemzeti operában tánc és balett, kórus és zenekari zene, vígjátékszerű és tragikus 
elemek keveredtek egymással. Faultisch, W.: Die Medienkultur i. m. 200–201.
445 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 128.
446 TE VII. 881.
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„Az  első  felvonás  a  Zenét  ábrázolta,  mint  a  szabad  művészetek  legnemesebbikét.  Egy 
nagyon  szép  szimfónia  a  Béke  és  a  Boldogság  párbeszédét  jelenítette  meg,  amelyre  egy  kórus 
válaszolt, közben pedig paraszti hangszerekből jövő dallamot lehetett hallani. Ezután megjelent a 
színen  a  Földművelés,  mint  foglalkozás  és  tudomány,  amelyet  pásztorok  és  pásztorlánykák 
személyesítettek meg. A pásztorok és pásztorlánykák egy lugasból jöttek elő. A pásztorlánykákat az 
orléans-i hercegnő és négy másik magasrangú hölgy játszotta el. A második felvonásban a színen 
megjelent  a  tenger  Thetisszel  és  három másik  tenger  istennővel,  akiknek a  hangja betöltötte  a 
tengert, és hangjukon keresztül terjedt a Hajózás, a hajók egyre távolabbi területekre jutottak el. 
Ezután színre lépett Saint-Aignan herceg, mint tengeri rabló és négy másik kalóz társa. Majd Juno 
ereszkedett le az égből egy aranybányát megformáló gépezeten keresztül. A harmadik felvonás az 
Aranyművességet  mutatta  be,  amelyet  Armagnac  gróf447 személyesített  meg  néhány  társával 
egyetemben.  A  negyedik  felvonás  a  Festészetet  ábrázolta,  amelynél  a  Theatrumot  gyönyörű 
festményekkel díszítették, és egy párbeszéd zajlott le Zeusz ás Apollo között. Az ötödik felvonás a  
Vadászatról  szólt.  A színpadon egy erdőt  lehetett  látni,  ahol  Diana néhány nimfa társaságában 
sétált  és  énekelt.  A  zenei  aláfestést  nagyon  sok  hangszer  együttes  játéka  adta.  Szorosan  a 
nyomukban  megjelent  Cephalus,  akit  Enghien  herceg  játszott  el,  őt  vadászok  követték,  akiket 
Beaufort herceg448  és két másik úr alakított. A hatodik felvonás a Sebészetet vagy a Csodálatos 
Orvoslást szimbolizálta. A Theatrumot ennek a tudományágnak a szükséges kellékeivel népesítették 
be,  és  a  színpadon  a  gyógyítás  istene,  Esculapius  énekelt  néhány  orvostársával  egyetemben.  A 
hetedik, egyben utolsó felvonás XIV. Lajost, mint uralkodót ábrázolta, mint aki minden Tudomány 
és Művészet erényeit egyesíti magában. A felvonás elején megjelent Mars és Bellona egy gépezetben 
egy  verses  formájú  párbeszédet  énekelve.  Ezután  egy  katonákkal  teli  mező  közepére  az  égből 
leereszkedett  Pallas,  akit  újra  a  Madame játszott  el.  Pallas  odament  négy  amazonhoz,  akiket 
hercegnők alakítottak. Az amazonok elkezdtek kecses táncot lejteni, amelyhez mindenféle hangszer 
adta  a  zenei  kíséretet.  Az  amazonok  távozása  után  megjelent  újra  Pallas  az  Erényekkel,  akik 
követték őt. A játék pompás zenei koncerttel ért véget. A balettelőadáson jelen voltak a két királyné 
mellett az udvar nagyjai.”449 

Mint  az előbbi  előadásból  is  kiderült,  nemcsak  XIV. Lajos,  hanem az  udvar 
egyéb  előkelő  személyiségei  is  előszeretettel  vettek  részt  különbözői  zenei-és 
balettelőadásokon.  Ez  még  inkább  megnyilvánult  egy  híres  balettelőadás  során, 
amelynek a címe: A titkos szerelmesek balettje. 1664. február 3-án (13-án) mutatták be a 
Palais  Royalban.  A  bemutatón  részt  vett  az  anyakirálynő,  a  Madame (az  orléans-i 
hercegnő),450 Condé herceg451 és Condé hercegné,452 Enghien hercegnő és nagyszámú 
más előkelő úr és hölgy.

„Kezdetben művészi módon kidolgozott viszálykodás támadt a színpadon Pallas és Venus 
között, amelynek során Pallas képviselte az Erényeket és Művészeteket, Venus pedig a Bájt és a 
Kéjt. A vitánál jelen volt Mercurius, aki a két vitázó felet ki akarta békíteni, és a királyt javasolta  
döntőbírónak. Ezt látszólag mindkét fél kedvezően fogadta. Azonban Venus nem akarta a dolgot 
másra bízni, így cselhez folyamodott, és útnak indította Mercuriust, hogy hozza el a Szerelem összes 
istenét,  hogy segítségükkel  kivívja  a  győzelmet.  Ez volt  a  balett  nyitánya,  majd  következett  14 
felvonás.  Az  első  felvonásban  a  Szerelem  nyolc  istene  kovácsnak  öltözött,  akik  Vulcanus 
barlangjából jöttek elő. Ezután megváltoztatták a Theatrumot, és megjelent a tenger, amelyen egy 
csata  zajlott.  Ennek  a  győztese  Marcus  Antonius  volt,  aki  elhajózott,  és  Kleopátra  követte.  A 
második  felvonás  bemutatta  Egyiptom  helytartóját,  akit  Saint-Aignan  herceg  játszott  el, 
kormányzóságának ifjaival egyetemben. Ezt a felvonást Marcus Antonius és Kleopátra párbeszéde 
zárta le.  A harmadik felvonásban a Szerelem istenei evezősöknek voltak öltözve,  és örömtáncot 
lejtettek, hogy egy ilyen nagy háborús hős felett, mint Marcus Antonius diadalt arattak. Mindezt  
447 Louis de Lorraine, Armagnac gróf,  Monsieur le Grand (1641–1718), Franciaország főistállómestere, 
Bourgogne nagy sénéchalja, Anjou kormányzója. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 730.
448 François de Vendôme, Beaufort herceg (1616–1669), IV. Henrik unokája. Uo. 732.
449 TE IX. 802.
450 Angliai  Henrietta,  orléans-i  hercegnő,  Madame (1644–1700),  Fülöp  orléans-i  herceg  — korábban 
Anjou hercege — első felesége. Orléans-i Fülöp (Monsieur) XIV. Lajos öccse volt. Petitfils, J-C.: Louis 
XIV. i. m. 759.
451 II.  Louis  de Bourbon, Enghien herceg,  majd Condé herceg,  a „Nagy Condé”,  Monsieur le Prince 
(1621–1686).  Apja  II.  Henri  de  Bourbon,  Condé  herceg,  Monsieur  le  Prince (1588–1646),  anyja 
Charlotte Marguerite de Montmorency, Condé hercegné, Madame la Princesse (1594–1629). Uo. 739.
452 Claire Clémence de Maillé-Brézé, Condé hercegné (1628–1694), Condé herceg felesége. Uo. 740.

107



kellemes zene kísérte.  A negyedik felvonásban bemutatták Ceres  kertjét.  A Szerelem isteneinek 
csapata Persephonét erőszakkal Plutóhoz akarták vinni. Hogy tervüket könnyebben végrehajtsák, 
társnőik arcvonásait és ruházatát öltötték magukra.  A társnőket Soissons grófnő453 és a királyi 
udvar hét másik hölgye személyesítette meg. Persephonét pedig maga a királyné játszotta el, akinek 
ékszerei minden képzeletet felülmúlóan ragyogtak a színpadon. Az ötödik felvonásban a Szerelem 
istenei kertésznek voltak öltözve, akik között volt Enghien herceg, Sully herceg, Villequier herceg és 
Villeroy herceg. A hatodik felvonásban Plutót Armagnac gróf alakította, akit szellemei mutattak 
be.  Ezek a  szellemek  valójában a  szerelem istenei  voltak,  akik  megint  csak  álcázták  magukat.  
Közöttük  volt  Du  Lude  gróf454 és  Sancourt  és  Genlis  őrgrófok.  A  hetedik  felvonás  Armida 
csodálatosan  felékesített  elvarázsolt  palotáját  mutatta  be,  valamint  a  többi  pásztornak öltözött 
szellemistent,  akik arra törekedtek,  hogy a szépségbe elmerült Reinoldot elnyerjék.  Azonban ez 
nem  sikerült  nekik,  mivel  ez  a  nagy  háborús  hős  egyedül  Gloria  és  a  lovagok  hangjának 
engedelmeskedett,  akik börtönéből  kiszabadították.  Reinoldot  maga  XIV. Lajos táncolta  el,  aki 
játékával  minden szereplő közül kiragyogott.  A nyolcadik felvonásban a Szerelem istenei  Flóra 
nimfáinak  voltak  öltözve,  közben  egy  szép  itáliai  elbeszélést  lehetett  hallani.  A  kilencedik 
felvonásban  Armida  lerombolt  palotájából  villámgyorsan  kis  szerelemistenek  bukkantak  elő. 
Ezután a tizedik felvonásban néhány kolkhisi vadember következett, akik elragadtatva csodálták a 
velük  együtt  alászálló  szerkezet  szépségét.  Ez  egy  tengeri  kagyló  volt,  amelyen  a  tizenegyedik 
felvonásban megjelent az Iasónba szerelmes  hercegnő,  akit nimfák és tengeri  istenek alakjában 
megjelenő  szerelemistenek  vettek  körül,  köztük  volt  Monsieur,  a  király  fivére.  A  tizenkettedik 
felvonás Trója pusztulását vitte színre. Trója lángokban állt, a Szerelem istenei katonáknak voltak 
öltözve és  fáklyákat vittek a kezeikben,  hogy bebizonyítsák, hogy ők voltak ennek a tűznek az  
okozói.  Ezután  csata  kezdődött  a  görögök  és  a  trójaiak  között.  Agamemnónt  Guise  herceg455 

alakította. Végül megérkezett Juno, és egy beszédben kinyilvánította örömét. A tizenharmadik és 
tizennegyedik felvonásban a Szerelem istenei görög jelmezbe voltak öltözve, és Priamos kastélyának 
meghódítása után a zsákmányon vitatkoztak. Ezzel zárult le az előadás. A balett olyan nagy sikert 
aratott az udvarban, hogy február 13-án (23-án) és február 15-én (25-én) meg kellett ismételni.”456 

Ezekből a zenei és balettelőadásokból is kiderült, hogy mennyire fejlett volt a 
17. századi francia színpadtechnika.457 Franciaország és a Habsburg Monarchia között 
ezen  a  téren  is  nagy  verseny  folyt.  A  francia  udvar  színpadjain  is  valóságos 
metamorfózisok  mentek  végbe  a  nézők  szeme  láttára.  Ezeket  az  átváltozásokat  jól 
szemlélteti  Molière  Les  Facheux (Tolakodók) című  balettkomédiájához  készített 
színpadkép, amelyet  Giacomo Torelli  tervezett.458 Torelli  a pármai  Giovanni Battista 
Aleotti  tanítványaként  tökéletesítette  a  színházi  gépezetek  rendszerét,  először 
Velencében, majd Párizsban. A Les Facheux bemutatására 1661-ben került sor a Vaux-
le-Vicomte-i kastély parkjában, egy ünnepség keretében, amelyet a kastély ura, Fouquet 
pénzügyminiszter459 rendezett  XIV.  Lajos  tiszteletére.  A színpadot  egy allé  végében 
állították  fel,  ami  által  a  díszletet  maga  a  természet  nyújtotta.  Torelli  rajzán,  ami 
453 Olympe  Mancini,  Soissons  grófnő,  Madame  la  Comtesse (1640–1708),  a  Királyné  Házának  a 
főfelügyelője. Uo. 766.
454 Henri de Daillon, Du Lude gróf, majd herceg (meghalt 1685-ben), a tüzérség nagymestere. Uo. 742.
455 II. Henri de Lorraine, Guise herceg, Nápoly hercege (1614–1664), főkamarás. Uo. 747.
456 TE IX. 1428–1429.  
457 A 17. századi színpadtechnika lehetővé tette a kulisszák folytonos átalakulását  és a tér hatásos és 
hatékony kihasználását,  különösen  a színpadi  mélység  perspektivizálásának  a formájában.  A „barokk 
gépszínház”  kulcsfogalommá  vált:  felhők  gőzből,  tűz,  ide-oda  lebegő  mitológiai  állatok,  repülő 
gépezetek, 46 méteres színpadi mélység számos elkülönített előadótérrel, mindenféle optikai trükkök és 
fényjátékok,  mennydörgések,  hegyek  és  szakadékok,  amelyeket  szabadon  tudtak  mozgatni,  eltolni, 
hirtelen megnyílások  a színpad talapzatán,  amelyekből  különböző alakok és  állatok emelkedtek  fel  a  
felszínre, és amelyekben a sötét és bűnös szereplők, mintegy a pokol nyílásában eltűntek. Minden balett-
és operaelőadás középpontjában maga a király állt, ő volt a főszereplő és a hős, a színpadi elrendezések és 
megrendezések kivétel nélkül az ő dicsőítését, magasztalását szolgálták. Az uralkodót mindentudóként, 
legyőzhetetlenként és Istenhez hasonlatosként ábrázolták, mint egy szakrális tulajdonságokkal felruházott 
hőst. Faultisch, W.: Die Medienkultur i. m. 201.      
458 Giacomo Torelli: Gartentheater. Feder, laviert, 1661. Wien, Österreichisches Theatermuseum.  Vana 
Greisenegger-Georgila:  Aspekte der  Bühnendekoration im 17. Jahrhundert.  In:  Theatrum Mundi.  Die 
Welt als Bühne. Hrsg. von Ulf Küster. München 2003. 28.
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feltehetően  egy  dekorációs  javaslat  volt,  egy  szobrokkal,  női  mellszobrokat  tartó 
pillérekkel  és  további  jellegzetes  korabeli  ornamentikával  gazdagon  díszített 
oszlopcsarnok látható. A boltívek 6–6 áttekintést tesznek lehetővé, de valójában csak a 
középső nyílik  a  valódi  alléra.  A középső boltíven  látható  megkoronázott  „L” betű, 
valamint  a  liliomornamentika  fejezi  ki  az  ünnep  hódolati  jellegét.  Újságok  is 
beszámoltak a szobrok és mellszobrok valóságos megelevenedéséről – mint például La 
Fontaine460 és a krónikás Loret461 („Mindenkit ámulatba ejtett a figurák, a mellszobrok 
mozgása.”).  Ebben  a  tünékeny  paradicsomban  Torelli  az  összes  színpadi  elemet 
mozgásba hozta, hogy ezáltal a király teljhatalmát, még a természet feletti uralmát is 
jelképezze.  A színpad állandó mozgásban volt:  „minden siklik,  lebeg, forog, kering,  
emelkedik  vagy  süllyed”.  Nem  volt  egyetlenegy  olyan  díszlet  vagy  kellék,  ami  a 
következő pillanatban már ne változtatta volna meg a helyét vagy az alakját, és ritka 
volt az olyan helyszín, ami a felvonás végén úgy nézett ki, mint az elején.462

Az  1661.  augusztus  17-i  ünnepség  előzményei  július  11-re  nyúlnak  vissza, 
mikor  is  Fouquet  Vaux-ban fogadta  Madame-ot és  Monsieur-t,  akik megcsodálták  a 
pompás szökőkutakat, pazar lakomában részesítették őket, koncerten vettek részt, majd 
megtekintették a  Férjek iskolája című Molière színdarab premierjét.  A darab annyira 
sikeres  volt,  hogy  az  egész  társulatot  meghívták,  hogy  néhány  nappal  később 
Fontainebleau-ban is adják elő. A király, aki ekkor még nem tudott eljönni, elfogadott 
egy  meghívást  augusztus  17-re,  szerdára.  Ez  volt  az  a  híres  ünnepség,  amit  a 
főintendáns látványos bukásával hoznak összefüggésbe. Az ekkor éppen beteg Fouquet-
nak alig volt egy hónapja, hogy megtegye az előkészületeket erre a fogadásra, melyet 
mint  egy  apoteózist  képzelt  el.  Teli  szekerekkel  hozatták  Vaux-ba  a  kárpitokat,  a 
vászonneműt, és az ezüst étkészleteket. Több heti lázas várakozás és előkészület után 
elérkezett  a nagy nap,  amelyre  Molièrtől  egy új  színdarabot  rendelt.  A király és az 
anyakirálynő  udvarhölgyeivel  hintón  érkezett,  az  ekkor  várandós  Madame azonban 
gyaloghintón.  A  Francia  Testőrség  gyalogszerrel  kísérte  a  menetet,  amely  annyira 
lassan haladt, hogy az udvar, mely három órakor indult el, csak este hatra érkezett meg. 
XIV. Lajos megérkezvén néhány percet pihent a kastély épületében, ahol felfedezte a 
Le  Brun  által  festett  képmását.  Ezután  kiment  a  kertbe,  ahol  az  udvarral  együtt 
megcsodálta  a  teraszokat,  szobrokat,  zöld  pázsitokat,  szökőkutakat.  Egy  ismeretlen 
szerző  leírása  szerint  „sem Tivoli,  sem Frascati  és  semmilyen  szépség  vagy  csoda,  
amivel Itália dicsekedhet, nem hasonlítható Vaux-hoz. Elég csak annyit mondani, hogy  
száz,  több  mint  35  láb  magas,  minden  irányból  jövő  vízsugár  olyan  allét  képezett,  
mintha két vízfal között sétálnánk. Ezenkívül még legalább ezer szökőkút volt, ami a  
kagyló alakú és más, szépen formált medencékbe visszahullva akkora zajt csaptak, hogy  
mindenki Neptunus trónjához hasonlította”. Vitathatatlan, hogy XIV. Lajos felhasználta 
a Vaux-ban látottakat Versailles, majd Marly építészeti kialakításánál. Fouquet annyira 
figyelmes volt, hogy az anyakirálynő számára nyitott hintót biztosított, hogy ő is részt 
vehessen a sétán a parkban. Amikor az ég beborult,  visszatértek a kastélyba,  ahol a 
459 Nicolas Fouquet (1615–1680), a pénzügyek főellenőre. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 744. Parlamenti 
és intendánsi karrier után 1650-ben a Párizsi Parlament főügyésze lett. A  Fronde alatt lojális maradt a 
királyi  hatalomhoz, hatalmas vagyonra tett szert, és széleskörű, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett a 
pénzügyekben  és  a  bírói  szakmában.  1653-ben  kinevezték  pénzügyi  főintendánsnak,  amely  funkciót 
először Abel Serviennel (1593–1659), miniszter és pénzügyi főintendáns. Uo. 765.) közösen, majd 1659-
től egyedül látta el. 1661. szeptember 5-én Nantes-ban letartóztatták, és hűtlen kezelés és felségsértés 
bűntette miatt bíróság elé állították. Ügyében három és fél évvel később hoztak ítéletet, a vagyonelkobzás  
azonban  túl  enyhének  bizonyult  XIV.  Lajos  szemében,  aki  örökös  fogságra  ítéltette.  Az  egykori 
főintendáns a pignerolói erőd börtönében halt meg. Louis XIV.: Mémoires i. m. 69.  
460 Jean de La Fontaine (1621–1695), költő és író. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 750.
461 Jean Loret (1595–1665), költő. Uo. 753.
462 Greisenegger-Georgila, V.: Aspekte i. m. 28.                     
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főintendáns felesége körbevezette a vendégeket, majd sorsjátékot is rendeztek, amelyen 
mindenki nyert. Ezután felszolgálták a Vatel463 által összeállított pazar lakomát, amihez 
80 asztalt terítettek meg, 120 tucat szalvétát, 500 tucat ezüst tányért, 36 tucat tálat és 
egy teljes aranyozott ezüst étkészletet használtak fel. Miután megkóstolták a fenséges 
fogásokat, visszatért az udvar a parkba, ahol egy színpadot állítottak fel a fenyőalléban, 
a hűsítő szökőkutak között. A díszletekről Charles le Brun és az itáliai Giacomo Torelli 
gondoskodott.  Molière  zavartan  lépett  a  színpadra,  és  elnézést  kért,  amiért  „idő  és 
színészek hiányában nem nyújthat olyan szórakozást Őfelségének, amilyet valószínűleg 
elvár”. La Fontaine az előadásról részletes beszámolót küldött barátjának, Maucroix-
nak464 Rómába.  Ebből  kiderül,  hogy  a  színpadon  először  feltűnt  egy  szikla,  amit 
mindenki valódi sziklának hitt, majd észrevétlenül átalakult egy szép kagylóvá, melyből 
egy kecses nimfa lépett elő, és a királyt dicsőítő prológust adott elő. Majd hegedű-és 
oboaszóra táncoló driászok, akik a fák védőistenei, és szatírok után Molière társulata 
előadta  a  15  nap  alatt  megírt  és  teljesen  új  műfajt  hordozó  Fâcheux című  balett-
komédiát.  A  felvonásokat  a  balettkoreográfus  és  táncos  Beauchamp  által  tervezett 
balettkoreográfiák  szakították  meg,  melyeket  főleg  Olivet  adott  elő.  Molière  darabja 
egyértelműen  XIV.  Lajos  erényeit  emelte  ki.  Az  előadást  a  Torelli  által  rendezett 
ragyogó tűzijáték követte. A parkot liliomot formáló gyertyatartók világították meg. A 
csatornán,  harsogó trombita-és  dobszó közepette,  feltűnt  egy bálna,  amelyről  fényes 
petárdák szálltak az ég felé. A temérdek újdonságtól és csodától elragadtatott és elámult 
udvar kábultan indult vissza a kastély felé, gondolván, hogy az estély véget ért. Ekkor 
azonban váratlanul újabb petárdaözön repült fel a dóm tornyából egy boltívet formálva, 
mely alatt  a vendégek áthaladtak.  A tűzijáték egyetlen kellemetlen mellékzöngéje az 
volt, hogy az anyakirálynő hintaja elé fogott két ló megijedt a fényektől és a zajoktól, és 
megvadult.  A kastélyban  24 hegedűsből  álló  zenekar  kíséretében  még  egy  könnyű, 
zömmel gyümölcsökből álló vacsorát szolgáltak fel, majd a vendégek búcsút vettek a 
házigazdától. Fouquet-t megszédítette saját gazdagságának a fitogtatása, az udvar pedig 
dobpergés közepette hintójaikon útnak indult  vissza Párizsba. A király,  aki az egész 
estély alatt türtőztette magát, így szólt anyjához: „Óh, asszonyom, nem hánytatóak ezek  
az emberek?”. Choisy abbé465 szerint — aki erről a beszélgetésről beszámol — XIV. 
Lajos  arra  gondolhatott,  hogy azonnal  le  kellene  tartóztatni  a  főintendánst,  azonban 
anyja lebeszélte erről. Így zajlott le tehát a vaux-i híres ünnepség, egy elvakult nagyzási 
hóbortban szenvedő ember által szervezett szédítő szórakozás, amivel úgy hitte, tetszést 
arat  uralkodója  előtt.  Egy  sosem  látott  fényűzés  tobzódása  volt  mindez,  ami  csak 
elkeseríthette  a  királyt,  aki  megalázva  érezte  magát  egy  alattvalója  nyilvánvaló  és 
tébolyult hiúsága miatt, miközben a királyi palota és kincstár üresen állt. Néhány nappal 
később Fouquet megkérdezte Gourville-t,466 hogy vajon mit gondolnak róla. Gourville a 
következőket válaszolta: „Egyesek azt mondják, hogy Önt miniszterelnöknek nevezik ki,  
mások viszont azt, hogy cselszövés készül, amely elveszejti Önt”. A főintendáns azonban 
úgy  vélte,  hogy  felette  áll  az  ilyen  fecsegéseknek,  mindazonáltal  még  aznap  este 
463 François Vatel (1631–1671), főceremóniamester,  akinek haláláról  Mme de Sévigné a következőket 
jegyezte fel naplójában: „1671. április 23-tól Condé herceg többnapos, nagyszabású ünnepségsorozatot  
rendezett  Chantillyban,  hogy  elkápráztassa  a  királyt.  Április  24-én,  pénteken  reggel,  amikor  úgy  
tervezték,  hogy  halat  esznek,  a  friss  tengeri  halszállítmány  nem  érkezett  meg,  ezért  a  herceg  
főceremóniamestere,  Vatel  öngyilkos  lett.  Később,  amikor  a  halszállítmány  mégis  megérkezett,  és  
mindenfelől  hozták  a  friss  tengeri  halat,  keresték  Vatelt,  hogy  ossza  szét,  a  szobájához  mentek,  
dörömböltek, majd rátörték az ajtót, és vérbefagyva találták.” Bély, L.: Louis XIV. i. m. 66.
464 François de Maucroix (1619–1708), költő, La Fontaine barátja. Jean-Christian Petitfils: Fouquet. Paris 
2005. 593.
465 François Timoléon, Choisy abbé (1644–1724), emlékiratíró. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 738.
466 Jean Hérauld de Gourville (1625–1703), az Államtanács titkára, pénzügyi szakember, memoáríró. 
Petitfils, J-C.: Fouquet i. m. 586.
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elutazott  Párizsba,  hogy  átválogassa  leveleit,  és  közülük  a  legkompromittálóbbakat 
biztos helyre, Mme du Plessis-Guénégaud-hoz467 vitette.468 

A híres és hírhedt ünnepségről a Theatrum Europaeum így számolt be: „Fouquet 
pompás  vacsorán látta  vendégül  a királyi  udvart vaux-i  fényűző házában,  amely  estebéd olyan 
nagyszabású volt, hogy az erre fordított költségeket több mint másfél tonna aranyra becsülték, és a 
Fontainebleau-ból Vaux-ig vezető országutat végig lámpásokkal világították meg,  amelyek fénye 
nappali  fényt  kölcsönzött  az  esti  tájnak.  A  kastélyban  hét  szoba  volt,  és  minden  egyes  szoba 
különbözött a másiktól formáját, a bennük levő szőnyegeket, képeket és egyéb díszítést tekintve. A 
szobákban levő  asztalokat  különleges  ételekkel,  tányérokkal,  asztalterítőkkel  és  más  étkezéshez 
szükséges  dolgokkal  csodálatosan  terítették  meg.  A  vendégek  vacsora  közben  mindvégig  arról 
beszéltek,  hogy  Fouquet-nak  a  vaux-i  ház  nyolcmilliójába  került,  amely  kastély  gyönyörűsége 
Condé herceg csodálatát is kivívta, úgyhogy az asztalnál a következőket mondta a főintendánsnak: 
„Uram,  hogyan  is  lehetne  Önt  felülmúlni?”  Condé  herceg  megjegyzését  kétféleképpen  lehet 
értelmezni: vagy azt jelenti, hogy ez a boldog állapot állandó marad, vagy pedig éppen ellenkezőleg, 
mindezt  el  fogja  veszíteni.  Fouquet  ekkor még  egyáltalán  nem sejtette,  milyen  veszélyeket  rejt  
magában az, hogy az irigylésreméltó boldogság csúcsán áll, és milyen közel áll a bukáshoz.”469 

XIV.  Lajosban  valószínűleg  a  vaux-i  ünnepség  alatt  érlelődött  meg  a  végső 
elhatározás,  hogy  megszabadul  a  főintendánstól.  Udvariasan  megköszönte  a 
vendéglátást,  majd  pár  hét  múlva  Nantes-ban  ő  adott  fogadást  Fouquet  tiszteletére, 
amelynek  végeztével  a  mit  sem  sejtő  nagyurat  a  király  muskétásai  a  Bastille-ba 
kísérték.470 

XIV.  Lajos  művészetekhez  való  vonzódását  nagymértékben  elősegítette 
Mazarin,  aki  maga  is  rajongott  a  művészetekért,  noha  azokat  többször  alárendelte 
politikai céljainak. Mazarin pártfogolt több híres festőt, akiket maga is csodált (például 
Philippe de Champaigne, 1602–1674, Pierre Mignard), vagy költőket, drámaírókat is a 
szárnyai  alá  vett,  mint  például  Pierre  Corneille  (1606–1684),  Isaac  de  Benserade. 
Mazarinnek  köszönhetően  három  itáliai  operának  volt  az  ősbemutatója  Párizsban: 
Orpheus (1647, zeneszerző Luigi Rossi), Péleus és Thetis (1654, Carlo Caproli), Ercole  
Amante (1666,  Francesco  Cavalli).  A  színpadtervezők  ugyancsak  itáliaiak  voltak 
(Giacomo Torelli, Gaspero Vigaroni).471

Idősebb korában XIV. Lajos  — Mme de  Maintenon hatására  — már  sokkal 
ritkábban járt színházba, és főként vallásos tárgyú előadásokat tekintett meg. Mme de 
Maintenon  vallásosságát  1697-ben  itáliai  komédiások  „Az  álszenteskedő”  című 
darabban kigúnyolták. A színdarabot azonban csak négyszer játszhatták el, mert a király 
dühében bezáratta a színházat, a színészeknek pedig megparancsolta, hogy egy hónapon 
belül hagyják el Franciaországot.472 

467 Élisebeth de Choiseul, Plessis asszony, Plessis-Praslin marsall leánya, Henri de Guénégaud, du Plessis 
márki (1609–1676), a Királyi Ház államtitkárának a felesége. Uo.
468 Uo. 354–359. 
469 TE IX. 482.
470 Papp I.: A Napkirály i. m. 82.  
471 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 62–64.
472 Saint-Simon i. m. 501. 
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 4.2.4.2 Lovasjátékok  

1656-ban gyűrűversenyt473 rendeztek  a  Palais  Royal  kertjében,  amely  több napon át 
folytatódott  Párizs utcáin. Ez a híres 1662-es lovasjáték (Carrousel) előfutára volt.474 

Ezen a vidám mulatságon a 18 esztendős XIV. Lajos aranytól-ezüsttől csillogó római 
jelmezt viselt.  Szimbólumaként a napot választotta,  jelmondataként pedig ezt:  „nincs 
nála  sem  nagyobb,  sem  hozzáfogható”.475 A  gyűrűverseny  (gyűrűre  lovaglás)  a 
korszakban rendkívül népszerű játék volt. 

Az eseményről a Theatrum Europaeum is beszámol:  „1656. március 23-án (13-án) 
csütörtökön pompás gyűrűversenyt rendeztek a királyi palota kertjében az anyakirálynő, az angol 
királynő,  a  Monsieur,  Oránia  királyi  hercegnője,  annak  húga,  Mercoeur  herceg476 és  más 
magasrangú  személyek  jelenlétében,  amelyet  az  egész  udvar  nagy  érdeklődéssel  kísért.  A 
résztvevőkből három csapatot alakítottak ki. Az elsőt maga a király vezette,  a másodikat Guise 
herceg,  a  harmadikat  pedig  Candale  herceg.477 Mindhárom  csapat  tagjai  különleges  libériát 
viseltek. A király öltözéke tűzvörös és fehér volt, és négy trombitás kísérte. Guise herceg vezette a 
kék  csapatot,  Candale  herceg  pedig  a  fehér-zöld  csapatot.  Mindhárom  csapat  tagjai  régies, 
romantikus  módon  voltak  öltözve,  és  maszkot  viseltek.  Ruházatuk  ragyogott  az  aranytól  és  a 
drágakövektől  csakúgy,  mint a lovaik szerszámai.  Minden pompás rendben folyt le,  azonban a 
győzelem  sokáig  kérdéses  volt.  A  három  csapat  vezetői  semmilyen  eredményt  nem  tudtak 
felmutatni, azonban csapatuk tagjainak, úgy mint Cacquin márkinak, La Feuillade hercegnek és 
La Sancour márkinak, akik három különböző csapat tagjai voltak, egyenként egymás után sikerült  
a gyűrűt feltűzniük. De mielőtt újra elkezdték volna a küzdelmet, hogy kiderüljön, kinek sikerül 
elnyernie  a  győztesnek  járó  négyezer  korona  értékű  gyémántot,  besötétedett,  így  a  verseny 
befejezése eltolódott a következő hétre. A gyűrűversenyt március 27-én hétfőn folytatták. Ekkor is 
sokáig nyílt volt  a  küzdelem,  míg  végül  Du Lude gróf nyerte  el  az értékes  gyémántot,  amelyet 
Mademoiselle de Mancini nyújtott át neki.”478

A híres lovasjátékra — melynek során XIV. Lajos nyíltan provokálta I. Lipótot,  
és amelyért a német-római császár elégtételt akart venni — 1662. május 26-án és 27-én 
került sor (június 5-én és 6-án), amely egy hétfői és keddi napra esett.479

„Erre a célra Párizsban kialakítottak egy területet  a Tuilleriák mögött.  A nézők között 
jelen volt a királyné, a külföldi követek, a francia nemesség javarésze és még több mint ezer egyéb  
néző.  A  tornán  részt  vevő  személyeket  öt  csapatba  osztották  be.  A  csapattagok  mindegyike  a 
legragyogóbb és legértékesebb öltözékét öltötte magára. Az első csapat római jelmezbe öltözött, és 
tűzvörös libériát viselt. Ennek a csapatnak a vezetője maga a király volt,480 és tíz lovas tartozott a 
csapatához,  akik mindnyájan az  ország és  az  udvar legelőkelőbb lovagjai  közül  kerültek ki.  A 
második csapat perzsa jelmezbe öltözött, és vörös-fehér libériát viselt. Ezt a csapatot a  Monsieur 
vezette, vagy másképpen az orléans-i herceg, a király fivére, és kilenc lovag tartozott a csapatához, 
akik ugyancsak az ország és az udvar legelőkelőbb urai közé tartoztak. A harmadik csapat tagjai 
török jelmezt öltöttek magukra, és kék-fehér-fekete libériát viseltek. Ennek a csapatnak a vezetője 

473 Gyűrűverseny (Ringelrennen): lovasok megkísérelnek egy felfüggesztett gyűrűt egy lándzsára feltűzni. 
Először  842-ben  említik  a  frankoknál,  amikor  Merész  Károly  és  Német  Lajos  kibékülésük  jeleként  
rendezték meg a lovagi ifjúságnak. Később a királyi, fejedelmi udvarok kedvelt szórakozása lett, amelyen 
idővel  hölgyek  is  részt  vehettek,  akik  egy  kocsiban  ülve  próbálták  a  gyűrűt  feltűzni.  Meyers  
Konversations-Lexikon, 1885–1892. www. Peter-hug.ch/lexikon/ringelrennen. 2007. 09. 29.
474 Ennek során figurázta ki XIV. Lajos I. Lipótot, amikor a német-római császár szerepében tetszelgett,  
ezzel nyíltan provokálva a bécsi udvart.
475 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 128.
476 Louis de Vendôme, Mercoeur herceg (1612–1669), César de Vendôme fia, Katalónia alkirálya. Uo. 
756.
477 Louis Charles Gaston de Nogaret de Foix, Candale herceg (1627–1658). Uo. 736.
478 TE VII. 883.     
479 Carrousel  des  cinq  nations (Öt  nemzet  lovasjátéka).  Martin Wrede:  Türkenkrieger,  Türkensieger. 
Leopold I. und Ludwig XIV. als Retter und Ritter der Christenheit. In: Bourbon – Habsburg – Oranien i.  
m. 154.   
480 A római jelmez magára öltésével gúnyolta ki XIV. Lajos nyíltan a német-római császárt, amelyért I.  
Lipót 1666-os esküvőjének pompájával igyekezett „bosszút állni” a francia királyon.
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Condé herceg volt, és tíz lovas tartozott a csapatához, akiknek a rendje és a méltósága nem volt 
csekélyebb, mint a megelőző  lovasoké.  A negyedik csapat tagjai  moszkvai  jelmezbe öltöztek,  és 
sárga-fehér-fekete libériájuk volt. A negyedik csapat vezetője Enghien herceg volt, és ugyancsak 
előkelő rendű csapattagjai mögötte lovagoltak. Az ötödik csapat tagjai mórnak öltöztek, és zöld-
fehér libériát viseltek.481 Ennek a csapatnak a vezetője Guise herceg volt, akinek a csapatához nyolc 
lovas tartozott. Az összes résztvevő öltözéke aranyból és ezüstből volt elkészítve, és gyöngyökkel és  
más ragyogó drágakövekkel pompásan volt díszítve. Az első napi küzdelmeket az orléans-i herceg 
csapata nyerte meg, és közülük a díjat Bellefonds márki482 kapta, amely egy gyémántékszer volt, és 
a királyné ajánlotta fel  a győztesnek.  Ennek az ékszernek az értékét 12000 fontra becsülték.  A 
második  napon  Sault  gróf  bizonyult  a  legjobbnak,  aki  Condé  herceg  csapatához  tartozott. 
Győzelme jutalmaként egy 4000 fontot érő gyűrűt kapott.”483 

Leopold Ranke német történész mindezt így értelmezi:  „Ha nem játék lenne, a  
bálványimádást súrolná. Az első csapat valamennyi jelképének azonos a jelentése,  a  
többieké  erre  utal.  Mintha  csak  lemondanának  arról,  hogy  önmagukban  legyenek  
valamik; csak annyiban léteznek, amennyiben a királlyal állnak kapcsolatban.”484 

Az 1662-es lovasjáték során XIV. Lajos nemcsak úgy mutatkozott, mint római 
császár  és  univerzális  uralkodó,  hanem  mindenekelőtt  mint  a  „legnagyobb,  a 
legigazságosabb és a legnagylelkűbb” (le plus grand, le plus adroit et le plus généreux) 
lovag,  akinek  a  tartása  összehasonlíthatatlan,  és  aki  magától  értetődően  minden 
győzelmi  díjat  kivívott  volna,  ha ő ezeket  nem hagyta  volna rá nagylelkűen a hálás 
nemességére. Mint uralkodó abszolút lovag volt. A lovasjáték olyan alapvető politikai 
üzenetet  közvetített,  amely  messze  túlmutatott  a  pusztán  Bécs  és  Versailles  közötti 
versengésen. A Carrouselt a Place Royalon rendezték meg, nyolc évvel a Fronde és egy 
évvel Mazarin halála után, XIV. Lajos korlátlan hatalmi igényének a kifejezéseként, aki 
éppen csak elkezdett önállóan kormányozni. Ez különösen belpolitikailag volt fontos a 
francia publikumnak címezve, de külpolitikai célokat is szolgált.485      

Hogy mennyire kedvelt lovasjáték volt a korban a gyűrűverseny, mutatja az a 
tény, hogy a  Theatrum Europaeum a két előző eseményen kívül is többször beszámol 
róla:  Így  például  gyűrűversenyt  rendeztek  1678-ban  Saint-Germainben  és 
Fontainebleau-ban is: A Saint-Germaini kis híján tragédiával végződött.  Ennek során 
„egy  véletlen  baleset  folytán  Harcourt  herceg,486 aki  nem  tartotta  lándzsáját  elég  szilárdan, 
megsebezte lándzsájával a királyné arcát,  aki éppen az ő oldalán tekintett  ki. Ezután Harcourt  
herceg esdeklően a király lábai elé vetette magát. Szerencsére a sérülés nem bizonyult súlyosnak, 
XIV. Lajos maga törölgette le zsebkendőjével a vércseppeket a királyné arcáról.”487

481 Megfigyelhető,  hogy az öt  csapat  távoli, egzotikus területek jelmezeit öltötte magára – leszámítva 
persze a német-római császár jelmezét. Mindezzel kifejezhették azt, hogy a francia uralkodó hatalma a 
világ minden szegletére  kiterjed,  másfelől  ezek a jelmezek a nézők számára is  sokkal  érdekesebbek, 
titokzatosabbak voltak.
482 Bernardin Gigault, Bellefonds márki (1630–1694), Franciaország marsallja, diplomata. Petitfils, J-C.: 
Louis XIV. i. m. 732.
483 TE IX. 794–795. Egy másik forrás a következőképpen írja le az eseményt:  „Öt négyes csapat volt,  
mindegyike más-más színt viselt, és más-más nemzetet képviselt: rómait, perzsát, törököt, mórt, oroszt;  
mindegyik egy legmagasabb rangú vezér alatt. A király vezényelte az első csapatot, mely a rómaiakat  
képviselte: jelképe a nap volt, mely szétkergeti a felhőket. A kíséretét alkotó lovagok közül az első egy  
tükröt vitt, amely visszaveri a nap sugarait, a másik egy babérágat, mivel e fa a napnak van szentelve, a  
harmadik egy sast, amely a napra veti pillantását.” Elias, N.: Az udvari i. m. 182.  
484 Uo. 183.
485 Wrede, M.: Türkenkrieger i. m. 154–155.
486 Henri  Harcourt  herceg  (1654–1718),  Franciaország  marsallja  és  diplomata,  madridi  nagykövet.  
Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 747.
487 TE XI. 1257.   
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 4.2.4.3 Katonai játékok, csapatszemlék  

XIV. Lajos békeidőben is — ami ritkán fordult elő — nagy gondot fordított katonái 
harci állapotának a fenntartására. Gyakran rendezett csapatszemléket, amelyeken való 
részvétel örömet szerzett neki, hiszen ebben a vonatkozásban sem apjára ütött, hanem 
az  igazi  katonakirályként  ismert  IV.  Henrikre.  Egy  ilyen  eseményt  említ  meg  a 
Theatrum Europaeum is 1663-ból.

„Az államügyeket  időnként  pompás  udvari  ünnepségek  szakították  meg.  Franciaország 
királya békeidőben is mindenki  számára nyilvánvalóvá akarta tenni,  hogy ő gondos előrelátása 
révén semmit sem mulasztana el, ha az Állam biztonsága érdekében és békebontás esetén háborúra 
kerülne sor. Ezért nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a régi ezredeket mindig feltöltse mind lovas, 
mind  pedig  gyalogoskatonákkal.  A  meglevő  ezredeket  pedig  időnként  megszemlélte,  ezzel  is 
kielégítve  háború  iránti  vágyát.  Ez  történt  október  2-án  (12-én)  is,  amikor  Vincennes-ben  a 
királyné jelenlétében csapatszemlét  tartott.  A csapatszemle  ragyogó volt.  A Francia  és a Svájci 
Gárda  már  reggel  a  térre  vonult,  őket  követték  a  nagymuskétások,  majd  a  kismuskétások,  a 
testőrök,  a  könnyűlovasság  és  a  nehézlovasság.  A  hadsereg  mintegy  10000  katonából  állt,  és  
mindnyájan  pompásan  voltak  felöltözve  és  felszerelve.  Délután  a  király  a  csapatszemlét  maga 
irányította,  és  a  lovasszázadokat  és  zászlóaljakat  csodálatra  méltó  gyorsasággal  állította 
csatarendbe.  A  királyt  jó  érzéssel  töltötte  el,  hogy csapatai  békeidőben sem feledkeztek  meg  a 
gyakorlatozásról.”488 

A hadsereg létszáma XIV. Lajos uralkodásának első két évtizedében 45000-ről 
mintegy 285000-re nőtt,  a spanyol  örökösödési háború idején pedig elérte  a 400000 
főt.489 A katonákat  kezdetben toborozták – néha erőszakos módszerekkel.  Később az 
úgynevezett augsburgi liga háborújának idején katonaállítási kötelezettséget írtak elő, a 
spanyol  örökösödési  háborúban  pedig  általános  mozgósítást  rendeltek  el.  A  nemesi 
felkelést 1674-ben eltörölték, azonban a nemes számára kötelesség volt a hadseregben 
szolgálni, olyan kötelesség, amelyet a „jó társaság” megkívánt. A tiszti pálya elsősorban 
a nemesek előtt nyílt meg.490 A kapitányi és ezredesi rangot meg lehetett vásárolni, a 
hadnagyi,  az  őrnagyi  (major),  az  alezredesi  (lieutenant-colonel),  a  brigadérosi 
(brigadier)  és  a  tábornagyi  (maréchal  de  camp)  fokozatot  azonban  csak  érdemek 
alapján  adományozták.491 Magasabb  rangoknál  a  király  szigorú  korlátozást  léptetett 
életbe,  hogy  elkerülje  a  címek  inflációját,  és  megakadályozza  az  oda  nem  valók 
kinevezését.  A  tisztek  az  Állampénztártól  zsoldot  kaptak,  illetve  különböző 
adományokban  és  kitüntetésekben  részesültek.  A hadsereg  megszervezői  Michel  Le 
Tellier,492 Turenne, Louvois és maga XIV. Lajos volt, aki főleg a hadi szabályzatok és 
488 TE IX. 1061.   
489 Hahner Péter adatai szerint a hadsereg létszáma 1667-ben 72000, 1678-ban pedig 280000 volt. Hahner 
Péter: A régi rend alkonya. Egyetemes történet 1648–1815. Bp. 2006. 355. A francia hadsereg létszáma 
békeidőben is 180000 fő volt, ezt a számot egyetlen más állam hadereje sem tudta elérni. Csak I. Lipót  
császár  rendelkezett  50000 főt  meghaladó hadsereggel,  míg a többi fejedelem a nijmegeni  béke után 
gazdasági okokból legjobb ezredeit feloszlatta. Ennek következében 1680-ban nem volt európai hatalom, 
amely képes lett volna ellenállni a francia követeléseknek. Jean Bérenger: Die Politik Frankreichs bei den 
Rijswijker Verhandlungen. In: Der Friede von Rijswijk i. m. 111.
490 Köpeczi B.: XIV. Lajos i. m. 90–91.
491 A tábornagyi (marsalli) rang után nem a fegyvernemi tábornoki, hanem rögtön az altábornagyi fokozat 
következett. Ezután az eltérés: a maréchal de camp (tábori marsall) volt a következő rang, első tábornoki 
fokozat pedig nem a vezérőrnagyi, hanem a dandártábornoki (brigadérosi) cím volt. II. Rákóczi Ferenc  
(1676–1735)  a  szabadságharc  során  ugyancsak  a  brigadérosi  fokozatot  vezette  be  francia  mintára. 
Mészáros Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai 1703–1711. In: A Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum könyvtára. Bp. 2006. 29–30.
492 III.  Michel Le Tellier (1603–1685), hadügyi  államtitkár, államminiszter,  Franciaország kancellárja.  
Petitfils,  J-C.:  Louis  XIV.  i.  m.  753.  Korábban  hosszú  szolgálatot  teljesített,  mint  magisztrátus  és  
intendáns, ameddig 1643-ben ki nem nevezték hadügyi államtitkárnak. A Fronde alatt hűséges maradt 
Mazarinhez,  egyedül  látta  el  feladatát  1661-ig,  azután  pedig  fivérével,  Louvois-val  együtt.  1677-től 
haláláig betöltötte a kancellári és pecsétőri tisztséget. Louis XIV.: Mémoires i. m. 68. 
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gyakorlatok iránt érdeklődött. Elsősorban a gyalogságot fejlesztették, amely kezdetben 
pikásokból,  muskétásokból  és  gránátosokból  állt.  Később  a  hosszú  csövű  kovás, 
szuronyos  puska  bevezetésével  főleg  lövészegységeket  hoztak  létre.  A  lovasságot 
alapvetően a nemesség alkotta,  azonban hadi jelentőségük egyre inkább csökkent. A 
tüzérség a 17. század végén nagymértékű fejlődésnek indult.  Vauban marsall (1633–
1707)  műszaki  alakulatokat  szervezett,  amelyek  1678-tól  a  francia  határok  mentén 
erődök  egész  láncolatát  építették  ki,  és  különösen  a  várostromoknál  volt  fontos 
szerepük.  Colbert  a  haditengerészetet  is  fejlesztette,  amelyet  angol  és  holland hajók 
elleni  kalóztámadásokra  is  felhasználtak.493 Louvois  —  Colbert  ellenlábasa  — 
megszervezte  a  hadsereg  rendjét  és  ellátását.  Kaszárnyákat  építtetett,  raktárakat 
állíttatott  fel.  Egész  hivatalnoki  gárda  foglalkozott  a  hadianyag,  az  élelem  és  a 
takarmány  összegyűjtésével,  pontos  nyilvántartásával  és  elosztásával.  A  különböző 
csapattesteknél hadbiztosok működtek, akik jelentést tettek a csapatok állapotáról, és a 
helyszínen ellenőrizték a gazdasági intézkedéseket.494 

XIV.  Lajos  tudatosan  készítette  fel  a  nemesifjakat  a  katonai  pályára.  Erről 
tanúskodnak a  Theatrum Europaeum sorai  is:  „1678-ban  a  király  Párizsban,  a  Tournon 
utcában egy új akadémiát létesített, amelyben a fiatal nemeseket lovaglásra, vadászatra, ugrásra, 
táncra, matematikára,  vívásra, erődítéstanra, erődök tervezésére és idegen nyelvekre tanították. 
Naponta kétszer volt oktatás. A tanulóknak fejenként évi 800 font tandíjat kellett fizetniük.”495

Mindezek  a  folyamatok  azt  tükrözték,  hogy  a  francia  hadsereg  kiválóan 
alkalmazkodott az úgynevezett „európai hadügyi forradalomhoz” — szemben például a 
törökökkel —, ami lehetővé tette a 17. század nagy részében kivívott jelentős katonai 
sikereiket.496

 4.2.4.4 Vadászatok  

A korban a királyok és a nemesség kedvelt időtöltése, sportja volt a vadászat. Ez alól 
Franciaország uralkodói sem voltak kivételek, sőt ebben apa és fia hasonlított egymásra, 
hiszen XIII. Lajos is imádta a vadászatot. Ilyenkor azonban időnként a király veszélybe 
is  kerülhetett.  Egy ilyen  eseményről  számol  be  a  Theatrum Europaeum az  1678-as 
esztendőből: „Szeptember 17-én a király vadászott. Egy szarvas után vetette magát, azonban az 
üldözött  vad  hirtelen  felé  szaladt,  amelyet  az  uralkodó  ostorával  próbált  visszaverni,  majd 
megsarkantyúzta  a  lovát,  és  megpróbált  elmenekülni.  Azonban  ez  az  erdős  terület  tele  volt  
ingovánnyal, a király leesett a lováról, és egyedül nem tudta magát kihúzni a mocsárból. Azonban a 
segédek gyorsan a segítségére siettek, és kihúzták. Időközben Sancour grófot, aki a fővadászmester 
hivatalát betöltötte, egy másik szarvas megölte.”497

1683. szeptember 2-án, a királyné temetési szertartása előtt három nappal XIV. 
Lajost ismét kisebb vadászbaleset érte: „Szeptember 2-án az udvart még egy szomorú esemény 
sújtotta.  A király a Bossieres előtti  sík vidéken vadászott,  amelynek során a lova belelépett  egy 
üregi nyúl kivájta lyukba, ami miatt felbukott, és így Őfelségét levetette a hátáról. A király ennek 

493 1671-re Franciaország több hadihajóval rendelkezett, mint Anglia és Hollandia együttvéve. Hahner P.: 
A régi rend i. m. 355.
494 Köpeczi  B.:  XIV.  Lajos  i.  m.  I.  90–95.  1670-ben  XIV.  Lajos  Louvois  ösztönzésére  a  sebesült  és 
rokkant katonák gyógyítására és további ellátására felállította a Hôtel des Invalides-ot, amely Európában 
példa nélkül álló intézmény volt. Az Invalidusok Palotáját 1671–1675 között építették, és mintegy 6000 
kiszolgált katona gyógyhelye és otthona lett.
495 TE XI. 1257. 
496 Mindehhez  azonban  az  is  kellett,  hogy  az  állam  kiadásainak  több  mint  a  felét  békeidőben  is  a  
hadseregre költötték, ez az arány a háborúk alatt elérte a 75%-ot. Hahner P.: A régi rend i. m. 355. 
497 TE XI. 1257. 
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során kificamította a karját, de az orvosoknak sikerül mindezt megfelelően kezelniük, így elhárult a 
veszély.”498

 4.2.4.5 Párbajok  

XIII. Lajos uralkodása alatt  nagymértékben elszaporodtak a párbajok, hiába hozott  a 
király és Richelieu szigorú intézkedéseket ellenük. XIV. Lajos még kérlelhetetlenebbül 
üldözte  a  párbajokat.  Ennek  ellenére  a  Louvre-ban,  majd  Versailles-ban  gyakoriak 
voltak  a  párbajok,  amelyek  hátterében  legtöbbször  szerelmi  ügyek  vagy 
szerencsejátékok  során  előforduló  becsületsértések  álltak.  A  párbajokat  túlnyomó 
többségben  karddal  vívták,  nem lőfegyverrel.  Éppen  ezért  az  udvaroncok  rá  voltak 
kényszerítve  arra,  hogy  rendszeres  vívóleckéket  vegyenek  –  a  legtöbbször  itáliai 
mesterektől.  Léteztek  „titkos  vágások”,  amelyeket  csak  nagyon  kevesen  ismertek  – 
éppen ez tette őket félelmetessé.499 

Párbajokról a Theatrum Europaeum is rendszeresen hírt adott: „1648-ban a királyi 
belovagló  M.  Arnolfini  és  a  királyi  istálló  istállómestere,  Belleville  között  támadt  nézeteltérés.  
Belleville úr már 80 éves volt, és annak idején a királyt is ő tanította lovagolni. A vita során kardot 
rántottak, amelynek az lett az eredménye, hogy a sokkal fiatalabb M. Arnolfini kétségbeesetten 
könyörgött az életéért az idős istállómesternek.”500 

Egy másik eset 1697-ben történt:  „Januárban Auvergne lovag és M. Quelus a Saint-
Germaini kastély belső udvarán párbajt vívott egymással. Ennek során mindketten megsebesültek, 
majd  a  büntetéstől  való  félelmükben szökésnek  eredtek,  azonban  a  főügyész  elfogatóparancsot 
adott  ki  ellenük.  Auvergne  lovag  atyja,  Auvergne  gróf  ezután  audienciát  kért  Őfelségétől,  és 
felajánlotta, hogy fia helyett átvállalná büntetését, és a Bastille-ba vonulna, a király azonban ezt  
visszautasította.  A  vonatkozó  rendelet  értelmében  mindkét  párbajozó  felet  halálbüntetéssel 
sújtották,  noha  számosan  közbenjártak  az  érdekükben,  többek  között  Mme  de  Maintenon  is. 
Június 26-án a halálos ítéletet jelképesen végre is hajtották képmásaikon. A párbaj okán több hölgy 
neve is szóba került, közöttük volt Mme de Chambonneaux, akinek emiatt megparancsolták, hogy 
vonuljon kolostorba.”501

 4.2.4.6 Egyéb mulatságok  

A különböző mulatságok, szórakozások kieszelésében az ötletek tárháza kimeríthetetlen 
volt. A Theatrum Europaeum szerzői több különös játékról is beszámolnak. Egy ilyet 
említ  meg  az  újság  1683-ból:  „A  királyi  francia  udvar  eddig  többnyire  Versailles-ban 
tartózkodott, és ott vadászattal, angol és francia lovak közötti lóversennyel, komédiákkal és más 
mulatságokkal múlatta az időt. Így többek között versenyfutást rendeztek két lakáj között, amelyek 
egyike egy angol lakáj volt, és Monmouth herceg502 személyzetéhez tartozott,  a másik pedig egy 
itáliai,  aki  Alençon  hercegé  volt.  Versailles-ból  el  kellett  futniuk  Párizsba,  addig  az  épületig,  
amelyet  Invalidusoknak  neveznek,  és  amelyben  a  király  szolgálatában  megsebesült  katonákat 
ápolják,  innen pedig  újra  vissza  kellett  futniuk Versailles-ba.  A  két  versenyző  egyszerűen  volt  

498 TE XII. 601–602.   
499 Híres párbajhős volt a 16. században Jarnac báró (Guy de Chabot, Jarnac báró, (1509–1572). Petitfils,  
J-C.: Louis XIV. i. m. 749.), akinek híres vágásától, az ún. „Jarnac vágástól” rettegtek az udvaroncok,  
mivel nem ölte meg őket, hanem egész életre nyomorékká tette az illetőt, ami egy udvaronc számára a 
halálnál is rosszabb volt.
500 TE VI. 489.   
501 TE XV. 357.  
502 James Scott, Monmouth herceg (1649–1685), II.  Károly angol király (1660–1685), természetes fia.  
Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 757. 1685. július 15-én kivégezték nagybátyja, II.  Jakab (1685–1688) 
elleni fegyveres lázadás miatt. Hívei azt állították, hogy egy hasonmása vállalta magára a halált helyette.  
Jean-Christian Petitfils: Le masque de fer. Paris 2004. 254.
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öltözve,  inget nem vettek fel,  és olyan gyorsan futottak, hogy azok, akik lovakkal akarták őket  
követni, nem tudták őket utolérni.”503 

Egy 1653-as leírás, melyben a francia királyi udvar és XIV. Lajos is felbukkan, 
arról szól, hogy a fontainebleau-i erdőben egy kegyetlen és csodás állatot fogtak el: „A 
fontainebleau-i  erdőben  egy  ismeretlen,  vad  és  kegyetlen  állatot  fogtak  el,  amelyet  nőstény 
farkasnak tartottak, mivel a kölykeit is megtalálták az említett erdőben. Ez a kegyetlen állat egy év  
leforgása alatt több mint 140 embert ölt meg, részben a környező falvakból, részben más, az erdőn 
átutazó személyeket.  Ezeket szörnyűséges módon széttépte és megette.  Ezenkívül szétmarcangolt 
rengeteg lovat, szarvasmarhát és egyéb állatot is, amelyeknek maradványait ugyancsak megtalálták 
az  erdőben.  Az  állat  húsz  mérföldes  körzetben  hihetetlen  rettegést  váltott  ki  az  emberekből.  
Rengeteg  vadász eredt  a nyomába.  Végül a 12 legjobb lövőnek sikerült  leterítenie,  akik hosszú 
csövű puskákkal voltak felszerelve.  A vadászok cselhez folyamodtak. Elbújtak egy bozótban egy 
réten, ahová a bárányokat egy női személy kihajtotta legelni. Mivel tudták, hogy az állat nőnemű, 
ezért  úgy tartották,  hogy a nőt  nem fogja  bántani,  hanem csak férfiakra ront rá.  Nem sokkal  
később a retteget állat előjött az erdőből, nekitámadt a pásztornőnek, de ekkor a 12 lövész elkezdett 
egyszerre tüzet nyitni. Az állat halálos lövést kapott, a földre rogyott. Mindez éppen nagypénteken 
történt április 11-én (1-én). Az emberek az állatot kizsigerelték, és a gyomrában egy emberi ujjat 
találtak egy pompás gyűrűvel együtt. Őfelsége, a király is látni kívánta ezt a kegyetlen szörnyeteget. 
A tetemet egy kordén a palotába vitték, ahol megszemlélhette az udvar. Néhány nappal később az 
állatot megnyúzták, és szénával és más anyagokkal kitömték, hogy bárki megtekinthesse. Ennek az 
állatnak  a  szokatlan  kegyetlensége  mellett  azt  is  megfigyelték  az  emberek,  hogy  a  hátsó  lábai 
oroszlánéhoz vagy griffmadáréhoz voltak hasonlatosak, míg az elülső lábai medvére emlékeztettek. 
A feje pedig farkasra, míg a hasa és a farka egy agárra hasonlított.”504 

A legenda azonban tovább élt, mivel egy 1655-ből származó beszámoló szerint 
„Fontainebleau-ban a királyt  láz  döntötte  le  a  lábáról,  ami  miatt  néhány napig  ágyban kellett  
feküdnie.  Azonban nemsokára felépült,  és majdnem egész nap vadászattal  szórakoztatta magát. 
Különösen két-vagy három állatra vadászott szakadatlanul, amelyek a parasztok szerint néhány év 
leforgása alatt 600 embert felzabáltak.”505 

Versailles-ban a kártyaszenvedély is nagy méreteket öltött. Különösen kedveltek 
voltak  az  olyan  kártyajátékok,  mint  például  a  „hoc”  vagy a „bassette”  és  az  egyéb 
szerencsejátékok, mint a „reversi” és a „lansquenet”.506

Gyakran rendeztek bálokat is, melyek során ugyancsak megtestesült az udvari 
hierarchia.

 4.2.4.7 Az udvari divat  

 A divatot  az  udvar  szabta  meg,  és  az  éppen aktuális  divatáramlatokról  a  Mercure 
Galant című társasági folyóirat507 nagy terjedelemben tudósított. A nők piramis formájú 

503 TE XII. 600.     
504 TE VII. 393.
505 TE VII.  736. Ezek a tudósítások újabb adalékul szolgálhatnak a  Theatrum Europaeumban és a kor 
többi  sajtóorgánumában  gyakran  előforduló  úgynevezett  „csodás  elemek,  jelenségek”  számára, 
amelyekben keverednek a természettudomány, babona, félelem elemei. Megfigyelhető,  hogy a kötetek 
előrehaladtával  ezek száma csökken, és a természettudományos leírások, ábrázolások (például üstökös 
ábrázolása,  Vezúv kitörése)  egyre  pontosabbak lesznek,  a  „tudományos  elem” egyre  inkább előtérbe 
kerül.
506 Faultisch,  W.:  Die  Medienkultur  i.  m.  202.  A  Theatrum  Europaeum beszámol  arról,  hogy 
Amszterdamban 1697-ben több kártyajátékot  is  betiltottak a sörözőkben,  borozókban,  kávézókban és 
egyéb  nyilvános  helyeken,  közöttük  volt  a  bassette is.  TE  XV.  335.  A  bassettet  az  év  folyamán 
Milánóban is betiltották. TE XV. 374. 
507 Az első párizsi újság a Théophraste Renaudot (1588–1653) újságíró és orvos által 1631-ben alapított 
Gazette volt, amely egészen az 1789-es forradalomig megjelent.  A hetente megjelenő újság nagyrészt 
királyi kommünikéket és a királyi család életének eseményeit tette közzé. A 17. század utolsó negyedében 
több újság is napvilágot látott, így pl. Jean Loret költő (1595–1665) Muse Historique-je, a  Journal des  
Savants (1665) és a Mercure Galant (1672), azonban ez utóbbi három sokkal inkább irodalmi, semmint 
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és különös művészettel  elkészített,  szalagokkal  díszített  frizurát  viseltek,  amely csak 
1680  után  egyszerűsödött.  Lábaikon  színes  cipőket  hordtak,  csattal,  amelyet 
selyemharisnyára húztak fel. Általában három szoknyát viseltek az ing fölött, amelyek 
közül  a  legfelső  legtöbbször  színes,  nehéz  selyemből  vagy brokátból  készült.  Efölé 
mélyen kivágott, feszes ingvállat öltöttek. Esős idő esetén kendőt terítettek a fejükre, 
télen szőrméből készült kabátot és muffot vettek fel. A férfiaknál a csizmát felváltották 
a magas sarkú csatos cipők. Harisnyájuk legtöbbször selyemből készült, és fehér színű 
volt, esetleg a ruha színéhez igazodott. A harisnyát térdszalag tartotta. Combhoz simuló 
térdnadrágjuk fölött mellényt és csipkés inget hordtak. Erre vették fel az úgynevezett 
justaucorps-ot, vagy más néven habit-ot, amelynek szárnyai a comb közepéig értek, és 
amelyek színes selyemből vagy bársonyból készültek. Derekukra övet vagy kardtartót 
(port-épée) kötöttek. Télen köpönyeget vagy lovaglókabátot viseltek.508

 XIV.  Lajos  többször  megpróbálta  a  divatot  rendeletekkel  szabályozni  – 
különösebb  siker  nélkül.  A  Theatrum Europaeum is  beszámol  egy  ilyen  kísérletről 
1656-ból: „Mivel Párizsban kialakult egy rossz szokás az öltözködés terén, nevezetesen az, hogy a 
naponta változó udvari öltözködést  majmolták,  amiből sok panasz és hátrány származott,  ezért 
november 1-én, szerdán a király egy ediktumot tett közzé, amelyben 500 korona pénzbüntetés és a 
ruházat  elkobzásának  kilátásba  helyezése  mellett  megtiltotta,  hogy  bármilyen  rangú  vagy 
méltóságú férfi vagy nő arany vagy ezüst zsinórozást vagy akár gombokat is viseljen a ruházatán.  
Megengedte viszont az ötvösök által készített ezüstszínű gomb használatát ott, ahol azt a ruházat 
összefogása szükségessé tette.  Ehhez azonban legfeljebb egy sor selyempaszományt vagy egy sor 
gombot lehet alkalmazni a ruházaton. Továbbá csupán néhány selyem szalagot lehet használni ott, 
ahol az a ruházat összefűzéséhez vagy megkötéséhez szükséges. Ezenkívül pedig a vászonneműre 
csak egy sor csipkét szabad tenni. Nem szabad továbbá 40 vagy legfeljebb 50 fontnál értékesebb 
kalapot  készíteni  vagy  viselni.  Mostantól  számított  hat  hónap  múlva  nem  szabad  a  hintókat 
arannyal borítani, és arany vagy ezüst rojtokkal díszíteni.”509 

Mivel  a  rendelet  súlyos  megélhetési  válságba  sodorta  a  ruhaipar  számos 
szereplőjét,  tiltakozás  indult  meg  ellene:  „Mihelyt  az  ediktum  napvilágot  látott,  kétszáz 
paszomány és selyemszalag készítéséből élő varrónő vonult a birodalmi kancellár házához, ahol 
panaszkodtak a királyi ediktumban levő tilalomra, és egyben kérték, hogy vagy változtassa azt meg 
a  király,  vagy  biztosítson  nekik  más  megélhetési  lehetőséget.  A  kancellár  azzal  az  ígérettel  
bocsátotta el őket, hogy kérésüket a Magas Tanács elé terjeszti, és mindent megtesz az érdekükben.  
Párizs és más városok kereskedői szintén enyhítést szerettek volna elérni, és ezért húszezer fontot 
ajánlottak fel, azonban minden próbálkozásuk hiábavalónak bizonyult.”510 

hírközlő lap volt. Újságírói szempontból a legjelentősebb kiadói próbálkozás François Colletet nevéhez 
fűződik, aki nemcsak hogy igazi újságot, de ráadásul napilapot adott ki 1676-ban Journal de la ville de  
Paris címmel. Sajnos azonban csupán az első szám maradt fenn, és nem tudni, volt-e egyáltalán több. Az  
első  számban  Colletet  azt  írta,  hogy  XIV.  Lajos  uralkodása  olyannyira  dicsőséges,  hogy  méltán 
megérdemli,  hogy ne csak évente,  havonta és hetente írjanak róla,  hanem naponta.  Bernard, L.:  The 
emerging i. m. 79.       
508 Köpeczi B.: XIV. Lajos i. m. I. 141–143. A divat kifejezte a rendi és osztálykülönbségeket, az előkelő 
urak ragyogó lovagi öltözéket viseltek, a hölgyek pedig mélyen kivágott dekoltázst (dekolleté). Minden 
látszat  volt  csupán:  ez  volt  a  „pipiskedők korszaka”.  A ruha  külsőség  volt,  az  öltözék  teatralizálása 
figyelhető  meg:  magas  frizurák,  zekék  és  mellények,  érdemrendek  és  gallérok,  ruhauszályok  és 
természetesen  a  parókák,  amelyek  nem  utolsósorban  a  szifilisz  okozta  hajhullást  voltak  hivatottak 
elleplezni. Az emberek nem mosakodtak, hanem ehelyett  parfümökkel illatosították magukat,  márcsak 
azért  is,  hogy elfedjék az átjárókban és  termekben mindenhol érezhető csípős és maró vizeletszagot,  
mivel Versailles-ban alig ismerték, vagy használták a WC-t (toilette). Faultisch, W.: Die Medienkultur i. 
m. 206.
509 TE VII. 886–887.
510 TE VII. 887.    
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 4.2.5 XIV. Lajos tanácsadó szervei  

XIV.  Lajos  alapvetően  egyedül  kormányzott,  döntéseit  maga  hozta,  bár  neki  is 
megvoltak a maga tanácsadó testületei.

A Francia Királyságot már a 16. századtól kezdve egy velencei követ, Michele 
Suriano  „abszolútként”  jellemezte.  Spanyol  minta  alapján  II.  Henrik  (1547–1559) 
uralkodása  alatt  megteremtettek  egy  modern  közigazgatási  hierarchiát,  ahol  négy 
államtanácsos  pontosan  körülírt  ügymeneti  hatáskörrel  a  kancellárral  és  a  pénzügyi 
főellenőrrel együtt volt felelős az ország kormányzásáért. Ez a hat személy az „Ancien 
Régime” végéig központi szerepet játszott Franciaország irányításában. A 17. században 
ezek a miniszterek egyre nagyobb tekintélyt és hatalmat vívtak ki maguknak. Regionális 
szinten  a  nemesi  tartományúri  kormányzók  hatalmát  a  központi  közigazgatás  új 
képviselői  megnyirbálták.  A  központi  közigazgatás  karja  ezeken  az  intendánsokon 
keresztül Franciaország legtávolabbi szegletéig is elért.511 

Kormányzótanácsoknak  azokat  a  tanácsüléseket  nevezték,  melyeken  a  király 
személyesen elnökölt, és amelyeket az uralkodó saját lakosztályában, a tanácsteremben 
(cabinet  du  conseil)  tartottak,  és  amelyek  egyedül  voltak  feljogosítva  arra,  hogy 
parancsokat,  rendeleteket  bocsássanak  ki.  Felépítésükről,  összetételükről  és 
működésükről  elsősorban  XIV.  Lajos  személyes  uralkodásától  kezdve  vannak 
ismereteink,  aki  módosította  és  pontosította  ezeknek  a  testületeknek  az  ülésezési 
rendjét.512 

A  Magas  Tanács  (Conseil  d’En-haut)  néhány  államminiszterből  állt,  akiket 
mindig a király hívott össze, és elsősorban külpolitikával és diplomáciával foglalkoztak. 
A megtárgyalandó ügyek listáját főleg a külügyi államtitkár terjesztette elő. A Magas 
Tanács  inkább  megbízóleveleket  és  okiratokat  adott  ki,  semmint  határozatokat.513 A 
Magas Tanács volt az uralkodó szó szoros értelmében vett szűk tanácsadó testülete, ahol 
a fontos ügyeket tárgyalták meg. Az államminiszter titulussal azokat illették, akiket a 
király behívott a Magas Tanácsba, mégpedig a közigazgatási felelősség köteléke nélkül: 
sem  az  államtitkárok,  és  1661-től  kezdve  a  kancellár  sem  volt  teljes  jogú  tagja  a 
testületnek.514 A Magas  Tanácsot  nevezték  még  Államtanácsnak  (Conseil  d’État)  és 
Minisztertanácsnak  is  (Conseil  des ministres).  Tagjainak  létszáma  3–6  között 
ingadozott.  Mazarin  halála  után  1661-ben  Fouquet,  Lionne  és  Le  Tellier  alkotta  a 
Magas Tanácsot, majd Fouquet bebörtönzése után helyére Colbert került be. 1672-ben a 
névsor  Pomponne-nal515 és  Louvois-val  bővült,  Lionne  ekkor  kiesett.  1679-ben 
Pomponne helyére belépett Croissy.516 1683-ban a névsor a következőképpen festett: Le 
Peletier,517 Croissy,  Le  Tellier,  Louvois,  1688-ban  Le  Tellier  kivált  közülük.  Az 
államminiszterek  száma  először  1689-ben  emelkedett  ötre:  Le  Peletier,  Seignelay,518 

Croissy, Louvois, Pontchartrain. Egy évnyi állandóság után 1691-ben Seignelay végleg 
eltűnt a névsorból, 1691–1697 között pedig a Monseigneur,519 Beauvillier,520 Le Peletier, 

511 Duindam, J.: Die Habsburgermonarchie und Frankreich i. m. 43.
512 www. archivesnationales. culture. gouv. fr. 2008. 05. 10.  
513 Uo.
514 Louis XIV.: Mémoires i. m. 67.
515 Simon Arnauld, Pomponne márki (1618–1699), külügyi államtitkár. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 
761.
516 Charles  François  Colbert  de  Croissy  (1629–1696),  intendáns,  diplomata,  államtanácsos,  külügyi  
államtitkár és miniszter. Uo. 739.
517 Claude Le Peletier (1630–1711), általános ellenőr és miniszter. Fivére Michel Le Peletier de Souzy 
(1640–1725), pénzügyi intendáns, az erődítmények főellenőre, államtanácsos. Uo. 752.
518 Jean-Baptiste Colbert, Seignelay márki (1651–1690), miniszter és tengerészet államtitkár. Uo. 765.
519 A „Nagy Dauphin,” Franciaországi Lajos, XIV. Lajos fia (1661–1711). Uo. 741.
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Pomponne,  Croissy  és  Pontchartrain  alkotta  a  Napkirály  legfőbb  tanácsadó  szervét, 
amelyből 1698-ra kivált Le Peletier.521   

A  Sürgönyök Tanácsa (Conseil des Dépêches) a  Fronde idején jelent meg a 
kancellár  elnöklete  alatt,  és  XIV.  Lajos  uralkodása  alatt  lett  kormányzótanács. 
Franciaország belügyeivel foglalkozott. Itt olvasták fel a tartományok intendánsaitól és 
kormányzóitól  érkező  sürgönyöket  vagy a  hozzájuk címzetteket.  A jelentéstevők  az 
államtitkárok  vagy a  kancellár  vagy egy  kérvényfelelős  volt,  amennyiben  az  ügy a 
végrehajtására kinevezett  biztos  elé  került.522 A Sürgönyök Tanácsának ülésein  részt 
vett a király,  a kancellár,  az államtitkárok, itt  tárgyalták az általános adminisztrációs 
ügyeket.523 

A Bírói Döntéseket Felülvizsgáló Tanácsban (Conseil des parties) a kancellár 
elnökölt, és az államtanácsosokból és a kérvények előadójából (maîtres des requêtes) 
állt, aki járatos volt a parlamenti határozatok elleni fellebbezésben.524  

A Pénzügyi Királyi Tanácsot (Conseil royal des finances) az 1661. szeptember 
15-i rendelet alapján hozták létre, mely egyúttal megszüntette a pénzügyi főfelügyelő 
tisztségét.  Ettől  kezdve  a  király  itt  írta  alá  a  kiadásokról  szóló  rendelkezéseket, 
utasításokat és elszámolási okmányokat. Hatáskörébe tartozott a király bevétele és az 
állami költségvetés. Franciaország teljes gazdasági és pénzügyi politikáját irányította, és 
elbírálta  a legfontosabb pénzügyi  vitákkal kapcsolatos ügyeket.525 A Tanács élén állt 
1661-től Nicolas de Neufville, Villeroy herceg, 1685-től Beauvillier herceg, XIV. Lajos 
uralkodásának utolsó éveiben (1714/15) pedig François de Neufville, Villeroy herceg.526

Léteztek még egyéb kormányzótanácsok is, mint például a Lelkiismereti Tanács 
(Conseil de conscience), amely Ausztriai Anna vagy Orléans-i Fülöp régenssége idején 
egyházi  ügyekkel  foglalkozott,  vagy a  nantes-i  ediktum visszavonása  (1685)  idején 
működő Vallási Tanács (Conseil de religion), ezek azonban csak rövid ideig álltak fenn. 
Már XV. Lajos (1715–1774) idején jött létre 1730-ban a Kereskedelmi Királyi Tanács 
(Conseil royal  de  commerce),  1721-ben  pedig  a  marseilles-i  pestis  leküzdésére 
létrehozott  Egészségügyi  Tanács  (Conseil  de  santé).  XV.  Lajos  kiskorúsága  idején 
valamennyi  tanács  a  Régensi  Tanácsban  (Conseil  de  Régence)  egyesült.  A  Királyi 
Tanácsot,  amely  az  1789.  augusztus  9-i  rendelet  alapján  egységes  tanáccsá  alakult 
Államtanács (Conseil d’État) néven, 1791. április 27-én megszüntették.527 

Mazarin halála után 1661-ben XIV. Lajos hozzálátott, hogy kialakítsa azokat a 
kereteket,  amelyek  meghatározták  a  következő  fél  évszázad  kormányzását,  és 
amelyekkel  lerakta  abszolút  monarchiájának  alapjait.  Minderre  fiának,  a  Grand 
Dauphinnek írt memoárjaiban így emlékezett vissza, részletesen megindokolva testületi 
és személyes döntéseinek okait, amelyek közül különösen érdekes, hogyan jellemezte 
korának legmeghatározóbb államférfijait. 

520 Paul, Beauvillier herceg, Saint-Agnan herceg (1648–1714), a Kamara első nemesura, államminiszter,  
XIV. Lajos unokájának a nevelője. Uo. 732. 
521 François Bluche: Louis XIV. Paris 1986. 951–952.
522 www. archivesnationales. culture. gouv. fr. 2008. 05. 10.
523 Louis XIV.: Mémoires i. m. 67.
524 Uo.
525 www. archivesnationales. culture. gouv. fr. 2008. 05. 10.
526 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 952–953.
527 www.  archivnationales.  culture.  gouv.  fr.  2008.  05.  10.  A  Napkirály  udvarára  jellemző  „óramű 
pontosság” a tanácsok működésében is kifejezésre jutott. Hétfőn volt az Államtanács ülése, mely hetente 
váltakozott  a  Sürgönyök  Tanácsával,  utóbbi a  király jelenléte  nélkül,  majd kedden Pénzügyi  Tanács,  
szerdán,  csütörtökön megint  Államtanács,  pénteken  Lelkiismereti  Tanács,  szombaton  ismét  Pénzügyi  
Tanács,  míg  végül  vasárnap  ismételt  Államtanács  foglalta  keretbe  a  heti,  rendszeresen  ismétlődő 
programot. Duindam, J.: Vienna and Versailles i. m. 154. 

120



„Ami az igazságügyet illeti, azt rábíztam a kancellárra, régi tisztségviselőre, aki általában 
arról  ismert,  hogy nagyon járatos  ezen  a  téren.  Én őt  meghívtam minden nyilvános  tanácsba, 
amelyet  én  magam  tartottam,  egy  héten  kétszer  a  négy  államtitkárral  a  Birodalmon  belüli 
általányos sürgönyök megvitatása  és  a kérvények megválaszolása  céljából.  Időnként  én is  részt 
vettem a Bírói Döntéseket Felülvizsgáló Tanács ülésein, ahol csak igazságszolgáltatási kérdésekről 
van szó. És ha az ennél fontosabb elfoglaltságon kívül még ideje engedi, jól teszi, ha időnként Ön is  
részt  vesz  rajta,  hogy  jelenlétével  ösztönözze  őket  munkájukban,  és  hogy  Ön  saját  maga  is 
megismerje  a  beadványok,  kérvények  anyagát,  amely  alapján  a  tartományi  intendánsok,  a 
követségek és más magas hivatalok működnek. De a legfontosabb államügyeket és titkos ügyeket,  
melyek a lehető legtöbb figyelmet érdemlik, és amelyekről jó, ha minél kevesebben tudnak, nem 
akarván csupán egyetlen miniszterre bízni, három emberre ruháztam rá: Le Tellierre, Fouquet-ra 
és  Lionne-ra.  Az  államtitkári  feladatot  immáron  húsz  éve  Le  Tellier  látta  el,  ezért  ennek  a 
területnek  kiváló  ismerőjévé  vált.  Mindig  a  legteljesebb  bizalommal  voltunk  iránta:  Mazarin 
bíboros  gyakran  mondta  nekem,  hogy  ő  a  legkényesebb  ügyekben  is  a  legkiválóbban  és  a 
leghűségesebben járt el, amit magam is tapasztaltam. Bölcs volt, óvatos és szerény, amit nagyra 
becsültem. Lionne szintén Mazarin bíboros érdemeit tanúsítja, mivel ő nevelte ki. Tudtam, hogy 
egyetlen egy alattvalóm sem vett részt gyakrabban és sikeresebben külföldi tárgyalásokon, mint ő. 
Ismerte Európa különféle udvarait, könnyedén beszélt és írt több nyelven, művelt volt,  jártas a 
szépirodalomban,  szelleme  szárnyaló,  rugalmas  és  ügyes,  mely  tulajdonságok  tökéletesen 
alkalmassá tették a külföldiekkel való tárgyalásokra. Ami Fouquet-t illeti, furcsának tűnhet, hogy 
én neki feladatot akartam adni, mivel ettől az időtől kezdve a lopásai ismertek voltak előttem, de  
tudtam,  hogy  értelmes,  okos,  jóeszű  és  az  Állam belső  ügyeinek  kiváló  ismerője,  ezért  én  úgy 
gondoltam,  hogy amennyiben beismeri  a  régmúlt  hibáit,  és  megígéri,  hogy azokat  kijavítja,  jó 
szolgálatokat  tehet  nekem.  Ugyanakkor  biztonságom  érdekében  mellé  adtam  Colbert-t,  mint 
intendánst a pénzügyek ellenőrzőjeként,  egy olyan embert,  akiben tökéletesen  megbíztam,  mert 
tudtam,  hogy  szorgalmas,  intelligens,  feddhetetlen,  és  én  ezért  megbíztam,  hogy  vezesse  a 
pénzügyek jegyzékét, melyekről én Önnek beszéltem. Tudom, hogy e három miniszter kiválasztását 
különbözőképpen értékelték a világban a világ különböző érdekei szerint. A kancellár528 valóban 
nagyon  ügyes  és  jártas  volt,  de  mint  mondottam,  inkább  az  igazságügyben,  semmint  az 
államügyekben.  Tudtam,  hogy  ő  nagyon  odaadóan  szolgál  engem,  de  nem  volt  meg  a  nagy 
dolgokhoz  szükséges  ereje  és  kitartása,  a  kora  és  az  állandó nehéz feladata  és  munkája  miatt  
kevésbé volt kitartó és alkalmas, hogy minden helyre kövessen engem, amit a Királyság szükségletei 
és a külföldi háborúk megköveteltek. Az ő tisztsége önmagában olyan magas volt, mivelhogy ő volt  
a Királyság legfőbb tisztségviselője és a tanácsok feje. Amikor a titkos ügyekben is részt vett, akkor 
már túlságosan nagyhatalmú miniszterré vált, és a többiek fölé emelkedett, amit én nem akartam.  
Brienne gróf, külügyekkel foglalkozó államtitkár529 idős volt, nagyra tartotta magát, a dolgokról 
nem szokványos módon gondolkodott,  sem a nézetem, sem pedig a józan ész szerint.  Fia,  aki a  
tisztség várományosa volt, jószándékúnak tűnt, de olyan fiatal volt, hogy nem bízhattam rá ezt a 
hivatalt, amelyet Lionne végezhet a legnagyobb hatékonysággal. La Vrillière530  és du Plessis531 úr 
jó emberek voltak, de úgy tűnt, hogy ismereteik csupán a tisztségük végrehajtásával volt arányos.  
Kétségkívül említhettem volna más nagyrabecsült embereket is, de egyet sem, aki ennél a háromnál 
jobb képességű lett volna, és mint már említettem Önnek, ez a kis szám jobbnak tűnt, mint egy 
nagyobb.”532 

528 A király itt Pierre Séguier (1588–1672) kancellárról beszél, aki háromszor töltötte be ezt a tisztséget.  
Először 1635–tól 1650-ig, majd 1651-ben, végül pedig 1656–1672 között, és emellett pecsétőr is volt. 
XIV. Lajos ezután emlékirataiban megokolja,  miért nem hívta be a Magas Tanácsba, amelynek pedig 
1661-ig tagja volt. Louis XIV.: Mémoires i. m. 70.
529 Henri  Auguste de Loménie de Brienne gróf (1595–1666) külügyi  államtitkár.  Petitfils, J-C.:  Loius 
XIV.  i.  m.  753. 1643-tól  1663-ig töltötte  be a külügyi  államtitkári  funkciót.  Fiának,  Louis  Henrinak 
(1635–1698) kellett volna követnie őt tisztségében, de XIV. Lajos 1663-ban ezt a feladatot végül Lionne-
ra bízta. Louis XIV.: Mémoires i. m. 70.
530 II. Louis Phélypeaux de La Vrillière (1599–1681), 1629-tól kezdve az ún. megreformált vallásnak volt 
az államtitkára. Uo. 71.
531 Henri de Guénégaud du Plessis-Belleville (1609–1676), államtitkár.  Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 
746. 1643 és 1669 között volt a Királyi Ház államtitkára. Louis XIV.: Mémoires i. m. 71.
532 Uo. 67–71.  
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 4.2.6 A követségek fogadásának protokolláris szabályai  

Az  udvar  mindennapjaihoz  hozzátartozott  a  különböző  követségek  fogadása.  A 
Theatrum Europaeum nagyon gyakran beszámol ilyen eseményekről. 1686-ban sziámi 
küldöttség  érkezett  Versailles-ba,  mintegy  viszonozva  egy  francia  követség  ottani 
látogatását. Ennek jelentőségét mutatja, hogy a Theatrum Europaeum szerzői feltűnően 
nagy terjedelemben és részletesen ismertetik a távoli, ázsiai országból érkezett követek 
franciaországi  tartózkodásának  minden  történését,  a  követek  bresti  megérkezésétől 
kezdve  a  diplomaták  elutazásáig.  Ennek  a  fokozott  érdeklődésnek  nemcsak  az 
egzotikum iránti  természetes  kíváncsiság lehetett  az  oka,  hanem a már  ekkor  létező 
gyarmati  versenyfutás  a  nagyhatalmak  között.  Ebben  az  esetben  is  nyilvánvalóan 
kereskedelmi érdekekről lehetett szó.

„A király a sziámi követséget szeptember 1-én fogadta audiencián. A követség elé a francia 
udvar képviseletében Feuillade herceg,533 M. Bonnevil, a követek bevezetője és M. Giraut vonult ki, 
mégpedig  a  király  és  Madame Dauphine534 hintójával,  amely  két  hintót  még  sok  más  hintó  is 
követett. A találkozás után a követek beszálltak a király hintójába, amelyet Őfelsége sok lakája vett 
körül.  A királyi  hintóban a  követség  fogadásával  megbízott  francia  urak nagyon jó  hangulatú 
beszélgetést folytattak a sziámi követekkel, amíg megérkeztek Versailles-ba. A versailles-i kastély 
első udvarában a király testőrezredének ezer francia és svájci tagja fegyverrel tisztelgett a sziámiak 
előtt. A testőrkatonák arany és ezüst hímzésekkel díszített vörös kabátot viseltek. A követeket egy 
terembe  vezették,  amelyet  fogadóteremnek  neveznek,  azzal  a  sok  pompás  ajándékkal  együtt, 
amelyeket  Sziám királya,  és  annak legtekintélyesebb  minisztere,  Constantinus  küldött.  Amikor 
elérkezett az audiencia kijelölt ideje, a követek kirendelt vezetője közölte, hogy a király trónján 
ülve készen áll a fogadásukra, és itt az idő, hogy elinduljanak hozzá. A három sziámi követ egymás  
mellett haladt Feuillade herceggel, és mellettük vitték tisztségük jelképét, egy nagy kerek szelencét 
kerek tetővel. Ahogyan a lépcsőre értek, az első követ átvette a királya írását magába foglaló arany 
szelencét, és átadta azt a harmadik követnek, majd beléptek az őrség első termébe. A testőrgárda 
sűrű sorfalat állt a királyi lakosztály első két termének mindkét oldalán. Az első terem bejáratánál  
Luxemburg  herceg  fogadta  a  követeket,  harminc  kék  díszegyenruhába  öltözött  testőrtiszt 
kíséretében.  Miután  a  herceg  kifejezte  hódolatát,  a  kíséretében  levő  tisztekkel  együtt  a  sziámi 
követeket  egészen addig a folyosóig vezette,  ahol a királyi  trón állt.  A sziámi király írását vivő 
követeket  trombitások  is  kísérték,  egészen  a  következő  teremig,  ahol  a  testőrség  egy  sorban 
sorakozott fel. Ezt követően a királyi lakosztály végén álló teremhez értek, amelyen át a galériába 
lehet jutni. Mihelyt a galériát és a tróntermet elválasztó boltív alá értek, ahonnan már látni lehetett  
a  király  arcát,  a  követek  kezüket  összetéve  és  homlokukhoz  emelve  háromszor  meghajoltak. 
Hasonlóképpen  cselekedtek  a  galéria  közepén  is,  ahol  hat-hét  sorban  mintegy  1500  személy 
tartózkodott.  A  király  ezüst  trónszéke  egy  kilenc  lépcsős  emelvényen  állt,  a  lépcsőfokokat 
aranyozott szőnyeg borította, az emelvény tetejét pedig egy még pompásabb kárpit fedte, amelyen 
rojtok gyanánt a kilencedik lépcsőfokig lecsüngő hímzett boholy-és szegélydíszítés volt.  Amint a 
három követ  a  trón  alá  ért,  háromszor  olyan mélyen  meghajoltak,  hogy a  homlokuk a  földet  
érintette. A király szintén barátságosan üdvözölte őket. Trónja jobb oldalán a  dauphin, Chartres 
herceg,535 Bourbon herceg,536 Toulouse gróf,537 balján pedig az orléans-i herceg, Enghien herceg és 
Maine  herceg  állt,  valamennyien  a  király  magasrangú  alattvalói.  Montausier  herceg538 és  más 
tisztségviselők pedig Őfelsége és az előbb említett hercegek mögött álltak. A három mély meghajlást 

533 III. François d’Aubusson, La Feuillade herceg, Roannez herceg (1631–1691), Dauphiné kormányzója,  
Franciaország marsallja. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 750.
534 Marie-Anne Christine Victoire de Wittelsbach, Bavière hercegnő,  Mme la Dauphine (1660–1690), a 
Grand Dauphin felesége. Uo. 741.
535 II.  Fülöp,  Chartres  herceg,  majd  orléans-i  herceg  (1674–1723),  „Franciaország  fiúunokája”,  majd 
régense. Uo. 759.
536 III. Louis, Bourbon-Condé herceg,  Monsieur le Duc (1668–1710), a „Nagy Condé” herceg unokája. 
Uo. 734.
537 Louis  Alexandre  de  Bourbon,  Toulouse  gróf  (1678–1737),  XIV.  Lajos  és  Mme  de  Montespan 
törvényes fia, Franciaország admirálisa. Uo. 767.
538 Charles de Sainte-Maur márki, majd Montausier herceg (1610–1690), a Grand Dauphin kormányzója. 
Uo. 757.
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követően a legelőkelőbb követ beszédet mondott, amit Lionne apát franciára fordítva felolvasott. A 
felolvasás után az első követ felment a trón lépcsőjén, a másik két követ egy lépcsőfokkal lemaradva 
követte,  és  átnyújtotta  Őfelségének  a  sziámi  király  írását.  Őfelsége  fedetlen  fővel  felállt,  hogy 
átvegye az  írást,  majd  Lionne segítségével  megkérdezte  a követet,  hogy szolgál  a  sziámi  király 
egészsége, a válasz után pedig megkérdezte a követet, tehet-e érte valamit, van-e valami kívánsága. 
A követ a király jóságától annyira megilletődött, hogy csupán a legmélyebb meghajlással válaszolt.  
Ezután a követek háromszor a legmélyebben meghajoltak, és összetett kezüket felemelve egészen a 
galéria végéig hátráltak, majd innen bevezették őket abba a terembe, ahová megérkeztek. Itt rövid 
pihenő  után  levetették  díszöltözéküket,  majd  egy  másik  terembe  vezették  őket,  ahol  már  egy 
pompás lakomát készítettek elő számukra. A Feuillade herceggel, Bonneville herceggel, Chaumont 
lovaggal, Lionne-nal és M. Giraut-val elköltött lakomát követően a követek ismét kezükbe vették 
díszsüvegüket,  mert elérkezett  az audiencia ideje a  dauphinnél. Ugyanazon személyektől övezve, 
akik a királyi audienciára kísérték őket,  a követek elhaladtak az őrség kettős sorfala között,  és 
mihelyt  megpillantották  a  királyi  herceget,  ugyanolyan  mély  meghajlással  üdvözölték,  mint  a 
királyt. Majd a legidősebb követ így szólt: „Európa legnagyobb királyának dicső fia, kinek kiváló  
képességeit  és nagyszerű győzelmét  az egész világon ismerik,  aki ilyen nemes származású,  éljen 
jólétben, barátságban, jó reménységben királyi apjával együtt!” Majd hozzátette, nagyon sajnálja, 
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hogy idő hiányában nem mutathatja meg azt a temérdek kincset, amit Indiából küldtek. A dauphin 
köszönetét fejezte ki Sziám királyának és a követeknek.”539 

 Breteuil  báró540 részletes  ismertetőt  készített  a  Párizsba  érkező  külföldi 
diplomaták bevonulásának és audienciájának rendjéről:  „Amikor egy nagykövet Párizsba 
érkezik, elküldi a titkárát a nagyköveteket bejelentő és bevezető fő tisztségviselőhöz, a „követek 
bevezetőjéhez”, hogy értesítse megérkezéséről. Ezt követően a „követek bevezetője” meglátogatja 
őt,  majd a nagykövet másnap vagy néhány nappal később viszontlátogatást  tesz  nála,  és titkos  
látogatást  kér Őfelségétől.  A „követek bevezetője”  értesíti  a  királyt  a  nagykövet érkezéséről,  és 
átveszi Őfelsége utasítását a nagykövet számára biztosított audiencia pontos napjáról és órájáról. A 
„követek bevezetője” értesíti erről a nagykövetet, és hintóba ülve kíséret nélkül elindul a királyhoz. 
A  „követek  bevezetője”  bevezeti  a  dolgozószobába,  és  bemutatja  Őfelségének.  Rendszerint  a 
nagykövetet  még  ugyanaznap  és  ugyanolyan  módon  bemutatják  a  Monsieur-nek,  Burgundia 
hercegének  és  hercegnőjének,  „Franciaország  gyermekeinek”,  valamint  a  külügyek 

539 TE XII. 1081–1082. Phra Naraï 1656-ban került Sziám trónjára, feleségül vette saját lánytestvérét, és 
32 éven át uralkodott. Kedvelte az idegeneket. Több alkalommal keresték fel misszionáriusok a buddhista 
uralkodót abban a reményben, hogy a keresztény hitre téríthetik. XIV. Lajos már nagyon korán támogatta  
az  ázsiai  misszionáriusokat,  elsősorban  Sziámban.  François  Pallu,  Héliopolisz  püspöke  egy  másik 
püspökkel együtt  1664-ben és 1673-ban is járt  Ayuthiában,  Sziám fővárosában,  és magával  vitte  IX. 
Kelemen pápa (1667–1669) 1669. augusztus 21-én és XIV. Lajos 1670. január 31-én kelt levelét. Ennek 
az utóbbi levélnek köszönhetően alakult ki diplomáciai kapcsolat 1673-ra Franciaország és Sziám között. 
A levélnek a sziámi uralkodó nagyon örült, de a levél átadásának az volt a feltétele, hogy a francia püspök 
az uralkodó előtt meghajolva, mezítláb adja azt át. Ezt azonban mindkét püspök méltatlannak érezte mind 
saját,  mind  pedig  Franciaország  királyának  nagyságához.  Végül  az  átadási  ceremónia  alatt  rajtuk 
maradhattak a cipők, és leülhettek egy szőnyegre. A látogatás során Phra Naraï kifejezésre juttatta abbéli 
óhaját, hogy szeretné szorosabbra fűzni kapcsolatát távoli franciaországi barátjával. Phra Naraï először 
1681–1682-ben indított sziámi követséget  Franciaországba, de a követek a tengeri  út során elvesztek.  
1684-ben két mandarint küldött két francia egyházi személy kíséretében; egyikük volt Bénigne Vachet. 
Versailles-ban fogadták őket a miniszterek és XIV. Lajos is. 1685-ben XIV. Lajos Chaumont-t küldte 
követként Sziámba de Choisy abbé kíséretében egy újabb levéllel — hittérítői céllal — azonban Phra  
Naraï  nem akart  megtérni.  A francia  követek  egy sziámi küldöttséggel  együtt  tértek  haza,  ami  mély 
benyomást tett Franciaországra.  Sziám királya  egy olyan levelet küldött, ami egy arany falevélre volt 
vésve, ezt behelyezték egy kúp alakú aranydobozba, ezt egy ezüst dobozba, ez utóbbi pedig egy japán 
lakkozott  fadobozba  volt  rejtve.  Az  egészet  végül  egy  piramisba  helyezték,  amit  korabeli  nyelven 
machine-nek (gépezet) neveztek: ez egy négyszögletes pagodatetőt tartó négy barázdált oszlopocskával 
körülvett oltár volt. Az egész szerkezetet arannyal borították be. Ezt a „gépezetet”, amelyben a sziámi 
király levele volt, Brestből egy speciálisan felszerelt és díszített gályán szállították a követekkel együtt az  
intendáns házáig.  Majd innen a sziámi követek hintójában szállították oly módon, hogy a hintóban a 
követek feje fölött levő polcra helyezték, hogy az mindig magasabban helyezkedjen el, mint ők maguk. A 
Theatrum Europaeumban leírtaknak megfelelően XIV. Lajos  1686. szeptember 1-én fogadta a sziámi 
követeket,  ahol  nagy  feltűnést  keltettek  egy  láb  magas,  csúcsos,  fehér  muszlinborítású  süvegükkel,  
amelynek alján aranylevelekből fonott korona volt látható. Letérdeltek a trón előtt, és az egész ceremónia 
alatt  térdepelve  maradtak,  mielőtt  átadták  az  értékes  levéltekercset.  XIV.  Lajos  1687-ben  francia 
különleges  hadtestet  küldött  Sziámba,  azonban  ennek  ellenére  Phra  Naraï  uralkodásának  végét 
trónutódlási bizonytalanság zavarta meg: egészségi állapota meggyengült,  és csak két  féltestvére volt, 
akik egyike alkoholista, a másik pedig gyengeelméjű volt, tehát egyikük sem volt alkalmas arra, hogy 
kövesse  a  trónon.  Volt  ezenkívül  egy  fogadott  fia,  akiben  megbízott,  és  egy  leánya,  aki  rendkívüli  
kegyetlenségéről volt híres, és a politikai intrikák középpontjában állt. 1688-ban Phra Naraï tejtestvére 
magához ragadta a hatalmat, kivégeztette a király fogadott fiát, két féltestvérét, majd az uralkodó halálát 
követően feleségül vette a leányát, és királlyá koronáztatta magát. A francia helyőrségnek ezután el kellett 
hagynia  Bangkokot.  Bély,  L.:  Louis  XIV.  i.  m.  192–196.  A  sziámi  követek  érkezése  nagy 
médiaérdeklődést váltott ki, kétségtelenül azért, mert alátámasztotta XIV. Lajos igényét arra, hogy a világ 
legnagyobb  uralkodója  legyen.  A  Mercure  Galant négy  különkiadást  szentelt  ennek  a  látogatásnak, 
továbbá  annak  a  csodálkozásnak,  ámulatnak,  amelyet  a  követek  megjelenése  és  külseje  okozott  az 
udvarban.  A  Sziámból  érkezett  küldöttség  megtekintette  a  gobelinmanufaktúrát,  a  Királyi  Festészeti 
Akadémiát és egy sor további műemléket, mint például Le Brun festményét Nagy Sándorról. A sziámi 
követséget  továbbá  megörökítették  festményeken,  féldomborműveken  és  érméken  is.  Burke,  P.:  Die 
Inszenierung i. m. 127.  
540 Louis  Nicolas Le  Tonnelier,  Breteuil  báró (1648–1728),  a „követek bevezetője” (Introducteur des  
ambassadeurs). Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 735.
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államminiszterének. Amikor a nagykövet tudatja az audienciabiztossal, hogy kísérete készen áll a 
bevonulásra,  a  „követek  bevezetője”  utasítást  kap a  királytól  a  bevonulás és  az  első  audiencia 
napjára. A bevonulás rendszerint vasárnap, az első audiencia pedig mindig a rákövetkező kedden 
történik. A „követek bevezetője” ezzel  egyidejűleg bemutatja a királynak a listát Franciaország 
marsalljainak és vér szerinti hercegeinek nevével, akik jelen lehetnek a nagykövetek bevonulásán és 
első  audienciáján,  majd  értesíti  erről  a  király  által  kiválasztottakat.  A  „követek  bevezetője” 
előzetesen  megbeszéli  a  nagykövettel  a bevonulás és  az audiencia napjának teljes  ceremóniáját,  
hogy  elkerüljék  az  ezzel  kapcsolatos  esetleges  félreértéseket  és  nézeteltéréseket,  ha  lennének 
ilyenek, és még a ceremónia napja előtt elsimítsák ezeket. A bevonulás napján ebéd után a „követek 
bevezetőjének  helyettese”  elviszi  a  király  és  a  burgundiai  hercegnő  hintaját  a  „követek 
bevezetőjéhez”, majd előre indul a burgundiai hercegnő hintajával Pièpuce-ba vagy Rambouillet-
ba, hogy elrendezze a hintók felvonulási sorrendjét,  és mindent előkészítsen, amikor a „követek 
bevezetője”  megérkezik  oda  Franciaország  marsalljával,  akit  a  király  hintajával  vitt  oda. 
Franciaország  marsallja  elsőként  száll  be  a  király  hintajába,  és  jobboldalon  foglal  helyet,  a 
„követek  bevezetője”  pedig  a  hintó  bal  oldalán  ül.  A  király  hintaja  előtt  Franciaország 
marsalljának  és  a  „követek  bevezetőjének”  a  hintaja  halad  lovas  kíséretükkel  együtt.  Amikor 
Franciaország marsallja és a „követek bevezetője” a királyi hintóval megérkeznek Pièpuce-ba, a 
nagykövet  körülbelül  félútra  a  kolostor  és  Rambouillet  között  eléjük  megy  az  udvarra  nyíló 
teraszra,  hogy fogadja  őket.  A  nagykövet  lesegíti  a  hintóból  Franciaország  marsallját,  majd  a 
„követek  bevezetője”  ülőhellyel  kínálja  őket.  Franciaország  marsallja  tiszteletbeli  helyen  egy 
karosszékben,  a  nagykövet  vele  szemben  egy  másikban,  a  „követek  bevezetője”  pedig  egy 
harmadikban foglal helyet Franciaország marsallja oldalán. Amikor a menet készen áll, a király 
hintajához vonulnak, amibe elsőként a nagykövet száll fel a jobboldalon, mellé ül Franciaország 
marsallja,  baloldalon pedig harmadikként szemben a nagykövettel  a „követek bevezetője” ül. A 
maradék  három  helyre  a  nagykövet  kíséretének  általa  kijelölt  tagjai  ülnek.  A  „követek 
bevezetőjének” hintaja halad az élen, előtte istállómestere, szállásmestere és egy vagy két libériás 
inas  lovagol.  Ezután  Franciaország  marsalljának  hintója  következik,  előtte  istállómestere  és 
apródjai lovagolnak. A nagykövet istállómestere, apródjai és lakájai Franciaország marsallja és a 
király hintója között lovagolnak. A király hintaja mellett jobboldalon a „követek bevezetőjének” 
lakájai, baloldalon pedig Franciaország marsalljának lakájai gyalogosan haladnak. A dauphinnek 
és Burgundia hercegének nincs külön udvartartásuk, csak a királyé, így ők soha nem küldenek 
hintót. A király hintaja után a burgundiai hercegnő, a Monsieur, a Madame, a chatres-i herceg, M. 
le Prince, Mme la Pricesse, M. le Duc,541 Mme la Duchesse,542 Conti herceg, Conti hercegné, Maine 
herceg, Maine hercegné543 és Toulouse gróf hintója következik. Anglia nagykövetének hintója régi 
szokás  szerint  közvetlenül  a  vér  szerinti  hercegek  utolsó  hintója  mögött  haladt,  míg  a  külügyi 
államtitkár és a „követek bevezetőjének” hintója a nagyköveté mögött  haladt.  Azonban a pápai 
nuncius és más nagykövetek hintója a vér szerinti hercegek, a külügyi államtitkár és a „követek 
bevezetőjének” hintaja után mintegy száz lépés távolságot hagyva haladtak. Amikor Odijk544 és 
Heemskerck545 holland  nagykövetek  látták  Lord  Portland546 bevonulását  1698-ban,  követelték, 
hogy ők ugyanolyan sorrendben haladhassanak, ezért  M. de Saintot ceremóniamester engedélyt 
adott, hogy csupán a külügyi államtitkár hintója haladjon a nagyköveteké előtt. A jövőbeni viták 
elkerülése végett, amikor 1700 januárjában Breteuil báró, a „követek bevezetője” hivatalába lépett, 
meggyőzte  a  királyt,  hogy  mostantól  kezdve  a  „követek  bevezetőjének”  hintója  mindenféle 
bevonuláskor a menet élén haladjon. Savoya nagykövetének bevonulása január első napjaiban már 
eszerint történt. A rendkívüli nagykövetet a nagykövetek szállására viszik, ahol a király szállásolja 
el, és három napig fedezi a költségeit. Amennyiben csak rendes nagykövet, akkor egy saját házat 

541 III. Louis, Bourbon-Condé herceg,  Monsieur le Duc (1668–1710), a „Nagy Condé” herceg unokája. 
Uo. 734.
542 Louise Françoise de Bourbon, Nantes úrnője, majd Bourbon-Condé hercegné, XIV. Lajos és Mme de 
Montespan leánya. Uo. 734.
543 Anne Louise Bénédicte de Bourbon, Charolais úrnője, majd Maine hercegnő (1676–1753), a „Nagy 
Condé” herceg unokája. Uo. 754.
544 Willem Adriaan  van  Odijk heer  Nassau  gróf  1698.  május  5-e  és  október  6-a  között  tartózkodott  
Párizsban mint holland követ. Repertorium i. m. 358.
545 Coenraad Heemskerck 1698. május 5-étől 1701. november 5-éig volt Hollandia párizsi nagykövete. 
Uo.
546 William de Bentick, lord Portland (1647–1709), III. (Orániai) Vilmos (1689–1702)  főlovászmestere, 
franciaországi nagykövete. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 732. Portland 1698. január 19-e és május 29-e 
között volt Anglia párizsi rendkívüli nagykövete. Repertorium i. m. 188. 
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kap. Miután a nagykövetet akár a nagykövetek szállásán, akár saját házában elszállásolták, fogadja 
a  kötelező  tisztelettevő  látogatásokat,  elsőként  a  király  részéről  a  szolgálattevő  első  kamarás 
látogatását.  A nagykövet az épület  előtti  lépcsősor legalsó teraszán várja, ahonnan három vagy 
négy lépcsőfokot elébe megy, és egy baldachin alatt hellyel kínálja, majd szemben vele helyet foglal,  
a  „követek  bevezetője”  pedig  a  szolgálattevő  első  kamarás  baloldalán  foglal  helyet.  Miután 
mindhárman tiszteletteljesen üdvözlik egymást, a nagykövet visszakíséri hintójához a szolgálattevő 
első kamarást, aki ezután távozik. Az audiencia napján a király és a burgundiai hercegnő hintója a  
„követek  bevezetőjének  helyettese”  vezetésével  a  „követek  bevezetőjéhez”  vonul.  A  „követek 
bevezetője”  felszáll  a  király  hintójába,  hogy  elmenjen  a  nagykövetet  az  audienciára  kísérő 
hercegért.  Ezt  követően  a  herceg  és  a  „követek  bevezetője”  hintóval  elmennek  a  nagykövet 
szálláshelyére,  aki  ugyanolyan  módon  tisztelettel  fogadja  a  herceget,  mint  a  szolgálattevő  első 
kamarást. Majd mindhárman hintóba szállnak, és Versailles-ba utaznak. A „követek bevezetőjének 
helyettese” a nagykövet kíséretének magasrangú tagjaival a burgundiai hercegnő hintójában foglal 
helyet.  Este  ½  9  tájban  érkeznek  meg  Versailles-ba.  A  menet  élén  a  herceg  hintója  halad,  a  
nagykövet kísérete gyalogosan és lóháton a herceg és a király hintója között vonul, a herceg és a 
„követek bevezetőjének” kísérete pedig a király hintaja mellett halad, leghátul pedig a nagykövet 
hintói következnek. A Francia és a Svájci Testőrség fegyveresen, dobpergés közepette tiszteleg. Az 
egész  menet  a  palota  hátsó  udvarának  bal  oldalán  található  „Nagykövetek  terméhez”  hajt.  A 
nagykövet a herceg és a „követek bevezetője” között haladva lép be a terembe. Miután a „követek 
bevezetője”  bejelentette  a  királynak  a  nagykövet  érkezését,  a  király  utasítása  szerinti  időben 
bevonulnak az audienciára. Elől haladnak a „követek bevezetőjének” a lakájai, mögöttük pedig a 
nagykövetéi. Utánuk következik a „követek bevezetőjének a helyettese”, akit a nagykövet apródjai, 
istállómesterei,  majd  nemesurai  követnek.  A  menetet  a  nagykövet  zárja,  jobbján  a  herceggel, 
balján pedig a „követek bevezetőjével”.  A nagykövet mögött titkára halad, aki a megbízólevelet  
viszi. A „Nagykövetek termétől” egészen a király lakosztályának előcsarnokáig díszegyenruhában, 
alabárddal a kezében száz svájci testőr áll sorfalat. A Testőrség kapitánya az „Őrség termében” 
üdvözli a nagykövetet, és a herceg jobbján csatlakozik a menethez. Amikor rendkívüli nagykövet 
érkezik,  a  főceremóniamester  fogadja  őt  a  király lakosztályához vezető  előcsarnok bejáratánál. 
Ilyen akalmakkor, abban az esetben, ha a király éppen úton van, vagy hadjáratot vezet, helyszűke 
miatt a király rendelkezése alapján a főceremóniamester halad az élen, mögötte a testőrkapitány,  
majd  a  „követek  beveztője”,  utána  a  herceg,  legvégül  pedig  a  nagykövet.  Az  ajtónállók  az 
előcsarnok és a király lakosztályának mindkét ajtószárnyát kitárják. A nagykövet, a herceg és a 
„követek bevezetőjének lakájai” az első előcsarnokban maradnak, az apródok és az istállómesterek 
a  másodikban,  a  „követek  bevezetőjének  helyettese”  a  nagykövet  kíséretével  belépnek  az 
audienciaterembe,  a  főkamarás  és  a  főceremóniamester  a  királyi  balusztrádtól  öt-hat  lépéssel 
hátrébb, jobb és bal oldalon helyezkednek el, a herceg és a „követek bevezetője” a balusztrádhoz 
lépnek, és ott megállnak. Egyedül a nagykövet léphet a balusztrádon belülre. A balusztrád mellett  
helyezkedik el a külügyi államtitkár, jobbján a „követek bevezetője”, a testőrkapitány és a herceg. 
A  király  a  balusztrádon  belül  ül  egy  karosszékben,  mellette  a  király  unokái  és  a  vér  szerinti 
hercegek, mögötte pedig főkamarás a szolgálattevő első kamarás. Amikor a nagykövet a király elé 
járul, kalapját levéve mélyen meghajol, a király pedig üdvözlésképpen szintén leveszi a kalapját, és 
felemelkedik  a  karosszékéből.  A  nagykövet  ismét  meghajol,  és  belép  a  balusztrádon  belülre.  
Valahányszor a nagykövet üdvözlő beszédében kiejti Őfelsége nevét vagy saját királyának a nevét,  
megemeli a kalapját, és Őfelsége hasonlóképpen cselekszik. Az audiencia végén a nagykövet titkára  
átadja  a  nagykövetnek  a  megbízólevelét,  aki  bemutatja  azt  a  királynak,  ő  pedig  továbbítja  a 
külügyi államtitkárnak. Mielőtt visszavonulna, a nagykövet rendszerint bemutatja Őfelségének a 
kíséretében levő nemesurakat, majd ezután mélyen meghajol, és meghajolva, anélkül, hogy hátat 
fordítana a királynak, kihátrál a teremből. A testőrkapitány visszakíséri a nagykövetet az „Őrség  
termének” a bejáratához, ahol először fogadta.”547 

A királyi hercegek, illetve a nagykövetek fogadásánál Denis Godefroy francia 
jogtudós  (1549–1622)  Cérémonial français című  könyvében  (1619)  19  különböző 
tényezőt különít el, amelyek a tiszteletadás és megtiszteltetés jegyei. Ezek gyakorlatilag 
a nagykövetek fogadásának protokolláris szabályai voltak, részletesen lefektetve, hogy 
milyen szempontokra kell ügyelni:

1. Fedett vagy fedetlen fővel beszélni a királlyal

547 Nagykövetek  fogadása  és  audienciája (Reception  et  Audiance  des  Ambassadeurs)  HHStA  StAbt 
Frankreich Diplomatische Korrespondenz 26. (Leopold I. an Ludwig Philip Grafen v. Sinzendorf)  fol. 
82–104.
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2. A leülés joga a királyné előtt a tabouret-en, a híres zsámolyon
3. Fegyveres királyi testőrség
4. Az Excellenciád titulus
5. Nyilvános meghallgatásokon a nagykövetek privilégiumai pontosan meg voltak 

határozva: értük kellett küldeni, hogy fogadják őket az audiencián
6. Az audiencia után ki kellett őket kísérni
7. Hercegek vagy Franciaország marsalljai kísérték őket az audienciára
8. Lakosztályaikban  hercegek,  hercegnők  vagy  főállamminiszterek  jelenlétében 

azok jobbján vagy balján haladhattak-e. Nagyon gyakran a „jobb kéz” kérdése 
vitákat  váltott  ki,  vagyis  hogy előre engedik a vendéget  és az valaki  jobbján 
haladhat-e. Ehhez még hozzáadódtak más megkülönböztetések a hercegek és a 
nagykövetek között.

9. Az ajándékok értéke a hercegek „minősége” szerint
10. A nagykövetek közötti rangsor, sorrend
11. Különböző ülőalkalmatosságok
12. Elébük jön-e a király, vagy karosszékében ülve marad
13. Rendes  és  rendkívüli  nagykövetek,  rezidensek  és  nemesurak,  követek 

(küldöttek).  A király a legnagyobb megtiszteltetésben részesülő személyt  úgy 
fogadja, hogy az karosszékben ülhet, ezt követi a támlás szék, majd a zsámoly 
(tabouret). A nem királyi hercegnőknek (duchesse) ez utóbbi jár ki a király előtt.

14. Kiváltság a király vagy a királynő hintójában való utazásra
15. Kiváltság megcsókolni (megérinteni) a vérbeli királyi hercegnőket (princesses)
16. Kiváltság arra,  hogy a király főétekfogója pálcával  a kezében szolgálja ki  az 

illetőt
17. Azok a nagykövetek, akiknek máshová menet kiváltságuk van átutazni a Francia 

Királyságon
18. Kiváltság megcsókolni a királyt vagy a királynét
19. A „Louvre kegyeltjei” megtiszteltetésében részesülni, akiknek kiváltságuk volt a 

térdeplő párnához a kápolnában. Ebben a kiváltságban a királyi  család tagjai, 
valamint  a hercegek (duc) és a külföldi hercegnők (princesse) részesülhettek, 
majd 1700-tól kezdve Spanyolország grandjai és a bíborosok.548

A versailles-i  park  bemutatása  is  szigorúan szabályozott  rend szerint  történt. 
XIV.  Lajos  nagyra  tartotta  ezeket  a  kerteket,  és  1689 és  1705 között  hat  útvonalat 
szerkesztett bejárásukra, amely jól illeszkedik a király és az udvar automatikus, precíz, 
pontosan beszabályozott életmódjához.  Az első verzió időpontja 1689. július 19, este 6 
óra, és a Saint-Germainben száműzetését töltő angol királyné versailles-i látogatására 
vonatkozik.  A parkot XIV. Lajos instrukciói  alapján ezen a nyári  estén a következő 
útvonalon haladva kellett a vendégeknek megtekinteniük: „A medencéktől jövet haladjunk 
az  Orangerie  közepén,  a  labirintus  mentén,  majd  kicsit  álljunk  meg,  hogy  megszemléljük  a 
narancsfákat  és  a  kastélyt.  Ezután  haladjunk  a  Latone  medence  végéig,  ott  tartsunk  egy  kis 
szünetet, majd menjünk el a mocsárig, ahol lesz gyümölcs és fagylalt. Menjünk le a Cérès és a Flore 
medencéhez. Lépjünk be az Apollo fürdőbe, és járjuk körbe. Ezután menjünk be az Ancellande 
erdőbe, majd kijövet menjünk be a tanácsterembe. Visszafelé jövet haladjunk el a Flore medence  
mentén,  menjünk  fel  a  dombra.  A  Cérès  medence  mentén  haladva  menjünk  be  a  színházba.  
Haladjunk el ismét a mocsár előtt, de ne menjünk be. Menjünk fel a három forráshoz, hogy ott  
fagylaltot kapjunk. Menjünk le a Neptune medencéhez, majd járjuk körbe a Sárkány medencét,  
menjünk át a diadalív alatt, térjünk vissza a Neptune medencéhez, kívülről kerüljük meg, hogy 
eljussunk a díszhintókig, melyek elvisznek Trianonba.”549 

548 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 177–178.
549 Manière de Montrer les Jardins de Versailles.  Le 19 juillet 1689 à 6 heures du soir.  Louis XIV.: 
Mémoires i. m. 345–346. Az uralkodó a park meglátogatásának második és harmadik változatát 1691 és  
1695 között vázolta fel, ez egy olyan teljes útvonal volt, amelyen korábban a sziámi követek is haladtak. 
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Idősebb  korában  XIV.  Lajos  egyre  inkább  formaságok,  illetve 
ceremóniamentesen fogadta a külföldi követeket, hercegeket. Breteuil báró, a követek 
fogadója,  bevezetője  leírja,  milyen  formaságoktól  mentesen  fogadta  XIV.  Lajos 
Montbéliard herceget.550

 4.2.7 A francia udvar temetési szertartásai  

A különböző királyi, fejedelmi udvarok életéhez szorosan hozzátartoztak az esküvők, 
születések és temetések is.  A francia  királyi  család tagjait  a  Párizs közelében fekvő 
Saint-Denis-i  bazilikában  temették  el,  míg  az  udvar  többi  tagját  általában  abban  a 
tartományban,  grófságban  vagy  városban,  amelyhez  származása,  lakóhelye  alapján 
kötődött, vagy amely helyet végrendeletében megnevezett.

A  királyné,  XIV.  Lajos  első  felesége,  Mária  Terézia  1683-ban  halt  meg. 
Temetéséről így számol be a  Theatrum Europaeum:  „Július 26-án a királyné betegségbe 
esett, és bár mindent megtettek, hogy meggyógyítsák, július 30-án a király legnagyobb bánatára és 
az egész udvar szomorúságára átadta lelkét a Teremtőnek. Az érsek feladta neki az utolsó kenetet,  
halálánál maga a király is jelen volt. Ezután a király elvonult Saint-Cloudba, hogy gyászának első  
napjait ott töltse. Amikor a királyné testét felnyitották, egy daganatot találtak, ami összenyomta a  
szívét, és megtámadta a tüdejét is. Nyolc nappal később a királyné szívét Bouillon bíboros öt vér 
szerinti hercegnő és az udvar sok nagysága kíséretében Val de Grâce-be kísérte, a testét azonban 
Saint-Denis-ben királyi tiszteletadással temették el. A királyné temetési szertartását szeptember 5-
én tartották Saint-Denis-ben. A templomban, a főoltár előtt 1500 személy befogadására alkalmas 
Amphitheatrumot alakítottak ki: középen állt egy mauzóleum, hat pálmaágakkal díszített csavart 
oszlopokon piramisokkal,  legfelül egy babérlevelekből készült korona volt,  és az egészet  számos 
viaszgyertya fénye világította meg. A királyné koporsóját arannyal átszőtt lepellel takarták le. A 
koporsóra helyezték a királynéi palástot, a koronát és a jogart. Délelőtt 10 és 11 óra között minden 
kollégium képviselői lerótták tiszteletüket a koporsó előtt, beleértve az Egyetemet és a Parlamentet 
is,  akiknek  képviselői  szokásos  öltözékükben  vonultak  a  koporsóhoz.  Utánuk  húsz  püspök  és 
mintegy  száz  zenész  következett.  Déli  1  órakor  következtek  az  Apátság  szerzetesei  pontifikális 
öltözékben hat püspökkel együtt, akik körmenetszerűen vonultak, és ezután érkeztek meg az udvar 
képviselői a templomba.  Miután mindenki elhelyezkedett,  Condom püspök551 elvégezte a halotti 
ceremóniát. Ennek végeztével a koporsóról levették a palástot, a jogart és a koronát, és leengedték a 
boltozatba. Ezután a királyi herold kettétört egy fehér pálcát, Vieville herceg, a királyné lovagja 
eldobta  a  koronát,  Hautefort  márki,  főistállómester  széttörte  a  jogart,  de  Nantijat  báró, 
istállómester pedig a királynéi palástot a boltívbe helyezte.  Miután mindezt elvégezték, a királyi 
herold háromszor kikiáltotta: „Mária Terézia, Spanyolország infánsnője, Franciaország királynéja 
halott.”  Este  hat  órakor  vonultak  ki  a  templomból.  A  halotti  tor  számára  15  nagy  asztalnál  
terítettek meg,  amelyek közül kettő mellett  nyolcvan személy fért  el.  Ezzel  ért  véget a temetési  
ceremónia.”552 

Ugyancsak  1683-ban  halt  meg  a  nagy  jelentőségű  államférfi  és  pénzügyi 
szakember,  Jean-Baptiste  Colbert.  Temetése  során  súlyos  zavargások  támadtak,  ami 

A negyedik verzió nem teljes, ezt a király saját kezűleg írta, és 1702 és 1704 között keletkezett. Az ötödik 
(1704) és a hatodik (1705) változat azonos. Uo. 19.    
550 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 182. „A király dolgozószobája ablakánál állva fogadta a herceget, éppoly  
módon, ahogyan a nagy követeket fogadta magánkihallgatásokon. Őfelségén nem volt sem kalap, sem  
kesztyű, és mivel már régóta felvette azt a szokást, hogy elkerülje a vitát a hercegekkel, akik úgy vélik,  
hogy fejfedővel mutatkozhatnak, ezért inkább nem is akarta tudni, hogy ennek a hercegnek van-e joga  
feltenni a kalapját.” Amennyire XIV. Lajosnak volt érzéke a rendezéshez, éppannyira szerette az újítást, 
a változást, és végül gyakran azok az események tették emlékezetessé az udvari életet, amelyek egzotikus 
nagykövetek látogatásához kapcsolódtak: a sziámi mandarinok, a marokkói király követe vagy a hamis 
perzsa követ. Uo. 
551 Jacques Bénigne Bossuet (1627–1704), a Grand Dauphin házitanítója, Condom, majd Meaux püspöke. 
Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 734.
552 TE XII. 601–602.   
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jelezte  Franciaország pénzügyi  válságát,  és hogy a nép már nehezen tudja fizetni az 
adókat.

„Ebben a hónapban, szeptemberben, meghalt Franciaország nagy pénzügyi szakembere és 
államminisztere,  M.  Colbert.  A  Saint-Eustache  templomban  helyezték  végső  nyugalomra,  a 
templomig vezető  úton a holttestet  erős  lovas és  gyalogos őrség kísérte,  és  az utcákat lezárták,  
aminek okát sokan abban látták, hogy az elkeseredett tömeg esetleg tettlegességre ragadtatja magát 
az elhunyttal szemben. Colbert általános örökösének M. Seignelayt nevezte meg, azonban a többi 
gyermekének  négyszer  százezer  fontot  hagyományozott.  A  baillinek  Colbert  évi  10000  font 
járadékot biztosított. Hasonlóképpen bőkezűen megemlékezett házi szolgálóiról és a kórházakról is. 
Colbert halálát a király is nagyon fájlalta, ám ennek ellenére fiától, M. Ormoytól553 visszavette az 
„épületek legfőbb felvigyázója” címet, amelyet apja életében betöltött. A király ezt a pozíciót M.  
Louvois-nak  juttatta  azzal  a  feltétellel,  hogy  neki  Ormoy-nak  500000  birodalmi  tallért  kell 
fizetnie.”554

Condé  herceg  halálát  a  Theatrum Europaeum kiemelkedő  hírként  tálalta:  „A 
világszerte híres Condé herceg az elmúlt év végén (1686-ban) Fontainebleau-ban meghalt, emiatt az 
udvar néhány hétig gyászba borult. A herceg röviddel halála előtt intendánsával, M. Couville-vel 
megíratta  végrendeletét,  amelyben  50000  koronát  adományozott  egy  templom  építésére 
Chantillyban, és ugyanennyi összeget hagyományozott sok más egyházi célra is. Tisztségviselőiről és 
szolgálóiról  hasonlóképpen  bőkezűen  megemlékezett.  Fiának  megparancsolta,  hogy  mindenkit 
vegyen át szolgálatába, akik továbbra is a családban akarnak szolgálni, de akik ebből a szolgálatból 
ki akarnak lépni, azok korábban kapott fizetségük felét kapják meg. Halála nagyon keresztényi  
volt. Amikor halála reggelén jött az orvosa, hogy megmérje a pulzusát, és ezért közeledett hozzá, 
azonban a herceg ezt nem akarta neki megengedni, hanem a következőket mondta: „Nincs már 
arra idő, hogy egészségem helyreállításán fáradozzon. Nekem most  már ennél sokkal fontosabb 
dolgom van. Isten elé kell állnom, aki a világ legfőbb ura, és el kell neki számolnom bűneimmel.”  
Halála után holttestét felnyitották, és a szívét teljesen egészségesnek találták, viszont a veséje és a 
lépe nagyon rossz állapotban volt. Ezután holttestét nagy pompával Valery-be szállították, és egy 
kriptában helyezték el. Miután ez megtörtént, a címer herold hangosan a következőt kiáltotta: „A 
legelőkelőbb  vér  szerinti  herceg  halott!”  Ezt  követően  az  elhunyt  herceg  főudvarmestere,  M. 
Ferensac  a  botot,  gárdakapitánya,  M.  Sanguin  a  parancsnoki  pálcát,  Blanchefort  lovag  a  kék 
szalagot  és  nyakon hordható  érdemrendjeit,  Briolle  gróf  a palástot  és  Moreüet  gróf  a koronát 
hozta. Mindezeket a díszjelvényeket és kitüntetéseket, a herceg nagyságának bizonyítékait, a címer 
herold elé állították, aki ezeket a koporsóra helyezte. Miután a ceremóniák befejeződtek, 13-szor a 
következőket  kiáltották:  „A legelőkelőbb  királyi  herceg  meghalt,  kérjük  Istenünket,  hogy  óvja 
lelkét!” Ezután a sens-i érsek háromszor földet dobott a sírba, majd felolvasta a de profundist, és 
szenteltvízzel meghintette a koporsót.”555 

553 Jules  Armand  Colbert,  Blainville  és  d’Ormoy  marquis (1663–1704),  a  ceremóniák  nagymestere, 
altábornagy. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m.  739.
554 TE XII. 604.    
555 TE XIII.  178. Condé Franciaország 17. századi történelmének meghatározó alakja volt, kora egyik 
legkiválóbb hadvezére, a Fronde legveszedelmesebb katonai lázadója. Condé kiszabadítása mindvégig a 
Fronde egyik  kulcskérdése  volt.  Condé  herceg  kiszabadulása  után  a  pireneusi  békével  (1659)  zárult 
spanyol–francia  háború  során  a  spanyolok  oldalán  harcolt,  majd  később  visszatért  XIV.  Lajos  
szolgálatába.
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5. A vesztfáliai béke (1648) – Franciaország megerősödése, a   
Német-római Birodalom szétforgácsolódása

 5.1 Diplomáciatörténeti áttekintés  

A dolgozatomban előforduló több békekongresszus és az azokon szereplő diplomaták 
magas száma indokolttá teszi a diplomaták rangjának és képzésének rövid áttekintését. 
Alapvetően  egy  diplomata  rangja  több  tényezőből  tevődött  össze:  uralkodójának 
rangjából  és helyzetéből  az európai  államok családjában,  megbízásának értékéből  és 
saját  társadalmi  származásából.  A  nemzetközi  jog  értelmében  a  nagykövetek 
(ambassadeur) kinevezésének a joga az adott állam uralkodójának a szuverén döntése 
volt,  amelybe  más  nem szólhatott  bele.  A diplomáciai  ranglétrán  a  nagykövet  után 
következtek a követek (envoyé), majd rezidensek (résident). A kora újkori Európában 
messzemenő konszenzus állt fenn abban a tekintetben, hogy a legfelső két diplomata 
rang (nagykövet, követ) nemesi származást – rendszerint bárói rangot – követel meg. 
Kivételek  az  angol  nagyköveteknél  és  követeknél  fordulhattak  elő,  akik  többnyire  a 
peerek  vagy  gentryk  köreiből  származtak.  A  17.  században  még  viszonylag 
magasszámú egyházi  diplomaták  aránya  a  18.  századra visszaesett.  Ha egy küldetés 
(misszió) határidőhöz volt köthető, vagy csak egyetlen célt szolgált, akkor a mindenkori 
diplomaták megkapták a rendkívüli (extraordinaire) titulust.556  

Alapvetően  minden  egyes  diplomata  a  nemzetközi  jog  védelme  alatt  állt, 
amelynek  egyik  legfontosabb  eleme  a  diplomaták  szigorú  sérthetetlensége,  amely 
alapelvként már a római antikvitás óta fennállt,557 és ennek érvényességét csak a török 
Porta  kérdőjelezte  meg.  Az Oszmán  Birodalom egészen  a  19.  századig  egy háború 
kitörésénél  az  ellenfél  államának  diplomáciai  képviselőjét  azonnal  letartóztatta.  A 
diplomáciai  immunitás  elfogadása  természetesen  nem  zárta  ki,  hogy  azokat  a 
diplomatákat, akik „nem kedveltté” tették magukat, persona non gratának nyilvánítsák, 
és kiutasítsák az adott országból.558 

A kora újkori  nagyszámú békekongresszus  és  egyéb ceremoniális  események 
szükségessé tették a diplomaták professzionalizmusának emelését, ugyanis még mindig 
hagyományosan a mindenkori állami nemesség kiemelkedő dominanciája érvényesült a 
diplomácia  szakterületén.  A  nemesség  képviselői  az  államközi  feladatok  minden 
fajtájára  kvalifikáltnak  érezték  magukat,  és  a  nagy  missziókban  esélyt  láttak,  hogy 
viszonylag  rövid  idő  alatt  a  saját  társadalmi  presztízsüket  tartósan  megemeljék. 
Azonban a diplomaták képzése a kevésbé látványos, de nagy türelmet és „finom érzéket 
(hatodik érzéket)”  követelő küldetések  teljesítése irányába tolódott  el,  és a  kiküldött 
követek  iskolázására  is  egyre  nagyobb  hangsúlyt  fektettek.  Az  első  hivatalos 
diplomataképző iskola csak 1701-ben jött  létre,  majd 1712-ben megalakult  a párizsi 
Académie politique, ahol Torcy559 vezetése alatt a jövőbeni francia diplomatákat alsó-és 
középszinten  intenzív  képzésnek  vetették  alá.  Torcy  intézetében  olyan  tárgyakat 
556 Heinz  Duchhardt:  Balance  of  Power  und  Pentarchie.  Internationale  Beziehungen  1700–1785. 
Paderborn–München–Wien–Zürich 1997. 24–25.
557 A  ius gentium az ókori Rómában eredetileg főként a háború és a béke jogát jelentette (kora újkori 
fogalommal: ius belli ac pacis). Ezt a normacsoportot, amely a hadüzenet, a békekötés és a követküldés 
kérdéseit szabályozta, a modern értelemben vett nemzetközi jog előképének lehet tekinteni.  Földi A. –  
Hamza G.: A római jog i. m. 41.  
558 Duchhardt, H.: Balance of Power i. m. 25. 
559 Jean-Baptiste Colbert, Torcy márki (1665–1746), külügyi államtitkár. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 
767.

130



oktattak, mint idegen nyelvek, nemzetközi jog, történelem stb. Azonban Torcynak az a 
szándéka kezdettől fogva meghiúsult,  hogy diplomataiskolájába a jövendőbeli nemesi 
nagyköveteket is bevonja. Torcy  Mémoires-jai szerint az oktatás feladata volt a napi 
politikai problémák vagy a fontosabb nemzetközi szerződések elemzése is, amelyek a 
hallgatókat előkészítették a jövőbeni gyakorlatra. Torcy intézménye azonban már 1720-
ban  befejezte  működését.  1749-ben  Hanauban  is  létrejött  egy  diplomataképző. 
Ausztriában  alapvetően  az  Oszmán  Birodalommal  való  kapcsolattartás  számára 
képeztek  szakembereket.  A  növendékeket  kezdetben  Isztambulban  oktatták,  majd 
számukra  1754-ben  Bécsben  megalapították  a  Keleti  Akadémiát.  Poroszországban 
1747-ben speciális iskolát hoztak létre a jövendőbeli követségi titkárok és rezidensek 
számára (Pépinière des Conseillers d’Ambassade), amely azonban egy évtized leforgása 
alatt  megszűnt.  A  jövő  orosz  diplomatáit  pedig  egyenesen  Oroszország  külföldi 
nagykövetségein  képezték  ki.  Franciaországban  megkísérelték  a  Torcy-akadémiát 
valamilyen  formában  újra  feltámasztani.  Ennek  megfelelően  a  18.  század  közepén 
létrehoztak  Strasbourgban  (Straßburg)  egy  diplomataiskolát  (Institutum  historico-
politicum), amely kezdetben Johann Daniel Schöpflin, majd Christoph Wilhelm Koch 
irányítása alatt állt, és ahol államismereteket, állam-és dinasztiatörténetet és nemzetközi 
jogot tanítottak. A strasbourgi diplomataiskola felállítása Európa-szerte nagy figyelmet 
keltett Ennek mintájára Metternich (1746–1818) és az orosz nagyfejedelem, Pál (1754–
1801) is  alapított  egy diplomataképzőt.  Összességében azonban elmondható,  hogy a 
diplomaták  képzésének  nagy  időszaka  igazán  csak  a  19.  századra  alakult  ki,  mivel 
ennek a foglalkozási ágnak a vonzereje hosszú ideig viszonylag csekély maradt. Ennek 
az  lehetett  a  fő  oka,  hogy  a  diplomáciai  „csúcspozíciók”  a  nemességnek  voltak 
fenntartva,  és  az  alacsonyabb  rangú  diplomaták  sorsa  nagymértékben  függött  egy 
küldetés  sikerétől  vagy  sikertelenségétől.  A  legtöbb  európai  államban  a  nemesi 
származású  diplomaták  nem  végeztek  speciális  diplomáciai  tanulmányokat,  hanem 
oktatásuk  kimerült  valamilyen  lovagakadémia  vagy  egyéb  egyetem  látogatásával, 
amelyet általában kiegészítettek kiterjedt külföldi utazásokkal (Kavalierstour). A nem 
nemesi származású diplomaták rendszerint legalább jogi tanulmányokkal rendelkeztek, 
és megvolt  a  megfelelő  ide vonatkozó közigazgatási  tapasztalatuk  is.  Mindenestre  a 
vonatkozó szakirodalomban konkrét elképzelések vannak arról, hogy egy diplomatának 
milyen kvalitásokkal kell rendelkeznie. A csúcsnemesség természetesen születési rendi 
előjogai  és  a  számukra  magától  értetődő  udvari  életstílusa  alapján  többnyire 
nélkülözhetőnek tartotta a speciális ismereteket nyújtó diplomata iskolákat, és ehelyett 
megérzéseire hagyatkozott azt hangoztatva, hogy a diplomácia a nemesség szakterülete. 
A  diplomataképzés  vonatkozásában  két  mértékadó  mű  létezett  a  kora  újkorban: 
Abraham de Wicquefort  holland történész (1598–1682),  aki  mellesleg  kiterjedt  saját 
diplomáciai tapasztalatokkal is rendelkezett, és François de Callières francia diplomata 
(1645–1717) munkája. Wicquefort  L’Ambassadeur et ses fonctions (1682) és Callières 
De  la  manière  de  négocier  avec  les  Souverains (1716)  című  írásainak  hatalmas 
jelentősége  volt.  Két  mű,  amelyek  bár  részleteiben  különböztek  egymástól,  abban 
azonban megegyeztek, hogy a diplomatáknak beszélniük kell élő nyelveket és latint, jó 
történelmi  ismeretekkel  kell  rendelkezniük,  állandóan  olvasniuk  kell 
továbbképzésükhöz szükséges írásokat  (különösen  memoárokat),  és lehetőség szerint 
különböző európai udvaroknál kell gyakorlati  ismereteket szerezniük. Ezzel szemben 
Gaetan Raxis de Flassan francia diplomata és történetíró (1760–1845) klasszikus műve 
(Historie Générale et Raisonée de la Diplomatie Française, 1808), amely bár kevésbé 
volt  szisztematikus,  de  a  jövő diplomatáinak  egészen  kézzel  fogható  elképzeléseket 
közvetített  arról,  hogy  miket  kell  elengedhetetlen  kvalifikációs  követelményeknek 
tekinteni. Ezek a képzés elvi, identikus alapjait képezték, amelyek szoros kapcsolatban 
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álltak a francia nyelvvel. Flassan munkája továbbá arról szól, hogyan lehet felértékelni a 
diplomáciai képzés, hivatás presztízsét, a nemzetközi jog szerepét, amely kiemelkedően 
fontos az államok közötti viszályok elsimításában.560 

 5.2 A vesztfáliai békekongresszus  

A  harmincéves  háborút  (1618–1648)  lezáró  vesztfáliai  békét,  amelyet  1645  óta 
tárgyaltak  Osnabrückben  a  császár  és  Svédország,  Münsterben  pedig  a  császár  és 
Franciaország között, 1648. október 24-én Münsterben írták alá.561 1643-tól Münsterben 
tárgyaltak a császár, a pápai és egyéb itáliai közvetítők, a franciák, a spanyolok és a 
hollandok, továbbá a katolikus birodalmi rendek követei, míg Osnabrückben a svédek 
és a protestáns birodalmi rendek képviselői folytattak béketárgyalásokat a császárral. Az 
1644-től folyamatosan ülésező kongresszuson több mint 150 követ vett részt majdnem 
minden európai országból,562 ami végül minden nehézség ellenére hatalmas diplomáciai 
sikerként értékelhető. A béketárgyalások eredményeinek nemzetközi jogi vonatkozásai 
megadták  a  békekongresszus  rangját,  mint  amely  „az  európai  történelem első  nagy 
békekötése”. A béketárgyalások célja az volt, hogy egy „keresztény, általános és örökké 
tartó béke” megkötése mellett a résztvevő felek megoldást találjanak területi kérdésekre, 
elrendezzenek tartósan feszítő felekezeti problémákat, és szabályozzák a császár és a 
birodalmi rendek viszonyát.563 

A békekongresszuson a felek — a 17. századi békekötésekre jellemző módon — 
kiemelt  jelentőséget  tulajdonítottak  a  rangbeli  elsőbbségük  kifejeződésének,  ami 
különösen Franciaország és Spanyolország között nyilvánult meg. A párizsi és madridi 
udvarok ebben az ügyben nagy óvatosságot, éberséget mutattak. Egy pillantás a francia 
és  a  spanyol  követek  instrukcióira  megmutatja,  hogy mindkét  uralkodó  diplomáciai 
képviselőinek  határozottan  meghagyta,  hogy  a  szerződő  feleknek  semmilyen 
körülmények között ne biztosítsanak elsőbbséget.564 

Mindez  kategorikusan  megjelenik  az  1643.  szeptember  30-i  francia 
főinstrukcióban:  „Amennyiben  bármilyen  kifogás  merülne  fel,  a  teljhatalmú  
meghatalmazottak a béketárgyalások teljes időtartama alatt nagyon ügyeljenek arra,  
hogy  semmi  olyat  ne  fogadjanak  el,  ami  nem  biztosítaná  Franciaországnak  a  
Spanyolországgal  szembeni  elsőbbségét”.  Ettől  az  utasítástól  a  francia  követek  nem 
tértek  el,  innentől  kezdve szóba sem jöhetett,  hogy a francia  követek  az elsőbbségi 
kérdésben engedjenek a spanyoloknak. Madridban is elhatározták, hogy minden esetben 
ellenállnak  a  háborús  ellenség  lehetséges  elsőbbségi  igényeinek.  Így  a  spanyol 
instrukciók  konkrét  eljárási  javaslatokat  tartalmaztak  az  elsőbbség  megszerzésére 
irányuló francia kísérletekre vonatkozóan. Az 1643 júniusi spanyol instrukció szerint a 
spanyol  udvarban  néhányan  arra  gondoltak,  hogy  a  béketárgyalásokat  váltakozva  a 
spanyol és a francia követek szállásain tartsák, és sorshúzásnak kellene eldöntenie, hogy 
a  béketárgyalások  hol  kezdődjenek  meg.  Mások  azt  fontolgatták,  hogy  egy  kerek 

560 Duchhardt, H.: Balance of Power i. m. 26–28.
561 Klueting, H.: Das Reich i. m. 171. 
562 A vesztfáliai béketárgyalásokon 16 európai állam, 140 birodalmi város, 38 fejedelemség képviseltette  
magát változó létszámú küldöttséggel, akikhez számtalan kisebb követség érkezett. Anglia, Oroszország 
és az Oszmán Birodalom kivételével Európa valamennyi jelentős állama jelen volt. G. Etényi N.: Pamflet 
i. m. 291.
563 Paul Münch: Deutschland 1648 (nach dem Westfälischen Frieden). In: Großer Historischer Weltatlas. 
Dritter Teil. Neuzeit. Erläuterungen. Bayerischer Schulbuch Verlag.   Hrsg. von Ernst Walter Zeeden.  
München 1984. 147.
564 Rohrschneider, M.: Präzedenzstreit i. m. 231. 
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asztalnál  kellene  tárgyalni,  amely  egy  két  ajtón  keresztül  megközelíthető  teremben 
állna.  Ezzel  akarták a feltételeket  ahhoz megteremteni,  hogy elkerülhetővé váljék az 
elsőbbségi  kérdés  eldöntése,  és  hogy megkezdődhessenek  a  béketárgyalások.  Erre  a 
tárgyalási  módra,  nevezetesen  az  egyenrangúság  szigorú  ceremoniális  szabályait 
betartó, szemtől-szembeni tárgyalásokra Münsterben végül is nem került sor. Ahogyan 
például  a  spanyol  követ,  Diego  Saavedra  Fajardo  a  spanyol  instrukcióban  meglevő 
javaslatokat,  mint gyakorlatilag kivitelezhetetleneket,  visszautasította.  Sokkal jobbnak 
tartotta  a közvetítők (mediátorok) segítségével történő tárgyalásokat,  tehát egy olyan 
tárgyalási formát, amely lehetővé tette a franciákkal való közvetett tárgyalást, anélkül, 
hogy az elsőbbségi kérdést figyelembe kellene venni.  Ez a tárgyalási  mód volt  az a 
forma,  amelyet  a  Münsterben  zajló  francia–spanyol  béketárgyalásokon  végül 
alkalmaztak:  franciák  és  spanyolok  a  vesztfáliai  békekongresszus  alatt  soha  nem 
tárgyaltak  egymással  szemtől-szemben.  A  spanyol  küldöttség  vezetőjének, 
Peñarandának565 1645. február  25-én küldött  titkos  instrukció foglalkozott  a  francia–
spanyol  elsőbbségi  vitával.  Így  az  utasítások  a  hagyományos  érvre  hivatkoztak, 
miszerint  a  spanyolokat  Németországban  Franciaország  diplomáciai  képviselőivel 
szemben elsőbbség illeti  meg.  Madridban azonban tudomásul  vették,  hogy a francia 
kongresszusi  követek  nem  tartják  ehhez  magukat,  hanem  arra  törekedtek,  hogy  a 
Spanyolországgal  szembeni  elsőbbséget  megszerezzék.  Ehhez  hozzájött,  hogy  a 
császári  követek  a  spanyolokat  ebben  a  kérdésben  nem  a  remélt  és  elvárt  módon 
támogatták, úgyhogy a spanyol fél arra kényszerült, hogy a császárnál kifogással éljen, 
aki ezután utasította követeit, hogy a spanyolokkal ebben az ügyben működjenek együtt. 
Mégis a Peñarandának szóló instrukcióban világossá vált, hogy Madrid nem érdekelt 
abban, hogy ebben a vitában a legmesszebbmenőkig elmenjen. Bár a legfőbb spanyol 
követet arra utasították, hogy a francia elsőbbségi törekvéseknek ne engedjen, azonban 
azzal  a  kikötéssel,  hogy  a  vitát  ne  hagyja  addig  eszkalálódni,  ami  esetleg  a 
béketárgyalások megszakadását eredményezhetné. Nyilvánvalóan a spanyol királynak, 
IV. Fülöpnek (1621–1665) és tanácsosainak ebben az időszakban, 1645 elején az volt az 
érdekük, hogy egy Franciaországgal kötendő béke lehetőségét ne packázzák el. Kézzel 
fogható  okok  miatt  a  spanyoloknak  kifejezetten  problematikus  lett  volna  a  francia 
elsőbbségi  törekvések  szükség  esetén  erőszakkal  történő  megakadályozása,  mivel  a 
spanyol küldöttség nem rendelkezett kellően nagyszámú kísérettel. A franciák ugyanis 
gondosan ügyeltek arra, hogy nyilvános ceremóniákon számszerű fölényben jelenjenek 
meg, és a francia követ, d’Avaux egyértelművé tette, hogy akár erőszak árán is kész 
szembeszállni  azokkal  a  kísérletekkel,  melyek  megakadályozzák,  hogy  ceremóniák 
tekintetében  a  franciák  közvetlenül  a  császáriak  után  és  ezáltal  a  spanyolok  elé 
pozícionálják  magukat.  Mióta  d’Avaux  személyében  1644.  március  17-én  az  első 
francia  követ  ünnepélyesen  bevonult  Münsterbe,  a  spanyolok  feltették  maguknak  a 
kérdést,  hogyan  viselkedjenek  a  követek  jövőbeni  bevonulásakor.  A  ceremoniális 
gyakorlat szerint a már Münsterben jelenlevő követségek újonnan érkező tagjait a város 
előtt  ünnepélyesen  fogadták.  Ezután  következett  mindig  a  városba  való  ünnepélyes 
bevonulás,  amelyre  az  érkezők  rangja  és  pénzügyi  lehetőségei  szerint  többet  vagy 
kevesebbet  fordítottak.  Spanyol  szempontból  problematikus  volt,  hogy a franciákkal 
együtt  részt vegyenek egy harmadik fél bevonulásánál,  mert  ilyen esetben fennállt  a 
veszély, hogy a franciák erőszakkal kísérlik meg a rangbeli elsőbbség kivívását. Ez a 
probléma  első  ízben  a  pápai  nuncius  és  közvetítő,  Fabio  Chigi  1644.  március  19-i 
münsteri  érkezésekor  jelentkezett.  D’Avaux  szilárdan  eltökéltnek  mutatkozott,  hogy 
mindenáron, szükség szerint erőszakkal is, a franciák rangbeli elsőbbségét a spanyolok 
előtt  érvényesíti,  ami  a  spanyol  követeket  végül  is  arra  ösztönözte,  hogy  Chigi 

565 Don Gaspar de Bracamonte y Guzman conde de Peñaranda. Repertorium i. m. 516.
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bevonulásakor  valamilyen  ürüggyel  távolmaradjanak.  A  spanyolok  nem  csupán  a 
követek  bevonulásakor  maradtak  távol  nyilvános  rendezvényeken,  ahol  francia 
jelenléttel  kellett  számolniuk.  A körmeneteken és miséken alkalmanként  nem vettek 
részt, hogy ne kerüljenek zavarba, hogy hogyan kerüljék el a franciákat. Ez a magatartás 
olykor  ahhoz vezetett,  hogy a spanyolok indíttatva érezték magukat,  hogy szabályos 
időközönként  alternatív  rendezvényeket  szervezzenek,  amelyek  során  —  a  francia 
jelenléttől  megszabadulva  —  a  saját  rangbeli  igényeiket  érzékelhetően  kifejezésre 
tudták  juttatni.  Így  a  spanyolok  1646.  május  31-én  egy  ünnepélyes  körmenetet 
rendeztek, amely felismerhető módon a franciák ugyanazon a napon rendezett pompás 
körmenetének  ellenrendezvénye  volt.  Ezúttal  is  az  volt  a  spanyolok  célja,  hogy  a 
spanyol király számára hátrányos rangsor nyilvánvalóvá válását megakadályozzák, és a 
békekongresszus  számára  egyértelművé  tegyék,  hogy  Madrid  semmiképpen  sem 
hajlandó eleget tenni a francia elsőbbségi igényeknek. A diplomáciai gyakorlatban az 
elsőbbségi igények megnyilvánulása terén kiemelkedő szerepet játszott a látogatások és 
viszontlátogatások kötelező menete. Alapvetően azoknak a követeknek kellett az első 
látogatást megtenniük az utánuk következő követeknél — miután azok beregisztrálták 
magukat,  és  elfoglalták  szállásaikat  —,  akik  elsőként  érkeztek  meg  a  tárgyalás 
helyszínére. Az volt az alapvető szabály, hogy a tárgyalás helyszínére elsőként érkezett 
követek  tettek  látogatást  az  utánuk  érkező  követeknél.  Ez  a  menetrend  kedvezett  a 
politikai  manővereknek.  Így  történt  ez  a  vesztfáliai  békekongresszus  során  is.  A 
spanyolok elérték, hogy a császári delegáció vezetője, Maximilian Trauttmansdorff566 

az ő, inkognitóban történő megérkezése után Münsterben elsőként őket látogatta meg. 
Peñaranda korábban nagyon aggódott azzal kapcsolatban, hogy császári  kollégájának 
megérkezésekor  francia–spanyol  elsőbbségi  konfliktusok  robbanhatnak  ki. 
Trauttmansdorff inkognitóban történő megérkezésével azonban ez elkerülhetővé vált. A 
franciák panaszait a császári főtárgyalónál, miszerint ő a spanyol követséget látogatta 
meg először, Trauttmansdorff többek között azzal utasította vissza, hogy őt a spanyolok 
keresték fel elsőként. A konkrét béketárgyalásokon a franciák és a spanyolok között a 
kibékíthetetlennek tűnő elsőbbségi igények súlyos teherként jelentkeztek. Azonban nem 
jelentettek  legyőzhetetlen  akadályt  a  megegyezés  útjában,  noha  igazán  nehéznek 
bizonyult  az  előzetes  megállapodásokat  (praelimináriák) és  a  béketárgyalásokat  úgy 
rendezni,  hogy mindkét  hatalom számára  a  keretfeltételek  szabályozása  elfogadható 
legyen.  Döntőnek bizonyult,  hogy mindkét  követség késznek mutatkozott  gyakorlati 
megegyezésekre,  amelyek  megteremtették  az  érdemi  béketárgyalások  feltételeit.  Ezt 
úgy sikerült elérni, hogy mindkét delegáció lemondott arról, hogy közvetlenül szemtől-
szembe  tárgyaljanak.  Közvetítő  beiktatásával  a  franciák  és  a  spanyolok  közötti 
precedensvita a vesztfáliai békekongresszuson ily módon dőlt el.567

III.  Ferdinánd  és  tanácsadói  békepolitikájukban  legkésőbb  1645-től 
konzekvensen  két  fő  célt  tartottak  szem  előtt,  aminek  minden  más  célkitűzést 
alárendeltek: az egyik, hogy a Német-római Birodalomban a császári státuszból a lehető 
legtöbbet megmentsenek, a másik pedig, hogy az Örökös Tartományokban a status quo-
t  megtartsák.  Az  utóbbi  elsősorban  Ausztriában  az  Enns-feletti  és-alatti  területek, 
valamint  Csehország,  Morvaország  és  Szilézia  elkobzására  vonatkozott.  Egészen  az 
1645 márciusi  jankaui vereségig a bécsi udvar azt a stratégiát  követte,  hogy először 

566 Maximilian von Trauttmansdorff gróf, 1584–1650: főudvarmester és III. Ferdinánd Titkos Tanácsának 
elnöke.  A  legfőbb  császári  követ  a  vesztfáliai  békekongresszuson.  Az  1645-ös  év  hadieseményei  
véglegesen  megnyitották  az  1648-as  békeszerződés  lehetőségét.  Trauttmansdorff  Münsterbe  való 
megérkezésével  1645  novemberében  a  békekonferencia  döntő  fázisába  lépett,  melyben  a  német  és 
holland  konfliktusban  a  szerződő  felek  közötti  csaknem  minden  vitás  kérdést  sikerült  elsimítani. 
Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 389–389.
567 Rohrschneider, M.: Präzedenzstreit i. m.  231–234.
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Svédországgal és Franciaországgal köt békét, hogy egy viszonylagos erőpozícióból a 
birodalmi  ügyeket  tudja  rendezni.  A  császár  ezen  tervét  a  külföldi  nagyhatalmak 
keresztülhúzták, mivel a lényeges béketárgyalások előfeltételeként a birodalmi rendek 
hozzájárulását követelték. Végül III. Ferdinánd beleegyezett, és 1645 augusztus végén 
az  összes  birodalmi  rendet  meghívta  Vesztfáliába,  hogy  közreműködjenek  a 
béketárgyalásokon.  Tehát  a  vesztfáliai  békekongresszus  elsősorban  a  Svédországgal 
folytatott  osnabrücki béketárgyalásokon és 1645 végétől utolsó és döntő szakaszában 
egyúttal, legalábbis átmenetileg egy csaknem teljes birodalmi gyűlés volt.568  

1646 áprilisában Trauttmansdorff arra kényszerült, hogy a Rajna bal partján levő 
Elzász  összes  osztrák  területeit  és  az  azokhoz  kacsolódó  jogokat  Franciaországnak 
felajánlja,  amit  Franciaország  elfogadott.  Végül  a  császári  legfőbb  követ  még  a 
breisachi erődöt is át kellett engedje Franciaországnak. 1647 februárjában Brandenburg 
Svédországgal  szemben  lemondott  Elő-Pomerániáról,  Stettinről,  Usedom  és  Wollin 
szigetekről,  valamint  Hátsó-Pomeránia egy partszakaszáról.  Néhány nappal később a 
császári  követek  és  Svédország  aláírtak  egy  előszerződést.  1647  júniusában  III. 
Ferdinánd  császár  és  a  birodalmi  rendek  megállapodtak  abban,  hogy  a  császár  a 
törvényhozásban,  a  hadüzeneteknél  és  a  békekötéseknél  a  birodalmi  gyűlés 
beleegyezéséhez  van  kötve,  minden  ebből  adódó  alkotmányos  kérdésben 
(királyválasztás,  Választási  Hitlevél,  császári  bíráskodás a hűbéri  ügyekben) azonban 
később döntenek.569  

1648.  augusztus  6-án  a  svéd  és  a  császári  követek,  valamint  a  mainzi 
választófejedelem  követei  megállapodtak  abban,  hogy  az  osnabrücki  békéről  szóló 
béketárgyalásokat Svédország és a Német-római Birodalom között lezártnak tekintik. 
Három  héttel  később  a  birodalmi  rendek  elfogadták  a  Franciaország  által  követelt, 
Spanyolország megsegítésére vonatkozó tilalmat, és ezzel kész tények elé állították a 
császárt.  Ebben  a  helyzetben  Trauttmansdorff,  aki  1647  július  közepén  elutazott 
Vesztfáliából,  és  visszatért  a  császári  udvarba,  még  egyszer  döntően beavatkozott  a 
béketárgyalásokba.  Egy  általa  vezetett  császári  titkos  tanácsi  konferencia  1648 
szeptember  közepén  a  Franciaország  és  a  Német-római  Birodalom közötti  münsteri 
szerződés elfogadása mellett döntött. A politikai és katonai szükségszerűség végül arra 
kényszerítette a császárt, hogy 1648. október 24-én Münsterben a követei révén aláírja 
Franciaországgal  és  Svédországgal  a  békeszerződéseket  Spanyolország  belefoglalása 
nélkül is.570    

A  Theatrum Europaeum így írja le az aláírási ceremóniát:  „Végre október 14-én 
(24-én)  szombaton  az  olyan  régóta  óhajtott  békét  Münsterben  aláírták,  amely  a  következő 
ünnepélyes  keretek  között  folyt  le.  A  mondott  napon  délután  1  órakor  a  királyi  svéd 
meghatalmazott,  Oxenstierna  gróf  és  Salvius  úr,  akikhez  csatlakoztak  a  császári 
meghatalmazottak, Lamberg és Cranen úr, illetve este negyed hétkor a francia meghatalmazott, de 
Servient gróf és M. de la Cour, akik hat hintóval érkeztek és a többi császári meghatalmazott, 
Nassau grófja és  Volmar úr a szállásaikra hajtattak,  ahol  mintegy  öt  órán át  tartózkodtak,  és 

568 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 390–391. A harmincéves háború utáni politikai 
helyzetet  és erőviszonyokat jól szemlélteti egy valószínűleg 1645-ből származó röplap (Nagy európai  
hadi balett. Gross-Europäisch Kriegs-Balet durch die König und Potentanten, Fürsten und Republicken  
auff dem Saal, der betrübten Christenheit), amely hat különböző változatban, német, angol és holland 
nyelven hirdeti az európai uralkodók közös táncát. Az egylapos nyomtatvány látványos metszetén egy 
díszes terem látható, ahol két  nagy csoportban, de egy ritmusban, lábukat egyszerre lendítve járják a  
táncot elegáns férfiak. A viseletük és jellegzetes arcvonásaik alapján azonosítható szereplők egyértelművé 
teszik, hogy melyik európai hatalmat képviselik. A röplap a vesztfáliai béketárgyalások kezdetére jelent 
meg, és arra az újdonságra hívja fel a figyelmet, hogy a hadszínterek mellett a jövőben egyre nagyobb 
lesz  a  szerepe  a  diplomáciai  tárgyalótermeknek:  a  hadszínterek  csatazaja  helyett  a  diplomáciai  
tárgyalások kedvezőbb hangjaira kell odafigyelni. G. Etényi N.: Pamflet i. m. 285.
569 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 391.
570 Uo. 391–392.
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miután meggyőződtek a békemű helyességéről és pontosságáról, azt az említett két szálláshelyen 
aláírták.571 Miután  ez  megtörtént,  a  Francia  és  Svéd  Korona  teljhatalmú  megbízottjai  újra  a 
béketárgyalásoknak  otthont  adó  épületbe  hajtattak,  ahová  negyedóra  múlva  követték  őket  a 
császáriak, ahol egy részük a francia, másik részük pedig a svéd békeművet írta alá. Eközben a 
német birodalmi rendek követei egy külön erre a célra felállított szálláson várakoztak, hogy ők is 
sorra kerüljenek. Miután este kilenc óra körül mindkét békeművet a császári és királyi teljhatalmú 
megbízottak aláírták, és pecsétjeikkel megerősítették, a Mainzi, a Kölni, a Brandenburg-kulmbachi 
Választófejedelemségek,  továbbá  a  Wetteraui  Grófság,  Strasbourg,  Regensburg,  Lübeck  és 
Nürnberg  birodalmi  városok  követei  is  aláírták  a  békeszerződést,  mellyel  az  aláírás  aktusa 
befejeződött.  Ezt  követően  városszerte  egy  órán  át  hatalmas  ágyúkból  üdvlövéseket  adtak  le. 
Másnap,  október  15-én  (25-én)  vasárnap  délelőtt  10  óra  körül  a  városházánál  levő  piacon  a 
polgárság  mintegy  harmada  12  zászlóaljba  rendezve  megjelent,  minden  egyes  zászlóalj 
megközelítőleg  kétszáz  emberből  állt,  és  a zászlóaljak első sorában felsorakozó polgárok kivont 
karddal álltak a kezükben. A piacra már korábban megérkeztek a város által toborzott katonák, 
mintegy hatszáz fő, továbbá hét trombitás és egy dobos, mindnyájan lovon ültek. A tanácsházára és  
a Szent Lampertus  templom tornyára kitűztek 29, erre  az alkalomra készített  különböző színű 
zászlót, amelyik mindegyikére fekete sast hímeztek. Egy fél óra elteltével a tanácsháza épületéből 
kijött a városi titkár egy szép nápolyi lovon ülve, mögötte egy pergamenkötésű iratot vitt egy városi 
tisztségviselő. Ezután a titkár a templom udvarára lovagolt, ahová időközben megérkeztek az előbb 
felsorolt  zászlóaljak  és  toborzott  katonák,  akik  csendben  várakoztak.  A  titkár  bevonulásánál 
felharsantak a trombiták, amit dobpergés kísért. A titkár lováról leszállva átvette az említett iratot,  
és  olyan  hangosan  kezdte  felolvasni,  ahogyan  csak  tőle  tellett  a  következő  tartalommal:  A 
Vesztfáliában  fekvő  Münster  városának  polgármestere  és  a  Városi  Tanács  nevében  mindenki 
számára  közhírré  tétetik,  hogy  a  mindenható  jóságos  Isten  kegyelméből  a  hosszantartó 
béketárgyalások befejeződtek, és a római császár, Magyarország és Csehország királyi Őfelsége,  
valamint  minden  szövetségese,  híve,  örököse  és  utóda,  továbbá  a  Szent-római  Birodalom 
választófejedelmei és rendjei egyfelől, másfelől pedig a Legkeresztényibb Király Franciaországban, 
annak  minden  szövetségese,  híve,  örököse  és  utóda,  valamint  Őfelsége,  a  svéd  király  egy 
keresztényi,  örökkétartó,  őszinte  békét  és  barátságot  kötöttek,  és  megállapodtak  abban,  hogy 
minden ellenségeskedést félretesznek, és a jövőben a Szent-római Birodalom és a Francia Korona 
békés,  jószomszédsági  viszonyra törekszik.  Amiért  adassék a legalázatosabb hála a mindenható 
Isten végtelen kegyelmének, és mondassék köszönet a római császár Őfelségének és Franciaország 
királyának,  valamint  követeinek,  és  tartassék  tiszteletben  a  megállapodás  szárazföldön  és 
tengereken egyaránt. Kiadva és lepecsételve 1648. október 25-én (15-én). Bernhard Holland titkár.  
Az  írás  szövegét  Osnabrückben  is  közzétették  a  szükséges  változtatásokkal.  Miután  a  titkár 
befejezte a felolvasást, az egyik zászlóalj díszsortüzet adott le. Ezenkívül az említett vasárnapon, 
miután  a  svéd  szálláson  Oxenstierna  gróf  udvari  prédikátora,  doktor  Schuppio  megtartotta 
prédikációját,  és a hallgatóság is eltávozott,  a szász választófejedelmi követ a többi evangélikus 
követ nevében köszönetet mondott a két királyi svéd teljhatalmú megbízottnak a béketárgyalások 
során  és  különösen  az  evangélikusok  érdekében  kifejtett  fáradozásaiért,  ami  nagyon  jól  esett  
Őeminenciájának. A következő hétfőn, ugyanazon hónap 16-án (26-án) a követségi titkárt az aláírt 
békeművel Svédországba küldték, ezt követően úgy a svédek, mint Servient úr és a császári követek 
mindenfelé futárokat küldtek a megkötött béke hírével.”572  

 5.3 A vesztfáliai béke területi határozatai  

A vesztfáliai békét úgy írják le, mint Franciaország korszakos győzelmét a császár és 
Spanyolország  felett,  amellyel  Spanyolország,  mint  nyugat-európai  nagyhatalom 
dominanciájának  vége  szakadt,  és  ezt  felváltotta  Franciaország  hegemóniája. 
Franciaország megkapta a Habsburg Tartománygrófságokat Felső-és Alsó-Elzászban, a 
Sundgaut, a Helytartóságot a  dekapolis tíz elzászi birodalmi városa felett, melyek név 
szerint  a  következők:  Colmar,  Schlettstadt,  Hagenau,  Oberehnheim,  Rosheim, 

571 Mivel két békeszerződésről volt szó (császári–francia, illetve császári–svéd), ezért oszlottak két felé a 
császári  diplomaták,  és  az  egyik  szálláshelyen  a franciákkal,  míg a másik szálláshelyen  a svédekkel  
kötendő békét írták alá. 
572 TE VI. 592–593.
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Mühlhausen, Kaysersberg, Münster, Türkheim és Weißenburg. Franciaország továbbá 
megkapta  Breisach  erődítményét  a  Rajna  jobb  partján  és  Pinerolót  Piemontban, 
valamint megszállási jogot szerzett Philippsburgban (Philippsbourg), és megerősítették 
Metz, Toul és Verdun birtoklásában, amelyeket a Német-római Birodalomtól már 1552 
óta elidegenítettek.573 Ezekkel  a területi  szerzeményekkel  Franciaország jó kiindulási 
pozícióhoz jutott a 17. század második felének terjeszkedő politikája számára,  mivel 
keleti határai már több helyen átlépték a Rajnát.574 

Ezzel szemben a Német-római Birodalomból kiváltak a Franciaországnak ítélt 
elzászi területek.575 Az államjogász, Samuel von Pufendorf (1632–1694) 1667-ben egy 
rendszertelen és monstrumhoz hasonlító államként írta le a Német-római Birodalmat. A 
felső-itáliai  területek  már  csak  formálisan  tartoztak  a  birodalmi  szövetséghez, 
Franciaország  pedig  Elzászban  és  Lotaringiában  fontos  pozíciókat  tudott  magának 
biztosítani.  Régi  hűbérjogi  kötelékek,  egymásbafonódó  dinasztikus  rokonsági 
kapcsolatok, politikai kliensviszonyok szőtték át a Német-római Birodalmat. A Német-
római Birodalom 1648 után több mint 300 autonóm vagy félautonóm uralmi területből 
állt, amelyek túlnyomórészben világi fejedelmek kezén voltak. Feltűnő, hogy az Egyház 
továbbra  is  nagy  területek  felett  rendelkezett,  míg  a  birodalmi  városok  erejét  nem 
területi kiterjedésük, hanem gazdasági potenciáljuk adta. A különböző területi egységek 
egyáltalán  nem  rendelkeztek  egységes  jogi  vagy  politikai  struktúrával,  sokuknál  a 
birodalmi  rendi  jogállás  is  vitatott  volt,  és  különösen  a  kisebb  területek  állandó 
veszélynek voltak kitéve, hogy nagyobb szomszédaik csökkentik jogaikat.576 

A Német-római  Birodalom a  svédeknek  ítélt  Wismar  elvesztéséért  megkapta 
Mecklenburgban Schwerin és Ratzeburg Püspökségeit.  Brandenburgnak jutott Hátsó-
Pomerániában Cammin, Halberstadt és Minden, továbbá jogot szerzett  a Magdeburgi 
Érsekségre, amely azonban csak 1680-ban, a szász adminisztrátor halála után jutott a 
tulajdonába.  A  békében  lefektetett  általános  amnesztiának  megfelelően  a  világi 
tulajdoni állást vissza kellett állítani úgy, ahogyan az a harmincéves háború kezdetekor, 
1618-ban  fennállt.  A  bajor  Wittelsbachok  megkapták  a  pfalzi  választófejedelmi 
méltóságot  és Felső-Pfalz  birtokát.  A Szász Választófejedelemséget  megerősítették a 
már 1635-ben megszerzett Lausitz birtoklásában. Hollandia és a Svájci Szövetség pedig 
1648-ban véglegesen kivált a Német-római Birodalom kötelékéből.577      

Svédország maximális  programjában egész Pomerániát  követelte  magának,  és 
Sziléziáig  akart  terjeszkedni,  ezt  azonban nem tudta keresztülvinni,  de Brandenburg 
tiltakozása  ellenére  megkapta  Elő-Pomerániát  Rügen  szigetével,  Hátsó-Pomerániát 
Szczecinnel  és  egy  sereg  további  helyet  (Gartz,  Damm,  Gollnow),  továbbá  Wollin 
szigetét. A svéd kárpótlás ezenkívül magába foglalta a mecklenburgi Wismart, továbbá 
Brémát és Verdent. Területi szerzeményeivel Svédország ellenőrzést nyert a Weser, az 
Elba és az Odera torkolata felett, és ezzel egyértelműen közelebb került legfontosabb 
külpolitikai  céljai  egyikéhez,  a  Keleti-tenger  feletti  uralomhoz  (Dominium  Maris  
Baltici).578 Svédország  a  vesztfáliai  békével  Dánia  helyett  Észak-Európa  regionális 
nagyhatalmává  lépett  elő.  Krisztina  svéd királynő  (1632–1654)  megkapta  Bréma  és 
Verden Hercegségekre, továbbá Pomeránia, Rügen és Wismar után az ülési és szavazati 
jogot a birodalmi gyűlés fejedelmi kollégiumában és a birodalmi köri jogállást Felső-és 
Alsó-Sziléziában  és  az  Alsó-Rajna-Vesztfáliai  Birodalmi  Körben,  amivel  ezek  a 

573 Klueting, H.: Das Reich i. m. 171.
574 Münch, P.: Deutschland 1648 i. m. 148.
575 Klueting, H.: Das Reich i. m. 172.
576 Münch, P.: Deutschland 1648 i. m. 145–146.
577 Uo. 148.
578 Uo. 147.
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területek  a  Német-római  Birodalom  alkotórészei  maradtak.579 Svédország  hatalmas 
pénzügyi igényeinek kielégítésére viszont csak részben került sor, a követelt 20 millió 
birodalmi  tallérral  szemben  a  birodalmi  rendek  csak  1,6  millió  tallért  akartak 
megszavazni, míg végül kiegyeztek 5 millió kifizetésében.580  

A francia területi növekedés a Német-római Birodalom területének a rovására 
történt,  az  új  svéd  birtoklások  azonban  a  Német-római  Birodalom  alkotóelemei 
maradtak. Svédország ezáltal új birodalmi renddé vált, és helyet és szavazatot kapott a 
birodalmi gyűlésben. A Német-római Birodalmat egy hierarchikus — államszerű vagy 
államfeletti  — szövetséggé  alakították,  mely  erősebben  intézményesített  és  integrált 
volt, mint egy puszta államszövetség.581 

 5.4 A vesztfáliai béke vallásügyi határozatai  

A  legnehezebbnek  talán  a  birodalmi  vallási  jogokra  vonatkozó  kompromisszum 
megtalálása  bizonyult.  Az  erre  vonatkozó  tárgyalások  nagyrészt  a  három birodalmi 
gyűlési  kollégiumon  (választófejedelmi  tanács,  fejedelmi  tanács,  városi  tanács) 
keresztül  létrehozott  felekezeti  kúriákban  történt:  a  Corpus  Catholicorumban  és  a 
Corpus Evangelicorumban.582 

Vallásbékeként a vesztfáliai béke megerősítette a passaui szerződést (1552) és az 
augsburgi vallásbékét (1555),583 de változtatásokat is hozott. Fontos volt a reformátusok 
bevonása és  mindenekelőtt  a normaévi  rendezés,  amelybe  a  lovagságot,  a  birodalmi 
rendeket  és  a  birodalmi  falvakat  is  bevonták.  Ezután  a  lakosoknak mindig  ahhoz a 
vallásfelekezethez kellett tartozniuk, amelyhez elődeik az illető helyen 1624. január 1-ét 
megelőzően tartoztak.584 A normaév biztosította az evangélikusoknak minden 1624-ben 
szekularizált egyházi terület birtoklását. A katolikusok ezzel szemben egy sor egyházi 
területet  elvesztettek,  amelyek  többnyire  már  régóta  protestáns  kézen  voltak, 
összességében 13 püspökséget (Lübeck,  Brandenburg,  Lebus, Havelberg,  Naumburg, 
Meißen, Merseburg, Schwerin, Ratzeburg, Halberstadt, Minden, Cammin, Verden).585 A 
normaévi rendezés azonban az Osztrák Örökös Tartományokra és a Cseh Királyságra 
nem  volt  érvényes,  a  cseh  felkelőket  nem  helyezték  vissza  korábban  élvezett 
jogaikba.586 

A császár továbbá megengedte három sziléziai helységnek (Shweidnitz, Jauer és 
Glogau)  evangélikus  templomok  emelését  –  ezek  voltak  az  úgynevezett 

579 Klueting, H.: Das Reich i. m. 171–172.
580 Münch,  P.:  Deutschland  1648  i.  m.  147.  Az  1649  májusa  és  1650  júliusa  közötti  Nürnbergi 
Végrehajtási Végzésen (Nürnberger Exekutionstag) keresztül a még a Német-római Birodalom területén 
tartózkodó mintegy 60000 svéd katona leszerelési költségeinek előteremtése is megoldódott. 1650 végére, 
néhány  kivételtől  eltekintve,  minden  külföldi  csapat  (összesen  150000  fő)  kivonult  a  Birodalom 
területéről, mellyel ténylegesen befejeződött a harmincéves háború. Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und 
Fürstenmacht i. m. 393.
581 Uo. 392–393.
582 Uo. 393.
583 Az augsburgi  vallásbéke 1555 februárjában jött létre a katolikusok és az evangélikusok között, és 
előzménye az 1552-es passaui szerződés volt I. Ferdinánd német király és Móric szász választófejedelem 
(1521–1553) között. Az augsburgi vallásbéke 145 paragrafusból áll, alkotói I. Ferdinánd és a birodalmi 
rendek. Az akkori német-római császár, V. Károly nem vett részt a béke létrejötte céljából összehívott  
birodalmi gyűlésen. Kora újkori egyetemes i. m. 194.   
584 Klueting, H.: Das Reich i. m. 172–173. A felekezeti állapot új határnapja 1624. január 1-e (normaévi  
rendezés), a császárnak a cseh–pfalzi háborúban aratott győzelme utáni dátum, azonban még a császári–
liga  hadseregeinek  észak-németországi  győzedelmes  hadjárata  előtti  időpont.  Winkelbauer,  T.: 
Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 393.
585 Münch, P.: Deutschland 1648 i. m. 149.
586 Klueting, H.: Das Reich i. m. 176. 
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„béketemplomok”.587 A császár svéd nyomásra lehetővé tette az evangélikusok szabad 
vallásgyakorlatát a Sziléziai Hercegségben fekvő Briegben, Liegnitzben és Münsterberg 
Oels-ben, továbbá Breslau városában, Sziléziában vagy éppen Alsó-Ausztriában pedig 
az augsburgi hitvallás követőit nem volt szabad kivándorlásra kényszeríteni.588

Figyelemreméltóak azok a szabályozások, amelyek számos felekezetileg vegyes 
városra vonatkoztak. Augsburgban, Dinkelsbühlben, Biberachban és Ravensburgban a 
jövőben a tanácsosi helyeket és minden egyéb nyilvános posztot mindkét felekezet hívei 
között  szigorúan  paritásos alapon  kellett  betölteni,  illetve  az  egyszemélyes  hivatali 
posztokat  felváltva  kellett  odaítélni  a  két  felekezet  képviselőinek.  A  különböző 
felekezetek között pontos és kétoldalú egyenlőségnek kellett lennie (aequalitas exacta  
mutuaque). Vallási viták során az erőszakot örökre megtiltották.589 

A birodalmi hatóságokat a két felekezet hívei között  paritásos alapon osztották 
fel.  A  birodalmi  gyűlésben  a  felekezeti  kérdések  megtárgyalásánál  az  evangélikus 
(Corpus Evangelicorum) és a katolikus rendeknek (Corpus Catholicorum) külön kellett 
tanácskozniuk (itio in partes).590

Mindezekkel  a  rendelkezésekkel  a  kálvinizmus,  a  katolikus  és  a  lutheránus 
mellett, a harmadik, birodalmi jogilag elismert felekezetté vált. A birodalmi fejedelmek 
ius reformandija (területükön megszabhatják a vallási viszonyokat), így a császáré is, 
mint az osztrák és cseh tartományok tartományi fejedelméé, érintetlen maradt. Aki nem 
akart megtérni a tartomány vallásához, annak kivándorlási jogot biztosítottak vagyoni 
garanciával egyetemben, és ha egy tartományi fejedelem a jövőben felekezetet váltott, 
alattvalóit nem kényszeríthette ugyanerre.591    

A  vesztfáliai  béke  fontos  mérföldkőnek  tekinthető  a  református  (kálvinista) 
birodalmi rendek számára, akiket 1555-ben még kizártak a vallásbékéből, 1648 azonban 
elhozta számukra a teljes vallási egyenjogúságot.592    

 5.5 A császár megváltozott helyzete a Német-római Birodalomban a vesztfáliai   
békét követően

A vesztfáliai béke szabályozta a császár és a birodalmi rendek viszonyát. Franciaország 
és Svédország támogatásával a birodalmi rendek biztosították maguknak területeiken a 
korlátlan fennhatóságot (ius territoriale, droit de souveraineté). Egyidejűleg a császárt 
minden fontosabb külpolitikai kérdésben a birodalmi gyűlés beleegyezéséhez kötötték, 
ezenkívül a császárnak ki kellett kérnie a birodalmi rendek véleményét a törvényhozás, 
adókivetés,  hadiállapot  kinyilvánítása,  csapattoborzások  és  elszállásolások,  erődítési 
munkálatok, békekötés és szövetségi jogok kérdésében is. A rendi szabadság győzelme 
a császár abszolutisztikus igényei felett különösen megmutatkozott a szabad szövetségi 
jogok megnevezésében, amelyet csak az a klauzula korlátozott, hogy a birodalmi rendek 
egymás  között  vagy külföldi  hatalmakkal  nem köthettek  olyan szövetséget,  amely a 
császár  ellen  irányul.593 A vesztfáliai  béke  birodalompolitikai  jelentősége  elsősorban 
abban  állt,  hogy  a  császárnak,  mint  legfőbb  birodalmi  uralkodónak  a  helyzete 
viszonylagosan meggyengült, a birodalmi rendek pedig megerősödtek.594    

587 Uo. 175.
588 Münch, P.: Deutschland 1648 i. m. 150.
589 Uo.
590 Uo.
591 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 393.
592 Münch, P.: Deutschland 1648 i. m. 150.
593 Uo. 148–149.
594 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 396–397.
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A vesztfáliai béke jelentősen meggyengítette a császár helyzetét a Német-római 
Birodalomban,  amennyiben  fontos  döntései  a  birodalmi  rendek,  illetve  a  birodalmi 
gyűlés  hozzájárulásától  függtek.  Azonban,  mint  az  Osztrák  Örökös  Tartományok 
uralkodója, és ezáltal mint birodalmi rend, egyúttal profitált is a császár a Német-római 
Birodalom rendjeinek a  vesztfáliai  béke általi  megerősödéséből.  Az Osztrák  Örökös 
Tartományok és a Cseh Királyság kiemelésével a vesztfáliai béke normaévéből (1624), 
valamint a békének a cseh felkelők jogaikba való visszahelyezésének tilalmáról szóló 
rendelkezése által a császár olyan lehetőségeket kapott, amelyek messze felülmúlták a 
más birodalmi rendeknek garantált jogokat, és amelyek a császárt a vesztfáliai béke fő 
nyerteseként  tüntették  fel.  Így  a  vesztfáliai  béke  révén  birodalmi  uralkodóként 
meggyengült  pozíciójú  császár  saját  örökös  tartományi–cseh  területi  uralmára  lett 
utalva.595 

Ennek ellenére az 1648-at követő évtizedek a császár „visszatérését” hozták a 
Birodalomba. 1700 körül a császár pozíciója összehasonlíthatatlanul erősebb volt, mint 
1648-ban, és csúcspontját már a későbbi I. József császár királlyá választásakor elérte 
1690-ben.  Ezt  az  segítette  elő,  hogy  a  vesztfáliai  béke  a  Német-római  Birodalom 
hierarchikus  rendjének a  magját,  azaz  a  hűbéri  rendet,  élén  a  legfőbb  hűbérúrral,  a 
császárral éppoly kevéssé érintette, mint a Birodalmi Udvari Tanácsot és a császárnak a 
Birodalmi  Udvari  Tanács  feletti  rendelkezési  jogait.  1654-től  a  Birodalmi  Udvari 
Tanács rendelete elismerte a császár legfőbb bírói hivatalát,  és olyan eszközt adott a 
kezébe, ami a császári befolyás döntő eszközévé vált a birodalmi rendekre vonatkozóan. 
Az 1663-tól állandósult birodalmi gyűléssel a választófejedelmi vagy birodalmi rendi 
mellékkormányzás minden formája ki lett zárva.596 

595 Klueting,  H.:  Das  Reich  i.  m.  250–251.  Már  1648-ban  megfigyelhető,  hogy  az  Osztrák  Örökös 
Tartományok  kiemelkedtek  a  Habsburg  Monarchiából,  és  Ausztria  különleges  helyzetre  tett  szert  a 
Német-római Birodalommal szemben, ami más tényezők mellett elsősorban az Osztrák Főhercegségnek a 
Cseh  és  Magyar  Királysággal  1526  óta  fennálló  kapcsolatával  függött  össze.  Ehhez  társult  még  az 
ellenreformáció sikere a 17. század kezdetén, különösen a harmincéves háború kitörésekor,  továbbá a 
cseh felkelés leverésétől kezdve az a homogenizációs folyamat, amely egyfajta szövetséget hozott létre az 
uralkodóház, a nemesek és a Katolikus Egyház között, és ami a Német-római Birodalom alapjává vált. 
Uo. 251. 
596 Uo.  Az  1663-tól  1806-ig  Regensburgban  folyamatosan  ülésező  birodalmi  gyűlés  egy  állandó 
küldöttkongresszus volt, melyen a császár és a választófejedelmek már nem voltak személyesen jelen, 
hanem egy legfőbb biztos (Prinzipalkomissar) révén képviseltették magukat. A birodalmi gyűlésben — 
melynek  direktóriumát  a  mainzi  érsek  és  választófejedelem,  mint  birodalmi  főkancellár  vezette  — a 
császárral szemben állt a választófejedelmek, a fejedelmek és a politikailag egyre jelentéktelenebbé váló 
birodalmi városok kollégiuma, melyeknek egymás között meg kellett állapodniuk, mielőtt a császárral 
tárgyaltak.  A  három  birodalmi  gyűlési  kollégium  szavazatainak  a  mainzi  választófejedelem  által 
egyeztetett  eredményéből  csupán a császári  szentesítést  követően lett  birodalmi határozat  (conclusum 
Imperii),  teljes  érvényű  birodalmi  törvény.  Minden  egyes  birodalmi  törvény  létrejöttéhez  egyaránt  
szükség volt a birodalmi rendek egymás közötti, valamint a rendek és a császár közötti konszenzusra. A 
császár  és  a  birodalmi  rendek  a  Választási  Hitlevelek  és  a  törvényhozás  tárgyalásakor  formálisan 
egyenjogú  partnernek  tekintették  egymást.  Egy birodalmi  gyűlés  valamennyi  határozatát  a  Birodalmi 
Záróhatározatban (recessus Imperii) foglalták össze, ünnepélyesen felolvasták a birodalmi gyűlésen, ami 
által törvényerőre emelkedett. 1663 után nem került sor a Záróhatározatok formális közzétételére, hanem 
az egyes birodalmi határozatokat császári hirdetmények (ediktumok, mandátumok, notifikációk) révén 
tették közzé. A birodalmi gyűlési történések elsősorban a barokk korszakban erősen ritualizált és merev  
ceremóniák által kötöttek voltak. Ennek a bonyolult jelrendszernek a segítségével tudták a császár és a 
birodalmi rendek legitimizálni és reprezentálni, azaz nyilvánvalóvá tenni a hatalmukat: a regensburgi régi  
Városháza ülésterme a Német-római Birodalom Theatrum Ceremoniale-ja lett. A szigorú ceremóniák, a 
számos  precedensvita  és  politikai  nehézkessége  ellenére  a  folyamatosan  ülésező  birodalmi  gyűlés  a 
Német-római  Birodalom  politikai  rendszerének  fontos  stabilizáló  és  integráló  eszközévé  vált. 
Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 317–318.      
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I. Lipót el tudta venni a vesztfáliai békében lefektetett föderációs tendenciák élét 
azáltal, hogy 1671-től a Marienburgi Szövetséggel létrejött egy, az ő elnöksége alatt álló 
fejedelemszövetség.597 I. Lipót a Laxenburgi Szövetségben (1682) is érdekelt volt.598 

Hasonló  eredményei  voltak  a  császár  által  1681-ben  keresztülvitt  Birodalmi 
Hadi Alkotmánynak is.599

 5.6 A vesztfáliai béke értékelése  

A különböző mértékben, de minden európai országot érintő és elhúzódó harmincéves 
háború  okozta  szenvedés  az  érdekellentétek  hosszú  távú  kiegyensúlyozását  tette 
szükségessé. A hatalmi konfliktusok feloldására törekvő rendezési terv szándéka szerint 
egész  Európában  és  hosszú  távra  kívánt  békét  teremteni.  A  korabeli  uralkodók, 
politikusok, diplomaták, tudósok számára nyilvánvalóvá vált, hogy új Európa született, 
új típusú politikai gondolkodásmód, diplomáciai kultúra honosodott meg a kontinensen. 
Az  Európa  keresztlevelének  tekintett  vesztfáliai  békeszerződés  mind  a  148  aláírója 
tisztában  volt  az  új  rendezési  terv  jelentőségével.  Azonban  nemcsak  a  diplomaták, 
hanem  a  korabeli  közemberek  számára  is  egyértelmű  volt,  hogy  a  vesztfáliai 
békeszerződés egész Európa számára alaptörvény.600 1648. október 24-én az emberek 
azt hitték, hogy a vesztfáliai békével az öldöklések évszázadait is örökre lezárták. A 
békét  keresztényinek,  általánosnak  és  állandónak  (Pax Christiana,  Universalis  et  
Perpetua) szánták. Az országok között legyen kölcsönös megértés, a béke pedig foglalja 
magába Európa minden országát, hogy valamennyi nemzetnek legyen esélye a jövőre, 
mégpedig  úgy,  hogy  tárgyalásokkal,  részletegyeztetésekkel  létrehozott  hatalmi 
erőegyensúly biztosítsa a békét.601 
 A  vesztfáliai  békével  kezdetét  vette  a  Német-római  Birodalom  vészterhes 
széttagoltsága, és sokan siratták az elszalasztott lehetőséget, hogy megalapítsák az erős, 
egységes  Német  Birodalmat.  Az  1648-as  esztendő  a  német  nemzeti  történelem 
mélypontja. A vesztfáliai béke a birodalmi rendeknek elhozta a régóta várt és áhított 
szabadságot  és  korlátozatlan  állami  szuverenitást,  egyidejűleg  azonban  a  császárt 
messzemenően megfosztotta hatalmától.602 A német-római császár esetében a vesztfáliai 
béke  értékelésekor  külön  kell  választani  a  Franciaországgal  szembeni  egyértelmű 
külpolitikai  kudarcot,  és  a  fentiekben  részletezett  helyzetét  a  Német-római 

597 Ennek az élén a császár állt, további tagjai voltak a mainzi és a trieri választófejedelem, a münsteri  
püspök, a szász választófejedelem és a brandenburg-kulmbachi őrgróf. Klueting, H.: Das Reich i. m. 206.
598 1679  őszén  Georg  Friedrich  von  Waldeck  gróf  Majna-Frankfurtban  létrehozott  egy  uniót,  amely 
szövetség a Wetteraui Birodalmi Grófok Szövetsége volt. 1682 júniusában Waldeck gróf a Bécs melletti 
Laxenburgnál  egy szövetséget  hozott  létre  a császár és a Wetteraui Grófi  Szövetségből (1679) kinőtt  
Frankfurti  Szövetség  között,  amely  a  Frank  és  a  Felső-rajnai  Birodalmi  Körök  rendjeiből  állt.  A 
Laxenburgi  Szövetség célja  a  vesztfáliai  és  nijmegeni  béke határozatainak  a  megőrzése  és  a  határok 
biztonságának a védelme volt. A Laxenburgi Szövetség egy kísérlet volt arra, hogy a birodalmi rendek 
mobilizálják a Német-római Birodalom szövetségi alapjait, amelyet azonban a császár kontrollált. I. Lipót  
Waldeck grófot 1682-ben örökös birodalmi fejedelemmé emelte, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy ily 
módon is megnyerje magának. Uo. 210–212. A laxenburgi szövetség volt az első, a császár politikai,  
katonai vezetése alatt álló Birodalmi Körök közötti szövetség, melyet az 1686-os augsburgi szövetség 
követett. Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 406.
599 Klueting, H.:  Das Reich i.  m. 251–252. Ennek értelmében a birodalmi hadsereg nem a birodalmi 
rendek fennálló hadseregeiből tevődött össze, hanem a Birodalmi Körök állították fel ezt a hadsereget.  
Fontos volt továbbá, hogy a tartományi rendek a birodalmi rendek területein csak a tartományuruk által a 
birodalmi haderő számára kiállított csapatok élelmezéséhez és felfegyverzéséhez járultak hozzá. Uo. 210. 
600 G. Etényi N.: Pamflet i. m. 63–64, 83.
601 R. Várkonyi Á.: A vesztfáliai béke Európája i. m. 957–960.
602 Münch, P.: Deutschland 1648 i. m. 150.
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Birodalomban a birodalmi rendekkel szemben,  amit  Konrad Repgen német történész 
„egy  bizonyos  sikerként  értékelt,  amellyel  a  legrosszabbat  elkerülte”.603 Mindezek 
ellenére a harmincéves háborútól leginkább megkínzott, hatalmi, politikai és felekezeti 
sokféleséget  magába  foglaló  Német-római  Birodalomban  fokozatosan  erősödött  az 
összetartozás-tudat.  A német nyelvű politikai  propaganda az egyre  növekvő hatalmú 
Franciaországgal  és  az  Oszmán  Birodalommal  szemben  is  az  európai  egységtudat 
erősítését hangsúlyozta. Ez a folyamat a császárnak és a Habsburg-kormányzatnak is 
érdekében állt,  még akkor is, ha a császári  hatalom mellett  hosszabb távon a német 
választófejedelmek  politikai  tekintélye  is  emelkedett.604 A  münsteri  és  osnabrücki 
béketárgyalásokon a  császári  politikának sikerült  mindkét  fő célját  elérnie,  vagyis  a 
Német-római Birodalomban fenntartani a császár helyzetét és megvédeni a status quo-t 
a cseh és osztrák tartományokban.605   

Svédország  a  vesztfáliai  békekongresszust  több  mint  kielégítő  eredménnyel 
hagyta  el,  és  meglehetősen  elégedett  lehetett  a  Münsterben  és  Osnabrückben 
megállapított végzésekkel a legtöbb birodalmi rend mellett maga a császár is. Azonban 
a békemű igazi nyertese Franciaország volt, amely áttörte a spanyol-Habsburg gyűrűt, 
és  fontos  kapukat  és  átjárókat  szerzett  meg  a  Német-római  Birodalom területén.  A 
császár és Krisztina svéd királynő mellett Franciaország lett a vesztfáliai békeszerződés 
garantáló hatalma, ezzel egyidejűleg pedig a Birodalmi Alkotmányé is. A Birodalmi 
Rendi Gyűlési követségek a francia diplomácia egyik legjelentősebb posztjaivá váltak. 
A vesztfáliai béke garantálására úgy tekintettek, mint amely a „Francia Korona legszebb 
éke” (un des plus beaux fleurons de la couronne).606

A vesztfáliai békében Erdélyt nem említették meg, önálló államalakulatként csak 
a  nijmegeni  békeszerződésbe  foglalják  majd  bele.  A  vesztfáliai  békét  a  magyar 
politikusok  úgy  értékelték,  hogy  lezárult  a  vallási  harcok  ideje,  Európa  uralkodói 
egymással megbékéltek, és már semmi akadálya sincs, hogy összefogjanak a törökök 
ellen.607  

A  vesztfáliai  béke  vallási  pontjai  összességében  pozitív  kicsengésűek,  még 
akkor is, ha semmi esetre sem beszélhetünk a korlátlan felekezeti tolerancia elvéről.608

A  békét  egész  Európában  kezdetben  örömmel  üdvözölték,  és  majdnem 
teljességgel pozitívan ítélték meg. Külföldön száműzve látták a veszélyt egy esetleges 

603 Klueting, H.: Das Reich i. m. 177. 
604 G. Etényi N.: Pamflet i. m. 65.
605 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 393–394.
606 Wrede, M.: Das Reich und seine Feinde i. m. 324.
607 R. Várkonyi Ágnes: Buda Expugnata. Europa et Hungaria 1683–1718. Történeti bevezető. Bp. 1987. 
22–27. A Magyar  Királyság és Erdély politikusai számára a 17. század közepén már létkérdéssé vált, 
hogy mielőbb létrejöjjön a törökök elleni szövetség, és meginduljon az oszmánok hatalmát visszaszorító  
háború.  Az  oszmán  hatalom  alá  került  országrészeket  a  török  fegyveres  betörések  békeidőben  is 
állandóan növelték,  falvak százait  vetve hódoltság alá,  és rabságba hurcolva a lakosságot.  A törökök 
elleni  háború  sikeres  megvívását  társadalmi  és  politikai  reformtervekkel  kötötték  össze.  Uo.  22.  Az 
Oszmán  Birodalom  aktívan  nem  vett  részt  sem  a  harmincéves  háború  küzdelmeiben,  sem  pedig  a  
münsteri és osnabrücki béketárgyalásokon, mégis olyan szerepet játszott, amely szervesen hozzátartozik a 
vesztfáliai  béke  összefüggéseinek  a  feltárásához.  Egyfelől  Isztambul  aktív  diplomáciai  központként 
működött, másrészt Vesztfália fordulópontot is képez az Oszmán Birodalom évszázados helyzetének a 
megítélésében,  mivel  egyértelművé  vált,  hogy  a  Porta  hódításainak  megtartásában  nem  a  törökök 
pillanatnyi katonai ereje, hanem az európai hatalmi egyensúly a meghatározó. Ennek alapján az Oszmán 
Birodalom a legjobb példa arra, hogy a vesztfáliai béke nem egyszerűen a résztvevők számára teremtett 
egyfajta  politikai  normarendszert,  hanem minőségében újat  alkotott,  mintegy létrehozva az új  Európa 
kereteit. Hiller István: Pax Optima Rerum. In: Porté és imázs i. m. 60.       
608 Münch, P.: Deutschland 1648 i. m. 151.
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fenyegető  Habsburg  univerzális  monarchiától.  Franciaország  és  Svédország  kivívta 
nagyhatalmi állását, Svájc és Hollandia elnyerték nemzeti szuverenitásukat.609

 5.7 A vesztfáliai békét követő ünnepségsorozat  

A vesztfáliai békeművet szerte Európában szinte mindenhol ünnepelték. A békekötést 
kísérő  rendezvények  Európa  egységét  hangsúlyozták.  A  münsteri  díszteremben 
megörökítették  az  aláírás  pillanatát,  ahol  a  közös csoportképen minden  egyes  aláíró 
ország képviselője látható volt. A metszeten a békekötés szellemi atyját, a béke aláírása 
előtt  elhunyt  Hugo  Grotiust  (1583–1645)  is  ábrázolták.  A  béke  diadalmenetét 
megjelenítő díszhintókon már nemcsak a bőségszaru, a művészetek, a városok vagy a 
termőföldek  virágzása  jelent  meg,  hanem  új  korszak  határát  jelezte  az  is,  hogy  a 
győztesek  és  legyőzöttek  ellentéte  helyett  a  szemben  álló  felek  kiegyezését 
hangsúlyozták. Röplapok fiktív diadalmenetein a francia király, a német-római császár 
és a svéd uralkodó egyaránt  ugyanabban a díszhintóban ültek.  Az Európa jelenét és 
jövőjét  meghatározó  nagyhatalmak  döntéseit  ugyanakkor  éppen  a  diadalmenet  útját 
szegélyező,  a  hatalmat  jelképező  oszlopok  feliratai,  a  nemzetközi  jog  alapvető 
kulcsszavai  korlátozták,  úgy  mint  „amor  patriae”,  „ratio  status”,  „neutralitas”, 
„amnestia”.610  

A vesztfáliai békét követő ünnepségeknek a Theatrum Europaeum is nagy teret 
szentelt, beszámolva a béke párizsi, bécsi és prágai fogadtatásáról.

„1648.  október 31-én (21-én) Őfelségének,  a  francia királynak egy levelet  mutattak  be,  
mely  a  Római  Birodalommal  megkötött  német  békéről  tudósított.  A  békekötés  hírére  egész 
Párizsban nagy volt az öröm, és ennek megünneplésére a következő napokban Te Deum laudamust 
énekeltek, és városszerte győzelmi örömtüzeket gyújtottak.”611 

„1648. november 3-án (új naptár szerint) déli 12 órakor megérkezett vízi úton Münsterből 
Bécsbe a császár teljhatalmú megbízottja, Nassau gróf fia a német békevégzéssel. A hajóján egy 
trombitás állt, aki a jobb kezében egy trombitát, a bal kezében pedig fekete–sárga zászlót tartott. A  
megkötött béke hírére Bécsben hihetetlen nagy öröm támadt, és Nassau grófot Trauttmansdorff 
gróf  a  szállására  kísérte,  és  saját  testőrségét  bocsátotta  rendelkezésére.  November  17-én  a 
Münsterben és Osnabrückben újonnan megkötött békét a Birodalmi Udvari Tanács közzétette, és a 
következő napokban szétküldték a Birodalomban.”612

„1650. július 24-én (14-én) vasárnap Prágában a békekötés miatt613 hálaadó ünnepséget 
rendeztek,  hasonlót,  mint  amilyenről  korábban Bécsből  beszámoltunk.  A  béke  megünneplésére 
minden  előkészületet  megtettek,  a  bástyákon  elhelyezett  150  ágyúból  adtak  le  üdvlövéseket, 
továbbá megparancsolták mind a három prágai városrész lovasságának és polgárságának, hogy 
fegyvereikkel  egy  bizonyos  helyen  jelenjenek  meg.  Az  ünnepségeken  nemcsak  a  három prágai 
városrész lakosai vettek részt, hanem más cseh városok és falvak lakói is. Az ünnepség egy kora 
reggeli prédikációval kezdődött, minden templomban  Te Deum laudamust énekeltek, a harangok 
egy  órán  keresztül  szüntelenül  zúgtak,  a  Thumb  kastély  templomában  pedig  Őeminenciája, 
Harrach  bíboros  pompázatos  ceremóniát  tartott.  Ezután  108  ágyúból  adtak  le  díszlövéseket,  
továbbá  a  Wallenstein  és  a  Conti  ezred  helyőrségeiben  is.  A  polgárság  mind  a  három prágai  
városrész  különböző  terein  zászlókkal  és  fegyverekkel  megjelent,  és  muskétáikkal  ugyancsak 
üdvlövéseket  adott  le.  A  vár  és  a  tanácsháza  tornyaiból  trombitaszó  hallatszott,  amelyhez 
dobpergés  adta  meg  az  ütemet.  Szinte  a  város  összes  lakosa  kifejezte  örömét  a  béke miatt.  A 
legelőkelőbb  úri  és  polgárházak  elé  májusfákat  állítottak,  éjszakára  az  ablakokba  lámpásokat 
609 Uo. 150.
610 G. Etényi N.: Pamflet i. m. 64–65.
611 TE VI. 624.
612 TE VI. 481–482.  
613 Itt a nürnbergi végrehajtási recesszus aláírásának megünnepléséről van szó, amelyet 1650. június 16-án 
írtak alá, és amelyről a  Theatrum Europaeum VI. kötete is beszámol az 1050–1053. oldalon. A prágai 
örömünnepség  megrendezése  érthető,  hiszen  gyakorlatilag  a  cseh  fővárosban  lezajlott  1618  májusi 
események következtében robbant ki a harmincéves háború.
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helyeztek, néhány hídon is örömtüzeket gyújtottak. A nap végén a város előtti kis tavon tűzijátékot 
is tartottak. Ezen a napon tehát mindenhol örvendeztek az emberek.”614 

A  harmincéves  háborút  lezáró  vesztfáliai  békét  övező  ünnepségsorozat 
jelképrendszere azt a reményt  fogalmazta meg, hogy a hosszú háború után négyéves 
körültekintő  tárgyalássorozattal  sikerült  egy  működőképes  békeművet  teremteni.  A 
vesztfáliai  békemű  azonban  nem  váltotta  be  a  hozzá  fűzött  reményeket,  a  hatalmi 
átrendeződés  újabb  ellentéteket  szült,  újfajta  gazdasági  és  kereskedelmi  érdekek, 
megerősödő abszolutista államrendszerek csaptak össze egymással. Az európai hatalmi 
egyensúlyt a következő évtizedekben több konfliktus is veszélyeztette, amelyek közül 
kiemelkedett  az  északi  háború,  az  1667-től  1697-ig  szinte  folyamatosan  zajló 
Habsburg–francia összecsapások és a törökök elleni felszabadító háború, melynek révén 
a Habsburg Monarchia nagyhatalmi státusra tett szert. A korabeli publicisztikákban a 
török háborúk és a Habsburg Monarchia oszmánok, illetve franciák elleni küzdelmei 
kapták a legnagyobb teret.615    

Összességében azonban a vesztfáliai béke egy új európai rend alapját képezte, és 
magával hozta a változást, átalakulást a középkori „res publica christianából” az újkor 
hatalmi  Európájához.  Az  egykori  egyházi  és  hitegység  helyére  szuverén  államok 
közösségét helyezte, amelyben ezután megmutatkozott Európa egysége.616

614 TE VI. 1145.   
615 G. Etényi N.: Pamflet i. m. 97.  „1648 őszén egész Európa ünnepelt: volt békebankett, békebalett és  
békemuzsika.  Művészek  versengtek,  hogy  emlékérmek,  festmények,  metszetek  kompozícióiban  minél  
beszédesebb  képekkel  fejezzék  ki  a  béke  lényegét:  felvonulnak  az  antik  istenek,  virágoznak a kertek,  
kettétörten hevernek az ágyúk, szegre akasztva a dob, égig érnek a lombkoronás fák. Tűzijátékok tudatták  
a  városok  piacterein  tolongó  néppel:  nem  lesznek  többé  ostromok  és  véres  csataterek;  a  
megismételhetetlen  múltba  tűnik  minden  rémes  élmény,  üszkös  falu,  szétvert  otthon,  megerőszakolt  
lelkiismeret. Nem lesznek többé kiéhezett, elvadult hadseregek és rokkant emberroncsok az országutakon.  
Hírmondók tudatták a kalendáriumok rongyos lapjain: Venus, a humanizmus megtestesítője elvette Mars  
hadisten  minden  fegyverét,  Mars  mezítelen.  Ma  is  látható  a  vesztfáliai  tanácsteremben  az  élethűen  
megfestett békebiztosok lába előtt a láncra vert kutya; az akkori embereknek ez azt jelentette, nem lesznek  
többé  háborúk.  Századunk  végéről  visszatekintve  tudjuk,  mindez  álom  volt  csupán.  Minden  ország  
sokszorosan  megszenvedte,  Magyarország  pedig  súlyos  veszteségekkel  fizetett  érte,  hogy  Európa  
garanciális,  univerzális  békerendszere  három  és  fél  évszázadon  át  az  maradt,  ami  volt,  vágyott  
elképzelés.” R. Várkonyi Á.: A vesztfáliai béke Európája i. m. 957–960.
616 Münch, P.: Deutschland 1648 i. m. 151–152.
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6. A Fronde (1648–1654)   

A  vesztfáliai  békekötés  során  elért  francia  külpolitikai  sikert  azonban  hamarosan 
beárnyékolta  a  belpolitikai  bizonytalanság,  a  Franciaországban  éppen  ekkor  kitört 
polgárháború.

Ahhoz,  hogy  megérthessük  XIV.  Lajos  későbbi  uralkodásának  főbb 
mozgatórugóit,  mindenképpen  elemezni  kell  egy  olyan  eseményt,  amely  alapvetően 
rányomta  a  bélyegét  az  akkor  még  csak  tizedik  életévében  járó  gyermekkirály 
lelkivilágára, Párizshoz való viszonyára, abszolutizmusának kialakítására. Ez pedig az 
1648–1654 között zajló francia polgárháború, a Fronde volt.617 Az ennek során átéltek 
mély nyomot hagytak az ifjú uralkodóban, és ennek tapasztalatait soha nem feledte. A 
Fronde eseményeiről  a  Theatrum  Europaeum VI.  és  VII.  kötete  tudósít,  évszámok 
szerinti rendszerezésben, az események ismertetetésén túlmenően szó szerint közzétéve 
az ekkor keletkezett dokumentumokat is. 

 6.1 Állam az államban – a Párizsi Parlament  

Mindenképpen szólni kell a francia — különösen a párizsi — parlamentek szerepéről 
ahhoz, hogy meg lehessen érteni a Fronde kitörésének okait és az események lefolyását. 
A  francia  parlamentek  még  IX.  Szent  Lajos  (1226–1270)  idején  jöttek  létre.618 A 
Parlament  a  Királyi  Kúria  utódaként  a  Legfelsőbb  Bíróság  szerepét  töltötte  be.  A 
testület  elsődleges  feladatkörét  jelentették  a  különböző  joghatóságok  közötti 
kompetenciaviták,  a  főbenjáró  bűnök  (például  felségsértés),  valamint  a  király 
személyével  és  érdekeivel  közvetlen  kapcsolatban  álló  ügyek.  A  tisztán  bírói 
tevékenység mellett a Parlament tagjai adminisztratív és politikai feladatokat is kaptak, 
illetve szereztek a kormányzattól. A bírákat (conseiller, tanácsos) gyakran megbízták 
diplomáciai küldetésekkel, politikai konfliktusokban döntőbírónak, békéltetőnek kérték 
fel  őket.  A  Parlament  feladata  volt  továbbá,  hogy  Párizs  ellátását,  köztisztaságát 
szabályozza, veszély esetén védelmét megszervezze, a Párizsi Egyetem felett pedig a 
joghatóság mellett felügyeletet is gyakorolt. Válsághelyzetekben a király parancsára a 
bíróság felfüggesztette  igazságszolgáltatási  tevékenységét,  és kizárólag Franciaország 
aktuális problémájának a megoldásáról tanácskozott.  A Parlament dolga volt a király 
jogainak a védelme, és ezt akár az uralkodóval szemben is érvényre juttatta (például 
tiltakozott túlzott mértékű birtokadományozások, fontos jogokról való lemondás miatt). 
A Parlament folyamatosan igyekezett bővíteni saját jogkörét, többnyire úgy, hogy a már 
meglevő  kompetenciáit  átértelmezte,  továbbfejlesztette,  így  például  a  parlamenti 
kihirdetés (publication) és az ezzel  együtt  járó bejegyzés  (enregistrement) eredetileg 
csupán a rendeletek, törvények nagyobb ismertségére szolgált, a parlamenti tanácsosok 
azonban úgy kezdték értelmezni hozzájárulásukat, mint immár olyan kötelező aktust, 
amely nélkül a törvény nem léphet érvénybe. A kihirdetés és bejegyzés megtagadásából 
politikai fegyvert kovácsoltak: a hozzájuk érkezett törvényeket véleményezték, egyes 
iratok  bejegyzését  elutasították,  másokét  hónapokig  húzták-vonták,  így  próbálták 
megakadályozni a számukra kedvezőtlen döntések életbe léptetését.619 A Parlamentek 
nemcsak  főtörvényszékek  voltak,  hanem idővel  jelentős  politikai  hatalomra  is  szert 

617 A Fronde szót eredetileg a párizsi utcagyerekek parittyájára használták. Hahner Péter: Franciaország 
története. Bp. 2002. 96. 
618 A Párizsi Parlament különösen XI. Lajos (1461–1483) uralkodása óta foglalt el egyedülálló helyet a 
világon. Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 60.
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tettek.620 A parlamentek közül legjelentősebb volt a párizsi, amely hét kamarából állt. 
Az úgynevezett Nagy Kamarának (Grande Chambre) egyre nagyobb lett a befolyása az 
államügyekre is.621 A többi kamara a kormányzás részletkérdéseivel foglalkozott.622 A 
Nagy  Kamara  alá  számos  nagy  jelentőségű  ügy  tartozott  (törvények,  rendeletek 
beiktatása, adókulcs, adórendszer szabályozásának a joga stb.). Tagjai jogászok voltak. 
Jogi indokokra hivatkozva nemegyszer szembeszegültek a király intézkedéseivel. A 17. 
század  során  különösen  gyakorivá  váltak  ezek  az  összeütközések.  XIII.  Lajos 
megpróbált  erőteljesen  fellépni  a  parlamentek  megnövekedett  hatásköre  ellen,  és 
korlátozni  hatalmukat.  A  Parlament  elnöke  különösen  erős  politikai  befolyással 
rendelkezett.  XIV. Lajos időnként  úgy kísérelte  meg leszerelni  a parlament  elnökét, 
hogy  belpolitikai  feladattal  bízta  meg  (például  Egyházon  belüli  pártviszályok  és 
személyes  nézeteltérések  elsimítása).623 A  francia  parlamentek  nem  a  modern 
értelemben  vett  népképviseleti  szervek voltak.  A bírákra  („a parlament  uraira”)  úgy 
tekintettek, mint akik Franciaország alaptörvényeinek őrzői.624 

XIV.  Lajos  a  Grand  Dauphinnek  írt  memoárjaiban  így  emlékezett  vissza  a 
Párizsi Parlament megreformálásáról (1661).

„Számtalan  okból  neki  kellett  látni  az  igazságügy  reformjának,  csökkenteni  a  legfőbb 
testületek  hatalmát,  melyek  azzal  az  ürüggyel,  hogy ítéletük megfellebbezhetetlen,  legfelsőbb és  
legvégsőbb,  lassanként  felvették  a  Legfelsőbb  Bíróságok  nevet,  és  mint  legfelsőbb,  független 
hatalomként tekintettek magukra. Tudattam velük, hogy nem tűröm tovább az üzelmeiket. És hogy 
példát statuáljak, a párizsi Pénzügyek Bíróságától (Cour des Aides), mely néhány ítélkezésben élen 
járt abban, hogy eltérjen a feladatától, elküldtem néhány vétkes tisztségviselőt remélve, hogy ez az 
idejekorán alkalmazott módszer elejét veszi annak, hogy a jövőben gyakran kelljen alkalmaznom,  
és  ez  be  is  vált.  Nem  sokkal  ezután  még  jobban  megérttettem  velük  szándékaimat  a  Magas 
Tanácsom ünnepélyes határozata révén.625 És ez elegendőnek is bizonyult  ahhoz,  hogy békében 
éljenek egymással,  csupán néhány jelentéktelen nézeteltérés  támadt közöttük, melyek egyáltalán 
nem zavarták  meg  az  ügymenetet.  Ezek a bíróságok az  akaratom szerint  működtek,  a  kiadott 
rendeletek alapján. Ezzel  a határozatommal  megtiltottam nekik, hogy tanácsommal ellentétesen 
cselekedjenek,  és  megmagyaráztam  nekik,  hogy  egymás  közötti  sérelmeikkel  kizárólag  hozzám 
forduljanak, továbbá, hogy azért ruháztam rájuk a hatalmat, hogy az alattvalóink között tegyenek 
igazságot,  és  nem  pedig  azért,  hogy  ők  maguk  legyenek  a  végső  igazságszolgáltatás,  mivel  az 
teljesen a Koronát és magát a királyt illeti.”626 

619 Novák Veronika: Hírek, Hatalom, Társadalom. Információáramlás Párizsban a középkor végén. Bp. 
2007. 57–58.
620 „A  Parlament  nélkül  nincs  Monarchia”  formulával  (Sans  Parlament  pas  de  monarchie)  sokan 
hallgatólagosan egyetértettek. A Párizsi Parlament bírósági udvar, a világon a legrégibb és a leghíresebb  
törvényszék,  a  Cité  palotájában  helyezkedett  el,  egy  régi  királyi  rezidenciában.  Hatásköre  kiterjedt  a  
Királyság egyharmadára. Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 60–61. 
621 A Nagy Kamara a  pairek udvara volt, továbbá a vér szerinti és egyéb hercegek is helyet  foglaltak 
benne. Ez az udvar gátolni tudta a nemesi kezdeményezéseket. A Parlament fő feladata általában a királyi 
törvények beiktatása volt. Ez a mechanizmus a Parlamentet lassanként a jog és a rendeletek őrzőjévé  
tette, kicsit hasonlóan egy alkotmányos szenátushoz.  Ebből adódott egy kettős „kísértés”. Az első az volt,  
hogy a Párizsi Parlament fokozza saját törvényhozói szerepét, a másik szerint pedig a Párizsi Parlament 
egyfajta londoni Parlamentté alakul át, amely megváltoztatná a fennálló kormányzati formát azáltal, hogy 
rejtve  alkotmányos  jelleget  kölcsönözne  neki.  Ez  a  kétfajta  „kísértés”  1648-ban  Párizsban  utat  tört  
magának,  amelyhez  hozzájárult,  hogy  I.  Károly  angol  királyt  ekkor  vetették  börtönbe,  és  az  angol  
Parlament 1648. december 23-án elhatározta, hogy bíróság elé állítja. Uo. 61.     
622 A legfelsőbb bíróságok vagy testületek az igazságszolgáltatás legvégsőbb állomásai voltak. Magukba  
foglalták  a  parlamenteket  (polgári  és  bűnügyi  ügyek),  a  Nagy  Tanácsot  (javadalmazások  ügye,  
bíráskodási konfliktusok a legfelsőbb bíróságok között), a Számvevő Kamarát (közpénzek vizsgálata) és 
a Pénzügyi Bíróságot. Louis XIV.: Mémoires i. m. 78.
623 Saint-Simon i. m. 78–79.
624 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 56.
625 A Magas Tanács 1661. július 8-i határozata elrendelte, hogy a legfelsőbb bíróságok a Királyi Tanács 
határozatainak legyenek alárendelve. Louis XIV.: Mémoires i. m. 78.
626 Uo. 78–79.

146



1673. február 24-én XIV. Lajos rendeletet  adott  ki a parlamentek jogkörének 
korlátozásáról, ezzel mintegy betetőzve a már atyja által megkezdett parlamentek elleni 
harcot. Ebben a rendeletben a király gyakorlatilag megtiltotta a parlamenteknek, hogy 
élhessenek a királyi  rendeletek megvitatásának és az ezek ellen való tiltakozásnak a 
hagyományos jogával.627 

1648.  január  15-én  a  régensnő  a  Parlamentbe  ment,  hogy  lit  de  justice-t628 

tartsanak egy sor adóügyi ediktum törvénybe iktatásáról, melyeket Particelli629 készített 
elő. Omer Talon,630 a Parlament elnöke így fogalmazta meg a tisztségviselők érzéseit a 
kormánnyal szemben. „Egykor a királyi ülések a Parlamentben a nagyság, a fenség és  
a  ceremoniális  esemény  megnyilvánulásai  voltak,  manapság  viszont  Őfelsége  nagy  
zajjal,  lármával,  trombitaszóval  és  félelmet  keltően  érkezik  a  Parlamentbe.” Ezután 
Talon könyörögve és fenyegetőzve kérte a királynőt, hogy változtassa meg a politikáját, 
és tartsa tiszteletben a Monarchia hagyományait: „Önön a sor Madame, hogy gondolja  
át  ezeket  a  dolgokat,  és  adjon  válaszokat  korunk  minden  nyomorúságára,  amikor  
lakosztályában és a kápolnában elmélkedik. Gondoljon arra, hogy a háború folytatása  
milyen  hatalmas  terhet  ró  a  vidéken  élőkre.”  Mazarin  annak  érdekében,  hogy 
megnyerje magának a Parlamentet, engedélyezte számukra a paulette631 felújítását, míg 
az udvar más hivatalainak (például Számvevő Kamara,  Magas Tanács stb.) több évi 

627  Kora újkori egyetemes i. m. 85.
628 Az  Ancien Régime idején Franciaországban sajátos parlamenti gyűlés a király elnökletével,  mely a 
királyi  ediktumok,  valamint  fontos  határozatok,  törvények  beiktatására,  pl.  régensség  vagy  a  király 
nagykorúsításának  bejelentésére  szolgált.  Segítségével  a  király  érvényesítette  korlátlan  uralkodási 
hatalmát,  és  akár  a  Parlamentet  korlátozó  ediktumot  is  beiktathatott.  A középkorban  a  lit  de  justice 
magasrangú  arisztokraták  súlyos  bűneinek  bírósági  tárgyalására  szolgált.  A 16.  században  kezdték  a 
királyi  ediktumok  beiktatására  alkalmazni.  XIII.  Lajos  uralkodásától  kezdve  a  Párizsi  Parlament 
sajátosságává vált, hogy a király rendszeresen látogatta a parlamenti üléseket. Az utolsó  lit de justice-t 
1787-ben Versailles-ban tartották, XVI. Lajos uralkodása alatt. A lit de justice-ket Párizsban, a Parlament 
Nagy Kamarájában,  a  Citén  levő  korábbi  királyi  palotában  tartották,  melyet  még ma  is  Igazságügyi  
Palotának  (Palais  de  Justice)  neveznek.  A király  a  Sainte-Chapelle-ben  elvégzett  rövid  ájtatoskodást  
követően a kancellár, a vér szerint hercegek, más hercegek, főurak, bíborosok és marsallok kíséretében 
belépett  a  terembe,  és  elfoglalta  helyét  a  terem  egyik  sarkában  felállított  ágyszerű,  baldachinos 
emelvényen elhelyezett  párnákon – innen ered  az  elnevezés,  lit=ágy.  A  lit (ágy)  öt  párnából  állt:  az 
egyiken ült, egy másiknak a hátát támasztotta, két másikon két oldalt a karját pihentette, az ötödikre pedig 
a lábát  helyezte.  Jobbján és balján padokon ültek a főurak és  a főpapok.  A király előtti  teret  üresen  
hagyták,  hogy az ügyeket  bizalmasan vitathassa meg.  Senki sem hagyhatta  el a helyét,  és senki sem 
közelíthetett engedély nélkül az emelvényhez. A király csupán néhány bevezető szót szólt, majd a „Mon 
chancelier Vous dira le reste” („Kancellárom, a többit majd Ön elmondja”) formulával átadta a szót a 
kancellárnak,  aki  a  király  lábánál  ülve  hangosan  felolvasta  a  királyi  deklaráció  többi  részét  pl.  a 
régensségről,  a  nagykorúsításról  vagy  akár  a  háborúról,  vagy  a  békéről  szóló  deklarációt.  www.  fr. 
wikipedia.org/wiki/Lit de justice. 2009. 11. 10. 1643-ban zajlott le XIV. Lajos első lit de justice-e, azaz 
formális találkozása a Párizsi Parlament uraival. Ennek az ülésnek az volt a célja, hogy eltöröljék XIII.  
Lajos  végrendeletét,  és  hitvesét,  Ausztriai  Annát  kinevezzék  régenssé  –  oldalán  Mazarin  bíborossal.  
Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 56. 
629 Michel Particelli d’Emery (1596–1650), a pénzügyek főfelügyelője.  Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 
760. 
630 Omer Talon (1595–1652), l’Estang hűbérura, általános ügyvéd. Uo. 766.
631 Korábban  a  hivatalok,  tisztségek  gyakran  családon  belül  maradva  egyik  családtagról  a  másikra 
szálltak. Ennek egy törvényes feltétele az volt, hogy az előző tisztség viselője legalább negyven napig 
még éljen azt követően, hogy az utóda megkapta a címet, máskülönben a hivatal, tisztség visszaszállt a 
királyra. Ezt a késleltetési időszakot törölte el 1604-ben IV. Henrik és első minisztere, Sully (Maximilien 
de Béthune, de Rosny márki, majd de Rosny herceg (1559–1641), a pénzügyek főfelügyelője. Uo. 766.) 
oly módon, hogy ún. „éves jogot” kellett megvásárolni, mintegy a hirtelen halál elleni biztosítékként. Így  
keletkezett a híres „paulette”,  amely a gazdag adóbérlőről,  Charles Paulet-ről kapta a nevét, mivel  rá 
bízták  ennek  az  adónak  (éves  díjnak)  a  beszedését.  Ez  adófajta  jelentős  fordulópontot  jelentett  a 
„negyedik  rend”  felemelkedésében,  melynek  legtipikusabb  példája  Pierre  Séguier,  aki  Franciaország 
kancellárja lett. Uo. 55–56.   
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járandóságukról  le  kellett  mondaniuk.  Mazarin  próbálkozása  azonban  szolidaritási 
mozgalmat  indított  el  az udvar tisztségviselői  között.  1648. május 13-án „egyesülési 
határozatot” hoztak, amelyben arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az összes udvari 
tisztségviselőt az Igazságügyi Palota Szent Lajos Kamarában (La Chambre Saint Louis) 
tartott  ülésen  egyesítik.  Ennek  keretén  belül  egy  27  cikkelyből  álló  követeléslistát 
állítottak  össze,  melynek  fő  pontjai  között  szerepelt,  hogy  az  intendánsok 
visszahívhatók  legyenek  (1.  pont),  az  udvari  intézmények  beleegyezése  nélkül  nem 
lehet adót emelni, az erről való szavazás jogával pedig ellenőrzés alá helyezik a Koronát 
(3. pont).  A 6-os cikkely igazságügyi  szabályozásra vonatkozik,  amely garantálja az 
egyén személyes  szabadságát:  eszerint  kihallgatás nélkül egyetlen egy alattvalót sem 
lehet  24 óránál  tovább börtönben tartani.  Azokat  a  fogva tartottakat  pedig,  akiket  a 
tárgyalás  során  nem  ítéltek  el,  szabadon  kell  bocsátani,  és  javaikat  vissza  kell 
szolgáltatni,  királyi  tisztségviselő  pedig  nem lehet  királyi  elfogatóparancs  alanya.  A 
Szent  Lajos  Kamara  továbbá  követelte  a  titkos  kiadások  és  a  közvetlen  adók 
csökkentését, minden szerződés és kölcsön megsemmisítését, és egy olyan igazságügyi 
kamara felállítását, amely a pénzügyi műveleteket felügyeli, és megbüntetheti a hűtlen 
kezelést.  Július  18-án  Franciaország  kénytelen  volt  egyetemes  csődöt  bejelenteni,  a 
kölcsönszerződéseket visszavonni, július 31-én a Szent Lajos Kamara javaslatai részben 
törvényerőre  emelkedtek.  Mindez  kétségtelenül  Franciaország  egyfajta  gyámság  alá 
helyezését és egy korlátozott monarchia kezdetét jelentette.632  

A Frondot hagyományosan három nagy szakaszra tagolják:
1. a parlamentek Frondja (1648–1649)
2. a hercegek Frondja (1650–1651)
3. Condé herceg Frondja (1651–1653)633

Tejedelmi okok miatt természetesen nincs lehetőség a Fronde különböző eseményeinek 
részletes ismertetésére, csak a polgárháború főbb összefüggéseinek áttekintésére, ezúttal 
is felhasználva a Theatrum Europaeum megfelelő szövegrészeit. 

 6.2 A Fronde értékelése     

A  Fronde polgárháború  volt,  a  politikai  és  társadalmi  rendszer  általános  válsága. 
Minden  társadalmi  réteg  elégedetlen  volt:  a  főnemesek  a  régi  politikai  hatalmukat 
akarták visszaszerezni, a bírói és pénzügyi tisztségviselők féltékenyek voltak a királyi 
hivatalnokokra, és a háttérben ott állt a nyomorgó, éhező nép, amely kimerült volt a 
szakadatlan háborúktól és rendkívül magas adóktól. A fő bűnbak azonban mindvégig 
Mazarin volt.634 

Mindezt  jól  tükrözi  a  franciaországi  rendek  Mazarin-ellenes  határozata: 
„Megtörtént a Királyság történetében, hogy egy idegen, név szerint Giulio Mazarin jelentős pozíciót 
foglalt el az Állam ügyeinek irányításában, ahová nem származása és születése jogán, mégcsak nem 
is  az  Államnak  tett  szolgálatai,  illetve  erényei  miatt  került.  Mindenki  előtt  ismert  tény,  hogy 
Mazarin szicíliai születésű, és születésénél fogva a spanyol király alattvalója. Korábban nem volt 
más, csak különböző magasrangú személyek szolgája. Rómában förtelmes bujaságokban vett részt, 
majd  a  spanyol  király  szolgálatában  undorító,  fortélyos  és  zavaros  ügyekbe  keveredett. 
Franciaországba  jövet  beférkőzött  a  Királyság  legelőkelőbb  urainak  kegyeibe,  akik  sajnálatos 
módon magas rangra emelték. Idővel nagy hatalomra tett szert, és a Királyság minden más uránál  
többre tartotta magát. A királynő kegyeibe is csalárd módon beférkőzött. A kormányzati ügyekbe 
magán kívül senki másnak nem engedett beleszólást Franciaország nagy bosszúságára, amellyel az 
ország kivívta az idegen nemzetek gúnyolódását. Immáron hat éve csak árt az országnak, mindent  

632 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 34–35.
633 Hahner P.: A régi rend i. m. 348–349.
634 Hahner P.: Franciaország i. m. 96.  
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tönkretesz, és kirabol. Az ellene fellázadókat fegyveresei segítségével kíméletlenül leveri. Számos 
hivatalnokot  menesztett,  illetve  nyilvánított  kegyvesztetté,  akik  pedig  korábban  hűségesen 
szolgálták  az  országot.  Volt,  akit  egyenesen  méreggel  öletett  meg,  például  Barillon  parlamenti  
elnököt,635 aki pedig a Királyság és az Állam szolgálatában az egyik legbuzgóbb volt. Senki mást  
nem tűrt meg maga körül, csak gonosz, becsület és hit nélküli bábjait, akik árulók gonosztevők, 
elvetemültek  és  aljasok  voltak.  A  kiskorú  királyt  befolyása  alá  vonta,  ahelyett,  hogy  jó 
kormányzásra tanította volna, csak rossz tanácsokat adott neki. Ellenszenvet ébresztett benne az 
őszinte  emberek,  a  Parlament  iránt.  Hű városai  ellen  is  folyamatosan  uszította  az  ifjú  királyt,  
amelyet  az  idővel  egyáltalán  nem  látogatott  meg.  Az  országot  folyamatosan  rabolta,  hatalmas 
vagyont  halmozott  fel.  Az  értékes  műkincseket  tulajdonába  vette.  Újra  divatba  hozta  a 
kockajátékot és egyéb szerencsejátékokat, ezzel is növelve az erkölcstelenséget. Megnövekedtek az 
erőszakos leányszöktetések is, amelyek pedig már több mint száz éve nem fordultak elő. Erőszakot 
tett  az  igazságosságon,  a  jogszerű  büntetőeljárásokat  akadályozta,  szörnyűséges 
bűncselekményeket  elkövetett  gonosztevőket  felmentett,  és  felhasználta  őket  aljas  céljaira. 
Beavatkozott a tárgyalások menetébe, magas méltóságú tisztviselőket eltávolított állásából, a neki 
nem tetsző  ítéleteket  gúnyolódva  megsemmisítette.  Az  elbocsátott  becsületes  tisztviselők  helyett 
olyan embereket vett maga mellé, akik korábban lakájok és istállószolgák voltak. A király pénzügyi 
kamarásait  megverette,  az  adókat  saját  céljaira  használta  fel,  miközben a nép  nyomorgott.  Az 
Állam  50–60  milliós  készpénzkészletét  kimerítette,  ráadásul  előre  beszedette  három  év  királyi 
bevételeit, amelyet ugyancsak eltékozolt. Ezzel a költségvetés rendjét teljesen összezavarta. Napról-
napra egyre elviselhetetlenebb adókat kreált, amelyeket kegyetlen módszerekkel és kínzásokkal be 
is  hajtott.  Erre  a célra  külön gonosztevőket  bérelt  fel,  akiket a nép „ördögöknek” nevezett,  és  
akiknek a megjelenése egy-egy faluban halálos riadalmat keltett. A szegény franciák halálra voltak 
rémülve,  és  miután  javaikat  elvették,  már  annak  is  örültek,  hogy  legalább  puszta  életük 
megmaradt. A börtönök tele voltak olyanokkal, akik nem tudták fizetni az adót. Számuk elérte a 
23000-et.  Évente  több  ezren  haltak  éhen.  A  katonák  bérét  sem  fizette.  Nem  gondoskodott  a  
tengerészekről és a tüzérekről sem. Semmi jutalmat nem adott azoknak, akik életüket és vérüket 
áldozták Franciaországért, sőt ellenkezőleg, sokszor a keserű éhezés sorsára jutottak. A hadvezérek 
sem kapták meg időben zsoldjukat. Az ország elvesztett több mint 180000 katonát, míg ő dőzsölt a 
javakban. A hadszíntereken is rosszul irányította a hadsereget, például az itáliai hadjárat során. 
Előnyös  békéket  utasított  el,  hogy  tovább  folytathassa  visszaéléseit.  De  hasonló  módon  járt  el 
Katalóniában, Kortrijk városánál és Nápolyban is. Az egész Királyságot a legnagyobb veszélybe 
sodorta, és bűnös uralmáról nem akar lemondani. Azonban Franciaország rendjei nem hajlandóak 
tovább tűrni, hogy egy idegen a királyt és a Királyi Házat örökre szolgaságba taszítsa. Továbbá a 
rendek követelik, hogy Mazarint le kell tartóztatni, a Királyság pénzét, amelyet elrabolt, vissza kell 
szolgáltatnia, és cimboráival együtt, mint gonosztevőt meg kell büntetni. Ezt követeli Franciaország 
három rendjétől a király és az Állam érdeke és védelme. Franciaországot újra az isteni és királyi  
törvények szerint kell kormányozni.”636 

A Fronde a felkelők szempontjából kudarcként értékelhető, mivel nem követte 
politikai szakítás vagy társadalmi összeomlás. Azonban kétségtelenül voltak forradalmi 
vonásai.  A  polgárháború  alatt  kifejezésre  jutott  a  Monarchia  ellenőrzésére  irányuló 
törekvés, amely a Szent Lajos Kamara által  megfogalmazott  akarat volt.  A hercegek 
célja is ez volt, akik magukhoz akarták ragadni a kormányzást. Úgy vélték, hogy magas 
származásúk  őket  már  eleve  erre  predesztinálja,  amelyhez  Condé  esetében  még 
hozzáadódtak a csatamezőkön korábban szerzett elévülhetetlen érdemei is.637 

„Január  18-án  a  királyi  palotában Királyi  Tanácsot  tartottak.  A gyűlésen  részt  vett  a 
király,  a  régens  királynő,  a  két  fivér,  Condé és  Conti  herceg,  Longueville  herceg638 és  Mazarin 
bíboros. A királynő parancsba adta, hogy az ajtókat zárják be, és senkit ne engedjenek be. Condé  
herceg  embereit,  akik  a  közelben  akartak  maradni,  a  testőrök  kiszorították  onnan.  Mihelyt  a 
Tanács  befejezte  munkáját,  elsőként  a király  távozott,  majd  követte  őt  a  királynő és  Mazarin. 
Ezután a valószínűleg mit sem sejtő hercegek is távozni készültek, azonban a Királyi Gárda tagjai  

635 Jean-Jacques de Barillon (1601–1646), a Párizsi Parlament elnöke.  Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 
731.
636 TE VI. 892–894.
637 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 41.
638 Henri  d’Orléans,  Dunois grófja,  Neuchâtel  hercege  (1595–1663),  Franciaország pairje,  Normandia 
kormányzója. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 753.
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ebben megakadályozták őket, amelynek M. Guitaut volt a kapitánya.639 Korábban ő tartóztatta le 
M.  Broussel  parlamenti  tanácsost  is.640 M.  Guitaut  odament  Condé  herceghez,  udvariasan 
bemutatkozott  neki,  majd  azt  mondta,  hogy  a  király  parancsa  értelmében  kötelessége  őt 
letartóztatni. Condé erre spanyolul azt kérdezte M. Guitaut-tól, hogy vajon gúnyolódik-e vele, és 
nem ismeri őt? M. Guitaut azt felelte, hogy nagyon is jól ismeri a nagyurat, de ennek ellenére a  
király parancsának kell engedelmeskednie. Ezt követően Condé a királynővel akart beszélni, de a  
gárdaparancsnok azt a választ adta, hogy erre sajnos nincs mód. Ezután a királyi palota kertjén 
keresztül elvezették a három herceget, a király díszhintójába ültették őket, majd a Richelieu kapun 
keresztül elhajtottak velük. Két alhadnagy és 12 királyi testőr kísérte őket. Egy Villete nevű falun 
haladtak keresztül, amikor a díszhintó felborult, de végül sikerült elszállítani őket a vincennes-i  
erdőben  levő  kastélyba.  A  történtekről  a  királynő  tájékoztatást  adott  l’Hôpital  marsallnak,641 

Párizs  kormányzójának,  és  megparancsolta  neki,  hogy minden eszközzel  akadályozzon meg egy 
lehetséges felkelést. Ezután Condé herceg főintendánsát is letartóztatták. A letartóztatások hírére 
több  előkelő  úr  is  megszökött  Párizsból,  név  szerint  Bouillon  herceg,  Turenne  marsall,  La 
Moussaye és Duras őrgrófok,642 Marillac643 és Rohan-Chabot644 hercegek. További intézkedésként 
Condé,  Conti  és  Longueville  herceg  palotáiban  minden  írást,  ékszert,  ezüstneműt,  készpénzt 
lefoglaltak, és az udvarba szállították őket.”645 

A  Fronde-ot  a  társadalmi  erők mozgósítása  és  egyesülése  tartotta  fenn ilyen 
sokáig.  Alapvetően  Párizsra  terjedt  ki,  és  a  hivatali  nemesség  vezette.  Társadalmi 
jelentősége a legfelsőbb bíróságok uralmán és az őket körülvevő bírói világon alapult. A 
párizsi  polgárok,  akiket  nyugtalanítottak  Mazarin  adóügyi  rendelkezései,  csupán  a 
nemességet követték. A párizsi népet a nehéz gazdasági helyzet érzékenyen érintette, 
akiket  szónoklataikkal  a  plébánosok  is  nagymértékben  felbőszítettek,  akik  ahhoz  a 
püspökséghez tartoztak, ahol Retz bíboros646 volt a püspök. A Fronde Párizson kívülre 
való kiterjedése pedig a nemességnek volt köszönhető. A frondőr hercegek birtokaikon 
összegyűjtötték híveiket, rokonaikat, ezáltal képesek voltak csapatokat kiállítani, így a 
felkelések  az  ország  jelentős  területére  kiterjedtek,  ezzel  a  felkelésnek  a  katonai 
összecsapások következtében egyértelműen polgárháború jellege lett.647 

„Azonban ezt követően Bordeaux-ban kezdett éleződni egy olyan súlyos probléma, amely 
hosszú  ideig  lekötötte  a  király  és  csapatainak  figyelmét,  és  amely  az  országra  kiterjedő 
polgárháború első, Párizson kívüli állomása volt. Bordeaux-ban ugyanis súlyos nézeteltérés támadt 
az ottani királyi helytartó, Épernon herceg648 és az ottani Parlament között. A kormányzó ugyanis 

639 François de Pechpeyrou-Cominges, Guitaut hűbérura. Uo. 747.
640 Pierre Broussel (1576–1654), a Párizsi Parlament Grand-Chambre-jának a tanácsosa. Uo. 735.
641 François de l’Hôpital, Hallier és Rosnay grófja (1583–1660), Franciaország marsallja. Uo. 753.
642 Jacques Henri de Durfort, Duras gróf, majd Duras herceg (1626–1704), gárdakapitány, Franche-Comté 
kormányzója, Franciaország marsallja. Uo. 743.
643 René de Marillac (1639–1719), intendáns, államtanácsos. Uo. 755.
644 Henri de Chabot, Rohan-Chabot herceg (1616–1655). Uo. 763.
645 TE  VI.  1147–1149.  A  letartóztatásról  illusztrált  egylapos  nyomtatvány  is  készült,  amelynek 
középpontjában a vincennes-i kastély látható a  donjonnal, külön megjelölve az ABC betűivel a kastély 
legfontosabb  14  pontja  (kastély,  királyi  szobák,  fejedelmi  módon  berendezett  új  torony,  galériák,  
amelyeken körbe-körbe lehet sétálni, az őrség helye, az előudvar, a jeruzsálemi rend temploma, a kastély 
első kapuja, a kastély többi kapuja, a harangtorony, a kastély körüli vizesárok, a kastély körüli állatkert, a 
letartóztatott három herceg lakrésze és a Párizs felé nyíló kapu). Alul kis körben pedig a három herceg 
letartóztatását  ábrázolta  a  rézmetsző,  amelyhez  magyarázó  szöveg  is  tartozik.  A  metszet  hatalmas 
tumultust jelenít meg, amelyen több pisztolyt is lehet látni a szereplők kezeiben. M. Guitaut és Condé  
neve  külön ki  van emelve.  Vincennes  Castle  outside  Paris,  where  the Princes  of  Condé,  Conti  and  
Longueville were placed under House Arrest, 18 January 1650. John Roger Paas: The German Political 
Broadsheet 1600–1700. I–VIII. Wiesbaden 2005. VIII. 1649–1661. 79. P–2264.
646 Retz bíboros: Jean-François Paul de Gondi (1613–1679). Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 762. Gondi és 
a későbbi Retz bíboros tehát  ugyanaz  a személy.  Gondinak volt  egy nagybátyja  is,  Jean-François  de 
Gondi (1584–1654), aki haláláig Párizs érseki posztját töltötte be. Uo. 746.
647 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 41.
648 Bernard de Nogaret, Épernon herceg, de la Valette herceg (meghalt 1661-ben).  Petitfils, J-C.: Louis 
XIV. i. m. 743.
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megtiltotta, hogy bármilyen, király elleni deklarációt kihirdessenek. Ezért a polgárok megtámadták 
a testőrségét. Mindkét részről voltak sérültek, a kormányzó pedig visszavonult a kastélyába.”649 

A Richelieu korabeli parasztlázadások idején a katonáknak csupán parasztokkal 
kellett összecsapniuk, a Fronde alatt viszont jól felfegyverzett csapatokkal. Ráadásul a 
korszak két legkiválóbb francia hadvezére, Condé és Turenne ellen kellett harcolniuk, 
az előbbi ellen végig, az utóbbi ellen pedig annak átállásáig, akiket spanyol csapatok is 
segítettek. A Fronde azonban a kétségtelenül meglevő forradalmi vonásai ellenére nem 
volt  forradalom,  a  Monarchiát  a  lázadók  nem  akarták  megdönteni,  és  az  egyik 
alkalommal a Mazarin által megkérdezett parlamenti tisztségviselők kijelentették, hogy 
nem  kívánnak  azokba  az  államtitkokba  és  nemzetközi  ügyekbe  belekeveredni, 
amelyekkel  a  nagyhatalmú  bíboros-miniszter  foglalkozik.  A  bűnbak  szerepét  meg 
akarták  hagyni  Mazarinnek,  ő  állt  minden  támadás  célkeresztjében.  A  Fronde a 
régenskorszakban született,  amikor  a királyi  hatalom sokkal törékenyebbnek látszott, 
mint XIV. Lajos és a megelőző királyok uralkodása idején.650 

A  Theatrum Europaeum a  Franciaországban történtek  kapcsán teret  ad olyan 
elméleti  fejtegetéseknek  is,  amelyeket  világi  és  egyházi  személyek  írtak  a  királyi 
hatalom mibenlétéről, az uralkodó és a nép viszonyáról, a parlamentek szerepéről, és 
arról, hogy mi a teendő, ha egy kegyenc férkőzik az uralkodó kegyeibe. Ennek kapcsán 
a  szerző  kiemeli  IV.  János  portugál  király  (1640–1706)  tanácsadójának,  Franciscus 
Velascus Goveanusnak 1645-ben Lisszabonban megjelent könyvét. Goveanus szerint „a 
hatalom,  amelyet  a  nép  átruház  az  uralkodóra,  a  népnél  marad,  és  a  nép  szükség  esetén 
visszahívhatja a királyt, ha a szükség és a közösség érdeke úgy kívánja. Éppen ezért egyetlen egy 
fejedelem sem veheti el népétől mindazt, amit neki korábban önként adott, ha viszont ezt megteszi,  
akkor zsarnokká válik. A királyok minden határozatát a nép parlamentjének jóvá kell hagynia, és  
meg kell szavaznia. Franciaország kapcsán Goveanus kiemeli, hogy ott XIV. Lajos egy idegen káros 
gyámsága  alá  került,  ezért  mindenkinek  megengedett,  hogy  ebből  a  gyámságból  kiszabadítsa. 
Mazarin hatalmas pénzösszegekkel nem tud elszámolni, ezért a Párizsi Parlamentnek a világon a 
legnagyobb  joga  van  ahhoz,  hogy  megtegye,  amit  meg  kell  tennie  a  nép  érdekében,  amelynek 
minden tagja a legteljesebb mértékben egyenlő Isten előtt.”651 

A Parlament  teljhatalmat  adott  a régensnő és Mazarin kezébe,  remélve,  hogy 
ezért cserébe busásan megfizetik őket, a főnemesek pedig, akiket Richelieu eltávolított a 
hatalomból, megkísérelték azt visszaszerezni. Azonban a  frondőrök hosszú távon nem 
voltak  egységesek,  amit  Mazarin  ügyesen  kihasznált,  és  a  különböző  pártokat 
felhasználta, és kijátszotta egymás ellen. Az egység hiánya mellett a résztvevők céljai is 
nagymértékben  különböztek  egymástól:  a  bíróságok  tisztségviselői  örökletes 
tisztségeiket  féltették,  a  párizsi  polgárok  az  adóügyi  újítások  és  adóemelések  miatt 
nyugtalankodtak, a privilégiumaihoz és helyi hatalmához ragaszkodó nemesség pedig 
attól  tartott,  hogy  egy  erős  királyi  hatalom  megfosztja  ettől,  Retz  bíborost  pedig 
személyes  karriervágy  és  ambíció  vezérelte.  A  különbözőségek,  az  egység  hiánya 
megakadályozta,  hogy  a  királyi  hatalom  ellen  lázadók  egy  világos  programot 
649 TE VI. 624.  
650 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 41.
651 TE VI. 888–889.  „Több, mint tizenkét százada, hogy Franciaországnak királyai vannak, de ezek a  
királyok nem voltak mindig olyan teljhatalmúak, mint manapság. Hatalmukat sohasem szabályozták írott  
törvények, mint az aragoni királyokét. Csak a készen kapott, és eleinte a rendi gyűlések, később pedig a  
Parlament  kezébe  mintegy  letétbe  helyezett  szokások  mérsékelték.  A  koronák  közötti  tárgyalások  
rögzítésének  és  az  adórendeletek  hitelesítésének  képe  szinte  eltöröltetett  abból  a  bölcs  középszerből,  
amelyet  apáink a királyok túlzott  szabadsága és  a népek féktelensége  közt  leltek.  A jóságos és bölcs  
fejedelmek hatalmuk sava-borsának tekintették azt a középutat, mely már csak azért is hasznos volt, hogy  
az alattvalók is belekóstolhassanak a hatalomba, az ügyetlenek és rossz szándékúak pedig olybá vették,  
mint  kicsapongásaik  és  szeszélyeik  gátját.” Retz  i.  m.  52.  John  Locke  (1632–1704)   1690-ben  írt 
főművében (Két tanulmány a kormányzásról) elítélte az abszolút monarchiát, és azok mellett a polgári 
szabadságjogok mellett  érvelt,  amelyek  elvezettek az  angliai  dicsőséges  forradalomhoz (1688).  Jean-
Baptiste Duroselle: Európa népeinek története. Bp. 1993. 225–226. 
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fogalmazzanak  meg,  ami  egyhangú  támogatásra  találhatott  volna.  Az  esetenkénti 
merész és vakmerő proklamációkban az ősi jogok megvédéséről volt szó a Monarchia 
intézkedéseivel  szemben.  Az  egység  és  a  világos  cél  hiánya  magyarázza,  hogy  a 
mozgalom valójában soha nem érintette az egész társadalmat. A Párizsi Parlament tagjai 
vagy  a  főnemesek  nem  találtak  olyan  közbülső,  közvetítő  társadalmi  csoportokat, 
amelyek  magukkal  ragadhatták  volna  az  egész  francia  társadalmat,  mint  például  az 
angol  dzsentrik  Oliver  Cromwell  lordprotector  (1599–1658)  idején.  A zavargásokba 
lassanként egyre több francia fáradt bele, és egyre többen voltak, akik nem értették meg 
ennek a nagy felfordulásnak az okait.  A túlkapások,  az erőszak,  az állandó katonai 
összecsapások  megnehezítették  a  mindennapi  életet,  megzavarták  a  gazdasági 
tevékenységet,  és  végül  a  béke  és  nyugalom  miharabbi  visszaállításának  a  vágyát 
ébresztették fel.652               

A  Fronde egy  konfliktus  kifejeződése  volt  a  királyság  két  felfogása  –  a 
korlátozott monarchia és az abszolút monarchia között. A korlátozott monarchia hívei 
azt  hangsúlyozták,  hogy a királyi  hatalmat  az úgynevezett  alaptörvényeken keresztül 
korlátozni  kell,  és  ezeknek  az  alaptörvényeknek  az  őrzője  a  Párizsi  Parlament.  Az 
abszolút  monarchia  szükségessége  mellett  az  udvar  érvelt,  kiemelve,  hogy  a  király 
abszolút  hatalommal  rendelkezik  (pouvoir  absolu).  Ezt  többnyire  határok  nélküli 
hatalomként definiálják (sans contrôle,  sans restriction,  sans condition,  sans reserve). 
XIV. Lajos abszolút uralkodó, mert ő Királyságának törvényei felett áll és a hatalom 
birtokosa, az egyetlen személy, aki ki van véve ezek alól a törvények alól. Azonban azt 
ez  a  felfogás  sem  mondta  ki,  hogy  XIV.  Lajos  az  Isteni  parancsok,  a  természeti 
törvények vagy a nemzetközi jog felett áll.653 

652 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 41–42.
653 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 56. A modern természetjogi gondolkodás alapvetése Hugo Grotius  A 
háború és  a  béke jogáról című műve.  Grotius  könyvét  1625-ben  írta,  és  XIV.  Lajos  apjának,  XIII.  
Lajosnak ajánlotta. Fő mondanivalója, hogy a természetjogot Istennek lehet tulajdonítani. A természet az 
egyes emberek között rokonságot teremtett, ezért egyik embernek sem szabad a másik ellen törnie. A  
természetjogból ered a szerződések megtartásának kötelezettsége. A természet a tételes jog ősanyja. A 
természetjoghoz a hasznosság is hozzájárul.  A nemzetközi jog különbözik a természetjogtól,  mivel  a 
nemzetközi jog lényege,  hogy államok közötti megegyezés révén bizonyos jogszabályok jönnek létre, 
amelyek  nem  az  egyes  közösségek,  hanem  a  nagy  egész  hasznát  szolgálják.  A  nemzetközi  jog  a 
jogtudomány legelőkelőbb része.  A természetjog és  a  nemzetközi  jog szabályait  megszegő  nép  saját  
jövendő békéjének  védőbástyáit  is  megsemmisíti.  Az igazságosság  védelmezője  maga  Isten.  Nagyon 
fontosak az egyes államok közötti szövetségkötések. Háborút csakis a jog érvényesítése végett szabad 
indítani, a megkezdett háborút pedig csupán a jog és jóhiszeműség korlátai között szabad folytatni. A 
történelem minderre példákat és ítéleteket nyújt. Hugo Grotius: A háború és a béke jogáról. Bp. 1999. 8–
28.  „A forrongás  okát  csakis  a  törvények  megzavarásában  kell  keresni,  ami  aztán  észrevétlenül  az  
emberek elméjét is megzavarta, úgyhogy mielőtt bármiféle változást észleltünk volna, máris kialakult egy  
párt. Annyi bizonyos, hogy azok között, akik az 1648-as év folyamán akár a Parlamentben, akár más  
független testületben vitázgattak, mégcsak nem is sejtette senki, hogy mindez mire vezetett, sőt azt se,  
hogy  egyáltalán  mire  vezethet.  Mindent  úgy  mondtak  és  úgy  tettek,  ahogy  a  perekben  szokás,  
furfangoskodtak  és  ugyanakkor  kicsinyeskedtek,  amivel  szükségképpen  együttjár  a  konokság,  szöges  
ellentéte a hajlékonyságnak, márpedig ennél semmi sem szükségesebb a nagy horderejű dolgok vitelében.  
Ám ami a legcsodálatosabb, az effajta elmék összeesküvésnek minősítették volna azt az egyetértést, ami  
pedig egyedül képes leküzdeni az effajta zavarok keltette nehézségeket. Persze ők maguk is összeesküvést  
szőttek, csak éppen nem tudtak róla; és ilyen esetekben a jószándékúak vaksága rendszerint rövidesen azt  
eredményezi, hogy olyanok is beleavatkoznak a dologba, akik a közérdekbe beviszik a szenvedélyt meg a  
pártoskodást, és már akkor a jövő és a lehetőségek kártyájára tesznek, mikor a szabályos testületek csak  
a jelennel törődnek. Ez a kis elmefuttatás, azzal együtt, amit az előbb a parlamenti tanácskozásokról  
mondtam,  eléggé  mutatja,  milyen  zűrzavar  uralkodott  mindenütt  a  barikádemeléskor,  és  mekkorát  
tévednek, akik azt állítják, hogy ha nincs pártvezér, a párttól sem kell félni. Mert olykor egyetlen éjszaka  
elég hozzá, hogy megszülessék a vezér. Ennek a heves és hosszú lázadásnak, amelyről most beszélek, egy  
teljes esztendő alatt nem akadt feje; hanem aztán egyetlen pillanat alatt több feje nőtt, mint amennyi a  
pártnak kellett volna.” Retz i. m. 82.  
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A  Fronde végső  mérlege  lesújtó.  A  tartományok  pusztulásáért  elsősorban  a 
katonák tehetők felelőssé,  legyenek akár a király katonái vagy Condé hercegé,  vagy 
akár spanyolok, akár lotaringiaiak. Ezek a pusztító csapatok megsarcoltak, kifosztottak, 
feldúltak és felégettek számtalan várost és falvat, nőket és lányokat erőszakoltak meg, 
parasztokat és polgárokat kaszaboltak le vagy csonkítottak meg. A túlélők a felkelést 
követő pestis elől menekülve elhagyták lerombolt házaikat, és az erdőben bolyongva a 
farkasok között gyökerekkel, fakéreggel és döglött lovak romlott húsával táplálkoztak. 
A  termés,  a  vetőmag,  a  jószágok  –  mind  tönkrement,  elpusztult  vagy  ellopták.  A 
legsúlyosabban  érintett  területek  közé  tartozott  Párizs,  Picardie  és  Champagne.  Az 
élelmiszerellátás  teljesen  szervezetlen  volt.  A  járadékokat  nem  fizették,  az 
Államkincstár  kiürült,  mindenhol  anarchia  uralkodott.  Párizsban  több  mint  60000 
koldus  tengette  életét.  A nyomor  éveinek  köszönhetően  Franciaország  lakossága  20 
millióról 18 millióra esett vissza. A polgárháború súlyosbította a Spanyol-Amerikából 
(Dél-Amerika) érkező nemesfémszállítmányok csökkenése révén a gazdasági pangást, 
amely  a  Fronde után  is  fennállt.  1653/54-től  kezdve  néhány  teljesen  elpusztított 
területet leszámítva Île-de-France, Champagne és Picardie tartományokban a jó termés 
lehetővé tette a helyzet  normalizálódását.  A párizsi piacokon csökkent a búza ára,  a 
manufaktúrák termelése kezdett  helyreállni,  és ezzel  összefüggésben a kikötők, mint 
Bordeaux és La Rochelle kereskedelme is növekedésnek indult.654

Az ifjú király (aki a  Fronde különböző eseményeinek idején mindössze 10–16 
éves volt) részt vett a viharos lit de justice-ken, fogadta a parlamenti küldöttségeket, egy 
éjszaka pedig Saint-Germainbe kellett menekülnie.655

„1649.  január  6-án  (új  naptár  szerint)  a  gyermekkirály,  a  régensnő,  Mazarin  bíboros, 
Condé  herceg  és  más  magasrangú  személyek  a  legnagyobb  titokban  elhagyták  Párizst,  és 
visszatértek a Saint-Germaini kastélyba, ami mindenkit nagy meglepetésként ért. A király távozása 
utáni  reggelen  nagy  káosz  uralkodott  a  francia  fővárosban.  A  tömeg  újra  az  utcára  vonult. 
Megtámadtak szinte minden útjukba kerülő hintót, ezeket kifosztották, a lovakat elkötötték. Volt 
olyan hintó,  amely  300000 frankkal  volt  megrakva,  ezt  is  kifosztották.  A polgárság is  fegyvert 
ragadott, hogy megvédje javait a randalírozókkal szemben. A király távozásakor hátrahagyott két 
levelet,  amelyekben  kifejtette  Párizsból  való  szökésének  okait.  Az  egyiket  Párizs  város 
kormányzójának, Montbazon hercegnek656 címezte, a másikat pedig a város ülnökeinek. Ezekben a 
király kifejtette, hogy távozása szükségszerű volt, mivel Parlamentjének egyes hivatalnokai olyan 
messzire mentek, hogy nem tisztelték királyi hatalmát. Leveleiben a polgárokat biztosította arról, 
hogy  tőle  mindig  oltalmat  és  védelmet  remélhetnek,  amennyiben  nem  keverednek  bele  a 
zavargásokba. Válaszul a Párizsi Parlament még a király éjszakai szökését követő napon összeült, 
és kibocsátottak egy dekrétumot. Ebben elrendelték, hogy a város biztonságát a polgárságnak kell 
garantálnia, és el kell foglalniuk a város stratégiailag legfontosabb pontjait. Ennek végrehajtásában 
kiemelt  feladatot  szántak  a  céhmestereknek.  Elrendelték  továbbá,  hogy  a  felkelőknek  be  kell 
szolgáltatniuk fegyvereiket. A városba való ki-és belépést szigorúan ellenőrizni kell. A fővárosban 
és annak húsz mérföldes körzetében biztosítani kell a zavartalan élelmiszerellátást, ezért az élelmet 
hozó szekereknek szabad átjárást kell engedélyezni. A dekrétumot fel kell olvasni, és trombitások  
bevonásával  mindenfelé  közhírré  kell  tenni.  Továbbá  ki  kell  függeszteni  a  város  legfontosabb 
pontjain, és el kell küldeni a szomszédos városokba is, hogy ott is tudomást szerezzenek róla. A 
Parlament január 8-án még egy határozatot hozott, amely alapvetően Mazarin bíboros személyére 
vonatkozott.  Ebben a dekrétumban a parlament  leszögezte,  hogy Mazarin minden rendetlenség 
okozója a Királyságban, a kialakult visszás állapotokért és zűrzavarért egyedül őt terheli felelősség. 
Ezért a Parlament békebontónak nyilvánította, és ettől kezdve a Királyság ellenségének tekintette. 
A határozat Mazarint száműzte az udvarból, és a Királyság területét is nyolc napon belül el kellett 
hagynia. Amennyiben a bíboros ennek a felszólításnak nem tenne eleget,  arra az esetre nézve a 

654 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 113–114.
655 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 42. 
656 Hercule de Rohan-Guéméné, Montbazon herceg (1568–1654), fővadászmester, Párizs és Ile-de-France 
kormányzója. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 757.
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Királyság minden alattvalójának megparancsolták, hogy őt üldözzék, és mindenkinek megtiltották, 
hogy neki menedéket adjon. A jelenlegi dekrétumot az előzőhöz hasonlóan közhírré kell tenni.”657  

A felkelés egy másik éjszakáján, amikor a párizsiak felsorakoztak az ágyánál, 
úgy tett, mintha aludna,658 látta, amint az udvart lázadó csapatok támadják meg, látta, 
amint  barátja,  a  bíboros  unokaöccse,  Paul  Mancini  sérüléseibe  belehal  a  Faubourg-
Saint-Antoine-i  csatában,  és  maga  is  részt  vett  a  felkelők  elleni  katonai 
hadműveletekben.659

„1650. január 21-én a király, a királynő, a király fivére és Mazarin bíboros felkerekedett 
Párizsból,  és  az  udvar  egy  részével  Normandiába  vonult,  ahol  jelenleg  a  legnagyobb  veszély 
fenyegetett. Őfelsége a tartomány fővárosába, Rouenba hatalmas harangzúgás közepette vonult be, 
amely egész éjszaka tartott másnap reggelig. A bíboros a király hintaja előtt lovagolt a Királyság  
legelőkelőbb uraival együtt. A nép azt követelte, hogy láthassa a királyt, olyan gyakran futottak 
hozzá, hogy a hintónak számtalan alkalommal meg kellett állnia, és a nagy tülekedés miatt nem 
tudott továbbhaladni. Ezután Őfelsége szépen berendezett szállására vonult, ahol a magisztrátus 
átadta  neki  a  város  kulcsait,  a  király  azonban  barátságos  köszönetnyilvánítás  után  visszaadta 
nekik.  Ezután  a  királyi  családot  megvendégelték  édességgel,  spanyol  borral  és  egyéb 
ínyencségekkel, a bíboros úrnak pedig köszönetüket fejezték ki, hogy segített elrendezni a király 
megérkezését  Rouenba,  majd  mindkét  fél  újra  bókokkal  halmozta  el  egymást.  Bizonyos,  hogy 
Franciaország királya ezen az utazáson nyolc nap alatt személyes jelenlétével több dolgot rendezett  
el  Normandiában,  mintha  egy  nagy  hadsereget  küldött  volna  oda,  amelynek  sok  idejébe  és 
fáradtságába  került  volna,  hogy  ehhez  hasonló  eredményt  elérjen.  A  király  a  tartomány 
kormányzásával megbízta Harcourt herceget a fogoly Longueville herceg helyett. Ezután azonban 
zavargások kezdődtek Burgundiában és Champagne-ban is. A király Normandiából február 22-én 
érkezett vissza Párizsba, ahol határozatot hoztak arról, hogy az uralkodó utazzon el Champagne-ba 
és  Burgundiába  is,  hogy  személyes  jelenlétével  csendesítse  le  az  adófizetést  megtagadó 
tartományokat.”660   

657 TE  VI.  885–887.  Mazarin  minderről  így  vélekedett:  „Magasztalhatjuk  az  Urat,  hogy  Őfelsége  
elhagyta Párizst, mivel hamarosan bekerítettek minket. Az összeesküvés arra irányult, hogy letartóztassák  
a királyt. Ezek után már egyáltalán nem lehet reménykedni a király kiskorúságában. Nem lehet vitatni a  
Parlament hatalmát, és csak azt lehet tenni, ami neki tetszik”. Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 67.
658 A felháborodott nép a Palais Royal védtelen épülete előtt gyülekezett ezen a XIV. Lajos lelkivilágában  
oly mély nyomokat  hagyó  éjszakán.  Ausztriai  Anna a félelem legkisebb jele  nélkül  az ordítozók elé 
lépett, udvariasan üdvözölte őket, és arra kérte az izgatott embereket, hogy maradjanak csendben, hogy ne 
ébresszék fel  az alvó királyt.  Ezután már valamivel nyugodtabban azt kérdezték, hogy vajon a király 
csakugyan  ott  van-e?  A  régensnő  biztosította  őket,  hogy  az  ifjú  uralkodó  csakugyan  az  épületben 
tartózkodik, majd ennek bebizonyítására kinyittatta az ajtókat. A palotába lépve a szobák végtelen sora 
megfélemlítette a tiltakozókat. Néhányukat Ausztriai Anna felszólított, hogy csak halkan, lábujjhegyen 
lépdeljenek,  és  a  baldachinos  ágy  fellebbentett  függönyei  előtt,  amelyben  a  király  alszik,  lassanként 
vonuljanak  el.  A  megszeppenté  vált  tüntetők  végleg  megnyugodtak,  mélyen  megérintette  őket  fiatal 
uralkodójuk  alvó  ártatlanságának  a  látványa,  és  immár  lecsillapodva  visszavonultak.  A  teljesen 
felöltöztetett XIV. Lajos megkönnyebbülten mászott elő az ágyból,  majd anya és fia egymás karjaiba  
omlottak. A rögtönzött rendezés megóvta őket a legrosszabbtól.  Sylvia Jurewitz-Freischmidt: Herrinnen 
des Louvre. Frankreichs Regentinnen Maria de’Medici und Anne d’Autriche. Gernsbach 2005. 312.
659 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 42. 
660 TE VI. 1159. Az 1653. évi nyári–őszi hadjáratban XIV. Lajos személyesen is megjelent, ami nagy 
hatással volt katonáira, fokozta azok harci kedvét. Miután 1653 júliusában Turenne elfoglalta Rethelt, és 
sikerült  megakadályoznia  az  Oise  mentén  felfelé  haladó  Condé  túlerőben  levő  csapatainak  az  
előrenyomulását Párizs felé, XIV. Lajos ragaszkodott hozzá, hogy megszemlélje seregét, és július 16-án 
Mazarin kíséretében elindult a harctérre. Turenne főhadiszállása a Marle közelében fekvő Saint-Algis-ban 
volt,  ahol az uralkodót nagy örömujjongással,  ágyúlövésekkel  és díszsortűzzel  fogadták a katonák. A 
marsall  csapatai  egy részét  a  folyó  bal  partján levő Ribemont  felé  vezette,  ahol megütköztek Condé 
herceg előőrseivel. Az ekkor 15 éves XIV. Lajos egy magaslatról,  puskalövésnyi  távolságról  nézhette 
végig  az  egész  hadműveletet,  és  a  látottaktól  teljesen  el  volt  ragadtatva.  Amikor  a  tábornokok  azt  
javasolták, hogy az ellenség támadását megakadályozandó romboljanak le egy kőhidat, a serdülőkorban 
levő  ifjú  király  lelkesen  felkiáltott:  „inkább  még  építsünk  egy  tucatot,  és  romboljuk  le  őket!” 
Kimerültsége és időnkénti hasmenése ellenére sem fogadta meg első orvosa, Antoine Vallot (meghalt 
1671-ben)  tanácsait,  és  az  orvos  figyelmeztetésére  azt  válaszolta,  hogy  inkább  meghal,  semhogy 
elmulasszon  egy  olyan  alkalmat,  ahol  dicsősége  és  Királyságának  helyreállítása  forog  kockán. 
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Az ifjú uralkodó saját maga irányította Retz bíboros letartóztatását, kockáztatva, 
hogy ezzel kivívja a Kúria haragját.661

„1652. december 9-én (19-én) csütörtökön a király parancsára a Louvre-ban letartóztatták 
Retz bíborost,  miután a bíboros köszöntő beszédet mondott a királynak és az anyakirálynőnek. 
Mikor kilépett  a  király szobájából,  a  gárda egy századosa,  M.  Villequier662 őrizetbe  vette  Retz 
bíborost, akit először szobájába kísértek, majd este erős őrizet mellett átszállították a vincennes-i  
erdőben levő börtönbe. Miután mindez kiderült, a párizsi érsek késedelem nélkül két futárt indított 
útnak, az egyiket az orléans-i herceghez Blois-ba, a másikat pedig Rómába, X. Ince pápához, hogy  
tudósítsa őket a történtekről.  Még ugyanazon a napon az érsek a Notre Dame-ba összehívatta a 
főpapságot,  hogy  megvitassák  az  eseményeket.  Ezen  az  összejövetelen  többféle  elgondolás  is 
felmerült, azonban végül elfogadtak egy határozatot, miszerint a királyt a legalázatosabban kérni 
fogják Retz bíboros szabadon bocsátására.  December 10-én (20-án) ugyanezt kérte  a Sorbonne 
Egyetem rektora  is.  Mindezekre a kérelmekre a király azt  válaszolta,  hogy Ő, mint keresztény  
király az egyházat mindig nagy tiszteletben tartotta, és ez továbbra is így fog maradni. Azonban 
Retz  bíboros  letartóztatása  szükségszerű  volt  mind  az  Állam  érdekének,  mind  pedig  a  köz 
nyugalmának  a  szempontjából.  Olyan  információk  kerültek  a  király  birtokába,  amelyek  azt 
támasztották alá, hogy Retz ellene súlyos cselekedeteket követett el. Ezért a béke érdekében sokkal 
inkább előnyös a letartóztatása, mint a szabadsága. Ez volt az oka a bíboros bebörtönzésének.”663 

Időnként  néma  megfigyelőként,  időnként  pedig  aktív  cselekvőként  a  fiatal 
uralkodó elsajátította a Fronde alatt a méltóságteljesség, az uralkodás, a tárgyalás és a 
parancsolás művészetét,  annak gesztusait  és szavait.  XIV. Lajos valójában soha nem 
bocsátott  meg a  frondőröknek,  Condénak is  a legtiszteletteljesebb udvaroncnak és  a 
legodaadóbb tábornoknak kellett látszania a királyi megbocsátást követően. Retznek le 
kellett  mondania Párizs érsekének címéről,  és sokáig kellett  várnia arra,  hogy újra a 
király színe elé  kerülhessen. XIV. Lajos 1668. januárjában arra kérte a Parlamentet, 
hogy  küldötteket  küldjenek  Saint-Germainbe,  és  a  „zárt  ajtókról”  (portes  fermées) 
beszélt  nekik,  mintegy  jelezvén,  hogy  majd  a  kancellár  fogja  elmondani  nekik  a 
szándékait. Egész életében nem bízott azokban, akik résztvevői voltak a  Fronde-nak. 
Franciaország érdeke az volt, hogy ezek a vészterhes idők feledésbe merüljenek, hogy 
még  az  emléke  is  kitörlődjön XIV. Lajos  emlékezetéből,  mivel  olyan  mély  sebeket 
ejtettek benne. Az uralkodó ettől kezdve minden alattvalójától szigorú engedelmességet 
követelt,  születésre  való  tekintet  nélkül.  XIV.  Lajos  bízott  saját  ítéletében:  a  király 
mindenkinél jobban tudja, mi a jó Franciaországnak, mivel őt Isten választotta ki erre a 
feladatra. A Fronde beindította azt a hatalmas háborús gépezetet, amelyet Franciaország 
királya  körül  konstruáltak,  a  további  belső  viszálykodás  és  megosztottság  végzetes 
lehetett  volna  Franciaországra  és  Európában  elfoglalt  új  helyzetére  nézve.  A 
polgárháború alatt a király, a régensnő és Mazarin számos hívére támaszkodhatott, akik 
megakadályozták a Monarchia teljes összeomlását. Ezek mögött a hívek mögött olyan 
társadalmi  erők  húzódtak  meg,  olyan  „hazafias”  (patriotique)  érzelmek,  amelyek  a 
lényeget,  az  elmúlt  nemzedékek  örökségét,  a  Monarchia  ősi  intézményét,  az  ország 
érdekét akarták megőrizni.664       

XIV. Lajosra egész életére szólóan kihathattak ezek a korai élmények, hiszen 
ekkor egy 10–12 éves, érlelődő, befolyásolható korban levő gyermekről volt szó. Az 
átélt  erőszak,  megaláztatás  egy  életre  megutáltatta  vele  Párizst,  amely  elvezetett 
Versailles létrejöttéhez. A királyi udvarnak ekkoriban nem volt állandó székhelye,  és 

Októberben jelen volt Saint-Menehould falai alatt La Ferté Senneterre marsall (Henri de Senneterre, La 
Ferté herceg (1600–1681), Franciaország marsallja. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 750.) társaságában. A 
helység november 25-én adta meg magát a franciáknak, és XIV. Lajos az esős, hideg idő ellenére nagyon  
sok időt töltött lóháton, mindenki csodálta kitartását és bátorságát. Uo. 130. 
661 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 42.
662 Antoine de Villequier márki, Aumont herceg (1601–1669),  gárdakapitány,  Franciaország marsallja, 
Párizs kormányzója. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 731.
663 TE VII. 209.
664 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 42–43.
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ahogyan  a  Theatrum  Europaeum tudósításaiból  kiderül,  Párizson  kívül  gyakran 
tartózkodtak  különböző  vidéki  kastélyokban,  gyakran  indultak  országjáró  körutakra, 
szinte  menekültek  a  Louvre-ból.  Másrészt  az  ifjú  uralkodó  látta  a  főhercegek, 
főnemesek  nagyravágyását,  a  királyi,  központi  hatalommal  szembeni  dacolását, 
engedetlenségét. Mindez az egyik fő oka volt annak, hogy később Versailles-ban egy 
helyre  telepítette  a  nemességét,  mintegy rajtuk  tartva  a  szemét.  A parlamentek  is  a 
gyűlölet  tárgyát  képezték  a  szemében,  hiszen  szinte  államot  képeztek  az  Államban. 
Később  majd  sokszor  fog  határozottan  fellépni  ellenük.  A  Fronde eseményei 
meggyőzték arról, hogy erős, központi királyi hatalomra van szükség az országban a 
rend és nyugalom fenntartásához és intézkedései zavartalan végrehajtásához. Az pedig 
végképp  kiszámíthatatlan,  hogy  vajon  mit  érzett  igazán  Mazarinnel  szemben,  mit 
érzékelt  a híresztelésekből,  miszerint anyja a bíboros szeretője. Lehet, hogy második 
apját látta benne, aki pótolta vér szerinti apját, akit már öt éves korában elveszített.665 De 
az is lehet, hogy megvetéssel tekintett rá és anyjára, aki az első miniszter rabjává vált. 
Látszólag hatékonyan tudtak együtt dolgozni, azonban jellemző, hogy Mazarin 1661-
ben bekövetkezett halála után többé már nem nevezett ki első minisztert.666

Fouquet  letartóztatásával  XIV.  Lajos  végleg  bosszút  állt  ellenségei  „nagy 
triászán”. Az egykori pénzügyi főfelügyelő börtönben sínylődött, Retz kegyvesztetten 
bolyongott Európa-szerte, Condé pedig megalázkodva tért vissza a király szolgálatába a 
pireneusi béke végzései értelmében. A három nagyúr más-más okokból kifolyólag vívta 
ki a király haragját.  Fouquet felébresztette féltékenységét,  és Mazarin halála után be 
akarta  bizonyítani,  hogy  többé  nem tűr  meg  semmilyen  ellenlábast,  ő  az  egyedüli, 
immár felnőtt úr Franciaországban. Condé szimbóluma lett  a nemesség  Fronde utáni 
megzabolázásának, hiszen ha egy ilyen hatalmas vér szerinti herceget így térdre tudott 
kényszeríteni, ugyan ki merne ellene bármilyen felkelést szítani? Retz balsorsát pedig 
Mazarin ellenszenvének köszönhette, amit XIV. Lajos úgyszólván már az „anyatejjel 

665 Mazarin tevékenyen részt vett XIV. Lajos nevelésében, formálta jellemét, tanította a politikára és az 
uralkodásra. A kis király magas színvonalú „kiképzése” nagyon hamar megkezdődött, amiről tanúskodik 
az a tény,  hogy a bíboros már 1644-ben megkérte Jean Desmares (1595–1676) drámaírót, hogy XIV.  
Lajos oktatásában használja fel az akkoriban nagy népszerűségnek örvendő tanítókártyákat. Négy sorozat 
készült  a  leendő  uralkodó  képzésében  legfontosabb  témakörökből:  a  nagy  francia  királyokról,  a 
történelem híres asszonyairól, a geográfiáról és a kora újkorban oly népszerű Ovidius (Kr. e. 43–Kr. u. 17 
v. 18) műben, a Metamorphosesben elbeszélt mitológiai történetekről. G. Etényi N.: Pamflet i. m. 321.
666 „Ami a kezem alá dolgozó személyeket illeti, először is elhatároztam, hogy egyáltalán nem nevezek ki  
főminisztert.  Higgye  el,  fiam,  ha  Ön  és  valamennyi  utóda  követi  példámat,  e  tisztség  letűntével  
hamarosan majd a neve is örökre feledésbe merül Franciaországban. Nincs ugyanis méltatlanabb annál,  
mint azt látni, hogy a főminiszter tartja kezében az összes államügyet, míg a királynak be kell érnie puszta  
címével.” XIV. Lajos az uralkodói hivatásról. In: Kora újkori egyetemes i. m. 76. XIV. Lajos Mazarin  
halála  után  1661  márciusában  kinyilvánította  azt  a  szándékát,  hogy  első  miniszter  nélkül  fog 
kormányozni.  Abszolút  hatalmat  (pouvoir  absolu)  akart  gyakorolni,  a  hatalmát  senkivel  sem  akarta 
megosztani.  Ez  természetesen  nem  azt  jelentette,  hogy  a  király  tanácsadók  nélkül  kormányzott, 
legjelentősebb  munkatársává  Colbert  vált.  Burke,  P.:  Die  Inszenierung  i.  m.  67.  Mindez  politikai 
nagykorúságának  nyilvános  kinyilvánítása  volt,  ami  után  meglehetősen  gyorsan  következett  Fouquet 
letartóztatása, aki valószínűleg Mazarin utóda lett volna. Ennél egyértelműbben az uralkodó nem tudta 
volna  akaratát  demonstrálni.  1661 után  sok  reform következett,  és  a  király  a  Fronde lázadói  feletti 
győzelmét joggal könyvelhette el úgy, mint a Parlament és a csúcsnemesség feletti diadalát. XIV. Lajos 
uralkodási idejének első évtizedeiben még élénken élt a kortársak emlékezetében és tudatában a Fronde 
emléke. Éppen ezért hangsúlyozták az ellentétet a polgárháború idejének nemesi lázadói és a versailles-i  
udvar  hízelkedői  között.  1661 szimbolizálta  az  áttörés  végét  a  bürokratikus monarchia  felé,  amely a 
korábbinál kevésbé támaszkodhatott a személyes kapcsolatokra és az elittel való alkudozásokra. Ezzel 
szemben sokkal inkább alapjait  képezték a bürokratikus elemek,  az írásban rögzített  procedúrák  és a 
polgári  származású  miniszterek.  1661  „forradalmának”  legfontosabb  eredményei  a  király  körüli 
igazgatási  intézmények  fokozatos  megerősödése  és  a  döntési  folyamatok  növekvő  mértékű  írásbeli 
rögzítése voltak. Duindam, J.: Die Habsburgermonarchie und Frankreich i. m. 47–48.               
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szívott  magába”,  és amely Retzet  a  Fronde felkelőinek táborába taszította.  Fouquet, 
Retz,  Condé  –  a  17.  század  második  felének  eme  kiemelkedő  államférfijaival  való 
kíméletlen,  törvénysértő  eljárások  és  koncepciós  perek  kétségtelenül  a  Napkirály 
uralkodásának  sötét  lapjaira  kívánkoznak.  Fény,  pompa,  ragyogás,  tudomány, 
művészetek,  kórházalapítás az egyik oldalon, félelem, rettegés,  szomorúság, nyomor, 
bánat a másik oldalon – mindezek elévülhetetlenül hozzátartoztak egy vitathatatlanul 
nagy formátumú uralkodó valós képéhez.

A  találgatások  ellenére  anyja,  Ausztriai  Anna  iránti  érelmeiről  véleményem 
szerint a Grand Dauphinnek szánt memoárjaiban írtak tanúskodnak a legőszintébben. E 
sorokat az anyakirálynő 1666-ban bekövetkezett halálával kapcsolatban vetette papírra: 
„Ez a sajnálatos esemény, bár hosszú betegség előzte meg, olyan érzékenyen érintett engem, hogy 
több napon keresztül képtelen voltam bármi mással foglalkozni, mint a súlyos vesztességgel, mely  
engem ért. Bár én mindig azt mondtam Önnek, hogy egy hercegnek saját érzelmeit fel kell áldoznia 
a  birodalma  érdekében,  de  vannak esetek,  amikor  ez  az  elv  nehezen  tartható  be.  A természet 
formálta  azokat  az  első  kötelékeket,  melyek  engem  anyámmal,  a  királynővel  összekötöttek.  A 
tisztelet, melyet részemről iránta tanúsítottam, nem csupán egyszerű illendőségből származott. Az a 
szokás, amit  kialakítottam,  hogy együtt  lakjunk és  étkezzünk, az állandó érdeklődés,  mellyel  őt 
sürgős  ügyintézéseim,  teendőim  ellenére  körülvettem,  egyáltalán  nem  csupán  államérdekből 
történt,  hanem azért,  mert  igazából élveztem a társaságát.  Mivel ő teljesen lemondott  a királyi  
hatalomról,  megérttette velem, hogy nincs semmi félnivalóm az ambíciójától.  És mivel  ezután a 
szerencsétlenség után képtelen voltam elviselni azt a helyet, ahol ez történt, még abban az órában 
elhagytam Párizst, és előbb Versailles-ba, majd néhány nappal később Saint-Germainbe vonultam 
vissza.”667

A Fronde mindenképpen egy olyan kulcsélmény volt, amely meghatározta XIV. 
Lajos  uralkodási  stílusát.  Személyes  kormányzásának  döntő  építőköve  a  nemesség 
megszelídítése,  „domesztikálása”  lett.  Ami  abszurd  színháznak  tűnt,  az  valójában  a 
történések  brutális  valóságát  tekintve  az  elit  hatalmi  harca  volt  az  ország  és  a  nép 
terhére. Végül is a Fronde a kegyetlen céltalanságával az abszolutizmus felé vezető utat 
felgyorsította, és hozzájárult annak elfogadásához.668 

667 Louis XIV.: Mémoires i. m. 201. 
668 Freischmidt,  S.  J.:  Herrinnen  i.  m.  305–325.  XIV.  Lajos  Fronde feletti  győzelmét  különböző 
formákban a nyilvánosság számára is megjelenítették.  1654-ben a Párizsi Városháza, a Hôtel de Ville 
belső udvarán egy szobrot emeltek, amely XIV. Lajost egy kiterített harcoson — a Fronde szimbólumán 
— állva ábrázolta. Ugyanebben az évben mutatták be a Péleus és Thetis című balettet, amelyben Apolló 
(azaz XIV. Lajos) megöl egy pitonkígyót, amely ugyancsak a Fronde-ot jelképezte. Egy képsorozatban is 
megörökítették a Fronde felett aratott győzelmet. A festményeket a Louvre királyi szobáiban akasztották 
ki. Az egyik kép főszereplője Junó, aki éppen villámokat szór Trójára – nem nehéz Junót XIV. Lajossal, 
Tróját pedig Párizzsal beazonosítani. A Lit de Justice-k az 1650-es években ugyancsak annak az eszközei 
voltak,  hogy  demonstrálják  a  király  Fronde feletti  győzelmét,  megerősítsék  az  abszolút  monarchia 
eszméjét, és bemutassák a királyt, mint Isten földi képviselőjét. Egy ilyen alkalomkor a Parlament vezető 
tisztségviselője, Omer Talon a következőket mondta az uralkodónak: „Sire, az Ön trónja számunkra az 
élő  Istent  reprezentálja.  A  Királyság  minden  rendje  olyan  tisztelettel  tekint  Önre,  mint  egy  élő 
Istenségre.”  Hasonlóan  jelenítették  meg XIV.  Lajost  1654-ben,  a  koronázásakor,  illetve  1660-ban,  a 
Párizsba való ünnepélyes esküvői bevonulásakor is. Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 56–57. 
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7. XIV. Lajos francia királlyá koronázása (1654)  

XIV. Lajos felszentelését (le sacre) és koronázását a  Fronde zavargásai miatt sokáig 
halogatták.  Amikor  az  ország  békéje  már  részben  helyreállt  —  noha  nem  teljes 
egészében — Mazarin bíboros és az anyakirálynő,  Ausztriai  Anna úgy vélték,  nincs 
értelme tovább várni. A király már 11 éve trónra lépett, és majdnem három éve, hogy 
nagykorúnak kiáltották ki.669

1651.  szeptember  7-én  XIV.  Lajost  a  Parlament  és  Franciaország  rendjeinek 
nyomására hivatalosan is nagykorúvá nyilvánították.  Ausztriai  Anna úgy vélte,  hogy 
ennek  ellenére  továbbra  is  ő  fogja  irányítani  az  országot  Mazarin  távolból  jövő 
utasításai  alapján,  azonban ezzel  az aktussal hivatalosan véget ért  a Régensség.670 A 
„nagykorúsítási  ceremónia”  egy  hatalmas  ünnepség  keretébe  ment  végbe  a 
Parlamentben, ahol minden kamara összeült. A jobb oldali emelvényen foglalt helyet az 
anyakirálynő, Anjou herceg, Gaston d’Orléans,671 Conti herceg, a hercegek és  pairek, 
Franciaország  marsalljai,  Párizs  érseke,  Senlis  és  Tarbes  érseke.  A  bal  oldali 
emelvényen  ültek  az  egyházi  pairek,  a  Nagy  Kamara  tanácsosai,  a  Vizsgálatok  és 
Kérvények  elnökei  és  tanácsosai,  a  pápai  nuncius,  Portugália,  Velence,  Málta  és 
Hollandia követei (a háborús állapot megnyirbálta a diplomáciai reprezentációt, ezért 
nem voltak ott  mások),  és több más magasrangú személy.  A földszinti  padsorokban 
foglaltak  helyet  többek között  az államtanácsosok,  a  Kérelmek  igazgatója,  Carignan 
hercegnő672 és  leánya,  Louise,  a  „királyné  leányai”  (udvarhölgyei)  és  a  tartományi 
kormányzók.  Középen  ült  a  király,  a  lábainál  foglalt  helyet  Joyeuse  herceg,673 a 
főkamarás és Harcourt gróf, a királyi kard hordozója. Ezután következtek fentről lefelé 
a párizsi polgárok és céhek legfőbb tisztségviselői, a polgármester, M. de Saint-Brisson, 
majd térdepelve és fedetlen fővel a Kamara ajtónállói,  akik kezükben tartották nagy 
aranyozott  ezüst  botjaikat,  Séguier  kancellár  karmazsinvörös  bársony  köpenyben, 
Franciaország nagymestere, a ceremóniamester, a pecsétőrök — akiknek a feje Mathieu 
Molé volt —, az államtanácsosok, a palota  baillije, az általános ügyvédek, Talon és 
Bignon,674 a főügyész, Nicolas Fouquet. Egy páholyban ült Henriette-Marie de France, 
I.  Károly angol  király özvegye és fia,  a yorki  herceg,  ezenkívül  az orléans-i  herceg 
leánya, a Mademoiselle, és több más magasrangú hercegnő és udvarhölgy. Miután ez a 
nemesi  gyülekezet  helyet  foglalt,  XIV.  Lajos  egy  rövid  beszédet  tartott,  amelynek 
tömörsége  volt  az  erénye:  „Uraim,  eljöttem  a  Parlamentembe,  hogy  megmondjam 
Önöknek, hogy Államom törvényének értelmében ettől kezdve magam akarom irányítani  
annak  kormányzását  és  igazgatását.  Reménykedem  Isten  jóságában,  hogy  ezt  
jámborsággal és igazságosan fogom tenni. A kancellár úr majd részletesen megérteti  
Önökkel a szándékaimat”. Ezután a kancellár szónoklata következett, majd a királyné 
így  szólt  a  fiához:  „Íme kilencedik  éve,  hogy  igen  tisztelt  uram,  az  elhunyt  király  
akaratából átvettem az Ön nevelésének és Állama irányításának a gondját. A kegyes  
Isten megáldotta a munkámat, és megőrizte a számomra és az Ön alattvalói számára  
oly  drága  és  becses  személyét.  Most,  hogy  a  Királyság  törvénye  ezen  Monarchia  
vezetésére szólítja Önt, nagy megelégedésemre szolgál, hogy visszaadjam Önnek a rám  
669 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 46. 
670 Uo. 39.
671 Gaston Jean-Baptist, Orléans hercege (1608–1660), XIII.  Lajos öccse, a „Monsieur”.  Petitfils, J-C.: 
Louis XIV. i. m. 759.
672 Marie de Bourbon-Soissons, Carignan hercegnő (1606–1692). Uo. 736. 
673 Louis de Lorraine, Joyeuse herceg (meghalt 1654-ben), nagykancellár, a könnyűlovasság tábornoka. 
Uo. 749.
674 Jérôme Bignon (1590–1656), a párizsi Parlament általános ügyvédje. Uo. 733.
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ruházott kormányzási hatalmat. Remélem, hogy az Isten kegyes lesz Önhöz, és segíteni  
fogja, hogy az ő szellemében kellő erővel és bölcsességgel, boldogan uralkodhassék”. 
Miután  Ausztriai  Anna  meghajolt  a  fia  előtt,  XIV.  Lajos  felkelt  helyéről,  odament 
anyjához,  és  megölelte.  Trónjához  visszatérve  a  következőképpen  bókolt  neki: 
„Madame, köszönöm Önnek a gondosságot és törődést, amelyet a nevelésemre fordított  
és Királyságomnak az irányítására. Kérem Önt, hogy ezután is lásson el jó tanácsaival.  
Az a kívánságom, hogy utánam Ön legyen a Tanácsom vezetője”.  Ezután  mindenki 
meghajolt  a király előtt,  majd Mathieu Molé beszédet  intézett  a Parlament  nevében, 
végül  pedig  több  fontos  királyi  törvényt  becikkelyeztek.  Az  egyik  a  „király  szent 
nevének” gyalázására  vonatkozott,  egy ediktum felújította  a párbajok tilalmát,  végül 
pedig egy deklaráció kimondta Condé ártatlanságát. Azonban az a szóbeszéd járta, hogy 
semmi sem marad majd sokáig stabil, és megint a Fronde ideje következik.675

A  Theatrum  Europaeum beszámolója  a  lényeges  pontokban  megegyezik  a 
francia  történész,  Bluche  elbeszélésével,  azonban  eltérések  is  találhatók  benne, 
különösen a  részt  vevő  személyek  tekintetében: „Kora  reggel  a  király  a  Királyi  Gárda 
díszkísérete közepette a királyi palotától a Parlament épülete elé vonult. Az utcákon hatalmas volt a 
tömeg, akiket a gárdisták két oldalra szorítottak. A menet útvonalán hatalmas állványzatokat is  
felállítottak, hogy még több néző láthassa az eseményt. A menet élén száz svájci gárdista menetelt,  
majd a könnyűlovasság következett. Nagy Károly kardját Harcourt gróf vitte. Ezután következtek 
a király apródjai és a herold bíbor bársonyba öltözve.  A király és a királynő a menet közepén 
haladt, a király egy pompásan felszerszámozott lovon ült, és kétszáz úr és tiszt követte. Az orléans-i  
herceg  és  Anjou hercege  egy  hintóban ültek,  a  menetet  végül  a nemesek  nagy serege  zárta  le.  
Amikor Őfelsége a palotához ért, legelőször misét hallgatott, majd a Parlament néhány ura tovább 
kísérte a szabad ég alatt levő, megemelt székhez. Az özvegy királynő a király jobb keze felé eső  
oldalon foglalt helyet, mellette pedig Anjou hercege, az orléans-i herceg, Conti és Vendôme herceg 
ült. A király bal keze felé eső oldalon az egyház képviselői helyezkedtek el. A ceremónián jelen volt 
még a nagykancellár, Joyeuse herceg, a főistállómester, Harcourt gróf, az angol királynő és a yorki 
herceg,  az orléans-i  kisasszony és még más magasrangú hölgyek is.  A király megkezdte ünnepi 
beszédét. Köszönetet mondott a királynőnek, hogy kiskorúsága alatt irányította a Királyságot. A 
királynő örömét fejezte ki, hogy fia nagykorúvá lett, letérdelt elé, de a király rögtön felemelte és 
megcsókolta. Ezután a kancellár kezdett beszélni, amelyben kifejtette, hogy bár most a Királyságot 
a kettészakadás réme fenyegeti, a királynak azonban mindezzel meg kell küzdenie. A Parlament 
elnöke és a főügyész a Parlament nevében biztosították a királyt, hogy az igazságügyet becsületesen 
fogják irányítani, a becsteleneket pedig fel fogják menteni hivatalukból. A király első intézkedése 
az  volt,  ezzel  is  mintegy  bebizonyítva  nagykorúságát,  hogy  Condé  herceget  ártatlannak 
nyilvánította, és általános amnesztiát hirdetett, továbbá a polgárháború alatt történtek elfelejtését. 
Ahogyan  ez  aktus  befejeződött,  a  király  hintójával  elhajtatott  a  királynőhöz,  testőrsége  pedig 
követte. Mazarin ellen pedig kiadta azt a deklarációt, amelynek értelmében a bíboros ezentúl soha 
többé nem léphet francia földre.”676 

 Mazarin  a  nehéz  belpolitikai  helyzet  ellenére  és  anélkül,  hogy  a  király 
nagykorúságát  mevárta  volna,  minden  eszközzel  azon  volt,  hogy  XIV.  Lajost 
megkoronázzák. Amögött, hogy a bíboros a Fronde zavargásainak csúcspontján fellépő 
nehézségek ellenére megkísérelte XIV. Lajos koronázását keresztülvinni, egy egészen 
meghatározott  politika  állt.  Ugyanis  a  királlyá  szenteléstől  a  Királyság  hatalmának 
megerősítését  és  az  ország  megnyugvását  várta.  A  széles  nyilvánosság  szemében 
ugyanis a király csak akkor vált „valódi” királlyá, miután a felszentelés megtörtént. A 
királlyá  szentelés  az  uralkodónak  egyúttal  az  isteni  hatalomból  való  részesedését  is 
jelentette. Az uralkodó-nép viszonylatában a király a felszentelés által népének mintegy 
atyjává  vált,  aki  szeretetet  és  oltalmat  jelent  alattvalóinak,  a  nép pedig  hűséggel  és 
alázattal  tartozik neki.  A Fronde zavargásai vonatkozásában a király felszentelését  a 
béke és  a  boldogság jelének tekintették.  A felszentelés  egyidejűleg  azt  is  jelentette, 

675 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 74–76. Bluche a következő forrást használta fel: Traité de la majorité de  
nos rois et des régences du royaume… Amsterdam 1722. 2 vol. In-12. 
676 TE VII. 49–50.
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hogy általa a király személye megerősödött, aki képes legyőzni a Királyság ellenségeit. 
A  felszentelés  által  a  király  egy  egészen  különleges  kegyelemben  részesül,  hogy 
Királyságát jól kormányozza, és nem utolsósorban a Szent Ampullából származó olajjal 
való  felkenés  által  gyógyító  erőt  is  kap.677 Mazarin  és  Ausztriai  Anna  arra  is 
számítottak,  hogy  XIV.  Lajos  megkoronázása  hozzájárul  majd  Franciaország 
stabilizálódásához a  hat esztendeig tartó  polgárháború után.678 Mazarin azonban más 
szempontokat  is  figyelembe  vett.  Úgy  döntött,  hogy  addig  vár  a  felszenteléssel  és 
koronázással, amíg XIV. Lajos eléri azt a kort, amikor eléggé intelligens és érett lesz 
ahhoz, hogy méltósággal részt tudjon venni egy ilyen eseményen, és átérezze eskütételei 
súlyát.679 Mindezeket  figyelembe  véve  a  koronázás  időpontját  1654.  június  7-ére, 
vasárnapra tűzték ki.680 

A  koronázási  előkészületekről  az  Archives  Nationales-ban  található  levéltári 
forrás is beszámol:  „1654. május 29-én, pénteken Párizs  kereskedőinek elöljárója és a városi 
tanácsosok  reggel  kilenc  és  tíz  óra  között  mindnyájan  elmentek  a  Városházára,  Párizs 
kormányzójához. Ezután a Louvre-ba siettek, hogy búcsút vegyenek Őfelségétől, mivel azonban a 
királyné még nem kelt fel, a király lakosztályához vonultak, aki éppen elfoglalt volt, mert l’Hôpital 
marsallja  tartózkodott  éppen  a  király  dolgozószobájában.  Majd  közölték  velük,  hogy  térjenek 
vissza a királyné lakosztályához, ahová a király is hamarosan átmegy. A kormányzó szólt, hogy 
fáradjanak be a királyné lakosztályának előcsarnokába. A királyné az ágya melletti ablaknál állt,  
látszott, hogy éppen csak felkelt, de még nem fésülködött meg, és még nem öltözött fel rendesen. 
Néhány hozzá intézett üdvözlő bók után a kormányzó és a városi elöljárók az elutazásról beszéltek. 
A királyné elmondta,  hogy nem szívesen hagyja  el  Párizst,  és  nem sokáig akar távol  maradni, 
remélve, hogy azalatt az idő alatt rend és nyugalom lesz, amiről a város tisztségviselői és tanácsosai  
gondoskodnak. A király felszentelésére és koronázására egy hét múlva, jövő vasárnap kerül sor,  
ami alkalmat adott az egyik tanácsosnak arra, hogy elmondja Őfelségének, hogy nem lehet abban a 
megtiszteltetésben része, hogy jelen legyen az ünnepségen az Őfelsége távollétében rárótt feladatok 
miatt,  amelyeket viszont nagy örömmel lát el. Ezután búcsút vettek Őfelségétől  és a királynétól, 
majd a kormányzótól is elbúcsúztak. Ezt követően bementek Mazarin bíboroshoz is, akinél éppen a 
Parlament elnöke tartózkodott,  majd néhány perccel  később távozott.  Az elnök távozása után a 
városvezetők Őeminenciájától is elköszöntek távozása alkalmából.”681 

 7.1 A francia királyok koronázásának szertartásrendje     

A koronázás szertartásrendje IX. Károly (1560–1574) óta a következő volt: a beauvais-i 
és a laoni püspök elindulnak a püspöki palotába, hogy felébresszék az „alvó királyt”, aki 
az egész éjszakát imádkozva töltötte egy pompás kereveten. Jean Barbey szerint ez az 
ébredés az ókori napképzetekhez vezethető vissza: „a király ébredése a felkelő naphoz 
hasonlítható,  mert a mindig újjászülető csillaghoz hasonlóan az uralkodó halála  után 
ismét feltámad.”682 Ezt követően a két püspök a reimsi katedrálishoz vezeti a királyt, 
mivel a ceremónia végrehajtása Klodvig (481–511) emlékére történik, a reimsi érsek 
677 Benno Stiefelhagen: Die Bedeutung der französischen Königskrönung von Heinrich IV. bis zum Sacre 
Ludwigs XIV. Bonn 1988. 261–272.
678 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 118.
679 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 46.
680 A királlyá  szentelés időpontját több alkalommal is elhalasztották. Mazarin március 11-én a reimsi  
Városi  Tanácsnak  írt  levelében  a  koronázás  időpontját  a  következő  vasárnapra  jelezte,  ezt  előbb 
Pünkösdre halasztották, majd a következő időpontot május 31-re, Szentháromság vasárnapjára tűzték ki. 
Annak ellenére, hogy már a koronázási érméket is ezzel a dátummal bocsátották ki, ismét elhalasztották, 
és a felszentelés napját végérvényesen június 7-ére, vasárnapra tűzték ki. Stiefelhagen, B.: Die Bedeutung 
i. m. 273.
681 Intézkedések a király koronázása alkalmából, 1654. május 29–szeptember 15. Archives Nationales, 
Paris (a továbbiakban AN) K 1000, Nr. 124.
682 Jean Barbey: Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI. Paris 1992. Bély,  
L.: Louis XIV. i. m. 44.
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pedig  Szent  Remigius  (436  körül–533)  utóda.683 A  leendő  király  ezután  leül  egy 
baldachin  alá,  amely  az  égboltot  jelképezheti,  és  hat  egyházi,  valamint  hat  világi 
személy veszi körül. Majd a szent ampullát — amit annak idején egy galamb hozott 
Klodvig keresztelőjére — az oltárra helyezik. Az egyházi eskü során a király kötelezi 
magát, hogy megvédi az Egyházat. Ezután a beauvais-i és a laoni püspök bemutatják a 
királyt a gyülekezetnek. 1654-ben a régi királyválasztások szokásos felkiáltása helyett 
tiszteletreméltó  csend  uralkodott.  Ezt  követően  a  király  leteszi  a  Francia  Királyság 
esküjét:  kötelezi  magát,  hogy  megőrzi  a  békét,  megvédi  a  népét  az  erőszaktól,  a 
zavargásoktól, hogy igazságos lesz, és üldözni fogja Franciaország eretnekeit (1561-től 
a  király  nem  kötelezi  többé  magát  Franciaország  elidegeníthetetlenségének 
fenntartására). Az eskütételek megerősítik a királyi öntudatot, azonban jogi értelemben 
nem jelentenek kötelezettséget, és semmiféle következménnyel nem jár, ha nem tartják 
be  őket.  Azonban  a  felszentelés  esküszövege  rávilágít  a  17.  század  egyik  központi 
problémájára Franciaországban. Eszerint a király még a nantes-i ediktumot megelőzően 
kötelezi  magát,  hogy  üldözni  fogja  az  eretnekséget.  Márpedig  ekkor  már  létezett 
Franciaországban  a  kereszténység  egy  új  formája,  a  „reformált”  egyház,  a 
protestantizmus, amelyet a Katolikus Egyház eretneknek tartott. Az eskü után a király 
megkapja a lovagi jelvényeket: az arany sarkantyút és Nagy Károly kardját, „amely arra 
rendeltetett,  hogy  megvédje  a  Királyságot  ellenségeitől,  de  egyben  annak  a 
küzdelemnek  is  a  jelképe,  amelyet  a  király  a  saját  tökéletlensége  ellen  vív”  (Jean 
Barbey).684 Ezután  a  szertartást  végző  érsek  elkezdi  a  felkenést  a  király  testének 
különböző testtájain. Ehhez krémet, olajjal kevert balzsamot használ, amihez a Szent 
Ampulla  tartalmából  is  kever  egy  keveset,  a  király  ezáltal  a  bibliai  királyokhoz 
hasonlóan az „Úristen felkentjévé”  válik.  Majd a király felölti  az  egyházi  öltözéket, 
amelyre  ráveszi  a  királyi  palástot.  A  tenyerek  és  a  kezek  felkenését  követően  a 
felszentelő pap felhúzza a király kezeire a felszentelési kesztyűket,  és átadja neki az 
erkölcsi és politikai házasságot jelképező gyűrűt, amely egyesíti a királyt az országgal. 
Ezután  a  király  átveszi  a  királyi  jelképeket:  a  jogart,  amely  az  uralkodó  hatalmát 
jelképezi és az igazság kezét. Végül a királyt megkoronázzák. Felkérik a körülötte álló 
12 méltóságot (hat egyházi és hat világi), hogy tartsák feje fölé a koronát, majd az érsek 
a trónhoz vezeti. Ezután a reimsi érsek a 12 méltósággal együtt háromszor ezt kiáltja: 
„Vivat Rex in aeternum!” Ebben a pillanatban a nép beléphet a katedrálisba trombitaszó 
közepette, és megtekintheti a királyt. Ezután mise következik.685

 7.2 XIV. Lajos koronázási ceremóniája     

1654.  május  30-án,  szombaton  a  király  kíséretével  Párizsból  Reimsbe  indult  a 
koronázására.  Előzőleg  a  Notre  Dame  katedrálisban  misén  vett  részt,  és  rendkívül 
hatalmas tömeg kísérte egészen Párizs külvárosáig. Rejtélyes okok miatt a király nem 
akart semmiféle ünnepélyes Entrée-t, és megtiltotta az erre való előkészületeket. Ennek 
ellenére a Reimsbe való bevonulás nagy pompával zajlott. Már a város előtt a lakosok 

683 „A szent életű Remigius reimsi püspök pedig kiváló tudású és főleg a szónoklat tudományában járatos  
férfiú  volt,  de szentség dolgában is  annyira kimagaslott,  hogy Szilveszter  pápa (314–335)  erényeivel  
vetekedhetett. Mert van most könyv, amely életét ismerteti, és elmondja, hogy halottat is támasztott fel.  
Tehát a király vallást tett a mindenható isteni Szentháromságról, megkeresztelkedett az Atya, a Fiú és a  
Szentlélek nevében, és felkenték a szent kenettel, Krisztus keresztjének jelével.”  Gregorius Turonensis: 
Historia  Ecclesiastica  Francorum.  Középkori  egyetemes  történeti  szöveggyűjtemény.  Szerk.  Sz.  Jónás 
Ilona. Bp. 1999. 87.
684 Barbey, J.: Être roi. Bély, L.: Louis XIV. i. m. 45.
685 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 44–45.
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ünnepélyesen köszöntötték Lajost, több ezer reimsi polgár, a polgármester átadta neki a 
város ezüst kulcsait, majd a reimsi Notre Dame katedrálishoz kísérték a királyt. A király 
vonulási  útvonalán  a  városkapukat  és  a  középületeket  aranyliliomokkal  és  a  királyt 
dicsőitő feliratokkal díszítették. A katedrális előtt Mazarin és Soissons püspöke fogadta 
a királyt, akinek a részére a katedrális főoltáránál egy baldachint állítottak fel. Miután 
Soissons püspöke negyedórás  beszédet  tartott,  majd  a  királyt  a  felhangzó Te Deum 
közepette  az  oltárhoz  vezette,  aki  azt  megcsókolta.  Ezt  követően a  király  az  érseki 
palotába  indult,  ami  a  francia  királyok  rezidenciájaként  szolgált,  midőn  Reimsben 
felszentelték őket. A koronázást megelőző estén a király a katedrálisban vecsernyén vett 
részt,  melyen  az  anyakirálynő  az  udvarhölgyeivel,  a  Monsieur,  továbbá  Mazarin  és 
Grimaldi bíboros, valamint  más püspökök és az udvar nagyjai  is jelen voltak.  1654. 
június  7-ének  reggelén  a  királlyá  koronázás  XIV.  Lajos  elődeihez  hasonlóan  az 
évszázados hagyományoknak megfelelően ment  végbe.  A felszentelésen  részt  vevők 
már  korán  reggel  a  katedrálisba  siettek.686 XIV.  Lajos  koronázási  rituáléját 
hagyományos módon a reimsi székesegyházban tartották meg, mivel a királyi koronázás 
jogát a reimsi érsek birtokolta. XIV. Lajos felkenésekor azonban a rituálét helyettese, 
Soissons püspöke végezte.687 A reimsi katedrális falát és oszlopait a padlótól egészen a 
magas karzatokig pompás falikárpit borította. Az imazsámolyt és a királyi szószéket a 
szentélyben helyezték el, a trónt pedig a karzaton egy emelvényen, amely fölött arany 
liliomokkal  díszített  bársony  baldachin  emelkedett.  A  ceremónia  az  alvó  herceg 
rituáléjával kezdődött. Az alvó király felébresztése a felkelő naphoz hasonló. Reggel hat 
órakor a beauvais-i és a chalons-i püspökök a kanonokok díszes kíséretében az érseki 
palotához vonultak, majd miután ezüst pálcájukkal kopogtattak az ajtón, a főkamarás 
megkérdezte tőlük:  „Mit óhajtotok?”.  „A királyért jöttünk.” – hangzott a válasz.  „A 
király alszik.” – felelte erre a főkamarás. Ezt a párbeszédet háromszor megismételték. A 
harmadik alkalommal a prelátus hozzáfűzte:  „XIV. Lajosért jöttünk, XIII. Lajos fiáért,  
akit királynak adott nekünk az Isten.”  Ekkor a kapu kitárult, és a főceremóniamester, 
Rhodes  márki688 mögött  haladva  a  két  püspök a  király  ágyáig  vonult,  aki  úgy tett, 
mintha aludna. Ezüsttel átszőtt hosszú ruhát viselt, alatta arany szegélyű vörös tunikát 
és holland vászonból készült inget. Fején pedig egy sor gyémánttal ékesített lapos fekete 
bársony sapka volt, amelyet fehér tollbokréta díszített. XIV. Lajost körülvette Estrées 
marsall,689 Séguier  kancellár,  Villeroy  marsall,  Joyeuse  herceg,  valamint  Vivonne 
gróf.690 Az  uralkodót  pompás  menet  kísérte  a  katedrálisig.  Az  élen  haladt  a  palota 
elöljárója íjászaival, őket követték a király zenészei: 12 dobos, trombitások, furulyások, 
dudások. Ezután vonultak Franciaország tartományainak heroldjai,  majd száz nemes. 
Közvetlenül a király előtt és a két püspök között lépdelt Estrées marsall csupasz karddal 
a  kezében,  majd  Séguier  kancellár  következett  karmazsinvörös  szatén  reverendában, 
azután Villeroy marsall,  Joyeuse herceg, Vivonne gróf, Charost márki, a Testőrgárda 
kapitánya, végül pedig Noailles gróf,691 a Skót Gárda kapitánya. XIV. Lajos két sorban 
álló  száz svájci  testőr  között,  hangos orgonaszó kíséretében lépett  be a főhajóba,  és 
letérdelt a számára előkészített imazsámolyra az oltárral szemben. Az egyik karzaton 
Ausztriai Anna és Anglia királynője, Franciaországi Henrietta, I. Károly özvegye és az 
udvarhölgyek foglaltak helyet.  A másik karzaton a követek helyezkedtek el. Mazarin 

686 Stiefelhagen, B.: Die Bedeutung i. m. 274–279.
687 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 57.
688 Charles Pot, Rhodes márki (meghalt 1706-ban), főceremóniamester.  Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 
762.
689 François Annibal, Estrées herceg (1572–1670), Franciaország marsallja. Uo. 743.
690 Louis Victor de Mortemart de Rochechouart, Vivonne herceg (1636–1688), Mme de Montespan 
bátyja, Champagne kormányzója, Franciaország marsallja. Uo. 769.
691 Anne Noailles gróf, majd herceg (1615–1678), a Királyi Gárda kapitánya. Uo. 758.
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bíboros egy padról  figyelte  az eseményeket,  amelyet  a meghívottak elé  helyeztek.692 

Saját művének tekintette XIV. Lajos koronázási ceremóniáját. Miután mindenki helyet 
foglalt,  a  katedrális  főpapja  ünnepélyesen  előhozta  a  szomszédos  Szent  Remigius 
templomból  a  Szent  Ampullát,  amit  egykor  egy  fehér  galamb  vitt  Klodvig 
keresztelőjére, és amelyet a Szent Ampulla négy lovagja őrzött.693 A Szent Ampullát a 
főoltárra helyezték a királyi jelvények, a korona, a jogar, a kard, az „igazság keze”, a 
sarkantyúk és a koronázási szertartás öltözékei mellé. Ezután XIV. Lajos latinul esküt 
tett  a  soissons-i  püspöknek,  Simon  Le  Gras-nak,  hogy  megtartja  az  Egyház 
privilégiumait, megőrzi ősei katolikus hitét, és hogy igazságos lesz alattvalóival. Ezek 
voltak az Egyház és a Királyság esküi. Ezt követte három speciális eskü. Ezek szerint 
XIV. Lajos megőrzi a kánoni jogokat, békét hoz keresztény népének, akikkel igazságos 
és könyörületes lesz, végül megesküdött, hogy megőrzi a Királyságot, a Francia Korona 
jogait és nemességét anélkül, hogy bárki másnak átengedné, és hogy hiténél, valamint 
hatalmánál fogva kiírt minden, az Egyház által elítélt eretnekséget. Miután XIV. Lajos 
letette ezeket az esküket, a karosszékben ülő király lábaira Joyeuse herceg felhúzta a 
magasszárú  bársonycipőket,  amire  Anjou  herceg  feltette  az  aranysarkantyúkat.  Ezt 
követően XIV. Lajos letérdelt, megcsókolta Nagy Károly csupasz kardját, és megígérte, 
hogy  arra  fogja  használni,  hogy  megvédje  vele  az  Egyházat,  az  özvegyeket  és  az 
árvákat. Ezután következett a szó szoros értelmében vett felkenés. A főkamarás levette 
a király tunikáját, a püspök pedig szentelt olajjal elvégezte a hét első felkenést: a feje 
tetejét, a mellkasát, a jobb vállát, a bal vállát, majd a jobb és a bal csuklóját. Eközben a 
papok  hagyományos  imádságokat  mormoltak.  Ezután  vállára  terítették  az  arany 
liliomokkal  díszített,  hermelinnel  bélelt  és szegélyezett,  lila  bársonyból  készült  nagy 
királyi palástot, majd megkapta a két utolsó felkenést a két tenyerén.694 A kesztyűk, a 
gyűrű, a jogar és az „igazság kezének” megáldását követően a püspök felhúzta a király 
kezeire  a  kesztyűket,  majd  jobb  kezének  negyedik  ujjára  a  gyűrűt.  A  gyűrű  a 
Franciaország és uralkodója közötti felbonthatatlan frigy jelképe volt. Ezután a püspök 
a király jobb kezébe adta a jogart, bal kezébe pedig az „igazság kezét”, majd levette az 

692 Benno Stiefelhagen német történész részletesen ismerteti, hogy melyik előkelőség hol foglalt helyet a  
reimsi székesegyházban. Eszerint az oltár előtt felállított trón jobb oldalán a beauvas-i, a châlons-i és a 
noyoni püspökök, valamint a bourges-i és a rouani érsekek foglaltak helyet, mögöttü Mazarin és Grimaldi  
bíboros  ült.  A  mellettük  levő  padon  Servien  surintendáns  és  hat  államtanácsos,  mögöttük  a 
beadványokért  felelős  főhivatalnokok és a  király hat  államtitkára  foglalt  helyet.  A király bal  oldalán  
Anjou,  Vendôme,  Elbeuf,  Candale,  Roannez  és  Bournonville  hercegek,  valamint  Franciaország 
marsalljai: l’Hôpital, du Plessis és d’Aumont és a négy államtitkár ültek. Közvetlenül a király mögött a 
csupasz kardot kezében tartó connétable, Franciaország kancellárja, a főkamarás, a főszállásmester, és a 
szolgálattevő első kamarás álltak. Az anyakirálynő számára egy külön tribünt emeltek, jobbján I. Károly 
angol  király  özvegye,  Franciaországi  Henrietta  leányával  és  két  fiával  helyezkedtek  el.  Az 
anyakirálynővel  szemközt Franciaország követeinek tribünje állt,  melyen a pápai nuncius,  valamint a 
portugál,  a  velencei,  a  savoyai,  a  máltai  és  a  lengyel  követek foglaltak  helyet.  Stiefelhagen,  B.:  Die 
Bedeutung i. m. 279–280.    
693 Az  ünnepi  eseménysorozat  a  szokásoknak  megfelelően  azzal  kezdődött,  hogy  Sainctot 
ceremóniamester kíséretében a Szent Ampulla négy lovagja a Saint-Remi kolostorba indult a szent olajat  
tartalmazó üvegcséért, a Szent Ampulláért, melynek visszaadásáért az életükre esküdtek fel. A kolostor 
priorja  a  Szent  Ampullával  a  koronázási  katedrálishoz  lovagolt.  Ezzel  egyidejűleg  a  koronázási 
ékszereket négy szerzetes a Párizs melletti Saint-Denis-i apátságból Reimsbe hozta. Ezalatt a beauvas-i és 
a châlons-i püspökök az érseki palotához siettek, hogy a ceremóniáknak megfelelően az alvást színlelő 
királyt  felébresszék,  és  a  katedrálisba  kísérjék.  Miután  az  ünnepi  menet  a  Szent  Ampullával  a 
katedrálishoz érkezett, Soissons püspöke a főoltárhoz vitte a szent olajüvegcsét, és megkezdődhetett a 
tényleges felszentelés. Uo. 280–283.
694 Amikor  a  felkenésre  került  sor,  Soissons  püspöke  véletlenül  olyan  sok  olajat  vett  ki  a  Szent 
Ampullából, hogy az két király felkenésére is elegendő lett volna, amit annak a jelének tekintettek, hogy a 
király túláradó isteni kegyelemben részesül. Uo. 285.
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oltárról Nagy Károly koronáját.695 A kancellár által felszólított pairek pedig kinyújtották 
felé a kezüket, és úgy tettek, mintha tartanák a koronát – ezzel a gesztussal az uralkodó 
körüli  nemesség  egységét  fejezték  ki.  Ezt  követően  a  püspök  11  egyházi  és  világi 
pairrel együtt  a karzat csúcsán felállított  trónhoz kísérte az uralkodót, akinek súlyos 
palástjának a végét Savoie-Carignan herceg,696 Soissons gróf, a kancellár és a főkamarás 
tartotta.  XIV.  Lajos  fogadta  az  előkelőségek  hódolatát,  majd  Soissons  püspök  ezt 
kiáltotta: „Örökké éljen a király!” – mire a katedrálisba végül beengedett tömeg „Éljen a 
király!” felkiáltással válaszolt. Eközben a párizsi madarászok az egyik felső galérián 50 
tucat madarat bocsátottak szabadon. A felhangzó  Te Deumot három muskétás sortűz 
követte. A heroldok arany és ezüst érméket dobáltak a tömegbe, az érméken a király és 
a Szent Ampulla  képmása volt  látható.697 Ezután következett  a nagymise,  amelyen a 
király gyónt, és áldozott,  majd kezében a jogarral és az „igazság kezével”, fején egy 
könnyebb  koronával  hangos  orgona-és  harangszó  közepette  végigvonult  a 
templomhajón  hangos  éljenzés  közepette.698 Az egész  ceremónia  hat  órán  át  tartott. 
Minden jelenlevő csodálta XIV. Lajos türelmét, mély érzelmi megrendülését, és hogy 
milyen nyugalommal viselte Nagy Károly nehéz koronáját – és mindezt 15 éves fejjel. 
Másnap  volt  a  hagyományos  és  pompás  lovas  díszfelvonulás  Szent  Remigius 
templomához, ahol az uralkodó részt vett a misén, majd a templomból kijövet megkapta 
a  Szent  Lélek  Rend  nagymesterétől  az  ezüst  lángnyelvekkel  díszített  palástot  és 
jelvényeket.  Június  9-én  részt  vett  a  gümőkórosok  ceremóniáján  a  Szent  Remigius 
parkban, amelynek során csodatévő hatalmánál fogva meggyógyította őket.  „A király  
megérint téged, Isten meggyógyít téged” – mondta, miközben a kereszt jelét rajzolta a 
beteg arcára.699    

A Theatrum Europaeum a következőképpen írja le XIV. Lajos felkenését francia 
királlyá:  „A  júniusig  elhúzódó  fényes  koronázási  ünnepségre,  amelynek  végén  a  király  teljes  
udvartartásával Meaux-ba indult, egész Párizs városa összesereglett. Az új naptár szerinti június 1-
én a király Ferte-Milonban, 2-án Fismesben szállt meg,  és 3-án épségben megérkezett  Reimsbe. 
Minden  városban,  ahol  áthaladt,  nagy  tisztelettel  fogadták.  Csütörtökön,  Szent  Úrnapjának 
ünnepén  a  király  nagy  körmeneten  vett  részt.  Pénteken  és  szombaton  böjtölt,  és  június  7-én, 
695 Miután Soissons püspöke az ifjú király fejére helyezte a koronát, az egyik főúr figyelmeztette, hogy 
igazítsa meg, nehogy lecsússzon, amire XIV. Lajos azt felelte: „jól tart az, és Isten segítségével nem esik  
le soha”. Uo. 286–287. 
696 Eugéne  Maurice  de  Savoie,  Soissons  gróf  (1635–1673),  Savoyai  Jenő  herceg  (1663–1736)  apja. 
Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 766.
697 A  koronázás  és  a  „Vivat  rex  in  aeternum”  felkiáltások,  valamint  a  Te Deum után  a  heroldok  a 
szokásoknak  megfelelően  arany  és  ezüst  pénzérméket  szórtak,  melyeken  a  következő  felirat  állt: 
„Ludovicus  XIV,  Franc.  et  Nav.  rex  christianissimus-Sacratus  ac  salutatus  Remis  31  may  1654”. 
Egyidejűleg  a  szokásoknak  megfelelően  számos  madarat  engedtek  szabadon  a  kalitkájukból. 
Stiefelhagen, B.: Die Bedeutung i. m. 287.  
698 A Soissons püspök által tartott koronázási misén Grimaldi bíboros miután felolvasta az Evangéliumot,  
a  királyi  trónhoz  vitte  azt,  és  csókra  nyújtotta  a  királynak.  A  koronázási  misét  követően  a  király  
visszavonult  az  érseki  palotába,  Soissons  püspöke  pedig  visszaadta  a  Szent  Ampullát  a  Saint-Remi 
kolostor perjelének, melyet aztán ugyancsak ünnepélyes módon visszavittek a kolostorba. A felszentelést 
követő királyi díszlakomán a királyt a vér szerinti hercegek hiányában, akikre ez a feladat hárult volna, az 
asztalnál  a  főétekfogó,  Montglas,  a  főpohárnok,  Maran  gróf,  valamint  Beaumont,  a  főistállómester 
szolgálta ki. Az anyakirálynő az ünnepi lakomát egy tribünről szemlélte. Még ugyanaznap este a király a 
hercegnőknek is vacsorát adott, az egész városban pedig ünnepi tűzijátékokat rendeztek. A koronázáshoz 
kapcsolódó  királyi  kegy  részeként  nagyszámú  bűnöző  egész  Franciaországban  általános  amnesztiát 
kapott. Uo. 288–291. 
699 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 118–122. A koronázáshoz egyéb ünnepi események kapcsolódtak, mint 
például  a  reimsi  jezsuiták  egy  színdarabja.  Akik  nem  lehettek  jelen  az  ünnepi  eseményen,  számos 
röpiratban  olvashattak  róla  leírásokat,  továbbá  számos  metszetábrázolás  is  készült  a  koronázásról, 
amelyeknek  elkészítésére  Henri  d’Avice  művész  kapott  megbízatást.  Az  eseményt  gobelinen  is 
megörökítették, amelyeket Charles Le Brun (1619–1690), XIV. Lajos uralkodásának egy vezető festője 
tervezett. Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 57–58.
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vasárnap nagy pompával és ünnepélyességgel megkoronázták. Ennél az eseménynél Anjou herceg 
Burgundia  hercegét,  Vendôme  herceg  Normandiát,  Elbeuf  herceg  Aquitániát,  Candale  herceg 
Tolosa grófját, Rohan herceg Champagne-t és Bournonville herceg700 a flandriai grófot képviselte. 
Az orléans-i herceg kimentette magát testi gyengélkedése miatt, köszvényére hivatkozott,701 Condé 
herceg pedig Spanyolországban volt, a király ellenségei között. Conti herceg, Condé herceg fivére, 
útban  volt  Katalónia  felé.  Tehát  egyetlenegy  vér  szerinti  herceg  sem  vett  részt  a  koronázási 
ünnepségen.  Így  Thomas  herceg  fia  vitte  a  királyi  uszályt,  l’Hôpital  marsall  a  koronát,  Plessis 
Praslin  marsall  a  jogart,  Aumont  marsall  pedig a birodalmi  almát.  A szokásos ceremóniáknak 
megfelelően egy sereg madarat repítettek az ég felé, majd arany és ezüst érméket szórtak a nép 
közé.  A  koronázás  napját  örömtüzekkel  és  mindenféle  egyéb  szórakoztató  eseményekkel 
diadalmasan megünnepelték. Egy nappal később, június 8-án a király a hagyományos öltözködési  
módnak  megfelelően,  ezüst  kelmébe  öltözve,  fején  fehér  tollal  szegélyezett  bársony  kalpaggal 
megjelent  a  Szent  Remigius  székesegyházban.  Kíséretében  volt  öccse,  a  Monsieur,  aki  hasonló 
módon volt felöltöztetve,  továbbá az udvar nagyjai. A trombitások, az apródok, a testőrök száz 
főből  álló  Svájci  Gárdával  együtt  előre  mentek.  Őket  követte  tizenkét  másik  trombitás  és  sok 
nemes.  Ezután következett  Őfelsége,  a király és  a  Monsieur.  A menetet  sok tiszt  és  egy század 
katona  zárta  le.  XIV.  Lajos  ebben  a  rendben,  a  francia  és  a  svájci  gárdisták  között,  a  nép 
szakadatlan jókívánságai közepette a székesegyház bejáratáig ment, ahol őt a székesegyház priorja 
fogadta, és a főoltárhoz vezette. Itt XIV. Lajos istentiszteleten vett részt, majd abban a rendben és  
kíséretben, ahogy bevonult a székesegyházba, visszatért az érseki udvarba. A következő napon a 
királyt a Szent Lélek Rendje fogadta. Június 8-án a király egy tágas helyen, amely a Szent Remigius 
apátsághoz tartozott, mintegy 3000 beteget a kezével megérintett. 9-én és 10-én felajánlással töltötte 
az időt. Ennél az eseménynél a királyt 24 érsek és püspök, az összes birodalmi prelátus nevében 
jókívánságaikkal  látták  el.  Ezután  a  főpapok  figyelmeztették  Őfelségét,  hogy  legyen  hű  a 
felkenéskor  letett  esküjéhez,  miszerint  óvja  a  Római  Katolikus  Egyházat,  továbbá  a  Francia 
Korona hugenottáit is, akiknek eddig megszerzett jogait megtartja, de tovább nem bővíti azokat, és 
mindez dicsőségére  szolgál  majd.  11-én a királynak a jezsuiták  egy színdarabot  mutattak  be a 
következő címmel: „A felkent liliomok, mint a virág király, avagy XIV. Lajos felkenése”. Június 12-
én  a  királyt  Reimstől  fél  órányi  járásra  Testőrségének  3500  francia  és  3000  svájci  tagja 
üdvrivalgással köszöntötte. Ezután 13-án, 14-én és 15-én újra felajánlással töltötte XIV. Lajos az 
időt. A párizsi Notre Dame-ban a felkenés alkalmából  Te Deum laudamust  énekeltek. Az ott levő 
magasrangú személyek mindegyikén öröm volt érezhető. A Bastille ágyúit háromszor is elsütötték,  
és Párizs városának polgársága városszerte örömtüzeket gyújtott. A befejeződött királyi felkenés 
után az egész udvartartás Compiègne-be ment, hogy minél közelebb legyenek a hadsereghez. Nagy 
Károly koronáját a jogarral,  az igazság kezével,  a királyi  palásttal,  sarkantyúval,  és minden, a  
koronázás során felhasznált ereklyével egyetemben visszavitték Párizsba. Ugyanúgy visszavitték a 
király ünnepi öltözékét, a vörös atlaszból készült fodros inget, amely arannyal volt átszőve, az inget, 
az arannyal hímzett nagy királyi palástot, valamint hasonlóképpen a két koronát, az aranyat és a 
gyöngyökkel,  gyémántokkal  ékesítettet,  amelyeket  XIV.  Lajos  az  étkezések  alkalmából  viselt. 
Mindezeket  a  koronázási  ereklyékhez  hasonlóan  ugyancsak  visszaadták  megőrzésre  a  Párizs 
közelében fekvő Saint-Denis-i bazilikába.”702

XIV. Lajos csak 1654. június 18-án hagyta el Reimst, hogy a főurak kíséretében 
Franciaország  északkeleti  részébe  induljon,  ahol  Stenayt  ostromolták,  és  végül 
meghódították.  Ennélfogva  a  felszentelést  közvetlenül  követő  párizsi  bevonulás 
elmaradt.703

1654 júniusában kezdetét vette a Fronde utolsó két nagy csatája, Stenay és Arras 
ostroma.  Stenay  bevételének  körülményeit  megismerhetjük  a  Theatrum  Europaeum 
soraiból:  „Június 24-én a királyhoz hű csapatok Turenne és  La Ferté  vezetésével  megkezdték 
700 Alexandre de Bournonville herceg (meghalt 1656-ban). Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 734.
701 Az  orléans-i  herceg  a Fronde  egyik  vezető  alakja  volt,  mindvégig  szembenállt  a  királlyal,  az 
anyakirálynővel és Mazarinnel. A testi gyengélkedésre való hivatkozás nyilvánvalóan csak kifogás volt, 
hogy ne kelljen a koronázáson részt vennie.
702 TE VII.  591–592. A  Theatrum Europaeum metszetet is közöl a koronázásról, amelyen jól látható a 
gótikus  reimsi  katedrális  hatalmas  rózsaablakain  keresztül  átszűrődő  nap  fényétől  megvilágított 
templombelső, a főoltár, az egyházi és világi résztvevők és a felkenés ceremóniája. Wahre Abbildung der  
königlichen Salbung Eidwigen des XIV. Königs in Frankreich etc. geschehen zu Rheims den 7 Juny Anno  
1654. TE VII. 591.
703 Stiefelhagen, B.: Die Bedeutung i. m. 292.
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Stenay ostromát, 28-án a király és Mazarin személyesen megérkezett a táborba.704 Az ostromlottak 
kevesen voltak, mintegy 1300-an, de nagy bátorságról tettek tanúbizonyságot. Stenay parancsnoka 
M. Chamilly volt, akit a király felszólított a vár átadására. Ő azonban azt a választ adta, a király 
követének, Nabuille grófnak, hogy az erődítmény őrzésével a hercegek bízták meg, ezért Őfelségétől 
nyolc nap haladékot kért, hogy minderről tudósíthassa a hercegeket. A király ezt nem fogadta el. A 
királyi  csapatok  az  ostromhoz  szükséges  minden  felszerelést  beszereztek  Verdunből,  Sedanból, 
Sainte-Menehould-ból és Chalons-ból, és miután elkészült a körsánc és a lövészárkok, a várat 24 
ágyúval  és  2  mozsárágyúval  elkezdték  lőni.  Ezután a király ismét  követet  menesztett  Cheuresi 
márki személyében Chamilly-hez, hogy adja át a várat, ő azonban ismét azt felelte, hogy bár ő a 
király szolgája, de ennek a helynek az őrzését a hercegek bízták rá, és ő inkább meghal, minthogy 
az említett  hercegek parancsa ellenére átadja a várost.  A király nem akart túlságosan sok időt 
elvesztegetni az ostrommal, augusztus kezdetére be akarta fejezni, az ostrom költségeire pedig 6000 
pistole-t szánt. Július 18-án éjjel minden addiginál erősebb ostrom kezdődött, amelynek során az 
állandó ágyúzás az éjszakát szinte nappallá változtatta.  A harc három órán át tartott, amelynek 
során a királyiak elvesztettek 30 tisztet és 200 katonát. Az ostromlottaknak sem maradt több 500 
katonánál.  Miután  a  királyi  csapatok  minden  külső  védművet  elfoglaltak,  az  ostromlottak 
augusztus 6-án kapitulációt kértek, amely meg is történt. A megegyezés értelmében a hercegieknek 
délelőtt  tíz  órakor  a  helyőrséget  el  kellett  hagyniuk.  Málháikat  magukkal  vihették,  ágyúikat 
azonban nem. A francia nemzetiségű katonák magukkal vihették könnyű lőfegyvereiket. Mivel a 
parancsnok, M. Chamilly az ostrom során egy-egy lövést kapott a vállába, illetve a combjába, ezért 
neki  megengedték,  hogy  még  egy  hónapig  Stenay-ben  maradhasson,  és  ott  kúrálhassa  magát.  
Chamilly-nak felajánlották, hogy amennyiben bocsánatot kér a királytól, úgy azt meg fogja kapni,  
ha azonban továbbra is kitart Condé herceg mellett,  akkor minden vagyonát el kell kobozni. A  
király távozása előtt elrendelte, hogy Stenay minden megrongálódott védművét javítsák ki. Azok a 
lakosok, akik a városban akartak maradni, csak akkor maradhattak, ha azonnal leteszik a király 
iránti hűségesküt. Azok, akik menni akartak, 14 nap haladékot kaptak arra,  hogy ingóságaikat 
összeszedjék,  és  eltávozzanak.  Az  ingatlanok  eladására  fél  évi  haladékot  kaptak.  A  sebesültek 
gyógyulásukig maradhattak.  A király  elrendelte,  hogy mindazt,  ami  Stenay-ben a király iránti  
engedelmesség megtagadása óta történt, el kell felejteni.”705

Stenay meghódítása után XIV. Lajos augusztus 6-án Sedanban levelet írt Párizs 
kereskedői elöljárójának és Párizs város Tanácsának: „Istennek úgy tetszett, hogy Stenay jó 
városa és fellegvára Sedan kormányzója,  Fabert márki  szolgálatai  éberségének és bátorságának 
köszönhetően meghódítassék és  fennhatóságunk alá visszahelyeztessék,  bármennyire  is  meg volt 
erősítve, és minden szükséges dologgal felszerelve. Elküldjük Önhöz M. Louvat-ot, hogy informálja  
Önt az ostrom részleteiről, mivel ő végig jelen volt. Ön majd megítéli, hogy e sikerből mit mond el,  
és mit cselekszik jó városunk Párizs minden jó alattvalójának és szolgálójának.”706

Stenay  bevétele  után  Arras  ostroma  következett,  melyről  a  Theatrum 
Europaeum ugyancsak tudósít: „Stenay meghódítását követte Arras felmentése. A király itt is 
személyesen megjelent Mazarin bíborossal. Arras felmentése a három marsall, Turenne, La Ferté 
és Hocquincourt együttes érdeme volt. Párizsban Arras városának szerencsés felmentése miatt  Te 
Deum laudamust énekeltek, és örömtüzeket gyújtottak. A nagykövetek és rezidensek gratuláltak 
Őfelségének  Arras  felmentéséhez.  A  győzelmet  azonban  beárnyékolta,  hogy  szeptember  27-én 
vasárnap Joyeuse herceg belehalt az Arras-nál szerzett sebesüléseibe.”707 

XIV.  Lajos  e  két  stratégiailag  rendkívül  fontos  hely bevétele  után levelet  írt 
Párizs kereskedői elöljárójának és a városi tanácsosoknak, amelyben beszámolt Stenay 
704 XIV.  Lajos  Abraham  Fabert  marsall  (1599–1662)  oldalán  jelen  volt  a  Stenay  előtti  lövészárok 
megnyitásánál, ami az utolsó, Condé kezén levő helység volt. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 131.
705 TE VII. 592–593.  
706 A levelet aláírta Henri  de Guénégaud államtitkár is.  A király jelenti Stenay bevételét a kereskedők  
elöljárójának és a városi tanácsosoknak, 1654. augusztus 6. AN K 1000, Nr. 115.
707 TE VII. 593–594. Három spanyol és három lotaringiai ezred vonult Artois-ba, és kezdte meg Arras 
ostromát, azonban Arras kormányzója, Jean de Schulemberg, Mondejeu grófja és Franciaország marsallja 
(1597–1671) heves ellenállást tanúsított. Augusztus 24-ről 25-re virradóra Turenne-nek sikerült áttörnie a 
spanyol  ostromgyűrűt,  és  megfutamítania  az  ostromlókat.  A csatamezőn a spanyolok  és  lotaringiaiak 
hátrahagytak 2–3000 halottat vagy hadifoglyot, 64 löveget, 2000 szekeret, 9000 lovat, 600 sátrat, továbbá 
a főtisztek teljes ezüst étkészletét és a katonák málháit. Augusztus 25-én, Szent Lajos napján XIV. Lajos 
bevonult  a  városba.  Arras  felszabadítása  Spanyolország  katonai  nagyhatalmi  helyzete  hanyatlásának 
immár visszafordíthatatlan nyitányát jelentette. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 131.
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és Arras bevételéről, továbbá utasításokat adott a Párizsba való visszatérése alkalmából 
rendezendő  ünnepségekre.  Az  ünnepségekben  már  kifejeződött  a  Fronde feletti 
győzelem öröme és megkönnyebbülése is.

„Mialatt  Reims városunkban időztünk, koronázásunk alkalmából  úgy döntöttünk, hogy 
nagyon előnyös lenne Államunknak, ha elvennénk Condé hercegtől  Stenay erődítményét  annak 
erőssége miatt, mert ez arra szolgálna, hogy fenntartsa a lázadóit, és bevezesse a spanyol csapatokat 
Champagne tartományunkba, ahol már óriási kárt okoztak adóikkal. Ezért úgy határoztunk, hogy 
megostromoljuk az említett erődöt, a normális körülmények között személyes védelmünket szolgáló 
testőrcsapatokkal, melyekhez hadseregünk néhány csapata is csatlakozik. Hogy e tervet személyes  
jelenlétünkkel  is  nyomatékosítsuk,  egészen  Sedanig  haladtunk,  seregünk  fő  erőit  Picardie  és 
Champagne  tartományok  határán  hagyva,  hogy  ellenálljunk  az  erről  jövő  esetleges  ellenséges 
támadásnak.  Condé  herceg,  miután  úgy  ítélte  meg,  hogy  lehetetlen  Stenayt  a  spanyolokkal 
megsegíteni,  Arras  megsegítésére  vezette  őket,  bár  ezáltal  erőik  aránytalanná  váltak,  és  ezzel  
igyekezett  elérni,  hogy  szüntessük  meg  Stenay  ostromát.  Az  erődítményeikből  kivont  és  a 
seregükhöz csatlakozott csapatok az említett Condé herceg, Lipót főherceg, Spanyol-Németalföld 
kormányzója,  Lotaringiai  Ferenc herceg és  Fuensaldagna gróf parancsnoksága alatt július 1-én 
bekerítették  az  erődöt,  majd  a  lehető  leghevesebben  ostromolták.  Azonban  az  erőd 
kormányzójának,  Montdejeux-nak  rendkívüli  elszántsága  a  védelem  során,  valamint 
unokatestvéreink:  Turenne  és  Ferté  Seneterre  Franciaország  marsalljai,  akik  az  ostrom  alatt 
folyamatosan  megzavarták  az ellenséget,  lehetővé tették  számunkra,  hogy Stenay bevétele  után 
azonnal  személyesen  előjöjjünk,  és  hogy  a  Stenay  ostromában  résztvevő  csapatok 
előrenyomulhassanak.  Az  ő  parancsnokuk,  unokatestvérünk  Hocquincourt,  Franciaország 
marsallja volt, és az volt a feladatuk, hogy az Arras ostroma után elfoglalt helyekről néhány napon 
át üldözzék az ellenséget, hogy visszavonuljanak hadoszlopaikhoz, Aire és Saint-Omer közelében. 
Ezt követően  megparancsoltuk unokatestvéreinknek,  Turenne,  Ferté  Seneterre  és  Hocquincourt 
marsalloknak, hogy védőszentünk, Szent Lajos napján támadjuk meg az ellenséget sáncaik mögött, 
amit  olyan  bátran  és  hősiesen  véghez  is  vittek,  hogy  Isten  segítségével  két  órás  csatában 
tönkreverték a gyalogságot, és hatvan ágyút is megszereztek, majd megfutamították a lovasságukat 
is.  Ezzel  oly  hatalmas  érdemet  és  dicsőséget  szereztek  országunknak és  hadseregünknek,  hogy 
kötelességünknek  érezzük,  hogy  hálát  adjunk  Istennek  és  a  Teremtőnek  ezért  a  boldogságért, 
melyben éppen koronázásunk évében részesített bennünket. Reménykedünk, hogy az isteni jóság 
védelmezi személyünket és Államunkat, továbbá, hogy rábírja a spanyolokat, hogy hozzájáruljanak 
egy  jó  és  szilárd  békéhez,  ami  sikereink  legáhítottabb  gyümölcse  lenne.  Épp  ezért  úgy 
rendelkezünk, hogy e hónap 5-én, szombaton délután négy órakor  Te Deumot zengjenek a Notre 
Dame-ban, melyen személyesen részt veszünk, hiszen ez a nap a születésnapunk. Ezért még inkább 
kötelességünknek érezzük, hogy nyilvánosan kifejezésre juttassuk hálánkat az isteni jóság iránt, 
mellyel  ezért  a fontos győzelemért tartozunk neki.  És hogy az ünnepséget  oly fényessé tegyük,  
melyet ez az esemény megérdemel, elrendeljük, hogy e levélben közölt napon és órában személyesen 
megjelenjünk, ahogyan az hasonló alkalmakkor szokásos. Ceremóniamesterünk majd részletesen 
tájékoztatja Önöket a nevemben.”708 

Az  Archives  Nationales-ban  található  levéltári  forrásból  az  is  kiderül,  hogy 
milyen  konkrét  intézkedéseket  kellett  tenni  a  győzelmek  megünneplésére,  amelynek 
megszervezésében kiemelkedő szerepe volt  a ceremóniamesternek:  „A mondott  napon, 
1654. szeptember 4-én, pénteken a városi elöljárók délután 5 órakor a városházára mentek, majd a 
király szóbeli utasítása szerint a Louvre-ba vonultak, hogy ott megvárják Őfelségét, ahová este hét 
óra körül megérkezett Arrasból. A szokásoknak megfelelően köszöntötte őt a polgárok és céhek 
legfőbb  elöljárója,  majd  miután  megtudta  a  ceremóniamestertől,  M.  de  Saintot  úrtól,  hogy  a 
másnapi  Te Deumon milyen  ünnepségeknek  kell  lenniük,  eltávozott,  és  másnap reggel  várta  a 
ceremóniamester, M. de Saintot által hozott utasításokat tartalmazó írásokat. Másnap, szeptember 
5-én,  szombaton  M.  de  Saintot  ceremóniamester  a  Városházára  menve  meglátogatta  a  városi 
tisztségviselőket és tanácsosokat, majd átadta nekik az Őfelsége utasításait tartalmazó leveleket a 

708 A levél  kelte  1654.  szeptember  3.,  az  aláírók  pedig  maga  XIV.  Lajos  és  de  Guénégaud.  Stenay 
ostromának  leírása.  A  király  levele  a  kereskedők  elöljárójához  és  a  városi  tanácsosokhoz  abból  az  
alkalomból, hogy szerencsésen visszatért Párizs jó városába. Utasítás Te Deumra, 1654. szeptember 3.  
(Lettre du roy envoyee a messieurs les prevost des marchands et eschevins, sur son hereux retour de son  
sacre en sa bonne ville de Paris. Avec ordre d’assister au Te Deum) AN K 1000, Nr. 118.
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Te Deummal kapcsolatban, melynek értelmében díszsortüzet kell leadni az ágyúkból, örömtüzeket 
kell gyújtani, az ablakokba pedig gyertyákat és lámpásokat kell helyezni.”709

 A levéltári forrás az ünnepségekre fordított anyagi költségeket is ismerteti:  „A 
mai napon, 1654. szeptember 15-én Őfelsége felkenése és az ellenségein aratott fényes győzelmek, 
továbbá Stenay várának bevétele  és  Arras  ostromának megszüntetése  alkalmából  Őfelsége  úgy 
rendelkezett,  hogy  óhaja  szerint  a  párizsi  polgárok  és  céhek  legfőbb  elöljárója  és  a  városi 
tanácsosok  között  összesen  5400  frankot  osszanak  szét,  méghozzá  oly  módon,  hogy  a  legfőbb 
elöljáró 1200 frankot, a tanácsosok pedig fejenként 600–600 frankot kapjanak. Mindezt abból a 
célból,  hogy  megtérítse  nekik  a  díszes  bársony  és  selyem  öltözékeket,  valamint  a  bársony 
lótakarókra és díszes lószerszámokra fordított kiadásaikat. Az 5400 frankot a városi kincstárból 
kell kifizetni.”710

 7.3 A francia királyok „isteni hatalma”   

Az ünnepélyes beiktatás és királlyá szentelés lényegében középkori rituálé volt, melyet 
még VII. Lajos (1137–1180) idejében kodifikálták, amikor a király még nem abszolút 
módon kormányzott,  hanem hatalmát megosztotta a nemesekkel. Feltételezhető, hogy 
XIV.  Lajos  felszentelését  a  király  környezetében  a  korlátozott  monarchia 
szimbólumaként szemlélték. Elődeihez képest jelentős különbség, hogy XIV. Lajos az 
esküt  ülve  tette  le,  míg  a  megelőző  királyok  állva.  A  Bourbonok  fiatal  dinasztiája 
számára  a  felkenésnek  megvolt  az  a  feladata,  hogy  demonstrálják  legitimációjukat. 
Ezzel  kötelék keletkezett  közöttük és az előző királyok között  – Klodvigtól  kezdve. 
Memoárjaiban  XIV.  Lajos  később  kijelentette,  hogy  nem  a  felkenés  ténye  tette  őt 
királlyá, hanem egyszerűen megállapította, hogy ő a király,  ámde hozzáfűzte, hogy a 
koronázási  rituálén  keresztül  „fennköltté,  sérthetetlenné  és  szentté  vált”.  Ennek  a 
szentségnek  a  jeleit  a  fiatal  király  hamarosan  a  gyakorlatban  is  megtapasztalta, 
mégpedig először a királyi kézrátétel rituáléja során. Franciaország királyának ugyanis 
hagyományosan mágikus gyógyító erővel kell rendelkeznie, és meg kell gyógyítania a 
görvélykórosokat.  Ennek  a  rituálénak  a  során  a  király  megérinti  a  betegeket,  és  a 
következőket mondja: „A király megérint téged, Isten meggyógyít téged”. Tehát ennek 
során is észrevehető a királyi és isteni hatalom egybeolvadása, amely a felkenés révén 
válik teljessé, a karizmán keresztül a király Istenhez válik hasonlatossá és ezen keresztül 
szentté. XIV. Lajos első kézrátételénél háromezren voltak jelen, a későbbi aktusoknál ez 
a szám még nagyobb lett.711 

A  Theatrum Europaeum egy 1655-ös beszámolója ennek ellentmond:  „Az újév 
első napján a király a Louvre gallériájában 150 betegre rátette a kezét, és megáldotta őket.”712 

A koronázás rituáléja is azt sugallja, hogy a királyok hatalma Istentől ered. A 
felszentelés a királyi személyiség szent mivoltára és a Francia Királyság isteni eredetére 
utal.  XIV.  Lajos  korában létezett  egy óda,  miszerint  „Krisztus  és  a  király felkenési 
testvérek.” A felkenés hosszú és bonyolult szertartásával a király az emberek és Isten 
közötti  közvetítővé,  közbenjáróvá válik,  mint  ahogyan a papok is  a  római  katolikus 
vallásban. A francia királyt az különbözteti meg más keresztény hercegektől, hogy őt 
nemcsak  egyszerűen  megkoronázzák,  hanem  a  felkenésnek  köszönhetően  fel  is 
szentelik. Az alkalmazott eszközök — a kard és a jogar — a történelmi múltat idézik, az 
Ampulla csodálatos eredete pedig Klodvig fogadalmára utal. A főurak jelenléte pedig 
azt  jelképezi,  hogy  a  nemesség  a  Francia  Királyságban  a  Monarchia  támasza, 

709 Intézkedések a király koronázása alkalmából, 1654. május 29–szeptember 15. AN K 1000, Nr. 124.
710 Intézkedések a király koronázása alkalmából, 1654. május 29–szeptember 15. AN K 1000, Nr. 124.
711 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 58–59.
712 TE VII. 732.
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tartóoszlopa:  egy vér  szerinti  herceg  vagy  főúr  jutalma,  hogy részt  vehet  a  hosszú 
szertartáson.713 

Ebben nem volt lényeges különbség a középkori és az abszolút királyok között. 
Azonban  XIV.  Lajos  ülve  maradásának  szimbolikus  jelentése  van.  Ezzel  magát  a 
megelőző  királyok  fölé  helyezte,  amely  elődeit  tekintve  nem kis  bátorságra  vallott. 
Persze nyilvánvalóan mindez még nem egészen az ő döntése volt, hanem azoké, akik őt 
irányították. Ráadásul a királyi hatalom tekintélye a  Fronde zűrzavaros korszaka alatt 
alaposan  megingott,  az  ülve  maradás  XIV.  Lajos  győzelmét  is  kifejezhette  a 
polgárháborúban,  amelynek  révén  a  királyi  hatalom  újra  megerősödött 
Franciaországban.  A  koronázás  mintegy  betetőzése  volt  a  király  Fronde feletti 
győzelmének.

Azonban XIV. Lajos koronázási ceremóniája nem a középkori felkenés pontos 
mása volt. A középkorban a felkenésnek az volt a célja, hogy alávesse a királyi hatalmat 
az egyházi kontrollnak, vagyis a múlandó világit az örök szelleminek. A 16. században 
Luther Mártonnak (1483–1546) és a kálvinista teológusoknak köszönhetően megnőtt az 
uralkodók világi  hatalmának jelentősége,  illetve ennek tekintélye.  J.  N. Figgis angol 
történész  ezt  úgy fogalmazta  meg,  hogy „Luther  nélkül  nincs  XIV.  Lajos”.714 XIV. 
Lajos alatt a hatalom szentesítése nem az Egyházat erősítette, hanem az Állam hatalmát 
növelte. A felkenés és koronázás nem csupán egy beiktatási ceremónia volt, hanem — 
ahogyan  XIV.  Lajos  emlékirataiban  említi  —  a  „Királyságot  fenségesebbé,  
sérthetetlenebbé és szentebbé tette”. A központi hatalom új politikai teret nyert, amely 
lehetővé tette, hogy más társadalmi csoportok fölé helyezze magát. A hatalom szakrális 
jelleget öltve megközelíthetetlenné vált. A felkenés révén az „Istenadta Lajos” nemcsak 
a  Királysága  legfőbb ura  volt,  hanem Isten  felkentje,  Isten  kegyelméből  lett  király. 
Vagyis  a  múlandóság  világában  a  király  az  Egyházzal  azonos  hatalmat  kapott.  A 
törvényes hatalom eme szentesítése a társadalmi kohézió egyik leghatékonyabb eszköze 
lett. A felkenéssel a király Királysága alattvalóinak ura lett.715

713 Bély, L.: Louis XIV i. m. 45
714 J. N. Figgis: Studies of Political Thought from Gerson to Grotius. Cambridge 1907. 71. Peitfils, J-C.: 
Louis XIV. i. m. 124.
715 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 123–125.
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8. Lipót főherceg megválasztása és megkoronázása német-  
római császárrá (1658)

 8.1 A német-római császárválasztás rendje  

A két nagyhatalom uralkodója egymástól gyökeresen eltérő módon került hatalomra: 
míg XIV. Lajos dinasztikus öröklés révén, addig I.  Lipót választás útján nyerte el  a 
császári trónt.

A királyválasztás és koronázás rituáléja a Birodalom ősi hagyományaira nyúlik 
vissza,  amelyet  még Nagy Károly és  I.  Ottó koronázásával  hoztak létre,  és egészen 
1792-ig fennmaradt.  A kora újkori  koronázás  alapját  az úgynevezett  1309-es „újabb 
Ordo”  képezte,  mely  a  Háromkirályok  napjának  liturgiájához  igazodott.  Az  Ordo 
írásbeli áthagyományozását az 1356-os Aranybullában716 kiegészítették. Az Aranybulla 
a  királyválasztás  helyszíneként  Majna-Frankfurtot,  a  koronázás  helyszíneként  pedig 
Aachent jelölte meg, a koronázás privilégiuma a kölni érseket illette meg. Ő döntött 
ceremoniális kérdésekben, például az ülésrend vonatkozásában a koronázási misén vagy 
a  rangsorrend  kérdésében  a  körmeneteknél.  A  rögzített  rituálé  formáktól  azonban 
különböző okokból el is térhettek, például 1652-ben első ízben helyezték át a koronázás 
színhelyét  Aachenből  Majna-Frankfurtba,  a  császár  utasítására  a  koronázás  előjogát 
pedig  a  kölni  érsek  helyett  a  mainzi  kapta  meg.  A  királykoronázástól  eltérően  a 
császárkoronázás joga a késő középkorig a pápának volt fenntartva egészen III. Frigyes 
koronázásáig.  1452-ben  a  Majna-Frankfurtban  megválasztott  és  Aachenben 
megkoronázott király Rómába vonult, hogy ott uralkodási jogaiba teljesen beiktassák. A 
középkorban  a  római  király  Isten  kegyelméből  (gratia  Dei)  uralkodott,  és  Isten 
koronázta  császárrá.  A beiktatás  központi  eseménye  a  liturgia  volt,  mivel  csupán a 
felszentelés (die Weihe) és a felkenés (die Salbung) biztosítottak a császárnak szakrális 
méltóságot, és a Szent Olaj révén vált az Úr felkentjévé. A Rómába vonulás, a pápa 
általi császárkoronázás már a 15. században veszített a jelentőségéből, és V. Károly volt 
az  utolsó  császár  1530-ban,  akit  a  pápa  Bolognában  megkoronázott.717 1531-ben  I. 
Ferdinánddal  az  utolsó  aacheni  királykoronázás  zajlott  le.  A  választófejedelmi 
kollégium  növekvő  politikai  jelentőségének  köszönhetően  a  majna-frankfurti 
716 IV. Károly (1346–1378) 1356-os Aranybullája, mely az arany császári pecsétről kapta a nevét, idővel a 
Birodalmi  Alkotmány  legfontosabb  írásos  alapnormájává  vált.  Egyúttal  a  királyválasztási  rituálé 
forgatókönyvéül is szolgált a Birodalomban. Okiratba foglalta a hét választófejedelem (a mainzi, a kölni, 
a  trieri  érsek,  a  cseh  király,  a  szász  választófejedelem,  a  pfalzi  választófejedelem és  a  brandenburgi 
őrgróf)  kizárólagos királyválasztási  jogát,  és pontosan szabályozta a többségi  elven alapuló választási  
eljárást. Egy sor rendkívüli kiváltság biztosította a választófejedelmeknek a többi fejedelem fölé emelését, 
kizárólagos választási testületté egyesítését, valamint minden lehetséges változástól és belső konfliktustól 
való  megvédését.  Az  Aranybulla  a  választófejedelmek  egymás  közötti  rangsorát  is  pontosan 
meghatározta,  és  előírta,  hogy  nem  csupán  a  választás  és  a  koronázás  alkalmával,  hanem  a  király  
jelenlétében  zajló  minden  ünnepélyes  eseményen  milyen  ceremoniális  formában  jelenhetnek  meg 
együttesen.  Ezáltal  az  Aranybulla  a  választófejedelmek  körét  egy  közös  cselekvőképes  testületté 
alakította, mely a királlyal együtt az egész Birodalmat reprezentálta, és ünnepélyes alkalmakkor a maga 
fenséges voltában szimbolikus-rituális formában is megjelenítette. Spektakel i. m. 76–77. 
717 V. Károlyt  VII.  Kelemen pápa (1523–1534) 1530. február 24-én Bolognában koronázta meg. 1558. 
március 14-én I. Ferdinándot, akit már 1531 januárjában római királlyá választottak, és megkoronáztak, a 
pápa  jelenléte  nélkül  a  mainzi  választófejedelem  ünnepélyes  szertartás  közepette  kiáltotta  ki  
„megválasztott  római császárnak” a majna-frankfurti  dómban. Ezt az eljárást  követték utódainál  is.  I. 
Ferdinánd utódait — I. Mátyás, II. Ferdinánd és I. Lipót kivételével — a 17. század végéig már elődjük 
uralkodása  alatt  római  királlyá  választották,  és  megkoronázták  (II.  Miksa 1562,  II.  Rudolf  1575,  III.  
Ferdinánd 1636, I. József 1690). Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 311–312.
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királyválasztás  egy tulajdonképpeni  alkotmányos  trónra  emelési  aktussá  vált,  ezáltal 
Majna-Frankfurt nemcsak királyválasztási, de koronázási helyszín is lett.718

 8.2 Lipót császárrá választásának akadályai  

Az 1658. évi német-római császárválasztás egyike volt a legvitatottabb választásoknak a 
Német-római Birodalom történetében. III. Ferdinánd halála (1657) után a császári trón 
betöltetlen volt, ez pedig sok utódlási problémát váltott ki. Lipót főherceg (1640–1705) 
császárrá választása előtt sok nehézség tornyosult. Ezeknek csak kisebb része volt ifjú 
kora,  és  hogy  eredetileg  nem  ő  volt  erre  a  feladatra  kiszemelve.  Sokkal  inkább 
meghatározóak  voltak  a  külpolitikai  nehézségek.  Lipót  csak  bátyja,  IV.  Ferdinánd 
meglepetésszerű  és  váratlan  halála  (1654)  után  vált  jelöltté  a  trónra.  Korábban  IV. 
Ferdinánd  volt  a  jelölt,  akit  1653-ban  meg  is  választottak  római  királlyá.  Lipót 
eredetileg  egyházi  pályán  képzelte  el  az  életét,  azonban  fivére  halála  mindent 
villámgyorsan megváltoztatott.719

Lipót születéséről, neveltetéséről, ifjúkoráról Mencke is beszámol, amiből egy 
igencsak ambiciózus ifjú uralkodó képe rajzolódik ki. Mencke leírásaiban a  Theatrum 
Europaeummal  összevetve  sokkal  több a  meseszerű,  anekdotaszerű  elem,  noha mint 
már  korábban  többször  is  említettem,  nagyon  gyakran  hivatkozási  alapnak  tekinti  a 
Theatrum Europaeumot: „A legdicsőségesebb császár, Leopoldus Ignatius Josephus Balthasar 
Franciscus Felicianus, III. Ferdinánd császár másik fia és Mária Anna, III. Fülöp spanyol király 
leányának a fia 1640. május 30-án (június 9-én) született. Dús hajjal jött a világra, és születésekor a 
csillagok konstellációja is  olyan volt, amely a fiatal  hercegnek nagy jövőt jósolt. Mivel azonban 
atyja reményei  különösen az idősebbik hercegre,  IV.  Ferdinándra irányultak,  így Lipót csupán 
egyházi pályára léphetett, anélkül, hogy ehhez neki különösebb hajlama és fogékonysága lett volna. 
Így Lipót ilyen szellemben nevelkedett. Közben azonban néhány jel már arra utalt, hogy valamikor 
át  fogja  venni  a  kormányzást.  Amikor  egy  alkalommal  nevelője  vesszővel  akarta  megbüntetni, 
Lipót a vesszőt kiszakította a kezéből, és a következő szavakkal adta oda atyjának: „Senkinek sincs 
joga  a  világon  őcsászári  Fenségén  kívül,  hogy  Ausztria  főhercegét  megérintse”.  Egy  más 
alkalommal  pedig,  amikor  egy  magasrangú  tisztségviselő  bepanaszolta  őt  császár  atyja  uránál, 
mert tiszteletlenül viselkedett vele szemben, a császári atya oly szigorúan megfeddte, hogy azzal  
fenyegetőzött, amennyiben nem tanúsít kellő hódolatot és tiszteletet, akkor kegyvesztett lehet, sőt 
akár talán még ki  is  lesz  tagadva,  akkor a fiatal  főherceg  így válaszolt:  „Mégha mindent el  is 
veszítek, akkor is megmarad császári nevem, és ez elegendő lesz ahhoz, hogy arra ösztökéljen, hogy 
kardommal  új királyi  birodalmakat  szerezzek”.  Amikor bátyja,  Ferdinánd megkapta  a cseh és 
magyar koronát, és Lipót még mint kisfiú megkérdezte a körülötte állóktól, hogy vajon őbelőle mi 
lesz,  akkor  elégedettséggel  töltötte  el  az  a  válasz,  hogy  ezt  Isten  dönti  el.  Majd  amikor 
emlékeztették, hogy bátyját ezentúl Őfelségének kell szólítana, azt mondta, hogy egyszer majd ő 
fogja az Őfelsége címet örökölni.”720 

718 Jutta Götzmann: Weihen – Salben – Krönen. Die vormoderne Kaiserkrönung und ihre Imagination. In:  
Spektakel  i.  m.  21–22.  A  Német-római  Birodalom  királyválasztásának  rendjét  1356-ban  IV.  Károly 
Aranybullájában kötelezően előírták. Ezáltal  a Birodalom egészen 1806 végéig való fennállásáig erős 
oligarchikus  (Választófejedelmi  Tanács)  és  arisztokratikus  (Fejedelmi  Tanács)  vonásokat  mutató 
„választási  monarchia”  maradt.  1519-től  minden  római  királynak  egy  Választási  Kapitulációban 
(Választási Hitlevél) okiratba kellett foglalnia a választófejedelmek szabad választási jogát,  és ígéretet  
kellett tennie, hogy a Birodalmat nem alakítja át örökös monarchiává. Ezek a Választási Hitlevelek a 
rendi államra jellemző uralkodói szerződések voltak, és a Szent-római Birodalom — amelyhez V. Károly 
Választási  Hitlevele  óta  gyakran  hozzátették  a  „Német  Nemzet”  jelzőt  —  alapvető  alkotmányos  
törvényeinek számítottak. Ennek ellenére a Habsburgoknak 1438-tól egészen a férfiág kihalásáig (1740) 
sikerült megtartaniuk a királyi és császári méltóságot. Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. 
m. 311. 
719 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 68.
720 Mencke, J. B.: Leben i. m. 1–2.
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Lipót cseh és magyar királlyá megválasztása aránylag hamar lezajlott, azonban a 
császári  trón  elfoglalása  nem  tűnt  ennyire  simának.721 Igazából  a  külpolitikai 
nehézségek voltak  meghatározóak.  Ezeket  a  külpolitikai  problémákat  még atyja,  III. 
Ferdinánd  hagyta  rá  „örökül”,  amelyek  alapvetően  meghatározták  Lipót  császárrá 
választásának esélyeit.  A kortársak emlékezetében még élénken éltek  a  harmincéves 
háború  borzalmai  és  a  félelmek  a  Habsburgok  túlzottan  erős  hatalmi  pozícióitól, 
amelyek  világosan  megmutatkoztak  a  birodalmi  fejedelmek  III.  Ferdinánd  elleni 
egységében. Mindehhez társult még a Spanyolországgal való szoros kapcsolat, továbbá 
a  tartós  konfliktus  Franciaországgal  és  Svédországgal,  amelyek  a  vesztfáliai  béke 
garantáló hatalmai közé tartoztak.722 Ennek fényében nagyon kockázatosnak tűnt még 
egyszer a Habsburg-házhoz tartozó császárt választani.  Ráadásul III. Ferdinánd 1656 
decembere óta újabb háborúba keveredett. A császár ugyanis beavatkozott a lengyelek 
oldalán a svéd–lengyel konfliktusba, miután svéd csapatok nyomultak előre a Habsburg 
Monarchia  határaihoz,  Lipót  pedig  főhercegként  folytatta  ezt  a  háborút.  További 
nehézséget  jelentett  Lipót  számára  a  spanyol  örökség  kérdése,  amely  a  17.  század 
második felének politikai és katonai döntéseit alapvetően meghatározta. Lipót a spanyol 
király,  IV.  Fülöp  halála  után  —  mivel  IV.  Fülöp  fia,  II.  Károly  utódnemzésre 
képtelennek tűnt — jelöltként jöhetett számításba a spanyol királyi címre. Azonban az 
aggodalmak felerősödtek azzal kapcsolatban, hogy Lipót megválasztásával német-római 
császárrá,  majd spanyol  trónra kerülésével  létrejöhet  egy V. Károly idejére jellemző 
hatalmi koncentráció. Ebben az időben zajlott a spanyol–francia háború is, amely csak a 
pireneusi  békével  (1659) zárul  majd le,  és félő volt,  hogy az osztrák Habsburgok a 
spanyolok  oldalán  egyre  jobban  belefolynak  a  konfliktusba.  Franciaország  azon 
fáradozott,  hogy  a  bajor  választófejedelmet  segítse  a  császári  trónra,  mint  nem 
Habsburg-jelöltet.723 A  Habsburg-házon  belül  is  voltak  olyan  megfontolások,  hogy 
esetleg Lipót nagybátyját, III. Ferdinánd öccsét, Lipót Vilmost (1614–1662)724 kellene 
jelölni, mert neki nagyobb esélyei lennének.725

Mencke  is  elemzi  a  választás  előtti  erőviszonyokat:  „IV.  Ferdinánd,  akit  a 
Birodalom  választófejedelmei  római  királlyá  választottak,  egy  váratlan  betegség  következtében 
1654. július 9-én elhunyt. Ezután Lipótnak abba kellett hagynia buzgón és szorgalmasan végzett 
egyházi  tanulmányait,  és  alá  kellett  rendelnie  magát  annak  a  súlyos  feladatnak,  amelyet  atyja 
országainak kormányzása rótt rá. Őt a következő, 1655-ös esztendőben atyja után Magyarország 
királyának nyilvánították, majd a következő évben Csehország királya lett. Azonban III. Ferdinánd 

721 Lipótot  1655 júniusában választották magyar  királlyá  és  koronázták meg,  1656. szeptember 14-én 
pedig megkapta a cseh koronát is. Redlich, O.: Weltmacht i. m. 41.
722 Franciaország erre az időre kezdett kilábalni a  Fronde okozta válságból, és fokozatosan állt helyre a 
királyi  hatalom  ereje  és  tekintélye.  Svédországban  is  a  Német-római  Birodalom  számára  hátrányos 
változások mentek végbe. 1654 júniusában Krisztina svéd királynő (1632–1654) vallási okok miatt — 
katolizált — lemondott a koronáról unokafivére,  Gusztáv Károly von Zweibrücken pfalzi gróf javára,  
akitől a Birodalom nem várhatott különösebb barátságot. Uo. 39.
723 Mazarin XIV. Lajost is jelöltként vette számításba a császári trónra, azonban mindez csak az ő ötlete  
volt, valójában ez az idea a reálpolitika szféráján kívül mozgott. Helyette 1654-től kezdve olyan politikát  
szorgalmazott,  amely  kizárná  a  Habsburgokat  a  császári  méltóság  betöltéséből,  és  helyükre  a  bajor 
választófejedelmet,  Ferdinand  Mariát  akarta  ültetni.  Ebben  a  törekvésében  támogatta  a  kölni 
választófejedelem,  Miksa  Henrik,  akit  a  Wittelsbach-ház  érdekei  vezettek,  továbbá  a  kölni 
választófejedelem minisztere, Franz Egon von Fürstenberg (1626–1682) és annak fivére, Wilhelm Egon 
von Fürstenberg (1629–1704). Mindketten a kölni dómkáptalan tagjai voltak, és diplomáciai küldetéseket 
láttak  el  Miksa  Henrik  számára.  Franciaország  érdekeiért  szálltak  síkra,  igazodva  Franciaország 
Habsburg-ellenes politikájához. Franz Egon von Fürstenberg 1660-ban metzi püspök lett, majd 1663-ban 
Strasbourg püspöke. Strasbourg püspöki székében 1682-ben fivére követte. Klueting, H.: Das Reich i. m. 
197–198.
724 Lipót Vilmos főherceg a Német Rend nagymestere és Passau püspöke volt, továbbá 1646 és 1656 
között betöltötte Spanyol-Németalföld helytartói hivatalát. Uo. 198.
725 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 68–69. 
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császár  nem sokkal  ezután bekövetkezett  halála  miatt  már  nem tudott  odahatni,  hogy Lipótot 
megválasszák római királlyá, azonban a francia bíboros, Mazarin serényen azon fáradozott, hogy 
az  akkoriban  még  fiatal  XIV.  Lajost  a  császári  trónra  emelje,  vagy  legalábbis  azt  próbálta  
megakadályozni,  hogy  ez  Ausztriának  jusson.  Mazarin  ehhez  elsősorban  a  svéd  és  savoyai 
követeket  kívánta  felhasználni  a  Lengyelország  ellen  ígért  segítség  fejében,  ők  azonban 
nehezményezték, hogy a mantovai herceget választották meg birodalmi helytartónak. Ugyanakkor 
viszont Lipót Vilmos osztrák főhercegnek, akit az atyai végrendelet Lipót gyámjává nevezett ki,  
sikerült elérnie, hogy a választófejedelmek 1658. júniusában összegyűljenek Frankfurtban, aminek 
eredményeként  a  majna-frankfurti  Szent  Bertalan  templomban  1658.  július  8-án  (18-án)  a 
konklávé  császárrá  választotta  Lipótot.  A  franciák  által  támogatott  Ferdinánd  bajor 
választófejedelemnek  nem állt  szándékában az  Osztrák  főhercegi-házzal  vitába szállni.  Érthető 
volt, hogy a birodalmi rendek azért igyekeztek kitolni a császárválasztás napját, hogy közben az 
ifjú Lipót  kiskorúsága megszűnjön,  betöltse  18.  életévét,  és  így a  választáson őmaga  már  mint 
Csehország királya lehessen jelen. A késedelemnek volt egy kevésbé ismert oka is: Lipót annak 
idején  valószínűleg  egyúttal  a  spanyol  trónöröklésre  is  törekedett,  mivel  IV.  Fülöp  neki  ígérte 
idősebbik leányát, Mária Teréziát és egyúttal a Spanyol Királyságot is, amennyiben örökös nélkül 
hunyna el. Mivel akkoriban a spanyol királyné éppen várandós volt, Lipót szívesen megvárta volna, 
vajon a királyné herceget vagy hercegnőt hoz-e a világra, mert különben nem kellett volna beérnie 
a spanyol örökséggel, és a császári méltóságot Lipót Vilmos főhercegre hagynia.”726 

 8.3 A majna-frankfurti választási gyűlés  

A császári beiktatás kezdetén először is bejelentették az eddigi uralkodó halálát, majd 
négy hetes gyászidőszakot rendeltek el a Birodalomban. Az Aranybulla rendelkezései 
alapján a trón megüresedésekor a mainzi érsek a királyválasztásra Majna-Frankfurtba 
hívta  választófejedelem  társait,  és  megfelelő  kíséretet  biztosított  számukra.  Ezzel  a 
meghívással megkezdődött a meghatározott ceremóniák szerint zajló procedúra, ami a 
választást vezetők bevonulásától egészen a császár elutazásáig több héten át, I. Lipót 
1658-as koronázásakor csaknem egy évig tartott.727  

A választási gyűlés kezdetét a mainzi választófejedelem, János Fülöp (Johann 
Philipp von Schönborn, 1605–1673) 1657. augusztus 14-ére Majna-Frankfurtba tűzte ki. 
Ide érkezett meg a mainzi választófejedelem és a többi választófejedelem követe, de 
VII.  Sándor  pápa  (1655–1667),  Spanyolország,  Franciaország,  Svédország,  Dánia, 
Lengyelország,  Savoya,  Mantova  és  Modena  is  elküldte  a  képviselőit.728 Világi  és 
egyházi  diplomaták  ragyogó  és  fényűző  gyűlése  volt,  akik  Európa  jelentős  részét 
képviselték.  Ezután Majna-Frankfurt  vált  számos tárgyalás  és intrika központjává.  A 
császárválasztás  körüli  diplomáciai  küzdelemben  a  Habsburg-ház  állt  szemben 
Franciaországgal  és  Svédországgal.  János  Fülöp  mainzi  érsek  és  választófejedelem 
döntő jelentőségű közvetítőszerep elérésére törekedett. Mazarin célja mindenekelőtt az 

726 Mencke, J. B.: Leben i. m. 3–5.
727 Götzmann, J.: Weihen – Salben – Krönen i. m. 22.
728 Majna-Fankfurt  városának előkészületei  a király-és császárkoronázásra már közvetlenül a választás 
időontjának  ismertté  válását  követően  megkezdődtek.  A  választás  és  a  koronázási  ünnepségek 
megszervezéséért és zavartalan lebonyolításáért a birodalmi főmarsall volt a felelős. Költséges és fényűző 
bevonulásokkal érkeztek meg a résztvevők a városba,  közülük is mindenekelőtt a választófejedelmek, 
mint  királyválasztók.  A mainzi  érsek  bevonulása  jócskán  felülmúlta az  Aranybullában  meghatározott 
korlátozást a kísérő lovasok kétszázas létszámát illetően. Uo. Majna-Frankfurt egyik legnevesebb kiadója, 
Caspar Merian metszeteken közzétette a különböző választófejedelmek majna-frankfurti bevonulásának 
pontos időpontját, megjegyezve, hogy az információkat az adott udvar főudvarmesterétől szerezte be. Így 
megtudhatjuk, hogy a mainzi választófejedelem 1657. augusztus 7-én (17-én), a trieri érsek március 13-án 
(23-án)  érkezett  meg  a  választási  gyűlésre,  de  a  kölni  érsek,  a  bajor,  a  szász  és  a  brandenburgi  
választófejedelem bevonulása  is  szépen kidolgozott  metszeten  szerepel,  nemcsak  pontosan ábrázolva, 
hogy hogyan is nézett ki a bevonulási menet, hanem Majna-Frankfurt látványos metszetével a birodalmi 
város reprezentációját is szolgálva. G. Etényi N.: Pamflet i. m. 144. 
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volt,  hogy  megakadályozza  a  Habsburg  jelölt  császárrá  választását,  és  ebben  az 
igyekezetében a saját oldalára állította X. Gusztáv Károly svéd királyt (1654–1660). A 
pfalzi Károly Lajos már korábban elkötelezte magát Franciaország mellett, de ezt most 
egy tekintélyes  összeg fejében még  jobban megerősítette.  Mazarin  nem riadt  vissza 
semmilyen  eszköztől,  hol  pénzzel,  hol  pedig  fenyegetéssel  igyekezett  elérni  céljait. 
Azonban a franciák pozícióit nagymértékben gyengítette, hogy nem rendelkeztek olyan 
jelölttel, akinek valódi esélye lett volna elfoglalni a császári trónt.729 A Habsburgoknak a 
bajor  választófejedelem  volt  az  egyetlen  komolyan  szóbajöhető  riválisa,  azonban  a 
választófejedelem,  Ferdinand  Maria  (1636–1679,  1651-től  választófejedelem)  nem 
igazán lelkesedett az ötletért. Ezért 1657 kora nyarán újra felmerült a katolikus pfalzi 
gróf,  Fülöp  Vilmos  von  Neuburg  neve.  De  ő  Brandenburg  ellenállása  miatt  nem 
bizonyult  valódi  eséllyel  bíró jelöltnek.  A rajnai  választófejedelem — ahogyan  már 
korábban is jelezte — Lipót Vilmos főherceg jelöltsége mellett szállt síkra. Átmenetileg 
felmerült  lehetséges  császárjelöltként  Ferdinánd Károly tiroli  főherceg is,  ő azonban 
kijelentette,  hogy Lipót Vilmosra adná szavazatát,  amennyiben a vesztfáliai  békében 
elvett  felső-és  alsó-elzászi  területeket  visszakapná.  Mazarin  arra  az  esetre,  ha  nem 
sikerülne megegyeznie Bajorországgal és Neuburggal, júniusban és júliusban elővette 
régi tervét, hogy XIV. Lajost ajánlja császárjelöltnek. Mindezt Trier, Mainz, Köln és 
Brandenburg  esetében  tapogatózva,  de  nagyon  komolyan  próbálta  keresztülvinni. 
Azonban augusztus  közepén az  egyházi  választófejedelmek  világossá  tették,  hogy a 
francia  király  megválasztását  semmi  esetre  sem támogatják.  Ettől  kezdve  a  francia 
diplomácia  minden  igyekezete  arra  irányult,  hogy  rávegyék  Bajorországot  a 
jelöltállításra.  Ebben  segítségükre  volt  a  bajor  választófejedelem,  Ferdinand  Maria 
felesége  Adelheid,  aki  savoyai  hercegnőként  meglehetősen  becsvágyó,  tüzes  és 
lobbanékony természetű volt, ellentétben férjével, aki rettegett attól a felelősségtől, ami 
császárként várna rá.  Ehhez társult  Habsburg származású anyja,  Mária  Anna (1610–
1665) befolyása, és mindenekelőtt a miniszter, Maximilian Kurz gróf szilárd akarata, 
akik  mindketten  Lipótot  szerették  volna  a  trónon  látni.  1657  augusztusában  a 
választófejedelem a „legnagyobb titokban” arra kötelezte magát, hogy csak a Habsburg-
házból származó császárt fog támogatni, amelyet 1658. január 12-én szerződésben is 
megerősítettek.  Amikor  1657  decemberében  Gramont  herceg  Majna-Frankfurtból 
Münchenbe  érkezett,  világosan  látnia  kellett,  hogy  Franciaország  Bajorország 
támogatására a császárválasztási küzdelem során többé nem számíthat.730 

729 A francia küldöttség tagja volt Gramont herceg és a Mazarin iskolájából származó fiatal, rendkívül 
nagyreményű  diplomata,  Hugues  de  Lionne  márki.  A  birodalmi  deputációnapon  Majna-Frankfurtban 
Robert  de  Gravel  volt  a  francia  rezidens.  Redlich,  O.:  Weltmacht  i.  m.  42.  A  francia  követ  1657. 
augusztus 9-i (19-i) bevonulása is külön röplapon jelent meg, ezzel is érzékeltetve, hogy milyen komoly 
befolyással bír a francia diplomácia még a birodalmi gyűléseken is. G. Etényi N.: Pamflet i. m. 144.  
730 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 41–43. Ugyanezzel már sokkal korábban nem számolhattak János Fülöp 
mainzi  választófejedelem  esetében  sem.  A  választófejedelemnek,  egyben  érseknek  csak  egyetlen  cél 
lebegett a szeme előtt, a jövendőbeli császár személye csak másodlagos jelentőséggel bírt számára. János  
Fülöpöt a leglelkesítőbb vágy vezette arra,  hogy a Habsburg Monarchia számára megőrizze az olyan 
nehezen kivívott békét, és semmi esetre se bonyolódjon bele a Habsburg Monarchia az ekkor zajló két 
háborúba:  a  spanyol–francia  és  az  északi  háborúba.  Ebben  kezdetben  egyetértett  vele  III.  Ferdinánd 
császár is. De 1655-ben fordulat következett be III. Ferdinánd e két háborúhoz való viszonyulásában. A 
császár magatartása nagymértékben aggasztani kezdte a mainzi érseket, ugyanis III. Ferdinánd csapatokat 
küldött  Belgiumba  és  Itáliába,  hogy  segítsék  a  spanyolokat  Franciaország  ellen,  továbbá  támogatta 
katonák  toborzását  is.  Mindez  pedig  új  konfliktussal  fenyegetett  Franciaországgal,  és  a  Spanyol-  
Németalfölddel és Franche-Comtéval szomszédos német fejedelemségek számára is állandó nyugtalanság 
forrásává  vált.  János Fülöp hozzákezdett  egy  olyan  szövetség  létrehozásának a  birodalmi  fejedelmek 
között, amely a béke garanciájaként szolgálhatott. Amikor Lipót Vilmos főherceg jelöltsége 1657 nyarán  
kilátástalanná vált, János Fülöp — bár kezdett megbarátkozni Lipót megválasztásának a gondolatával — 
azonban ezzel  egyidejűleg élénk szellemével  egy új  kombináción kezdte törni  a  fejét.  Eszerint  Lipót 
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1658 kezdetére a  szász választófejedelem,  János György feltétel  nélkül  Lipót 
oldalán állt.  A brandenburgi választófejedelem, Frigyes Vilmos augusztusra már nem 
zárkózott el Lipót megválasztása elől, azonban szabad kezet akart kapni a döntésében, 
mert mint mondta:  „Vagy Franciaország, vagy pedig Ausztria javára fogok dönteni,  
ahol több hasznot remélhetek”. Ekkor már Ausztriához való közeledés figyelhető meg a 
politikájában.  Az  1657.  szeptember  19-i  wehlaui  szerződésben  Poroszország 
felszabadult a lengyel hűbéri fennhatóság alól, és tárgyalásokat kezdett Ausztriával egy 
Svédország  elleni  szövetségről,  amely  1658.  február  9-én  egy  szerződésben 
realizálódott.  Ezzel  a  Habsburg  Monarchia  egyértelműen  megnyerte  Poroszország 
támogatását  is.  Ezután  már  Lipót  személyes  megjelenése  Majna-Frankfurtban 
kívánatossá  vált,  amiről  pedig  addig  Lobkowitz  igyekezett  lebeszélni.  Lipót  1658. 
január 30-án elhagyta Prágát, ahol 1657 júliusa óta tartózkodott, és Egeren, Nürnbergen 
és  Würzburgon keresztül  megérkezett  Majna-Frankfurtba.  A választási  városba  való 
ünnepélyes bevonulásának időpontja 1658. március 19-e volt.731

„Amikor  a  választófejedelmek  Frankfurtban  a  választás  céljából  összegyűltek,  néhány 
osztrák  gyalogsági  század  is  felvonult  a  városban,  zászlóikon  három  korona  volt  látható  a 
következő  felirattal:  „vagy  korona,  vagy  háború,  vagy  halál”,  amiből  mindnyájan  arra 
következtettek, hogy a választásnál Ausztria fog nyerni. Eközben el kell ismerni, hogy bár minden 
tekintet  a fiatal főhercegre,  a jövendőbeli  császárra szegeződött,  ő ennek ellenére a fennhéjázás 
legcsekélyebb  jelét  sem  mutatta,  amit  hasonló  kinevezésnél  a  fiatalok  csak  nehezen  képesek 
leplezni. Ezt némelyek a tanulmányai során megmutatkozó rendkívüli szorgalmához hasonlították. 
Mindenesetre ehhez a császárhoz hamarosan nagy reményeket fűztek, és többek között Augsburg 
városában a városi kúton álló Mercurius szobor kezében ez az írás volt látható: „I. Lipót a haza 
javára uralkodik”.”732 

Majna-Frankfurtban a figyelem a mainzi választófejedelem által követelt békéről 
szóló  cikkelyre,  és  általában  a  Választási  Kapituláció  tartalmára  terelődött. 
Hosszadalmas, izgatott tárgyalások zajlottak, új nehézségek támadtak. Franciaország és 
Svédország  természetesen  síkraszállt  a  mainzi  választófejedelem  követelése  mellett, 
ugyanígy tett a pfalzi választófejedelem, Károly Lajos, továbbá a kölni Miksa Henrik is. 
Trier,  Szászország,  Bajorország  és  kezdetben  Brandenburg  is  megelégedett  volna  a 
vesztfáliai békére történő általános hivatkozással. Azonban május 3-án a brandenburgi 
követek  olyan  javaslatot  szavaztak  meg  a  békecikkely  számára,  hogy a  jövendőbeli 
császár (vagyis Lipót) nem keveredhet háborúba sem a saját Habsburg-háza érdekében, 
sem Itáliában, sem pedig Németalföldön, de Franciaország és szövetségesei ellenében 
sem (a szövetségeseken ekkor itt elsősorban a Cromwell vezette Angliát értették). Ez 
gyakorlatilag a Német-római Birodalom béklyóba kötését jelentette. Lipót és tanácsosai 

megválasztására csak akkor kerülhet sor,  ha Franciaország és Spanyolország békét kötnek, azonban a 
békeközvetítő szerepkörét  a választófejedelmi kollégiumnak kell betöltenie, a béke garantálói  pedig a 
szövetségbe tömörült rajnai fejedelmek lennének, amelyben Franciaország is részt venne. Természetesen 
a mainzi érseknek hamarosan meg kellett győződnie arról, hogy a francia–spanyol béke tető alá hozása 
nem megy egyik  pillanatról  a  másikra.  De készen állt  egy másik terve  is.  Az új  császárt  egy olyan  
Választási  Hitlevélre  kell  kényszeríteni,  amely  lehetetlenné  teszi  a  Német-római  Birodalom számára,  
hogy Spanyolországot tovább támogassa. Amikor azonban 1657 novemberében megszületett egy spanyol 
trónörökös, Fülöp Prosper (Aki azonban már négy évesen,  1661. november 1-én meghalt.),  elhárulni  
látszott  a  veszély  az  osztrák  és  spanyol  Habsburgok  egyesülése  elöl,  amely  hatalmas  hatalmi 
koncentrációt eredményezett volna. Így a többi választófejedelem is arra kényszerült, hogy Lipótra adja a 
voksát.  Mindezt  a  pápai  nuncius,  Sanfelice  is  erőteljesen  támogatta.  Ezek  a  körülmények  arra 
kényszerítették 1657 végén János Fülöpöt, hogy hagyjon fel békeköveteléseivel, de ahhoz ragaszkodott, 
hogy a  Választási  Kapitulációba  vegyenek  fel  egy  békéről  szóló  cikkelyt.  A  francia  fenyegetőzések 
ezután már hatástalanok maradtak. Uo. 43–44.  
731 Uo. 45. Lipót nagybátyjával, Lipót Vilmos főherceggel együtt történő márciusi bevonulása is szerepel 
külön röplapon. G. Etényi N.: Pamflet i. m. 144. 
732 Mencke,  J.  B.:  Leben  i.  m.  5–6.  Ezeknek  az  eseményeknek  a  leírása  során  Mencke  a  Theatrum 
Europaeum IX. kötetének 446. és VIII. kötetének 1015. oldalára hivatkozik.    
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ebbe nem mehettek bele, és nem is akarták ezt elfogadni. Ezután újabb tárgyalások és 
javaslatok  következtek,  amelyek  végül  Brandenburg  egy  indítványához  vezettek, 
amelyet július 15-én elfogadtak. Ez gyakorlatilag fordítottja volt az előzőnek. Eszerint a 
klauzula  szerint  Franciaország  és  szövetségesei  a  császár  és  a  Habsburg-ház 
ellenségeinek semmiféle segítséget nem nyújthatnak. A Választási Kapituláció további 
tartalma még inkább megnövelte a birodalmi fejedelmek szabadságát és hatalmát. Újabb 
cikkelyek  szabályozták,  hogy  a  birodalmi  fejedelmek  alattvalóikat  engedelmességre 
kényszeríthetik,  hogy  a  birodalmi  rendek  semmilyen  más  hatalomhoz  nem 
csatlakozhatnak,  hanem  csakis  a  saját  fejedelmeikhez,  és  hogy  a  császár  nem 
rendelkezhet szabadon a birodalmi rendekkel. A császár továbbá nem kezdhet háborút a 
szomszédaival a választófejedelmek jóváhagyása nélkül,  idegen hadsereget a Német-
római Birodalom területén nem toborozhat.733

Osztrák részről elhatározták, hogy elfogadják a súlyos választási feltételeket. Így 
végül 1658. július 18-án Lipótot egyhangúlag császárrá választották.  Augusztus 1-én 
lezajlott Majna-Frankfurtban a koronázás. Augusztus 8-án I. Lipót császár elutazott a 
koronázóvárosból,  és  augusztus–szeptember  folyamán  keresztülhaladt  Nürnbergen, 
Augsburgon, majd Münchenen. Münchenben különösen nagy pompával és ünnepléssel 
fogadták.  Október  1-én  megérkezett  Bécsbe,  ahol  ugyancsak  nagy  ünneplésben 
részesítették az új császárt.734

I. Lipót valláspolitikájának főbb elemei már a császárra választása után hamar 
kirajzolódtak:  „Miután  Lipótot  a  császári  trónra  emelték,  hamarosan  kimutatta  a  Katolikus 
Egyház iránti áhítatosságát és buzgóságát. Nem sokkal ezután tizenkét szegény embert vendégül 
látott asztalánál, térdre ereszkedve megmosta lábaikat, majd megcsókolta őket. Amikor azonban 
néhány  protestáns  potentát  közbenjárt  nála,  kérve,  hogy  több  szabadságot  biztosítson  nekik 
Örökös Tartományaiban, akkor azt felelte, hogy inkább lemondana császári méltóságáról, semhogy 
a legcsekélyebb mértékben is háttérbe szorítsa a katolikus hitet.”735 

 8.4 A koronázási ceremónia  

A királyválasztás és koronázás összevonásával a rituálé is átalakult, és a hajdani majna-
frankfurti királyválasztás, az aacheni királlyá koronázás és a Rómában történő császárrá 
koronázás  rituáléja  egy  eseménysorozattá  olvadt  össze.  A  koronázási  rituálé  egy 
ünnepélyes  nyilvános  esemény volt,  ami  az  új  uralkodóval  egyidejűleg  a  Birodalmi 
Alkotmányt,  mint  egészet  is  megjelenítette,  mintegy  rituálisan  színre  vitte,  és 
megerősítette. Ezenkívül a koronázás szakrális jelentőséggel is bírt, a majna-frankfurti 
Szent Bertalan templomban ünnepi mise kereteiben lezajló koronázás során az Istennek, 
a  pápának  és  a  Szent-római  Egyháznak  tett  hűségfogadalmak  a  királlyá  szentelés 
központi elemeit képezték. A rituálé központi része nem elsősorban a koronázás, hanem 
a felkenés volt, amelyet a három egyházi választófejedelem végzett.736 

A koronázásnak  a  Theatrum Europaeum rendkívül  nagy teret  szán,  hiszen  a 
császárválasztást  szerte  a  Német-római  Birodalom  területén  hatalmas  érdeklődéssel 
figyelték,  és  a  Theatrum  Europaeum szerkesztői  igyekeztek  is  ezt  a  kimagasló 
jelentőségű  „médiaeseményt”  súlyának  megfelelően  „tálalni”.  Nemcsak  magát  a 
koronázási  ceremóniát  ismertetik,  hanem  az  előzményeket  és  a  koronázáshoz 

733 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 45–46. 
734 Uo. 46.. 
735 Mencke, J. B.: Leben i. m. 6–7.
736 Götzmann, J.: Weihen – Salben – Krönen i. m. 22.
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kapcsolódó  egyéb  rendezvényeket  is.  Ráadásul  az  események  Majna-Frankfurtban 
zajlottak le, a Theatrum Europaeum pedig majna-frankfurti újság.737 

„Miután a császári koronázást a Császári Választási Kapituláció 37. cikkelye értelmében a 
Szent-római Birodalom szabad városában, Kölnben kellett volna megrendezni, amelyet azonban ez 
alkalomból,  hogy  elkerüljék  a  további  körbeutazgatást  és  a  többi,  ebben  az  esetben  felmerülő 
vesződséget és kiadásokat, kiváltképpen ilyen veszélyesnek ígérkező időkben, és mivel mindenki a 
Birodalom lakóinak szükségleteit és jólétét tekinti elsődleges fontosságúnak, ezúttal Frankfurtban 
fog megtörténni a császárkoronázás, ahová a választófejedelmek már megérkeztek, hogy személyes 
jelenlétükkel is emeljék ennek a nagy fontosságú eseménynek a fényét. A koronázásnak augusztus 
1-én (régi naptár szerinti július 22-én) kell megtörténnie. Emiatt Frankfurt városának Tanácsát egy 
nemesúr vezetésével megbízták, hogy minden szükséges előkészületet tegyenek meg. Többek között 
a Szent Bertalan apátsági templomot értékes kárpitokkal aggassák tele, és különösen a trónokat, 
székeket,  padokat,  emelvényeket  és  színpadokat  fából  és  deszkákból  építsék  fel.  Ezeken fognak 
majd ugyanis ülni a római király, a választófejedelmek, udvartartásaik és a többi jelenlevő néző, 
magasabb és alacsonyabb rendűek egyaránt. A koronázás napján pedig mindezeket posztóval és 
bársonnyal,  továbbá  aranyszínű  szövettel  kell  bevonni.  Hasonlóképpen  kell  eljárni  a  majna-
frankfurti Városháza nagytermével is, ahol majd a császári étkezés fog lezajlani. A császár és a 
választófejedelmek banketti asztalait megfelelően elő kell készíteni és feldíszíteni. Az asztalokat és a 
felettük levő baldachinokat bársonnyal és selyemmel kell bevonni, a falakat minden oldalon értékes 
kárpitokkal kell borítani. A padlóra pedig fekete-sárga és fehér gyapjú szőnyegeket kell fektetni. A 
teremmel szembeni szabad részen pedig, amelyet római hegynek is neveznek, az ott álló szökőkutak 
jobb oldalára fából kell építeni egy kifolyócsövet és benne egy oszlopot, rájuk pedig szilárdan fel  
kell erősíteni a császári kétfejű sast a császári koronával. A kifolyócsőből a koronázás után vörös és 
fehér bort kell folyatni. A szökőkutak bal oldalára pedig fel kell építeni a konyhát, amelyben majd 
az áldozati ökröt meg fogják sütni. Az ajtótól és a lépcsőtől, amelyek a Városháza dísztermébe, a 
római terembe vezetnek, a Szent Bertalan apátsági templomig egy hidat kell emelni gerendákból és 
vastag deszkákból, amelyet a koronázás napján ugyancsak fekete-sárga és fehér gyapjúposztóval 
kell beborítani.”738

A  koronázás  helyszínének  kiválasztását  Mencke  a  következőképpen 
magyarázza:  „A Frankfurtban lezajlott  koronázást  az  akkori  kölni  választófejedelem végezte, 
mivel  Aachenben  éppen  súlyos  tűzvész  pusztított.  Később  azonban  a  határozatot  a  császár 
gyengélkedése,  valamint  takarékossági  szempontok  miatt  megváltoztatták,  valójában azonban a 
koronázás miatt vita támadt a kölni és a mainzi választófejedelem között.  Habár az Aranybulla 
737 Majna-Frankfurt  hiába volt  királyválasztó és  császárkoronázó város,  mindenféle  császári  építmény 
hiányzott belőle. A Saalhof, amelynek végleges formáját 1180-ban I. (Barbarossa) Frigyes (1152–1190) 
adta  meg,  1333-ban  magántulajdonba  került.  A koronázási  ünnepségek  számára  nem építettek külön 
palotát, noha ezeket 1562-től kezdve négy kivételtől eltekintve mindig Majna-Frankfurtban tartották. Arra 
sem gondoltak, hogy a Tanácsházának fejedelmi külsőt adjanak, mint ahogyan ez történt Nürnbergben, 
Augsburgban, Rothenburgban és Brémában. A Városi Tanács legrégebbi székhelye egy épület volt a dóm 
közelében,  ahogyan  a  Szent  Bertalan  apátsági  templomot  nevezték.  Ehhez  az  első  Tanácsházához 
hozzárendelték a kis Szent Miklós templomot, amely a mai napig is látható. 1405-ben a város megszerzett  
két patríciusházat a legnagyobb téren, amely teret ezután a házak után „rómainak” (Römer) nevezték. Ez 
volt az „Alter Römer” vagy „Remter”, ami a nagy termet jelentette és az „Arany Hattyú” házat. A két ház  
földszintjét  pompás  boltozatos  csarnokká  építették  ki,  hogy  bérbe  tudják  adni  őket  az  arany-és 
ezüstművesek vásárai alkalmából. 1424-ben a két házhoz hozzácsatlakozott még a Frauenrode ház, 1510-
ben a Viole ház, 1524-ben a Schwarzenfels ház. 1600-ig az eredeti két házhoz a város főterén még hét  
házat  építettek,  a  19.  században  pedig  még  négyet.  A  tér  alaprajza  egy  egész  házblokkot  mutat  a 
legrendszertelenebb elrendezésben. A Tanácsházát is kibővítették a körbenfekvő házak megvásárlásával, 
és ezután reprezentatív célokra használták. Belül volt egy császári terem, amelynek 1415-ből származó 
falfestményeit a 19. században átfestették, továbbá a 18. században nagy költséggel kialakították a rokokó 
császári lépcsőt, a folyosót és több termet, azonban anélkül, hogy mindez felülmúlta volna a felemelkedő 
polgárság  lakásstílusát.  A  Városi  Tanács  ebben  az  épületben  fogadta  a  császárt.  A  Német-római  
Birodalom idealisztikus–irreális jellege kifejezésre jutott abban is, hogy semmi különöset nem tettek a  
birodalmi városban ilyen nagy jelentőségű reprezentációs alkalomkor, szemben például Franciaországgal 
vagy Spanyolországgal.  A város egyedül a császárkoronázó ünnepségnek tulajdonított jelentőséget.  II. 
Lipót  (1790–1792) koronázásához Majna-Frankfurt  például 250000  guldennel járult  hozzá. A Német-
római  Birodalom  szakrális  karaktere  ebben  a  túlnyomórészben  protestáns  városban  csak  annyira 
nyilvánult meg, hogy még éppen látható legyen. Braunfels, W.: Die Kunst i. m. 220. 
738 TE VIII. 481. 
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értelmében hasonló alkalomkor a koronázásnak Aachenben kellene megtörténnie, és azt a mainzi 
választófejedelemnek  kellene  végeznie,  azonban  erre  éppúgy  joga  van  a  kölni  és  más 
választófejedelemnek  is,  amennyiben  az  ő  illetékessége  körébe  eső  helyszínen  rendezik  meg  a 
koronázást.  Abban az esetben azonban, ha valamilyen nyomós okból olyan helyet jelölnek meg, 
amely sem a Mainzi, sem a Kölni Egyházmegye illetékességi  körébe nem tartozik,  úgy mindkét  
választófejedelemnek jelen kell lennie.”739 

A ceremóniákhoz hozzátartozott az ököráldozat is, amelynek az eredete az ókori 
Rómáig nyúlik vissza.740 Minderről a Theatrum Europaeum szerzője nagyon érzékletes 
leírást  ad:  „Július  19-én  (29-én)  a  császári  koronázásra  szánt  ökröt  Frankfurt  városának 
legelőkelőbb utcáin  néhány mészároslegény  körbevezette.  Az  ökör,  bár  nem volt  különösebben 
nagy termetű, de szépen felhizlalták, és le volt takarva fekete-sárga és fehér gyapjútakaróval. Ez a 
takaró  az  egész  testét  beborította,  és  hasonlatos  volt  a  római  király  libériájához.  Szarvait  és 
karmait  bearanyozták,  a  feje  körül,  a  szarvak  alatt  körben  volt  egy  szép  koszorú  liliomból,  
szegfűből és más, az évnek ebben az időszakában virágzó virágokból összefonva. Elöl haladtak az 
énekesek és a csengettyűsök, akik vidám muzsikát játszottak. Hátul kétoldalt egy sereg fiatal fiú 
szaladt, továbbá felnőttek is, férfiak és nők egyaránt, akik az állatot végigkísérték egészen a római  
hegyen  levő  konyháig,  ahol  a  mészárszék  állt.  A  konyhában  az  ökröt  átvette  két  mészáros, 
mindketten fehér kötényben voltak, az ökörről levették a takarót és a koszorút, majd leütötték az 
ökröt,  amely  a  földre  rogyott,  és  leszúrták  az  állatot.  Ezután  elvonszolták  onnan,  majd 
feldarabolták, kibelezték, és az előírásoknak megfelelően megtisztították. Ezzel munkájuk véget ért. 
Másnap az ökröt az erre a feladatra rendelt szakácsok és segítőik, összesen nyolc ember, a régi 
hagyományoknak  megfelelően,  tehát  egészben,  a  belsőségek  nélkül,  egy  tölgyfából  készült 
gerendára tűzték. Ezt a gerendát ketten, két kerék segítségével körben tudták forgatni. A nyakát és  
a  fejét  egy  kötéllel,  a  törzsét  pedig  vaskampókkal  szilárdan  rögzítették.  Ilyenformán  lassú 
szénparázson  három  napig  sütötték.  Ezalatt  különféle  megspékelt  szárnyasokat  is  sütöttek, 
amelyeket a szakácsoknak és a pecsenyesütőknek adott borravaló fejében meg lehetett nézni.”741

Ezután  1658.  augusztus  1-én  lezajlott  a  régóta  várt  császárkoronázás,  amely 
véget vetett egy hosszú ideje tartó  interregnumnak.742 A koronázás helyszíne a majna-
frankfurti  Szent  Bertalan  apátsági  templom  volt,  ahová  a  résztvevők  meghatározott 
szertartásrend szerint vonultak be. 

A  koronázás  első  lépéseként  az  aacheni  és  nürnbergi  követek  a  birodalmi 
jelvényeket  a  Szent  Bertalan  koronázó  templomba  átszállították,  ahol  a  mainzi 
választófejedelem  ávette  őket.  A  császári  kamarás  vitte  a  jogart,  az  asztalnok  a 
birodalmi almát és a kincstárnok pedig a koronát. A pohárnok és a birodalmi marsall 
követték a menetet vállukra fektetett birodalmi karddal.743  

„Az új naptár szerinti augusztus 1-én, Szent Péter apostolra való emlékezés ünnepén, a régi  
naptár szerinti július 22-én, Mária Magdolna ünnepén, csütörtökön, elérkezett a nap, amelyen a 
legfelségesebb,  legnagyobb  hatalmú  és  legyőzhetetlen  fejedelmet,  Lipótot,  megválasztott  római, 
magyar  és  cseh  királyt  és  a  kereszténység  legfőbb  urát,  Frankfurt  városában  német-római 
császárrá  koronázzák.  Ugyanezen  a  napon  kora  reggel  megcsendültek  a  város  harangjai.  A 
polgárság  egy  része  háromszoros  trombitaszó  kíséretében  lóra  pattant,  a  gyalogosok  pedig 
sokszoros  dobpergés  közepette  fegyvereiket  magukhoz  vették,  és  a  városház  előtti  térről  a 
lefektetett fahídon keresztül a Szent Bertalan apátsági templomhoz vonultak. Ahogyan közeledett a 

739 Mencke, J. B.: Leben i. m. 7–8.   
740 „Ám  ha  az  emberi  élet  leghosszabb  kora  eltelt,  száztíz  esztendő  körforgását  befutotta,  Római,  
emlékezz,  és  e szavamat se feledd el,  emlékezz  minderre:  haláltalan isteneidnek áldozatod bemutasd,  
Tiberisnek  a  habjai  mentén,  ott,  hol  a  szélessége  a legkisebb a  folyónak,  és  mikor  eljön  az  éjjel,  s  
elrejtőzik  a  napfény,  áldozzál  bárányt  s  kecskét,  feketét,  hogy  a  Moirák,  minden lénynek  az  anyjai,  
megkapják,  s  a  szülő  nőt  védő Eileithyiáknak nyújtsd azt,  amit  illik.  Gaiának pedig emsét  áldozzál,  
viselőset. Nappal van, mikor oltárhoz vezetik Jupiternek hószín szőrű bikáit, nem pedig éj, hisz az égi  
istenek áldozatát mind nappal kell bemutatni. Áldozzál te is így.” A Sybilla jóslata. Római történelem. 
Szöveggyűjtemény. Bp. 1998. 27–28. 
741 TE VIII. 483–484.   
742 Azt az időszakot nevezik interregnumnak, amikor a Német Birodalomnak nem volt uralkodója (sem 
római királya, sem pedig római császára). III. Ferdinánd halála (1657. április 2.) és I. Lipót megválasztása 
között (1658. július 18.) ez az interregnum 454 napon át tartott. Vajnági M.: A Német Nemzet i. m. 176.
743 Götzmann, J.: Weihen – Salben – Krönen i. m. 23.
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koronázás  ideje,  a  három  egyházi  választófejedelem  hat  lovas  hintóikkal  és  szokásos 
udvartartásaikkal az apátsági templomba mentek. A legtetszetősebb papi öltözékeiket viselték, és 
várták  a  római  király  érkezését.  A  világi  választófejedelmek  közül  a  szász  és  a  pfalzi  
választófejedelem saját  választófejedelmi  öltözékeiben pompázott,  hintóikra  is  választófejedelmi 
címereik voltak ráfestve, örökös marsalljaik pedig aranyozott választófejedelmi kardjaikat vitték. 
Ezután következett a bajor és a brandenburgi választófejedelem követe,  mindkettő a Birodalom 
örökös hivatalnoka, választófejedelmi öltözék nélkül voltak, hivatali ruháikban. Lovaik azonban 
nagyon értékes  lószerszámokkal  voltak feldíszítve.  Időközben az egyházi választófejedelmek két 
előkelő  és  magasrangú  követet  küldtek  a  római  királyhoz,  Wildrich  von Walderdorff  bárót  és 
Franz  Egon  von  Fürstenberg  grófot.  Mindketten  hat  lovas  hintóval  mentek,  előttük  grófok  és 
lovagok lovagoltak. A római király előtt Walderdorff báró pompás beszédet mondott, majd Károly  
császár koronáját a király asztalára helyezte. Őfelsége köszönetet mondott, majd a két követ újra 
hintóba szállt, és tekintélyes kíséretükkel a Szent Bertalan apátsági templomba hajtattak, hogy ott 
a  választófejedelmeknek  beszámoljanak  a  történtekről.  Nem  sokkal  ezután  a  négy  világi 
választófejedelem követe az örökös marsallokkal együtt a római királyért mentek, és vele együtt 
belovagoltak a Városháza előtti térre, majd a lefektetett fekete, sárga és fehér gyapjúszőnyeggel  
borított  hídon keresztül  a következő  rendben vonultak be a templomba:  elöl  ment  a birodalmi 
porkoláb  a  botjával.  Mögötte  jöttek  a  választófejedelmi  lakájok  és  szolgáik.  Azután  a 
választófejedelmek  apródjai,  majd  őket  követték  a  római  király  apródjai.  Ezután  a 
választófejedelmek  szállásmesterei,  magasabb  és  alacsonyabb  rangú  marsalljai  botjaikkal,  a 
választófejedelmek  és  a  római  király  lovagjai,  tanácsosai,  majd  trombitásai.  Utánuk  haladt 
Lobkowitz  és  Auersperg  herceg,  mindketten  az  Aranygyapjas  Rendet744 viselték.  Ezután  öt 
herold745 vonult a menetben, majd a választófejedelmek örökös marsalljai, oldalukon kardjaikkal. 
Mindnyájan gyalogosan vonultak,  csakúgy,  mint  a  választás  során.  Ezután lovon a  következők 
jöttek:  jobb  oldalon  Hermann  Egon  von  Fürstenberg  gróf,  a  bajor  választófejedelem  követe, 
Hohenzollern gróf az arany jogarral, mint örökös kamarás. Középen haladt von Zeil gróf, étekfogó 
az arany birodalmi almával, Wolff Philips von Pappenheim gróf, a Szent-római Birodalom örökös 
marsallja,  majd  a szász választófejedelem puszta karddal.  Utána következett  Őfelsége,  a  római 
király. Baloldalon lovagolt János Móric nassaui herceg, a brandenburgi választófejedelem követe, 
ezután a rajnai gróf, aki egyben a Pfalzi Választófejedelemség örökös marsallja is volt, majd maga 
a pfalzi választófejedelem a római koronával a kezében. A római király, bár nem volt nagy termetű, 
de arányos, kellően erős testalkatú volt,  és a Habsburg-házra jellemző telt ajka, élénken mozgó 
szemei,  széles  válla  és  mellkasa  volt.  Fekete  haját  hátrafelé  és  lefelé  fésülte.  Minden 
megnyilvánulásában barátságos  és  szívélyes  volt.  Hosszú,  arannyal  átfuttatott  kabátot  viselt,  és 
arany választófejedelmi süveget viselt a fején.”746

Miután  a  királyt  és  császárt  a  három  egyházi  választófejedelem  bekísérte, 
megkezdődött a liturgia. A tényleges koronázási ceremónia a felszenteléssel és a király 
igazhitűségének rituális kikérdezésével kezdődött. Ez utóbbi olyan jog volt, melyhez az 
aacheni  koronázások  alkalmával  a  kölni  érseknek,  a  majna-frankfurti  koronázások 
alkalmával pedig szinte kizárólag a mainzi  érseknek volt  joga. Végül következett  az 
eskü az  aacheni  Birodalmi  Evangéliumra,  amit  a  keresztelő  olajjal  történő  felkenés 
követett. A regáliák rituális átadásával végbemenő tényleges koronázást a kora újkorban 
rendszerint a mainzi  érsek végezte.  Ezután az új király a trieri  és a kölni érsektől a 
koronázási oltár előtt megkapta Nagy Károly szablyáját, a felszentelő pedig a térdeplő 
uralkodó  jobb  kezébe  a  jogart,  bal  kezébe  pedig  a  birodalmi  almát  helyezte,  a 

744 Az Aranygyapjas Rendről disszertációm I. Lipót és Margit Terézia házasságkötéséről szóló fejezetében 
fogok majd részletesebben szólni.
745 A Habsburg-udvar különféle ceremóniáin az összetett Monarchia egyes országegyütteseit csak egy-egy 
herold képviselte: a Német-római Birodalmat a birodalmi, a Szent Korona országait a magyar, a Vencel  
Koronáét  a  cseh,  az  Osztrák  Főhercegséget  pedig az  osztrák  herold.  Mindegyikük  címeres  díszruhát 
(Wappenrock)  viselt,  a  magyar  herold  a  Magyar  Királyság  legfőbb  állami  jelképével,  a  kiscímerrel 
(vörös–ezüst csíkok és zöld hármas halmon álló ezüst kettős kereszt), miközben fehér pálcájukat tartották. 
A magyar herold (ungarischer Herold,  Ehrenhold) a Habsburg-udvartartás rendes fizetést élvező tagja 
volt, és a Habsburgok titulatúrájának megfelelően mindig a birodalmi herold (Reichsherold) után és a 
cseh  és  az  osztrák  herold  (böhmischer/österreichischer  Herold)  előtt  vonult  a  Habsburg-udvar 
ünnepségein. Pálffy G.: Habsburg Monarchia i. m. 286–301.    
746 TE VIII. 485–487.
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brandenburgi követ pedig a vállára terítette a koronázási palástot. Végezetül a mainzi 
érsek  a  trieri  és  a  kölni  érsek  részvételével  fejére  helyezte  a  birodalmi  koronát.  A 
beiktatást követően a megkoronázott király letette a hivatali és a királyi esküt az aacheni 
Birodalmi  Evangéliumra.  A  császári  Udvari  Kápolna  Te  Deumától  és  „Vivát”-
kiáltásaitól kísérve az új császár első hivatali cselekedete arra érdemes nemesek lovaggá 
ütése volt.747 A szertartáson a spanyol követség tagjai is képviseltették magukat, ezzel is 
erősítve  a  Habsburgok  két  ága  közötti  baráti  kapcsolatokat.  A  templomban  helyet 
foglalt a pápai nuncius is. 

„A világi  választófejedelmek,  utánuk  a  különböző követek,  majd  végül  Lipót,  a  római  
király a templom kapujához érve leszálltak lovaikról. Lipót elé jött a templomból a három egyházi  
választófejedelem a tizennyolc jelenlevő püspökkel és prelátussal együtt, magukkal hozva az arany 
keresztet, a füstölőt és az Evangéliumot. A templom kapui alatt nagy hódolattal fogadták a római 
királyt.  Ezután mindnyájan bevonultak a templomba,  és ott  elfoglalták a helyüket a pompásan 
előkészített oltár előtt. Az oltár jobb oldalán a következők ültek: a kölni választófejedelem, aki a 
koronázási  ceremóniát  végezte,  vörös  bársonnyal  bevont  karosszékben.  Mögötte  ült  a  mainzi 
választófejedelem,  hasonlóképpen  vörös  bársonnyal  bevont  karosszékben.  A  mainzi 
választófejedelem  mellett,  lejjebb  balra  vörös  bársonnyal  fedett  padon  ült  a  szász 
választófejedelem,  a  pfalzi  választófejedelem,  a  bajor  választófejedelem,  a  brandenburgi 
választófejedelem és a különböző követek. Ezután egy különleges padon ült Lobkowitz herceg és 
Auersperg  herceg  az  Aranygyapjas  Renddel.  Mögöttük  pedig  a  pápai  nuncius,  Joseph-Maria 
Sanfelicius foglalt helyet.748 Éppen az oltár előtt középen, ámde néhány lépésnyire az oltártól  a 
római király ült, akinek a trónja és a baldachinja színarannyal volt borítva. Egy kevéssel a római 
király mögött 66 püspök és prelátus foglalt helyet.  Mögöttük pedig a királyi spanyol rendkívüli  
nagykövet,  Peñaranda  gróf749 következett.  Az  oltártól  balra  ült  a  trieri  választófejedelem,  egy 
ugyancsak  vörös  bársonnyal  bevont  karosszékben.  A  trieri  választófejedelemtől  balra  lejjebb, 
szemben a világi választófejedelmekkel helyezkedett el a wormsi püspök, vörös bársonnyal borított 
padon. Mögötte ugyanilyen padokon ültek a birodalmi grófok és lovagok. Végül a királyi rendes 
spanyol nagykövet, de la Fuente őrgróf750 foglalt helyet. Mindnyájuk mögött pedig sok magasrangú 
személy ült a német rendek képviselőitől kezdve a spanyol követség legelőkelőbb tagjaiig. Az erre a 
célra  felépített  különleges  állványzatokon  pedig  sok  egyéb  nemes  foglalt  helyet,  közöttük 
nagyszámban  voltak  hölgyek  is.751 Miután  az  említett  rendben  mindenki  elhelyezkedett,  a 

747 Götzmann, J.: Weihen – Salben – Krönen i. m. 23–24.
748 A pápai  nunciusok majdnem kivétel  nélkül  itáliaiak  voltak,  és  patrícius  vagy nemesi  családokból  
származtak, sőt néhány esetben a legmagasabbrangú nemesség soraiból (például Malaspina, Santa Croce, 
Caetani,  Farnese,  Visconti,  Borromeo,  Carafa,  Spinola).  A legtöbbször jogi  diplomával  rendelkeztek, 
ezután megkezdték hivatali pályafutásukat a számos kúriai hatóság valamelyikében és az Egyházi Állam 
igazgatásában,  majd  végül  kaptak  egy  püspökséget,  amely  a  legtöbbször  névleges  volt.  Bécsbe  való 
kinevezésükkor a legtöbb esetben középkorúak voltak, a legfiatalabb harmincas éveinek közepén járt, a  
legidősebb pedig hatvanas éveinek kezdetén. Korábbi diplomáciai tapasztalattal — vagy nunciusként egy 
másik helyen, vagy pedig egy pápai követ kíséretéhez tartozóként — csak egy részük rendelkezett. A 
bécsi udvarnál töltött hivatali idejük többnyire négy vagy öt év volt, ez alól kivételt képezett Francesco 
Buonvisi, aki 14 évet  töltött el  Bécsben (1675–1689).  A pápai udvarban betöltendő karrierhez vezető 
lépcső egyik fontos állomása volt a bécsi nunciatúra,  ezért  rendkívül vonzó volt a szemükben. A 17.  
század második harmadától kezdve majdnem minden pápai nunciusból, aki a bécsi udvarnál töltötte be a 
hivatalát, bíboros lett – a megelőző időszakban ez ritkábban fordult elő. Sőt Antonio Pignatelli, aki 1668 
és 1671 között volt pápai nuncius Bécsben, XII. Ince néven pápa lett (1691–1700). Jan Paul Niederkorn: 
Die Berichte der päpstlichen Nuntien und der Gesandten Spaniens und Venedigs am kaiserlichen Hof aus 
dem 16.  und 17.  Jahrhundert.  In:  Quellenkunde  der  Habsburgermonarchie  (16–18.  Jahrhundert).  Ein 
Exemplarisches Handbuch.  Hrsg.  von Josef Pauser  – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer.  Wien–
München 2004. 98.
749 Don Gaspar de Bracamontey Guzman conde de Peñaranda 1657. július 22-e és 1658. július 22-e között 
volt Spanyolország rendkívüli bécsi nagykövete. Repertorium i. m. 516.  
750 Don Gaspar de la Fuente Teves y Guzman márki 1656. május 30-tól 1661. június 18-ig töltötte be 
Spanyolország bécsi rendes nagyköveti tisztét, majd 1662. december 12-én még visszatért a Német-római 
Birodalom területére, amikor részt vett a regensburgi birodalmi gyűlés megnyitásán. Uo. 516–517.  
751 Az  ülésrend  hűen  tükrözte  a  meghívott  személyek  fontosságát.  Akár  szemmel  alig  észrevehető 
távolság  is  kifejezte  a  társadalmi  hierarchiában  betöltött  helyüket,  amely  származásukból  és  ebből 
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Mindenszentek  litániájával  és  a  szokásos  imádságokkal  megkezdődött  a  kölni  érsek  és 
választófejedelem, valamint a mainzi érsek és választófejedelem által celebrált nagymise, pompás 
vokális  zenével,  trombita-és  dobszó  kíséretében.  Ezután  a  választófejedelmek  megkérdezték  a 
királyt,  hogy  katolikus  hiten  van-e,  hogy  megvédi-e  népét,  mindenkinek  igazságot  szolgáltat-e, 
növeli-e majd a Birodalom fenségét, fennhatóságát, pompáját, és hogy a legfőbb római püspökök 
határozatait engedelmesen követi-e majd. Amikor Lipót mindezekre igenlő választ adott, a kölni 
érsek megkérdezte a körbenállókat, vajon ők királyukhoz hűségesek és engedelmesek akarnak-e 
lenni.  Mindnyájan  igennel  feleltek.  Ezután  a  kölni  érsek  és  választófejedelem  hozzálátott  a 
felkenéshez, megkezdte a szokásos ceremóniákat és imák elmondását, majd felkente a római királyt 
immár  német-római  császárrá.  Végül  megáldotta.  A  koronázási  aktus  lezajlása  után  a  felkent 
császár a sekrestye főoltárához vonult, ahol magára öltötte a díszes dalmát öltözéket és süveget,  
majd  a címeres  császári  palástot,  ezt  követően  pedig az  oltárhoz vezették.  Itt  az Aranybullába 
foglalt ősi ceremóniáknak és ünnepélyességeknek megfelelően a választófejedelmek és főbb császári  
tisztségviselők jelenlétében Károly császár kardját az oldalára csatolták, a gyűrűt az ujjára húzták, 
a  jogart  a  jobb,  a  birodalmi  almát  pedig  a  bal  kezébe  helyezték.  Mindezt  a  kölni  érsek  és 
választófejedelem  végezte.  Ezután  már  nem  maradt  más  hátra,  minthogy  feltegyék  a  fejére  a 
császári koronát. A három egyházi választófejedelem, a kölni, a mainzi és a trieri érsek egyszerre 
megfogták a koronát, és ráhelyezték a római császár fejére. Ezután Őfelsége letette uralkodó ősei 
szokásos  esküjét,  majd  magához  vette  az  Oltáriszentséget.  Az  áldozás  végeztével,  vokális  és 
instrumentális  zene  kíséretében,  I.  Lipót  újonnan  felkent  német-római  császár  az  oltár  előtt 
megáldotta a népet, a templomban felhangzott a Te Deum laudamus hálaadó ének, és azt kiáltozták: 
„Éljen Lipót császár!”. Városszerte szóltak a harangok, a koronázás örömére mindenütt éneklést, 
trombitaharsogást  és  dobpergést  lehetett  hallani.  Az  egész  város  ujjongott.  Ezután  Lipót  a 
választófejedelmekkel és birodalmi tisztségviselőkkel egy Theatrumba indult. A császár előtt vitték 
a birodalmi  jelvényeket  és  ékszereket,  majd  ezekkel  egy  tizenkét  vagy még több lépcső magas, 
arany,  ezüst  és  selyem  kárpitborítású  színpadra  vonultak,  amelynek  padlója  és  a  lépcsőfokok 
fekete, sárga és fehér gyapjúszövettel voltak borítva. A színpadon felépítették a koronázási oltárt, 
Lipót az arany és ezüst borítású trónuson foglalt helyet, majd átvette Károly császár kardját, hogy 
lovaggá üssön vele olyan nemeseket, akik bátorságuk és erényeik révén alkalmasnak bizonyulnak a 
Német-római Birodalom lovagi címének viselésére. Mialatt ez a ceremónia lezajlott, minden ágyút 
körös-körül Frankfurt városainak falain háromszor elsütöttek. A befejeződött  ceremónia után a 
császár és a választófejedelmek a birodalmi jelvényekkel együtt a megfelelő rendben a tróntól és a 
Theatrumtól  újra  leléptek,  és  a  számukra  leterített  gyapjúszőnyegen  keresztül  elvonultak.  A 
poroszlóknak mindent el kellett követniük, hogy visszatartsák a féktelen tömeget.”752

Lipótnak azonban még akadt egy kínos kötelessége:  „A koronázás alkalmából  a 
Kapitulációban  foglaltak  értelmében  az  összes  választófejedelem  felesküdött  Őfelségére,  a 
császárra. A beiktatással egyidejűleg, az újonnan megválasztott császárra pedig az a nehéz feladat 
hárult, hogy az akkoriban éppen Metzben tartózkodó francia királynak a Kapituláció 13. oldalán 
leírtak  alapján  ígéretet  tegyen,  hogy  semmilyen  segítséget  nem  nyújt  a  spanyoloknak 
Franciaországgal szemben.”753 

A  koronázási  mise  után  egy  körmenettel  az  egyházi  választófejedelmek 
kíséretében a császár a Római hegyre vonult, ahol kezdetét vette a koronázási lakoma.754 

A templomból való kivonulás résztvevőiről a Theatrum Europaeum szerzője hasonlóan 
részletes leírást ad, mint amelyet  már a templomba való bevonulás ismertetése során 
meg  lehetett  figyelni:  „Kifelé  menet  ugyanabban  a  rendben  vonultak  el  a  császári  és 
választófejedelmi  szolgálók,  lakájok,  lovagok  és  tanácsos  urak,  mint  ahogyan  befelé  mentek  a 
templomba.  Elöl  vonult  a  birodalmi  porkoláb  a  botjával.  Őket  követték  a  lakájok  és  az  urak 
szolgálói.  Ezután  következtek  a  választófejedelmek  apródjai,  a  császár  apródjai,  majd  a 
választófejedelmek  szállásmesterei.  A  választófejedelmek  felsőbb  és  alsóbb  rangú  marsalljai 
botjaikkal vonultak. A sorban a következők a választófejedelmi és császári lovagok, tanácsosok, 
trombitások és dobosok voltak. A trombitások és dobosok nagy számban vonultak fel, és vidáman 
fújták trombitáikat, vagy verték dobjaikat. Lobkowitz herceg és Auersperg herceg volt a következő 
a sorban, mindketten az Aranygyapjas Rendet viselték. Ezután következtek a heroldok. Az osztrák, 
a magyar és a cseh, majd pedig mögöttük a római császárt és a római királyt képviselő heroldok 

következő rangjukból adódott.
752 TE VIII. 487–489. 
753 Mencke, J. B.: Leben i. m. 8.
754 Götzmann, J.: Weihen – Salben – Krönen i. m. 24.
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címerpajzsaikkal  és  pálcáikkal  vonultak.  A  választófejedelmek  örökös  marsalljai  oldalukra 
kötötték kardjaikat, és úgy vonultak a menetben. Mögöttük nagyon tekintélyes választófejedelmi 
kollégium érkezett  követekkel és birodalmi örökös hivatalnokokkal a következő rendben: lovon 
jöttek jobb oldalon Hermann Egon von Fürstenberg gróf, a bajor választófejedelem követe. Utána 
lovagolt Hohenzollern gróf, örökös kamarás az arany jogarral. A császár palástját jobb oldalról a 
mainzi  választófejedelem  tartotta,  és  emelte  fel.  Középen  a  trieri  választófejedelem  egyedül 
érkezett,  választófejedelmi öltözékben. Majd von Zeil  gróf,  örökös étekfogó az arany birodalmi 
almával.  Ezután lovagolt  Wolff  Philips  von Pappenheim gróf,  a  Szent-római  Birodalom örökös 
marsallja.  A szász  választófejedelem a  marsalltól  különválva  haladt.  A  római  császár  Őfelsége 
puszta  kardjával  haladt  a  menetben.  A fején  a  római  korona,  császári  palástot  viselt  és  koral  
süveget.  A császár bal  oldalán János Móric  nassaui  heceg lovagolt,  aki  egyben a brandenburgi 
választófejedelem követe is volt. Ezután következett a pfalzi választófejedelem, aki egy aranyból 
készített  koronát  tartott  a  kezében,  amelyet  a  római  korona  mintájára  készítettek  el.  A  kölni 
választófejedelem  választófejedelmi  öltözékében  vonult,  és  baloldalról  tartotta,  és  emelte  fel  a 
császár  palástját.  Hátul  haladt  a  wormsi  püspök,  és  utána  következett  a  császár  legfőbb 
udvarmestere, Portia gróf és Ferdinand Friedrich von Fürstenberg, a poroszlók századosa. Majd 
Joseph von Rabatta máltai lovag bukkant fel, aki egyben a Császári Testőrgárda századosa is volt.  
A menetet  nagyszámú poroszló  zárta  le.  Ebben a  rendben vonultak  a  római-hegyre,  a  majna-
frankfurti városházán előkészített díszterembe, ahol már várták a vendégeiket az arany és ezüst 
evőeszközökkel  megterített  asztalok.  Azonban  mindenki  csak  az  előre  meghatározott  helyére 
ülhetett le, és el kellett végeznie mindazokat a szertartásokat, amelyeket örökös hivatali tisztsége 
előírt.”755

A  Római  hegyen  rendezett  koronázási  étkezés  volt  a  koronázás  ünnepélyes 
lezárása.  Az ülésrendet  szigorú  szabályok  határozták  meg.  A lépcsőkre  helyezett  és 
baldachinnal koronázott császári asztal kiemelkedő helyet foglalt el a nagyteremben. A 
többi  asztal  egy-egy  terítékkel  a  választófejedelmeknek  volt  fenntartva.  Az  egyházi 
választófejedelmek záró hálaadó imája után véget ért a koronázási rituálé, és a császár 
visszavonult a szállására.756 A koronázás napján mindenki ellátta a tisztségéből adódó 
ceremoniális feladatokat: „A szász választófejedelem a drágakövekkel kirakott marsallbotjával 
megparancsolta,  hogy a fogásokat tálalják fel a császári lakomán. Amint ez megtörtént,  mélyen 
meghajolt  Őfelsége,  a  császár  előtt,  majd  lement  a  lépcsőkön,  és  elfoglalta  a  helyét  a  többi 
választófejedelem  és  követeik  mellett,  akik  szolgálóikkal  ültek  asztalaiknál.  Császári  Őfelsége 
koronával  a  fején egy ablaknál egyedül ült.  A mainzi  és  a trieri  választófejedelem a következő 
ablakoknál  foglaltak  helyet.  A  kölni  és  a  pfalzi  választófejedelem  a  harmadik,  a  bajor  és  a 
brandenburgi  választófejedelem  követei  pedig  a  negyedik  ablaknál  ültek.  Ezután  a  szász 
választófejedelem az említett étkezőcsarnokhoz vezető lépcső alján lóra ült, egyik kezében egy ezüst 
mérőedénnyel, a másikban pedig egy ezüst pálcával, és a konyha közelében felhalmozott zabhoz 
lovagolt, teletöltötte a mérőedényt, a tetejét elegyengette, majd a zabot sietve kiöntötte. Ezután a 
mérőedényt és az ezüst pálcát odaadta a birodalmi örökös marsallnak, Pappenheim grófnak, majd 
visszament az étkezőterembe, és leült a helyére. Kezdetben azonban a kiöntött zabért nem nagyon 
akart  küzdeni senki.  Később nem csekély nevetésre  adott  okot,  hogy ennek a koronázásnak az 
alkalmából  néhány kíváncsi  vénasszony meg akarta  tölteni  a  kötényét  zabbal,  azonban néhány 
merész ifjú belelökte őket a zabkupacba, amitől a szoknyájuk és az ingük a fejükre borult. Bár a 
hajtók és fullajtárok megtöltötték a tarisznyájukat zabbal, majd elindultak vele, azonban néhányan 
hátulról kivágták a tarisznyájukat, úgyhogy csak nagyon keveset vagy semmit sem tudtak elvinni 
belőle. Így az egész halom zab többnyire szétszóródott. A bajor választófejedelem személyesen nem 
volt jelen, ezért örökös étekfogója, von Zeil gróf lovagolt be a konyhába, és egy ezüst tálon behozott 
egy kis csemegét a sült ökörből a római terembe, amelyet odavitt a császár asztalához. Ezután a 
pékek  a  körülállók  szórakoztatására,  személyre  való  tekintet  nélkül,  búzakenyereket  vágtak  a 

755 TE VIII.  489–490. A választófejedelmek egyben a Német-római Birodalom örökös hivatalnokai is 
voltak. Így a mainzi érsek töltötte be a németországi főkancellár tisztségét, a trieri érsek volt a galliai és  
burgund főkancellár, a kölni érsek pedig az itáliai főkancellár. A világi választófejedelmek közül a cseh 
király volt a Német-római Birodalom főpohárnoka, a pfalzi választófejedelem a Német-római Birodalom 
főasztalnoka,  a  szász  herceg  a  Német-római  Birodalom  főmarsallja,  a  brandenburgi  őrgróf  pedig  a 
Német-római Birodalom főkamarása. Ezek a tisztségek családhoz köthetőek voltak, például a cseh király 
volt a főpohárnok, de egy örökös pohárnok adott esetben helyettesíthette. Vajnági M.: A Német Nemzet i. 
m. 175.
756 Götzmann, J.: Weihen – Salben – Krönen i. m. 24.
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szemközti házak ablakaiban bámészkodókhoz, sokszor olyan erővel, hogy akit véletlenül eltaláltak, 
az  bizony  alaposan  megérezte.  Ezután  von  Zeil  gróf,  étekfogó  felszeletelte  a  megsült  ökröt, 
dicshimnuszokat  zengett  róla,  miközben  az  összesereglett  kisebb  néptömeget  a  felügyelők 
parancsára katonai  őrség  tartotta  távol.  Az ökröt  részben a közelben álló  Testőrgárda katonái 
között,  részben pedig mások között osztották szét.  Azok, akik a szállás hiánya miatt vagy pedig 
mohóságból az egész éjszakát ívással töltötték, és kora reggeltől kezdve délutánra már kifáradtak a 
hosszú ácsorgásban és nézelődésben, korgó gyomrukat és szomjukat a bőven folyó vörös és fehér 
bornál akarták csillapítani és általa felfrissülni. Olyan nagy volt azonban a tülekedés, hogy csak 
minden tizedik vagy akár csak minden huszadik férhetett  hozzá a tömegből,  és amikor végre a  
kalapjába vagy valami más kéznél levő edénybe sikerült megszereznie a borból valamennyit, és már 
nekilátott  volna  inni,  a  nagy  tömegben  mások  vagy  véletlenül,  vagy  készakarva,  pusztán 
szórakozásból az arcába öntötték a bort, úgyhogy némelyikük úgy nézett ki, mintha egyenesen egy 
boroshordóból mászott volna elő. Ezért aztán ez volt a legnagyobb szórakozásuk és mulatságuk, 
amivel nem kevésbé szórakoztatták a több ezer nézőt is, akiknek ezáltal jócskán lerövidítették a 
várakozás óráit, amíg csak folyt a bor. A pfalzi választófejedelem mintegy tíz–tizenkét lépésnyire a 
Városháza  dísztermének  ajtajától  kilovagolt  a  nép  közé,  és  elkezdte  szórni  közéjük  a  pénzt, 
többnyire aranypénzeket. Azonban nemsokára újra visszament, mert a tolongás túlságosan nagy 
lett  a  római  terem  környékén.  Rögtön  ezután  felbukkant  a  két  Sinzendorf  úr,  mint  örökös 
kincstárnokok, és elkezdtek ezüstérméket szórni a nép közé. Egészen elmerészkedtek a városházát  
a néptől elválasztó kordonokig, majd a pénzszórás után visszamentek a Városháza dísztermében 
berendezett  étkező  terembe.  A  pénzérmék  aranyból  és  ezüstből  voltak,  amelyek  között  voltak 
kisebbek és  nagyobbak is,  azonban az  ezüstből  és  a  kisebb érmékből  jóval  több volt,  mint  az  
aranyból  és  a  nagyobb  érmékből.  Az  érmék  egyik  oldalán  egy  földgömböt  lehetett  látni  egy 
koronával a tetején, fölötte a felhőkből egymással szemben két kar nyúlt ki, amelyek egyike egy 
jogart, a másik pedig egy kardot tartott maga fölé. Legfelül pedig a felhők között egy szem volt 
látható,  ami  sugarait  a  megkoronázott  földgolyóra  szórta.  Mindez  körbe  volt  véve  a  császár 
jelmondatával:  „consilio  et  industria”.  Az érmék másik oldalán a császári  korona volt  látható,  
mindkét oldalon pedig egy pálmaág, amely alatt a következő feliratot lehetett olvasni: „Leopoldus 
Hungariae et  Bohemiae rex,  coronatus in regem romanorum,  1.  Augusti  Anno 1658”. A római 
teremben ezalatt trombitaszó harsant, és ötven gróf elkezdte feltálalni az ételeket. A brandenburgi 
választófejedelmet örökös hivatalnoka, Hohenzollern gróf képviselte, aki átnyújtotta a császárnak a 
vízzel  teli  kézmosótálat.  A  mainzi  választófejedelem a  császári  birodalmi  pecséttel  a  nyakában 
megáldotta  a  császári  asztalon  feltálalt  ételeket,  és  elmondta  az  asztali  imát,  bár  a  koronázó 
ünnepség a Trieri és a Kölni Egyházkerületben zajlott. A cseh királyt a Római Birodalom örökös 
pohárnoka, Limburg báró képviselte, aki az első borral teli kupát átnyújtotta Lipótnak. Ami az 
étkezőteremben való elrendezést illeti, mindenki a neki fenntartott asztalnál ült. A római császár 
helye  legfelül  volt  egy  ablak  mellett,  amely  a  római  hegyre  nézett,  és  három  lépcső  magas  
emelvényre  helyezték  ezt  az  asztalt.  Az  asztal  nem  rendelkezett  ékszertartó  fiókocskával.  Az 
asztalra  állították  a nagyon pompás  arany és  ezüst  edénykészleteket.  Ezen az asztalon étkezett 
Őfelsége. Emellé az asztal mellé még egy másik asztalt is állítottak, amelyre elhelyezték a birodalmi 
ékszereket,  úgymint  a  koronát,  a  kardot,  a  jogart  és  a  birodalmi  almát.  Három  lépcsőfokkal  
lejjebb, Őfelsége jobb oldalán állt négy négyszögletes asztal, mindegyik tartalmazott kis ékszertartó 
rejtett  fiókot.  Az  első  asztalnál  ült  a  mainzi  választófejedelem,  a  második  asztal  a  cseh  király 
számára volt fenntartva, a harmadik a bajor választófejedelemé, a negyedik pedig a brandenburgi 
választófejedelemé  volt,  bár  ez  utóbbi  két  választófejedelem  személyesen  nem  volt  jelen.  A 
megterített asztalok előtt pedig a szeletelők álltak más felszolgálókkal együtt. Középen, közvetlenül  
a római császár asztala előtt állt a trieri választófejedelem asztala, ugyancsak egy kis ékszertartó  
fiókkal.  A  római  császár  bal  keze  felé  eső  oldalra  elhelyeztek  még  három  asztalt  ékszertartó 
fiókokkal.  Ezeknél  ültek  egymás  után  a  kölni,  a  szász  és  a  pfalzi  választófejedelem.  A 
választófejedelmek  asztalainál  egy  sorral  lejjebb,  majdnem  a  terem  közepén  állt  az  egyéb 
fejedelmek asztala,  amely  hosszabb volt,  mint az előzőek,  de nem volt  kis trezorjuk.  Ennek az  
asztalnak  a  jobb  oldalán  ült  a  wormsi  püspök,  a  bal  oldalán  pedig  Lobkowitz  és  Auersperg 
herceg.757 A különlegesen feldíszített és berendezett mellékszobában pedig pompás vendéglátásban 
részesítették a szabad birodalmi városok követeit, mint például Aachen, Köln, München, Frankfurt 

757 Minderről  a  Theatrum  Europaeum metszetet  is  közöl,  melyen  a  résztvevőket  számmal  lehet 
beazonosítani. A metszeten jól látható az étkezőterem boltíves mennyezete, a nagy ablakok, a kárpitokkal  
bevont  falak,  a  gazdagon  terített  asztalok  és  a  szövegnek  pontosan  megfelelő  ülésrend.  A metszetet 
Caspar Merian készítette (Abbildung des Kaiserlichen und Churfürstlichen Banquets auff dem Römer in  
Frankfurt den 22 juli, 1 augusti A. 1658). TE VIII. 492.
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követét. A nagyszabású és csodálatos étkezés néhány órán át tartott. Ezután Őfelsége egy vadonatúj 
hintón 5 órakor újra a szállására hajtatott. Mivel az eddig tartó gyásznak immár vége lett az új  
császár megkoronázásával, az egész udvartartás magára ölthette legszebb ruháit, a szolgálók is a 
legpompásabb libériáikban mutatkoztak, a Császári Testőrség hajtói is ezüsttel átszőtt ruhákban 
pompáztak. A három egyházi és a másik két világi választófejedelem ugyancsak hintóikba szálltak, 
majd elhajtattak. Ezután mindenki más is hazaindult. Azonban ezt a régóta várt és ünnepi napot 
súlyos incidens zavarta meg. Estefelé néhány fickó a köznépből hatalmas csődületet okozott, mivel 
elkezdték lebontani a fahidat, a deszkákat pedig elhordták. Már nekiestek az ökörsütéshez épített  
konyhának  is,  a  katonák  egyre  nehezebben  tudták  fenntartani  a  rendet.  Ekkor  azonban  a 
frankfurti  polgármester,  Christoph  Bender  úr,  aki  rendkívül  értelmes  férfi  volt,  Őfelsége  is 
tanácsosai közé emelte, és arany láncot és azon függő nemesi címert adományozott neki, rendkívül  
határozott és bátor fellépésével megakadályozta a még nagyobb bajt. Személyesen ment a tömeg 
közé, akik látva bátorságát és bölcs érvelését, szépen hazamentek. Így ért véget a nagyon régóta  
várt császári koronázás napja.”758 

A  Theatrum  Europaeum szerkesztői  a  császárválasztás  és  a  koronázási 
ceremónia minden jelentős eseményét metszetekkel illusztrálták.759

A  választáshoz  és  a  koronázáshoz  kapcsolódó  ceremoniális  eseményekről 
számos média bőségesen tudósított, amelyek között sok volt a képi ábrázolás is.760

758 TE  VIII.  490–494.  A  koronázás  napján  mindvégig  megfigyelhető  a  közvetlen  résztvevők 
ünnepélyessége  és  méltóságteljes  magatartása.  Ezzel  szemben  állt  viszont  a  nép  vidámsága, 
felszabadultsága, amely azonban helyenként már féktelenségbe, erőszakosságba csapott át. Valószínűleg 
az életük során csak ritkán tapasztalt,  ünnepi  esemény kimozdította  őket  a  megszokott  mindennapok 
egyhangú  világából,  és  felszabadított  bennük  olyan  gátakat,  amelyeket  különben  nem mertek  volna 
átlépni.  Mindehhez  persze  hozzáadódik  az  a  tény  is,  hogy  tömegben  elmosódnak  az  egyén  határai, 
erősebbnek, bátrabbnak érzik magukat az emberek. Mindenesetre a majna-frankfurti rendfenntartóknak 
nem kis  erőfeszítésébe  került  a  fokozatosan  egyre  agresszívebbé  váló  utcákon a  rend  fenntartása  és 
helyreállítása.  Mindez azonban mélyen a Német-római Birodalom és a császári  hatalom tekintélyének  
gyengeségét is mutatja, hiszen egy erős központi hatalommal bíró államban az alattvalók nem mernének 
megtenni ilyen erőszakos cselekedeteket.
759 A Theatrum Europaeumban található metszet három részből áll. Az első kettő a koronázási ceremóniát 
ábrázolja, míg a harmadikon a majna-frankfurti főtér látható, előtérben a felfegyverzett városi polgárok  
sorfala,  az  ökörsütés,  a  kút,  a  hatalmas tömeg,  baloldalt  a  Szent  Bertalan  apátsági  templom, a  téren 
körben  pedig  a  jellegzetes  majna-frankfurti  patrícius,  favázas  házak  Römer  Platz.  Allwo  nach  
geschehener Krönungs Prozesion die He. Churfürsten Ihro Erb Ämter verrichten. TE VIII. 490.  
760 A képi ábrázolások sorából kiemelkedik az a röplap sorozat, amelyet a majna-frankfurti rézmetsző és  
kiadó, Caspar Merian készített. Ezekben bemutatta a fejedelmek és a jövendő császár megérkezését, és a 
különböző ünnepi  eseményeket  ugyancsak teljes  részletességgel  ábrázolta.  Az augsburgi  Marx Anton 
Hannas a császárt  lovon ülve,  fegyverzetben rajzolta meg,  a  kísérő szövegben pedig a Habsburg-ház 
császári őseinek a hosszú sorára utal. Az egylapos nyomtatványt szerencsekívánattal zárja le. Ezenkívül 
több illusztrált egylapos nyomtatványt hoztak forgalomba, amelyek az új császárt ábrázolták lovon ülve, 
koronázási  öltözékben és koronázási  menettel  a  háttérben.  Nagyon sok olyan  portré  készült  Lipótról,  
amelyek  választott  jelmondatával:  „consilio et  industria” és  birodalmi  jelvényekkel  ábrázolják. 
Különösen  érdekesek  a  többféle  variációban  felbukkanó  császári  sas  képei,  amelyek  szárnyaikon  a 
választófejedelmek  címereit  vagy  portréit  hordozzák,  és  a  mellükön  vagy  Lipót  arcképét,  vagy  egy 
koronázási jelenetet  ábrázolnak. A képi ábrázolások csoportjába tartoznak a koronázás alkalmára vert  
érmék,  medáliák  is.  Ezekre  leggyakrabban  az  új  császár  portréját  vagy  mottóját  helyezték  el.  
Nagyszámban jelentek meg olyan érmék is, amelyeket a nép közé szórtak ki. Ezeken általában birodalmi 
sas vagy angyalok szerepelnek, amelyek a birodalmi koronát tartják (az ún. „nép közé szórandó érméket” 
Georg Nürnberger érmekészítőmester készítette, amelyet igazolnak a bécsi udvar számadáskönyvei is). A 
császár és a Birodalom egységére utalnak sok érmén és medálián azzal az ábrázolással, amely az újonnan  
megválasztott császár portréját a birodalmi sas mellén mutatja, mialatt Lipótot a hét választófejedelem 
mellképe veszi körül. Szövegek is kiegészítik az érméken található képi ábrázolásokat, többnyire az új  
császár címének a megnevezésével, uralkodási jelmondatával és a koronázás dátumával.  Schumann, J.: 
Die andere Sonne i. m. 88–90. John Roger Paas forrásgyűjteménye is bőségesen tartalmaz a választással, 
illetve a koronázással  összefüggő röplapokat.  Az egyik  közepén körben látható Lipót  arcképe és egy 
kétnyakú császári sas, amely a koronát tarja. A sas jobb karmában kardot és jogart, bal karmában pedig 
országalmát tart, szárnyain pedig a választófejedelmek címereit hordozza, mely külön van csoportosítva 
egyházi  és  világi  választófejedelmekre.  A metszetet  ugyancsak  Caspar Merian  készítette.  Election of  
Archduke Leopold as Holy Roman Emperor in Frankfurt am Main 18 (8) July 1658. Paas, J. R.: The 
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 8.5 Lipót és a Habsburg-ház szimbólumai  

Az újonnan megválasztott császárok egész uralkodását végigkísérte az általuk választott 
jelmondat, mintegy vezérfonálul szolgálva számukra. I. Lipót a „consilio et industria” 
mottót választotta, amelynek a jelentése „tanáccsal és szorgalommal” vagy „tanáccsal és 
tettel”, tehát uralkodása középpontjába a nagy szorgalmat és a bölcs, okos kormányzást 
állította.761 

A  későbbiek  során  a  képi  ábrázolásokban  gyakrabban  bukkant  fel  I.  Lipót 
jelmondata, mint szövegekben vagy éppen színházi előadásokban. Azonban a mottóhoz 
kapcsolódó  szimbolikus  utalásokat  több  művész  is  egymástól  eltérően  alkalmazta, 
variálta.762 

German  i.  m.  223.  P–2418.  Egy  másik  röplap  középpontjában  a  majna-frankfurti  főtér  látható  a 
szökőkúttal és a mészárszékkel. Beschreibung der Kayserlichen Wahl und dabey gehaltener Ceremonien,  
so mit einhelligen Stimmen aller Churfürsten den 18. 8. Juli 1658 in der Reichs und Wahlstatt Frankfurt  
am Main vorgangen/und oft die zu Hungarn und Böheim König Majest. Leopoldum gefallen. Election of  
Archduke Leopold as Holy Roman Emperor in Frankfurt am Main 18 (8) July 1658. Uo. 224. P–2420.   
761 I. Lipót jelmondata először 1655. január 26-án jelent meg, amikor az Osztrák Főhercegség rendjeinek a 
hódolatát fogadta. Ebből az alkalomból olyan pénzérméket állítottak elő, amelyeket kiszórtak a nép közé. 
Ezeknek a pfennigeknek az egyik oldalán egy szem látható, körülötte felhőkkel és napsugarakkal, alatta 
két felhőkből kinyúló kéz, amelyek közül a jobb oldali egy kardot, a bal oldali pedig egy jogart  tart, 
körben pedig a császár jelmondata olvasható: „consilio et industria”. A kezek alatt pedig a földgömböt 
ábrázolták. Az érmék másik oldalára a főhercegi kalapot vésték rá, körülötte két babérág és a következő 
szavak:  „Leopoldo  Ignacio  Archiduci  Austriae  Homagium  Praestatur  XXVI.  Ianuarij  M.  DC.  LV.” 
Schumann,  J.:  Die andere  Sonne i.  m.  94.  A földgömb lehetséges  értelmezései:  földgömb nappal  és 
holddal – Isten mindenütt jelen van. Földgömb, melyet körülvesz a nap – a fejedelem jelenléte. Földgömb 
– a földi dolgok semmissége, értéktelensége. Földgömb fonálon lóg, amelyre Isten keze egy kést helyez – 
a  földi,  evilági  dolgok  esendősége,  gyarlósága,  ingatagsága.  Földgömb  Isten  kezében  –  Isten 
mindenhatósága.  Henkel,  A.  –  Schöne,  A.:  Emblemata  i.  m.  42–47.  A  földgömb nyilvánvalóan  arra 
utalhat, hogy a német-római császár az egész világ ura, hatalma kiterjed minden kontinensre. A földgömb 
a Német-római Császárság szimbóluma volt, kifejezve azt, hogy a császár viseli a keresztény világ terhét  
és az ezzel járó hatalmas felelősséget.    
762 Schumann, J.:  Die andere Sonne i. m. 96. Elias Christoph Heiß (1660–1731) augsburgi  rézmetsző 
ugyanolyan méretben ábrázolta a földgömböt, mint az uralkodók portréit, amelyeket a kép körüli keretben 
helyezett el. Efölött látható az isteni szem, alatta a jogar és a kard, amelyeket más művészeknél általában 
a felhőkből kinyúló kezek tartanak, azonban Heissnél mindez úgy jelenik meg, hogy a jogart és a kardot  
két sas tartja a karmai között, körben pedig látható a felirat: „consilio et industria”.  A császár ezen a 
képen már meglehetősen idős. A két sassal a művész a császár származására utal. Uo. A jogar és a kard  
hagyományosan  az  uralkodás  jelképei,  az  emblémáskönyv  alapján  az  égből  jövő  jogar  az  Isten 
kegyelméből való uralomra utal, ugyanezt fejezi ki a jogar holdsarlóval és karddal a földgolyó  felett, 
fölötte pedig a nap, a lánccal való jogar pedig az erényes erkölcsös fejedelem jutalmát szimbolizálja. A 
szemmel ábrázolt  jogar  az éber  igazságosság megfelelője.  Henkel,  A. – Schöne, A.:  Emblemata i.  m. 
1266–1269. Philipp Kilian (1628–1693) augsburgi rézmetsző metszetén a földgömb szolgál háttérként, 
előtte pedig I.  Lipót portréja ennek nagyságához illeszkedik. A földgömbön van elhelyezve a korona, 
fölötte látható Isten szeme és ettől kétoldalt két kéz, amely a jogart és a kardot tartja, továbbá a „consilio  
et industria” felirat. I.  Lipót és a földgömb azonos nagyságban való ábrázolása kifejezi a Habsburgok  
univerzalisztikus törekvéseit, a császár uralkodik az egész világ fölött. Schumann, J.: Die andere Sonne i. 
m. 96. A korona és jogar együttesen az uralkodó igazságosságának a szimbólumai. A korona, amelyet sok 
kéz tart kifejezi azt, hogy az államnak minden polgára segítségére szüksége van. A férgekkel, kukacokkal 
körülvett  korona  a  földi  dolgok  múlandóságát  juttatja  a  szemlélő  eszébe.  Henkel,  A.  –  Schöne,  A.: 
Emblemata i. m. 1258–1264. A regensburgi portréfestő és rézmetsző, Benjanin von Block (1640–1705) a  
császárt koronázási ornátusban, birodalmi koronával a háttérben ábrázolta. A keret felett látható az isteni 
szem és a két kéz a jogarral és a karddal. Viszont Blocknál hiányzik a többi művésznél megfigyelhető 
földgömb  és  a  fölötte  levő  korona.  Block  úgy  érezhette,  hogy  I.  Lipót  nagyságának  kifejezéséhez  
elegendő lehet  császári  öltözetben való ábrázolása és  a  puszta jelmondata.  Schumann,  J.:  Die andere 
Sonne i. m. 96. A majna-frankfurti kiadó és rézmetsző, Peter Aubry tovább egyszerűsítette a portrét, a 
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A császár mottóján és a fenti  szimbólumain kívül azonban egyéb jelképek is 
voltak,  amelyek  egyértelműen  utaltak  a  császár  és  a  Habsburg-ház  hatalmára.  Ezek 
közül a leggyakrabban fordultak elő a sas, az oroszlán, a nap és különböző antik istenek, 
mint például Jupiter, Herkules.763 

A sas egyértelmű utalás magára a Habsburg Monarchiára és a Habsburg-család 
eredetére. A birodalmi sast általában a mellén a császár portréjával, a szárnyain pedig 
címerekkel és a választófejedelmek portréival együtt ábrázolták. A sas szimbolizálta a 
császár és a birodalmi rendek közötti összetartozást is. A választás előterében gyakoriak 
voltak  az  olyan  megjelenítések  is,  amelyekben  kidomborodik  a  sas  ereje, 
legyőzhetetlensége a gall kakassal szemben.764 

Az oroszlán, mint szimbólum lényegesen ritkábban bukkan fel a sasnál, inkább 
csak  I.  Lipót  nevéből  eredeztethető  szójátékok  formájában  („Leopold-Leo”).  De  a 
sashoz hasonlóan az oroszlán még inkább a hatalom, erő,  legyőzhetetlenség jelképe, 
amely  sok  más  ország,  állam  szimbólumai  között  szerepel  (például  Spanyolország, 
Velence).765 

A nap további ábrázolási eszköz volt az uralkodó dicsőítésére, amely már 1658-
ban felbukkant I. Lipót koronázása alkalmából különböző üdvözlő írásokban, dalokban. 
Így  megtalálható  egy  köszöntődal  szövegében,  amelyet  I.  Lipót  Nürnbergbe  való 
látogatása alkalmából írtak (Leopoldus Imperii Atlas 1658.). A szerző ebben I. Lipótot 
úgy jeleníti meg, mint Isten melletti másik napot, tehát két nap ragyog a világban, Isten 
és  I.  Lipót,  amely  gyakorlatilag  egyenértékű  azzal,  hogy  I.  Lipót  istenű  eredetű, 
hasonlóan a franciák sugallta XIV. Lajos képpel („Napkirály”).766 Egy másik választásra 
megjelent  írásban  pedig  I.  Lipótot  a  nap  fényével,  ragyogásával  hasonlítják  össze 

keretben csak a „consilio et industria” felirat szerepel. Semmilyen további szimbólumot vagy díszítést  
nem tartott  szükségesnek.  Uo.  96–97.  Azonban a  képek  többségén  szereplő  földgömb feletti  korona 
egyértelműen  kifejezi  a  Habsburgok  világuralmi  szándékát.  Az  isteni  szemekre  is  nagy  hangsúlyt 
fektettek,  ezáltal  azt  sugallva a szemlélőnek,  hogy I.  Lipót  uralma isteni  gondviselésen és  segítségen 
alapul, így előtérbe helyezték a vallási vonatkozásokat is.
763 Uo. 98–100. 
764 Uo. A sas, mint szimbólum rendkívül elterjedt volt a korban, amely mindenképpen összefüggött az 
uralkodással, az uralkodói erényekkel. A sas olajággal és villámnyalábbal együtt ábrázolva az uralkodás 
jelképe.  Sas,  oroszlán,  szirén,  sárkány,  amelyek  egy  lánccal  egymáshoz  vannak  kötözve  egy 
lángtengerben – a szerelmet,  mint a  világ törvényét  jelképezik.  Sas egy földgolyón ülve a fejedelem 
előrelátó  gondoskodására  utal.  Sas  egy  szárnyas  golyón,  amelyik  egy  talapzaton  nyugszik,  két 
felágaskodó kígyó között, ennek jelentése: az erény megalapozza a szerencsét, boldogságot, legyőzi az 
irigységet.  Sas  két  oszlopon,  közöttük  egy  gyémántgyűrű,  amely  egy  erős  csomón  függ:  erő  és 
állandóság,  állhatatosság.  Sas  villámnyalábbal,  cserjével  és  patkóval,  alattuk  egy  korona  –  büntető 
igazságosság  és  kegyelem,  mint  uralkodói  erények.  Sas,  amely  nem  bocsátkozik  harcba  legyekkel,  
amelyek körülrajzzák – nemes szellem, gondolkodásmód. Sas jogarral karmai között, amely nem törődik 
a  lármás  cikádokkal  –  az  uralkodó  döntési  szabadsága.  A  sas  és  kígyó  harca,  amely  mindkettőjük 
halálával végződik – a halálos győzelem szimbóluma. Sas ökörszemet visz a naphoz – mindez az idegen 
segítséggel  való  felemelkedést  van  hívatva  kifejezni.  Sas  fiaival  kiállja  a  nappróbát  –  ez  az 
önmegismerésre utal, továbbá arra, hogy a bajban, szerencsétlenségben mutatkozik meg az igaz barátság.  
Henkel, A. – Schöne, A.: Emblemata i. m. 759–774.       
765 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 98–100. Oroszlán koronával és földgolyóval, félig egy ökör 
alakjában  –  uralkodjunk,  hogy  szolgáljunk.  Oroszlánvadászok  a  távolban  –  a  fejedelem  tekintélye. 
Oroszlán könyvvel – erő és tudás. Oroszlán Agamemnón pajzsán – harci düh, harci hév. Oroszlán, melyet 
egy ember meg akar nyírni – veszélyes játék a hatalmasokkal. Oroszlán, melynek egy szűz ételt nyújt –  
gondoskodó  figyelmesség.  Oroszlán  megkíméli  a  leterített  ellenfelét  –  mértéktartás  a  szerencsében. 
Oroszlán bekötött szemekkel, amelyre Amor egy nyakörvet helyez – a szerelem vakká és szelíddé tesz.  
Megszelídített oroszlánok Marcus Antonius kocsija előtt – a hatalmasok legyőzése. Oroszlán, farkas és 
bárány közösen  táplálkoznak – paradicsomi egyetértés.  Oroszlán  és  róka  egy fejedelem kezében – a 
fejedelmi erények ereje és okossága. Oroszlán és szúnyog – a kicsik hatalma. Oroszlán széttép egy bikát, 
azonban a nőstényeket nem bántja – a nagyság nagy tetteket követel meg. Oroszlán nyitott szemekkel 
alszik – a fejedelem ébersége. Henkel, A. – Schöne, A.: Emblemata i. m. 371–400.   
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(Gedanken  Des  Durchleuchtigsten,  Großmächtigsten  Fürsten  und  Herrn,  Hn.,  
LEOPOLDS, 1658, 2, nach eigener Zahlung.).767 

Egyes szerzők a császári hivatalt párhuzamba állítják az antik istenség, Jupiter 
helyzetével, miszerint a császár ugyanolyan hatalmat képvisel a földön, mint Jupiter az 
antik  isteni  világban.  Ezért  esett  I.  Lipót  koronázásának  a  napja  egy szerző  szerint 
csütörtökre, mivel a csütörtök Jupiter szent napja.768 Az antik mitológia keretein belül I. 
Lipót szívesen ábrázoltatta magát Jupiterként, ami császári rangjához illő volt. 1674-ben 
a  La Nascità Minerva (Minerva születése) című udvari operában Jupiter egy konkrét 
feladatot kapott,  miszerint küzdjön meg a háborút kedvelő Marssal, akiben nem volt 
nehéz XIV. Lajost felismerni. XIV. Lajos maga is háborús uralkodóként örökíttette meg 
magát. A francia király volt a „háború királya”, Versailles pedig a „háború királyának a 
temploma”, Marssal a középpontban. XIV. Lajos a  dauphinhez írt instrukcióiban saját 
maga  is  hangsúlyozta,  hogy  számára  a  hadisikerek  jelzik  egy  uralkodó  rangját.  I. 
Lipótot XIV. Lajos nem tartotta nagyra, mivel a császár nem volt egy Nagy Károly, aki 
a „dicsőség csúcsára nem némi hercegek választása révén jutott, hanem bátorsága és 
győzelmei révén, melyekre magától az ég kegyelméből lett kiválasztva”.769 

I.  Lipót  Herkulesként  való azonosítása csak kivételes  esetekben fordult  elő – 
ellentétben  XIV.  Lajossal.770 Jutta  Schumann  állításának  némileg  ellentmond  Martin 
Wrede, aki úgy véli, hogy I. Lipót nemcsak a burgundiai, hanem a Habsburg-ház antik 
tradíciójába,  a „Habsburg–Herkulesibe” is illeszkedett.  Az antik hőst az Osztrák-ház 
mitológiai  vezéralakjaként  már  generációk  óta  igénybe  vették,  férfias  kalandor 
győztesként, hősként éppúgy, mint Krisztushoz hasonló alázatosan tűrő szenvedőként. 
Ez a hagyomány I. Miksával kezdődött, a csúcspontja V. Károly idejében volt, a 18. 
században  pedig  ehhez  a  tradícióhoz  VI.  Károly  hangsúlyosan  visszatért.  A  békés 
ideálhoz a lovagi heroizmus is hozzátartozott,  a lovag I. Lipót is lehetett  szenvedést 
tűrő,  éppúgy,  ahogyan  Herkules  is  mindkettő  volt,  így  a  győztes  I.  Lipót  is  tudott 
766 Egy 1706-os évre szóló naptárlap összefoglalta az egy évvel korábban elhunyt I. Lipót uralkodását. A 
nagyméretű  naptárlapon  I.  Lipót  portréját  középen  tüntették  fel,  az  uralkodó  életútját  pedig  a  nap 
járásával  jelenítették  meg.  A Martin  Etlinger  kiadásában  megjelent  naptárlap  híven  tükrözte  I.  Lipót 
propagandájának azt a törekvését, hogy az uralkodó XIV. Lajos mellett másik napként ragyogjon Európa 
égboltján,  ezzel  is  mintegy  érzékeltetve,  hogy  Franciaországgal  szemben  a  Német-római  Birodalom 
szeretne  a  legjelentősebb  európai  hatalomként  megjelenni  a  nemzetközi  nyilvánosság  előtt.  I.  Lipót 
udvarában 1682-ben, gyermekének születésekor feltűnt a mindent bevilágító nap képe az ünnepségeken, 
majd a török elleni háború kapcsán jelenik meg hivatalosan is a „Sol Austriacus”, amely egyre több részt  
világít meg a földgolyón, majd Európa mellett Ázsiát is fénykörébe vonja.  G. Etényi N.: Pamflet i. m. 
151.
767 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 98–100. 
768 Uo.  A  kora  újkori  emblémáskönyvek  alapján  néhány további  jelentés,  amely  Jupiterhez  köthető:  
Jupiter, akinek a lábai gyapjúval vannak átgöngyölve, villámnyaláb a kezében – Isten bosszúja. Jupiter,  
mint a királyok tanítója – az uralomnak a legmagasabb fokú erényességre van szüksége. Jupiter kinéz  
temploma tetejének  nyílásán  keresztül  – Isten  mindentudása.  Jupiter  villámnyalábjai  –  az udvari  élet  
veszélyei. Jupiter sasával – felsőbbrendűség. Jupiter temploma, amelyet a rablók Jupiternek szenteltek –  
hamisjátékosok. Henkel, A. – Schöne, A.: Emblemata i. m. 1721–1726.   
769 Anuschka  Tischer:  Mars  oder  Jupiter?  Konkurrierende  Legitimationsstrategien  im  Kriegsfall.  In: 
Bourbon – Habsburg – Oranien i. m. 196–197.
770 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 98–100. Herkules szimbólumként való alkalmazása azért lehetett 
kedvelt  a  korban,  mivel  testi  ereje  révén  nemcsak  erőt  sugárzott,  hanem  kifejezte  a  kereszténység 
védelmét is. Herkules a kereszténységért felelős világi személy volt, alakja nem egy adott személyhez 
vagy  dinasztiához  tapadt,  hanem  védő  funkciójához.  Herkuleshez  köthető  további  szimbólumok: 
Herkules a bölcsőben megöl két kígyót – veleszületett erény. Herkules Héra mellén – korcs. Herkules és 
12 munkása – az erény jutalma. Herkules harcban a lernai kígyóval – az erényt irigység övezi. Herkules a 
megölt  lernai  kígyó  mellett,  Amor  nyilaitól  eltalálva  –  a  szerelem  felébreszti,  feléleszti  az  erényt.  
Herkules  vezeti  Amort  –  erényes,  erkölcsös  szerelem.  Herkules  a  földgolyót  a  hátán  cipelve  egy 
pálmafára  mászik,  amelynek  a  koronájában  egy  második  földgolyó  fekszik  –  dicsőségre  vágyás,  
becsvágy. Henkel, A. – Schöne, A.: Emblemata i. m. 1641–1654.  
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alázatos  lenni.  A  pietas  Austriaca (könyörületesség,  jámborság)  természetesen 
önábrázolásának alapvető  eleme volt,  a  modestia (szerénység)  nem kevésbé.771 XIV. 
Lajos, mint lovag, az valami konkrét, személyes, individuális, ezzel szemben I. Lipót 
mint lovag, az valami absztrakt, magasabb, egy szellemi princípium. XIV. Lajos úgy 
lépett  fel,  mint hősi individuum, I.  Lipót viszont mint tisztségének, uralkodóházának 
lelkiismeretes  tagja.772 I.  Lipótnak  az  uralkodói  tisztségre  való  alkalmassága, 
rátermettsége  a  dinasztiához  tartozott,  ragyogása  az Ausztriai-ház ragyogása  volt.  A 
császár  diadalmas  győztesként  is  alávetette  magát  a  habsburgi  pietasnak  és 
modestiának. Természetesen a modestia viszonylagos volt,  mivel I. Lipót kabátjának 
gyémántgombjaira  többet  költött,  mint  a  bécsi  pestisoszlopra  és  a  Péter  templomra 
együttvéve.  A  modestia kifejezésre  jutott  a  versailles-i  unokatestvérével  való 
versengésben is, ugyanis jellemző módon a törököket szétverő I. Lipótot ábrázoló nagy 
heroikus lovasszobrok csupán tervek maradtak, egyetlen ilyen szobor sem készült el, 
csupán kisebb szobrok és I. Lipót legnagyobb nyilvános emlékműve az a pestisoszlop, 
mely előtt térdepelve alázatosan imádkozik. I. Lipóttal ellentétben a napszimbólumtól 
eltekintve kevés dolog tette XIV. Lajost német kritikusai számára olyan támadhatóvá, 
mint  az  emlékműpolitikája.  Sehol  sem mutatkozott  meg  a  kontraszt  a  német-római 
császár és a francia király között drasztikusabban, mint ezen a területen: XIV. Lajosnak 
szüksége volt  a „hiúság istenkáromló emlékműveire”,  I.  Lipótnak nem,  mivel  az „ő 
emlékműve alattvalóinak szeretete és ragaszkodása” volt – ahogyan legalábbis dicsérői 
és propagandistái igyekeztek hírül adni. I. Lipót esetében a hagyomány és a szerénység 
keverékéről éppúgy szó volt, mint az eszközök és lehetőségek korlátozottságáról, és így 
a szerénység révén az állandónak mondható császári pénzhiány erénnyé változott.773  

771 A pietas szót a Habsburgok valóságos kultusszá emelték (pietas Austriaca). II. Ferdinándtól kezdve 
mintegy  epitheton  ornansszá  vált,  amelyet  a  császári  propaganda  igyekezett  hozzájuk  kötni.  Ennek 
elterjesztésében a jezsuitáknak nagy szerepük volt. II. Ferdinánd császár és a jezsuiták szoros kapcsolata 
közismert volt, maga is náluk tanult Grazban. Mindez megfelelt az erőteljes katolikus ellenreformáció 
folyamatának,  amelyben  a  jezsuitáknak  nagy  szerepük  volt.  A  kultuszt  a  későbbi  császárok  tovább 
ápolták,  és  a  pietas szó  révén  közvetített  kegyességet,  jámborságot,  vallásosságot  a  császárság  és 
kereszténység  védelmén  túlmenően  az  egész  egyházra  kivetítették,  továbbá  felhasználták  politikai 
fegyverként is politikai céljaik eléréséhez. 
772 I. Lipót a dinasztiájának egyik tagjaként jelent meg, XIV. Lajos viszont önálló individuumként.       
773 Wrede, M.: Türkenkrieger i. m. 155–159.
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9. A pireneusi béke (1659) – Spanyolország nagyhatalmi   
helyzetének megszűnése

 9.1 Spanyolország nagyhatalommá emelkedése és helyzete a 17. század első   
felében

Spanyolország a madridi Habsburg-ág vezetése alatt a 17. század első felében Európa 
vezető  nagyhatalma  volt.  Számos  fronton  képes  volt  egyszerre  helytállni  a  világ 
különböző tájain szárazföldön és tengeren egyaránt: a Nyugat-és Kelet-Indiáktól kezdve 
a Mediterráneumon és Németalföldön át a Habsburg Monarchia egyéb területeiig. Még 
1639-ben  is  ki  tudott  kiállítani  az  1588-as  Armadához  hasonló  méretű  és  erejű 
hadiflottát. A „mindenütt jelen levő spanyol katona” nyomában Európa szerte terjedt a 
spanyol  nyelv,  irodalom,  öltözködés  és  udvari  kultúra,  valamint  a  spanyolellenes 
propaganda és annak magja,  a „fekete legenda” továbbélésével  az ezzel  járó negatív 
sztereotípiák.774

Az Ausztria-házzal (Casa de Austria) össze volt kötve Spanyolország domináns 
európai  hatalommá  való  fejlődése.  Ez  a  fejlődés  azonban csak Spanyolország  belső 
konszolidációja,  az  ország  politikai  egysége  (unidad)  után  következett  be  a  15–16. 
században.  Csak  ilyen  feltételek  között  tudták  kezdetben  a  Katolikus  Királyok  és 
mindenekelőtt V. Károly császár Spanyolország földrajzilag meghatározott távolságát 
Európa  közepéhez  csökkenteni,  és  hosszú  távra  szóló  változásokat  végrehajtani. 
Spanyolországot  ez  a  fejlődés  peremállamból  nagyhatalommá  tette,  amelyhez 
nagymértékben hozzájárult az antikvitásból eredeztethető Hispánia tudat, és az ehhez 
kapcsolódó  korai  nemzetképződés  folyamata.  Továbbá  léteztek  olyan  politikai–
dinasztikus  összefüggések,  amelyek  előkészítették  Spanyolország  hatalompolitikai 
felemelkedését  és  útját  Európába.  Az  Itáliai-félszigeten  a  Habsburg-ház  és  a 
Trastámara-ház közötti, de a burgundiai házzal való kapcsolat775 is óriási jelentőséggel 

774 A „leyenda negra” eredete a II. Fülöp (1556–1598) korabeli eposzokig nyúlik vissza, és Európa vezető  
protestáns hatalmai nézőpontjából keletkezett egy visszamaradott, megújulni képtelen ország képe. Alfred 
Kohler: Die Europäische Bedeutung des Begriffs „Casa de Austria”. In: Was heißt Österreich? Inhalt und 
Umfang des Österreich Begriffs vom 10. Jahrhundert bis heute. Hrsg. von Richard G. Plaschka – Gerald 
Stourzh – Jean Paul Niederkorn. Wien 1995. 146. A spanyol politikai elit a Hispán Monarchiát az ókori 
világbirodalmak  örökösének  tekintette.  Spanyolország  1580  és  1640  között  Portugáliát  is  magába 
foglalta. A harmincéves háború kirobbanásában és eszkalálódásában Spanyolországnak kulcsszerepe volt. 
A  spanyolok  a  „bécsi  testvérág”  oldalán  avatkoztak  be  a  harmincéves  háborúba  atlanti-óceáni, 
északnyugat-európai  és  mindenekelőtt  németalföldi  elkötelezettségük  érdekében.  Ekkor  feltámadni 
látszott az V. Károly féle monarchia universalis eszméje. Fő céljuk volt a Holland Egyesült Tartományok 
legyőzése, Bécs támogatása és a katolikus ügy védelme. A spanyolok a harmincéves háború kezdetétől 
tetemes segélyeket folyósítottak és katonai segítséget is nyújtottak II. Ferdinánd és III. Ferdinánd német-
római császároknak, és segítették őket német-római királlyá választásukban. Cserébe azt kérték, hogy ne 
ismerjék  el  Hollandiát,  és  szakítsanak  Franciaországgal.  1635-ben  a  spanyolok  végleg  lemondtak 
Hollandia visszafoglalásáról,  1640-ben pedig kitört  a  katalán és  a portugál  lázadás.  Monostori  Tibor: 
Adatok a spanyol–magyar kapcsolatok történetéhez. A spanyol király és a német-római császár közötti 
szövetség terve, 1624–1637. Kút 7. (2008: 1. sz.) 48–51.
775 1477-ben a későbbi  I.  Miksa  német-római  császár  feleségül  vette  Merész  Károly burgund herceg 
(1433–1477)  leányát,  Burgundiai  Máriát  (1457–1483),  így  megszerezte  házassága  révén  a  Burgund 
Hercegség  jelentős  részét,  beleértve  Németalföldet  is  fia,  Szép Fülöp  számára  (1478–1506).  Ezzel  a 
Habsburgok birtokába került Nyugat-Európa egyik gazdaságilag legfejlettebb területe. A 15. század egyik 
legfontosabb politikai házassága Szép Fülöp nevéhez fűződik, ugyanis Szép Fülöp és húga, Margit 1496-
ban kettős házasságot kötöttek Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella gyermekeivel, Őrült Johannával 
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bírt.  Ezek  a  politikai  viszonyok  a  meglevő  gazdasági,  kulturális  és  művészeti 
kapcsolatokhoz kötődtek. A flamand művészet a 15. századtól kezdve Burgundián kívül 
sehol  máshol  nem  vert  olyan  erősen  gyökeret,  mint  éppen  Spanyolországban. 
Gazdaságát tekintve Spanyolország a középkor óta Németalföld és Anglia legfontosabb 
gyapjúexportőre volt. Kasztília általános fellendülése Aragónia egyidejű lemaradásával 
a 15. századtól kezdve szorosan összefüggött a birkatenyésztéssel, a gyapjúelőállítással, 
a gyapjú eladásával és a Medina del Campó-i évenkénti vásárokkal.776 

A szorosan vett kapcsolatok kezdetén a Katolikus Királyok és I. Miksa között a 
Habsburgok  hagyományos  dinasztikus  terve  húzódott  meg.  Miksa  öt  évvel  első 
feleségének halála után megkérte Izabella infánsnő kezét, aki a Katolikus Királyok —
Kasztíliai  Izabella  (1474–1504)  és  Aragóniai  Ferdinánd  (1479–1516)  — legidősebb 
leánya  volt.777 Azonban a  spanyol  fél  nem óhajtott  egyszerű  dinasztikus  házasságot, 
hanem  Miksa  gyermekeivel  kétoldalú  kapcsolatban  reménykedtek.  A  Katolikus 
Királyok  „dinasztikus  potenciálja”  elég nagy volt  ahhoz,  hogy rögtön két  jelöltet  is 
felkínáljanak külpolitikájuk kiteljesedése érdekében, amely Franciaország ellen irányult. 
Miksa számára, aki csak két házasságból született gyermekkel rendelkezett, egy ilyen 
egyoldalú dinasztikus elkötelezettség nagy kockázatokat hordozott magában, így nem 
meglepő,  hogy  a  spanyol  fél  által  szorgalmazott  kettős  esküvőt,  mint  dinasztikus 
lehetőséget egyelőre elvetették, és egy külön alkalom kellett ahhoz, hogy ezt realizálják. 
A  spanyol  trónörökös,  Juan  halála  1497.  október  3-án  a  kezdete  volt  egy  sor 
véletlennek, amelyet a Trastámara-ház krízise követett, ami két évtizedig is eltartott. A 
spanyol  historiográfia  ezért  beszél rendszerint  dinasztikus  krízisről  (crisis  dinástica). 
Juan  halálával  ezért  egy  időre  eltűnt  a  remény,  hogy  Kasztíliát  és  Aragóniát  egy 
uralkodó keze alatt tudják egyesíteni. A Katolikus Királyok örökösnőjeként rövid időre 
Izabella következett, aki Juan legidősebb leánya és Mánuel portugál király felesége volt. 
Izabella azonban már 1498-ban fia, Miguel születésekor meghalt, aki csak 1500. július 
20-ig maradt  életben.  Időközben a spanyol  király második  legidősebb leánya,  Juana 
1500.  február  24-én  Károly  nevű  fiának778 adott  életet.  Ettől  kezdve  őt  tekintették 
dinasztikus jövőnek a Spanyol Monarchiában és Németalföldön. A lehetőségek határain 
belül  megindult  a  Nyugat-,  Közép-,  és  Dél-Európában  hatalmas  területeken  elszórt 
uralmi területek egyetlen Habsburg-uralkodó kezében való egyesítése.779

(1479–1555) és fivérével,  Don Juannal (Aragóniai  Ferdinánd és Kasztíliai Izabella országai 1479-ben 
dinasztikus  unióban  egyesültek).  Bár  Miksa  a  spanyol  házasságot  eredetileg  pusztán  a  legnagyobb 
európai riválisa, Franciaország elleni koalíciója megerősítésének szánta, azonban mivel előbb Don Juan, 
majd Miksa fiai, leánya és nővére, Izabella portugál királynő (meghalt 1539-ben) is eltávozott az élők 
sorából, hamarosan Őrült Johanna és általa Szép Fülöp lett a Spanyol Királyságok örököse. A spanyol 
hozomány  az  Ibériai-félsziget  nagy  része  mellett  magába  foglalta  Szardíniát,  Szicíliát,  a  Nápolyi  
Királyságot, 1492-től pedig a Granadai Királyságot is. I. Miksa halála után (1519) így a fiatalon elhunyt 
Szép Fülöp fia, V. Károly már a világ egyik leghatalmasabb birodalmának lett az uralkodója. Pálffy G.: 
Habsburg  Monarchia  i.  m.  36–37.  Szép Fülöp és  Őrült  Johanna házasságából  született  a  későbbi  V. 
Károly és I. Ferdinánd német-római császár. I. Károly a cortezek jóváhagyásával lett spanyol király 1516-
ban.
776 Kohler, A.: Die Europäische i. m. 138–139. 
777 1469.  október 19-én Valladolidban házasságot  kötött  a Trastámara-ház  aragóniai  ágából  származó 
Ferdinánd és a Trastámarák kasztíliai trónörökösnője, Izabella. A házasságot követően a dinasztikus unió 
ellenére a Kasztíliai Királyság ás az Aragóniai Királyság gazdasági, politikai és intézményes különállása 
továbbra  is  fennmaradt.  Kasztíliában  Izabella  1474-től,  míg  a  Katalán-Aragón  Korona  országaiban 
(Katalónia, Aragónia, Valencia) Ferdinánd 1479-től uralkodott. A Katolikus Királyok a katolikus jelzőt a 
katalán  származású  Alejandro  Borjától,  VI.  Sándor  pápától  (1492–1503)  kapták  1494-ben.  Korpás 
Zoltán: Királyság és rendiség Spanyolországban. In: A kora újkor története i. m. 235. 
778 A későbbi I. Károly spanyol király (1516–1556) és V. Károly német-római császár (1519–1556). 1526-
ban feleségül vette Izabella portugál hercegnőt (1503–1539).
779 Kohler, A.: Die Europäische i. m. 139.
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1516.  március  14-én  a  brüsszeli  Szent  Gudule  székesegyházban  Károlyt 
kikiáltották  Kasztília  királyának,  1519.  június  28-án  pedig  Majna-Frankfurtban  a 
választófejedelmek erőteljesen Habsburg-párti hangulatban megválasztották a Habsburg 
Monarchia  császárának,  mint  németalföldi–spanyol  jelöltet.  Károly  a  Habsburg 
Monarchiában soha nem volt annyira népszerű, mint császárrá választásakor. Ezzel egy 
csapásra  az  Osztrák-ház  (Casa  de Austria)  előtt  új  lehetőségek  nyíltak  meg  egy 
nagyléptékű  európai  politika  irányába.  A  család  (ház)  fejeként  V.  Károly  három 
egymástól  messze  fekvő uralmi  területre  támaszkodhatott:  Németalföldre,  a  Spanyol 
Királyságokra,  beleértve  Itáliát  és  Amerikát  és  az  Osztrák  Örökös  Tartományokra. 
Ezáltal  a  császári  méltóság  összekötötte  és  uralma  alá  vonta  a  Közép-Európai 
országokat Felső-Itáliával és Németalfölddel. A „ghibellinus eszme” megvalósulása, az 
egyetemes  monarchia  (monarchia  universalis),  amelyet  a  piemonti  jogász  és 
nagykancellár, Mercurino Gattinara (1465–1530) igyekezett megvalósítani, és amelynek 
ő volt a fő hajtóereje, formát öltött.780 Azokat a területeket, amelyek korábban jó, ha 
egyáltalán valamiféle kereskedelmi és gazdasági kapcsolatban álltak egymással, a közös 
uralkodói  jog  összekötötte  és  egymásra  vonatkoztatta.  A  császár  részéről  bölcs 
döntésnek  bizonyult,  hogy  uralomra  kerülésével  uralmi  területeinek  fennálló 
jogszokásait  tiszteletben  tartotta.  Mindent  betartott,  amit  Machiavelli  (1469–1527) 
tanácsolt  az  idegen  fejedelmeknek,  vagyis  nem  változtatott  semmit  a  fennálló 
viszonyokon, hanem a hagyományok elfogadásával a folytonosságot hangsúlyozta.781 A 
birodalmi rendekkel szemben az 1521. évi wormsi birodalmi gyűlésen óvatosan járt el, 
amelynek  során  a  birodalmi  reformmozgalom  vívmányait,  ha  nem  is  ellentmondás 
nélkül, de elfogadta, egyidejűleg azonban nem adta fel az ambícióit egy monarchikusan 
alakított  birodalom megteremtésére.  A „Károlyi uralmi rendszer” kezdettől fogva két 
problémával  szembesült:  egy  dinasztikussal  és  egy  uralkodói  és 
kormányzástechnikaival.  V.  Károly  megosztotta  fivérével,  I.  Ferdinánddal782 az 
„osztrák-miksai”  örökséget,  kezdett  kirajzolódni  egy  osztrák-ág,  amely  egyre 
jelentősebbé  kezdett  válni  I.  Ferdinánd  alatt  Csehország  és  Magyarország  révén. 
Azonban Károly öccse minden politikai és hűbérjogi igyekezetét igyekezett visszafogni, 
még  Ferdinánd  római  királlyá  történő  megválasztása  (1531)  után  is,  a  felső-itáliai 
politikában  való  aktív  közreműködésből  is  kizárta.  Másfelől  a  politikai  vezető 
nagykancellár,  Gattinara  hatásköre  elfedte  a  „károlyi  rendszer”  kezdettől  fennálló 
adminisztratív  kettősségét,  mivel  Gattinara  kezében  két  égtáj  szálai  futottak  össze, 
amelyek kezdettől fogva el voltak különítve, és úgy is maradtak. Ez az adminisztratív 
elkülönülés  1530-ban,  Gattinara  halála  után  még  kétségtelenebbé  vált,  mint  valaha. 
Felállították a Spanyol Ügyek Titkárságát Francisco de los Cobos titkár vezetése alatt, 
780 Mercurino Gattinara volt a fiatal V. Károly talán legbefolyásosabb tanácsadója, akinek a számára a 
császári cím elsődleges fontossággal bírt, hiszen úgy vélte, hogy enélkül a  monarchia universalis nem 
valósítható meg.  1519 folyamán a főkancellár  és környezete meggyőzte a választófejedelmeket,  hogy 
szavazzanak a németül sem tudó Károlyra,  hiszen a Habsburg Monarchiában már jelentős császárokat  
felvonultató Habsburg-ház feje egyben spanyol király is. A Habsburg propaganda a franciák által elfoglalt 
Milánó  és  Genova  visszaszerzését  ígérte,  de  kilátásba  helyezték  az  oszmánok  és  a  pápai  hatalom 
visszaszorítását  is.  Gattinara  felfogásában  a  császári  cím  valójában  nem  a  monarchia  universalis 
megszületését jelentette, hanem csak egy lépés volt afelé, hogy az összes, Károly uralkodása alatt levő 
területből létrejöjjön az egységes keresztény birodalom. Gattinara nevéhez fűződik a spanyol Államtanács 
létrehozása is. Korpás Z.: V. Károly i. m. 15–16.           
781 A császárválasztást követően V. Károly komoly propaganda és imázsteremtő tevékenységet folytatott,  
hogy a spanyolországi alattvalókat felsorakoztassa maga mögött, emiatt az újonnan megválasztott császár 
Spanyolországba  utazott.  Az  alattvalókat  meg  kellett  győzni  arról,  hogy  a  Spanyol  Királyságok 
érdekeinek  megfelelően  fog uralkodni,  amelyhez  vezető fontos lépcső volt  az  1520.  évi  La  Coruña-i 
cortez. Uo. 16. 
782 I.  Ferdinánd 1526-tól magyar,  1527-től cseh, 1531-től német király,  1556-tól német-római császár.  
1564-ben halt meg. Felesége 1521-től Jagelló Anna (1503–1547) cseh és magyar hercegnő. 
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amelyhez a Kasztíliai Királyságok, Amerikák, Aragónia és az itáliai birtokok tartoztak. 
A Nem Spanyol Ügyek Titkárságát az idősebb Granvelle irányította, és Németalföldet 
és  a  szűkebb  értelemben  vett  Szent-római  Birodalmat  fogta  át.  Jól  látható  tehát  a 
törésvonal egyrészt a Spanyol Királyságok között az itáliaiak belefoglalásával, másrészt 
pedig  Németalföld  és  Spanyolország  között.  Károly  monarchia  universalis-ának 
megvoltak  a  pénzügyi  alapjai  Kasztíliában  és  Aragóniában,  ő  maga  egyre  inkább 
spanyol uralkodóvá vált. Fia, Fülöp783 már Spanyolországban született, és megalapította 
a  Habsburg-ház  spanyol  ágát.  V.  Károly  minden  fáradozása,  hogy  uralmának 
transzperszonális  egységét  összetett  uralmi  és  örökösödési  konstrukciók  révén 
megőrizze, az 1540-es évektől kezdve fokozatosan meghiúsult. Ehelyett messzemenően 
elzárta  Örökös Tartományait  a birodalmi  törvénykezéstől,  illetve  ennek befolyásától, 
ami jelentős mértékben akadályozta önálló fejlődésüket. Annál könnyebb volt II. Fülöp 
idején  a  Spanyol  Királyságokhoz  való  politikai  hozzárendelődés.  Az  osztrák-vonal 
számára  nagy  fontossággal  bírt,  hogy  megakadályozzák  Itáliában  befolyásuk 
elvesztését. Ezzel magyarázható például I. Ferdinánd makacssága, hogy szembeszálljon 
II.  Fülöp itáliai  helytartósági  fáradozásaival,  amelyek  arra  irányultak,  hogy a  felső-
itáliai területeket kivonja a birodalmi hűbérjog és a császárság befolyása alól.784 

V.  Károly  alatt  megvalósult  az  egyetemes  keresztény  világbirodalom 
(monarchia  universalis),  amely nem volt  független  a  Habsburg-mítosztól.  A császár 
kénytelen  volt  harcolni  a  törökök ellen,  így betöltötte  a  „kereszténység  védőpajzsa” 
szerepkört  is.  Másrészt  fontos  feladat  volt  a keresztény hit  terjesztése az Újvilágba, 
amely felélesztette a keresztes háborúk ideáját. V. Károly feladatát erős hivatástudattal 
látta el, „utolsó középkori császárként” is aposztrofálják. Rotterdami Erasmus (1466–
1536) neki ajánlotta A keresztény fejedelem neveltetése című művét, a császárra sokkal 
inkább  hatott  Erasmus,  mint  Machiavelli.785 1555–1556-ban  V.  Károly  lemondott 
császári hivataláról. Nem tudta feldolgozni, hogy képtelen helyreállítani a hit egységét. 
Azért  mondott  le,  mert  úgy  látta,  hogy  császári  méltóságában  kudarcot  vallott.786 

Tudatossága  elhivatottsággal  párosult.  V.  Károlyt  átitatta  a  keresztény  császári 
hivatástudat  érzése  –  mivel  úgy  érezte,  hogy  ennek  nem  tud  megfelelni,  inkább 

783 II. Fülöp spanyol király (1556–1598), 1556-tól nápolyi, 1580-tól portugál király is volt. Első felesége 
1543-tól Mária portugál hercegnő (1527–1545), III. János portugál király (1521–1557) leánya, második 
felesége 1554-től Tudor Mária angol királynő (1516–1558), harmadik felesége 1559-től Valois Erzsébet 
francia hercegnő (1545–1568), negyedik felesége pedig 1570-től Anna osztrák főhercegnő (1549–1580), 
II.  Miksa császár leánya. V. Károly több instrukciót és végrendeletet írt fiának Fülöpnek, amelyekben 
felvázolta a Spanyolországot fenyegető veszélyeket, és átadta tapasztalatait és tanácsait a jó kormányzás 
mibenlétéről.  Az  1548.  január  18-i  végrendeletében  a  legfontosabb  teendőket  országokra  lebontva 
csoportosította, így külön tárgyalta a német, a vatikáni, az itáliai, a francia, az angol, a skót és az Indiák  
ügyeit, majd végül házassági tanácsokat adott fiának. Kora újkori egyetemes i. m. 34–39.          
784 Kohler, A.: Die Europäische i. m. 140–143.
785 Rotterdami Erasmus az ifjú Károly burgund fejedelemhez írt  Institutio principis christiani c. műve 
1516-ban jelent  meg Bázelben.  Erasmus ebben a didaktikus,  moralista könyvében példákon keresztül 
vázolja fel az Istennek tetsző jó kormányzat jellemzőit, és szembeállította azt a zsarnoki uralommal. A  
szerző alapvető álláspontja az volt, hogy az összes keresztény közösen alkotja az universitas christianát, 
amely minden kormányzati kritérium felett áll. Erasmus elvetette a keresztények közötti háborút, amelyet 
igazságtalan polgárháborúnak tartott, és a hadviselést csak a hit ellenségének számító törökökkel szemben 
tartotta megengedhetőnek. Az író szorgalmazta az egyház belső reformját, és a pápa világi politikájának 
megszüntetését. Emellett a császárnak az isteni hatalmat kell képviselnie anélkül, hogy a lelki dolgokba 
beavatkozna.  Erasmus művében erős kritikával illette a Habsburg-dinasztia házassági  politikáját.  Úgy 
vélte,  hogy  ezek  a  dinasztikus  kapcsolati  rendszerek  olyan  függőséget  teremtenek,  amelyek  egyéni 
érdekeket  szolgálnak  az  universitas christiana közös  javával  szemben,  hiszen  nem békét  hoznak  az 
országok számára, hanem további konfliktusok forrásai lehetnek. Korpás Z.: V. Károly i. m. 14.         
786 A  császári  hivatalról  való  lemondása  ugyancsak  az  „erazmisták”  ideális  fejedelemről  alkotott 
felfogását tükrözik. Uo. 14–15. 

192



lemondott.787 Lemondása  tele  volt  színpadias  elemekkel.  Elbúcsúzott  a  rendektől, 
megköszönte „közreműködésüket”. Saját temetését is megrendezte. Károlyt éppen ezek 
az  elvi  megfontolások  akadályozták  a  hatékony  kormányzásban  –  utóda  Ferdinánd 
sokkal gyakorlatiasabb felfogású volt.

Az „új  típusú”  Casa de Austria politikájával  és  a  spanyol  mentalitással  való 
tapasztalatok Európában nem minden probléma nélkül zajlottak le. Már az 1521. évi 
wormsi Birodalmi Gyűlésen is felbukkantak olyan jellegzetes konfliktusok, amelyek a 
következő évtizedekben meghatározták a spanyol–Habsburg kapcsolatokat. Itt bukkant 
fel  először  a  „spanyol  katona,  mint  olyan”  fogalma.  A  birodalmi  gyűlés  felkavart 
légkörében a spanyol katonák „al fuego, al fuego” (tűzbe vele) kiáltásokkal tiltakoztak 
V. Károlynál Luther (1483–1546) és a reformátor követői ellen, majd ezután tényleges 
összecsapások is bekövetkeztek a két fél között. Ezután beszéltek első ízben a német 
kortársak a „fennhéjázó spanyolokról”,  akik lóöszvéreiken lovagolva az emberekben 
félelmet keltenek. A „fennhéjázó spanyol” toposz hosszú ideig uralta a spanyolellenes 
képet  nemcsak  a  Habsburg  Monarchiában,  hanem  szerte  Európában.  V.  Károly 
személye ebből észrevehetőleg kimaradt, mindenesetre kezdetben uralkodói tekintélyét 
nagymértékben  respektálták.  Fiát,  II.  Fülöpöt  azonban  már  személyében  érintette  a 
Habsburg Monarchiában érezhető spanyolellenes hangulat.788 A következő évtizedekben 
széles körben elterjedt a „spanyol állati szolgalom” szállóige, amely nyilvánvalóan túlzó 
formában fejezte ki Spanyolország politikai–intézményi keretfeltételeinek másságát, és 
mintegy a Habsburg Monarchiában uralkodó viszonyok ellentéteként  szolgált.  Móric 
szász  választófejedelem  (1521–1553)  V.  Károly  elleni  1552.  évi  hadjáratát  úgy 
indokolta, mint a „régi szabadság védelmét az ilyen hispániai, állatias, elviselhetetlen, 
örök szolgalomtól”. Ez természetesen háborús propaganda volt, amely ennek a politikai 
jelzőnek az évtizedes fennállását a politika eszközévé tette.789

A Habsburg Monarchiában különösen akkor erősödtek fel a Spanyolországgal 
szembeni  ellenérzések,  ha  V.  Károly  kíséretével  a  Habsburg  Monarchia  területére 
érkezett,  a  birodalmi  gyűlések  pedig  ehhez  mintegy  keretfeltételül  szolgáltak,  ahol 
különösen kiéleződtek a német–spanyol  ellentétek.  A Habsburg Monarchia alattvalói 
számára II. Fülöp testesítette meg a spanyol trónutódlást, amely azt jelentette a spanyol 
király  számára,  hogy  alkalmazkodjon  a  német  nemesek  társadalmi  konvencióihoz, 
étkezési  és ivási  szokásaihoz.  Azonban a Spanyolországban nevelkedett  herceg  nem 
volt az a típus, aki tartós fizikai igénybevételek között nőtt volna fel, és nem bírta a napi 
többszöri sorozatos étkezéseket és ivászatokat, melyek nem feleltek meg gyenge testi 
alkatának.  Ugyanilyen fontos volt,  hogy II.  Fülöp tartózkodott  a nemesi  szórakozási 
kultúra  minden  fontosabb  területétől,  beleértve  a  lovagi  tornákat  is,  amelyeken 
részvételét  megtagadta  –  a  német  birodalmi  rendek  világa  különbözött  II.  Fülöp 
szokásaitól és hajlamaitól. Így II. Fülöp esélyei jelentősen csökkentek, hogy atyja után 
betöltse  a  császári  méltóságot,  és  a  német  kortársak  feje  felől  hamarosan  eltűnt  a 
„spanyol  örökösödés  ijesztő  réme a  császári  trónon”.  Hatalmi  ambícióival  II.  Fülöp 
Európa számos részén heves tiltakozásba és ellenállásba ütközött, azonban uralkodása 
787 V. Károly küldetéstudatának kulcsszavai voltak a keresztény vallás védelmezése (defensor ecclesiae), 
az  universitas christiana békéjének és rendjének fenntartása. A kereszténység vezetőjeként feladatának 
tartotta, hogy az eretnekséget a kereszténységen belül és kívül egyaránt felszámolja, ezáltal „legalizálva”  
az oszmánok és az eretnekek elleni harcokat, illetve a kereszténységen belül megteremtse az egységet,  
igazságosságot és békét. Uo. 18–19.     
788 II. Fülöp 1556-tól tudatosan használta V. Károly korábbi birodalomeszméjét és ideológiai rendszerét, 
hogy ezáltal  is  megteremtse  a  két  uralkodás  közötti  eszmei  azonosságot,  és  hogy továbbvigye  atyja  
örökségét. Bár a császári címet a spanyol ág nem használhatta, de V. Károly császári rangjához illő Su 
Majestad  megszólítás — szemben a királyi  ranghoz illő  Su Altezával — Spanyolország uralkodóit  is 
megillette. Uo. 19. 
789 Kohler, A.. Die Europäische i. m. 143–144.
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alatt  Spanyolország  Európa  központi  hatalmává  emelkedett,  fővárossal,  uralkodói 
rezidenciával.  Madridban  és  az  Escorialban  a  spanyol  király  Itália  és  Németalföld 
sorsáról is döntött. Mégha a Habsburg-ház osztrák-ágánál a császári méltóság meg is 
maradt, a hatalmi hegemónia ekkor a spanyol ágra tevődött át. A politikai viszonyokat 
II.  Fülöp  és  II.  Miksa  között  úgy  lehetne  leírni,  mint  a  „károlyi  összrendszer 
törészónája”,  amelyben  a  császár  a  Habsburg  Monarchia  államfőjeként  a  legfőbb 
hűbérúr,  a  spanyol  király  pedig  a  császár  első  vazallusa.  Spanyolország  hatalmi 
dominanciáját Itáliában a Franciaországgal kötött Chateau-Cambrésis-i békével (1559) 
szerződésben is megerősítették, Németalföldet ezzel szemben a burgundiai szerződéssel 
(1548) Spanyolországtól egyre inkább elcsatolták, továbbá a németalföldi területeket II. 
Fülöp  uralmi  területeinek  a  keretében  önállóságuktól  fokozatosan  megfosztották,  és 
Spanyolország alárendelt részeiként kezelték. Mindenekelőtt a németalföldi konfliktus 
befolyásolta tartósan a II. Fülöp és II. Miksa közötti kapcsolatokat, a vallási–politikai 
ellentétek  elsősorban  itt  törtek  felszínre.  Birodalmi  államfői  funkciójában  II.  Miksa 
közvetített II. Fülöp és a protestáns rendek között, azonban a spanyol uralkodó nagyon 
elutasítóan  reagált  ezekre  a  közvetítési  kísérletekre.  II.  Fülöp  alatt  a  spanyol 
hatalomérvényesítés  Európában  elérte  a  csúcspontját.  Apjával  ellentétben  II.  Fülöp 
jellemzően úgy gondolta, hogy egy olyan eretnek tartományról,  mint Németalföld, le 
lehet mondani.790                                                

Hegemonisztikus  helyzetét  Európában  Spanyolország  a  17.  század  első 
harmadáig meg tudta őrizni,  mégha a gazdasági hanyatlás  tünetei  már érzékelhetőek 
voltak is. Gazdaságilag Spanyolország területeket vesztett a felemelkedő nyugat-európai 
államokkal  —  mindenekelőtt  Angliával  és  a  Németalföldi  Egyesült  Köztársasággal 
(Hollandiával)  —  szemben.  Tarthatatlanná  vált  egy  olyan  gazdaság,  amely  szinte 
kizárólagosan nyersanyag exportra épül (gyapjú), szinte teljesen elhanyagolva az ipari 
termelés  lehetőségét.  Nyilvánvalóvá  vált  továbbá,  hogy  hosszútávon  mennyire 
hátrányos  az  a  tény,  hogy  az  amerikai  nemesfémek,  melyekhez  csak  a  spanyol 
uralkodók férhettek  hozzá,  Spanyolországba  kerültek,  hogy egy túlságosan messzire 
terjeszkedő európai politikát finanszírozzanak. Mindehhez társult a hadiipar előnyben 
részesítése, amely együttjárt a lakosság nagy részének tömeges elszegényedésével.791

A III.  Fülöp  spanyol  király  által  előadott  spanyol  örökösödési  igényeket  az 
Oñate-szerződésben  (1617)  fogalmazták  meg.  I.  Mátyás  császár  (1612–1619) 
kötelezettséget vállalt, hogy Spanyolországot Elzászban és Itáliában Finale és Piombino 
hűbéri beiktatásával kártalanítja. III. Fülöp vezető tanácsosai (Lerma herceg, Baltasar de 
Zúñiga,  Infantado  herceg  és  Oñate  gróf)  a  spanyol  jelenlétet  Európa  közepén 
elengedhetetlennek tartották. Oñate 1618-ban az Államtanácsban (Consejo de Estado) a 
következőképpen vélekedett: „Bizonyos, hogy Flandria és Itália, tehát az a két oszlop, 
amelyen a Spanyol Monarchia nyugszik, el fog veszni, ha Németország is elveszik”. A 
17.  század  első  felében  az  Osztrák-házon  (Casa  de  Austria)  belüli  vezető  szerep 
visszavándorolt az osztrák-ághoz.792

790 Uo. 144–146.
791 Uo. 146–147.
792 Uo. 147.
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 9.2 A spanyol–francia háború (1635–1659)  

Spanyolország  és  Franciaország  hivatalosan  1635-től  állt  újra  hadban  egymással,793 

ráadásul az évtizedek óta tartó  háború Hollandiával  kimerítette  Spanyol-Németalföld 
népességét  és  anyagi  erőforrásait.  Mindezek  miatt  is  célszerűnek  látszott  IV.  Fülöp 
spanyol király számára, hogy III. Ferdinánd német-római császár fivérét, Lipót Vilmos 
főherceget (1614–1662) helytartóként a tartomány székhelyére, Brüsszelbe (Bruxelles) 
küldje,  ezáltal  a  császárt  még  jobban  magához  láncolja,  noha  a  vesztfáliai 
békeszerződésben a császárnak megtiltották,  hogy Spanyolországot tovább támogassa 
Franciaország ellen. III. Ferdinánd és tanácsosai olyan megoldást kerestek, hogy a tiltás 
ellenére  továbbra  is  támogathassák  a  Katolikus  Királyt,  anélkül,  hogy  mindezzel 
megszegnék  a  békét,  és  veszélyeztetnék  a  Birodalmat.  Mivel  III.  Ferdinánd  csak 
császárként  írta  alá  a  vesztfáliai  békét,  úgy  vélték,  hogy  mindez  cseh  és  magyar 
királyként  nem  kötelezi,  ezért  nyugodtan  küldhetnek  császári  ezredeket  teljes 
fegyverzetben Felső-Itáliába, hogy Spanyolország ottani csapataiból néhányat fel tudjon 
szabadítani a Hollandia elleni háborúra. Ekkor Spanyolország gazdasági helyzete, ezzel 
együtt  pedig  a  hadsereg  is  egyaránt  katasztrofális  állapotban  volt.  Lipót  Vilmos 
brüsszeli  helytartósága  alatt  a  hadsereg  számára  szükséges  pénzeket  folyamatosan 
megkurtították, 1650 körül csak egyharmada állt rendelkezésre a szükséges összegnek. 
A  spanyol  csapategységek  katonái  különböző  nemzetekből  álltak  össze  (spanyolok, 
itáliaiak,  németek,  flamandok),  a  spanyol  származású  katonák  azonban  nem  voltak 
hajlandóak német főparancsnok alatt szolgálni, ezért Lipót Vilmos mellé Fuensaldagna 
gróf794 személyében spanyol katonai tanácsadót rendeltek – noha korábban IV. Fülöp 
793 1635. május 19-én a francia hírnök megkísérelte Brüsszel kormányzójával hivatalosan közölni, hogy 
Franciaország  hadat  üzen  Spanyolországnak.  A  kormányzóhoz  nem  engedték  be,  így  a  hírnök  a 
hadüzenetet a határon egy oszlopra tűzte. Spanyolország augusztusban üzent hadat. VIII. Orbán pápa és  
párizsi  ügynöke,  Mazarin teljes erővel dolgoztak a békéért,  és egy konferenciát  próbáltak összehívni. 
Richelieu titokban tárgyalt Olivarez herceggel (Gaspar de Guzman (1587–1645), IV. Fülöp nagy hatalmú 
kegyence. Kormányzása alatt lázadt fel Katalónia, és szakadt el Portugália 1640-ben Spanyolországtól.  
1643-ban  megfosztották  hatalmától  Kora  újkori  egyetemes  i.  m.  51.),  hogy elkerüljék  a  háborút.  II.  
Ferdinánd  császár  azonban  tanácsadói  kényszerítésére  1635.  május  30-án  Prágában  békét  kötött 
Szászországgal,  hogy erőit  felszabadítsa Franciaország ellen.  A háborút  többé nem lehetett  elkerülni,  
hiszen Franciaország dicsősége és függetlensége forgott kockán. Levi, A.: Richelieu i. m. 157.  
794 Fuensaldagna  gróf  már  1634-ben  követte  Brüsszelbe  Ferdinánd  bíboros  infánst.  1641  áprilisában 
kinevezték a tüzérség főparancsnokának Spanyol-Németalföldön. A bíboros infáns halála után a brüsszeli 
ideiglenes kormány tagja lett, és marsalli rangot kapott. Az állandó viták, intrikák és belső hatalmi harcok 
miatt  IV.  Fülöp  1646-ban  visszahívta  Spanyolországba,  és  északon részt  vett  a  Franciaország  elleni 
harcokban.  1647 májusában  küldték  Lipót  Vilmos  mellé  katonai  tanácsadónak.  A hivatalos  indoklás 
szerint azért, hogy óvja Lipót Vilmost, mivel az osztrák főherceg túlságosan értékes személy ahhoz, hogy 
kockára tegye az életét a csatákban. Ez ellen Lipót Vilmos hevesen tiltakozott, és kihangsúlyozta, hogy 
milyen fontos a személyes jelenléte a harctereken, a katonái között, mindenekelőtt azért, mivel a katonák 
harci  kedve  az  állandó zsoldhiány miatt  erősen  visszaesett.  Fuensaldagna  katonai  képességeiről  még 
honfitársai  sem  voltak  túlzottan  jó  véleménnyel,  azonban  IV.  Fülöp  nagyra  értékelte  képességeit, 
mindenekelőtt  a  pénzügyi  adminisztráció  területén,  ennek  ellenére  főleg  katonai  feladatokat  kapott  a 
spanyol  királytól.  Fuensaldagna  1648 májusában érkezett  meg Brüsszelbe,  ahol  a  következő címeket 
viselte:  „Capitán  General”  és  „Mayor  domo  Mayor”  (főudvarmester),  mint  Spanyolország  legfőbb 
képviselője  Spanyol-Németalföldön  és  a  spanyol  király  legfontosabb  minisztere.  Fuensaldagna 
megérkezésével  IV.  Fülöp  eltávolította  Brüsszelből  Lipót  Vilmos  bizalmasát,  Schwarzenberg  grófot,  
emiatt sem volt felhőtlen a viszony a két parancsnok között. Ráadásul a főherceg Fuensaldagnát nagy 
intrikusnak tartotta, és a rendszertelen spanyol kifizetések következtében a helytartó pénzügyileg függő 
helyzetbe került Fuensaldagnától, ami mélységesen lehangolta. Lipót Vilmos folyamatosan panaszkodott 
IV. Fülöpnek Fuensaldagna arroganciája és hivatali követelőzése miatt, azonban a király csak röviddel a  
főherceg  Bécsbe  való  hazautazása  előtt  távolította  el  Fuensaldagnát  Brüsszelből  –  kinevezte  Milánó 
helytartójának, azt remélve, hogy ezzel Lipót Vilmost hivatalában tudja tartani.  Renate Schreiber: „Ein 
Galeria nach meinem Humor”. Erzherzog Leopold Wilhelm. Wien 2004. 81.      
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egyedüli főparancsnoki posztot ígért neki. 1648 januárjában Spanyolország különbékét 
kötött  Hollandiával,  amelyet  majdnem  egy  évig  tartó  fegyverszünet  előzött  meg, 
azonban  Spanyolország  nem  írta  alá  a  vesztfáliai  békét,  hanem  tovább  folytatta  a 
háborút Franciaországgal.795

Időközben  1648-ban  Franciaországban  kitört  a  Fronde,  és  a  polgárháborús 
zűrzavar  első  éveiben  ez  komoly  hátrányokat  okozott  a  franciáknak  a  spanyolokkal 
vívott háborúban, mivel egyszerre két fronton kellett háborúzniuk: a spanyolokkal több 
hadszíntéren  is,  és  otthon  a  Condé  herceg  vezette  lázadókkal,  akiket  a  spanyolok 
fegyveresen  is  támogattak.  A  spanyol  háború  és  a  Fronde eseményei  szervesen 
összekapcsolódtak,  csak  együtt  lehet  őket  vizsgálni.  A  spanyolok  a  lázadók 
támogatásával is igyekeztek megnyerni a háborút, míg a király ellen fegyvert fogók a 
spanyolokra támaszkodva gyengítették a királyi hatalmat. 1654-re az ifjú király, XIV. 
Lajos úrrá lett a polgárháborún, ezzel összefüggésben a spanyolok elleni hadisikerek 
száma is emelkedett.796 

A francia–spanyol háború három hadszíntéren zajlott: Itáliában, Katalóniában és 
Spanyol-Németalföldön.  A háború eseményeiről  hadszínterekre lebontva a  Theatrum 
Europaeum VII–VIII. kötete részletesen beszámol. 

1652-ben a súlyos francia vereségek hátterében többek között a polgárháborús 
nyugtalanság  húzódhatott  meg,  amelyre  a  Theatrum  Europaeum is  utal.  A  szerző 
kiemeli,  hogy  ebben  az  esztendőben  XIV.  Lajos  elveszített  három,  stratégiailag 
kiemelkedő jelentőségű helyet (Dunkerque-t, Barcelonát, Casale-t), továbbá odaveszett 
a Vendôme herceg parancsnoksága alatt álló francia flotta jó része is, amivel a herceg 
Dunkerque-t  szerette  volna  felmenteni.797 Mindezekről  a  csatákról  a  Theatrum 
Europaeum  nagyon  élethű  leírásokat  közöl,  csakúgy,  mint  Gravelines  (Grävelingen) 
erődjének spanyolok általi bevételéről, azonban terjedelmi okok miatt a háborúból csak 
egy csatát emeltem ki, mégpedig Valenciennes ostromát, mely ugyancsak jól tükrözi a 
spanyol–francia háború hangulatát.  A spanyol–francia háború egyik legkiemelkedőbb 
hadi eseménye volt Valenciennes francia ostroma 1656 júniusában–júliusában, amely 
hatalmas spanyol győzelemmel ért véget.

 „Valenciennes kiemelkedő fontosságú város volt, amely Hennegauban fekszik a Schelde 
folyónál. Turenne mintegy 20000 lovast és gyalogost gyűjtött össze, ráadásul rendelkezésére állt egy 
hatalmas ágyú, amely feltétlenül szükséges volt egy fontos támadás végrehajtásához. Június 12-én 
reggel minden csapatot ellátott egy napra való élelmiszerrel, és elvonult a gyülekezőhelyről, kivéve 
La Ferté marsallt,  aki betegsége miatt  300 emberrel ott maradt (La Ferté hadseregét betegsége 
alatt  Urelles  őrgróf  parancsnokolta).  Turenne június 16-án hajóhidat építtetett  a  Schelde fölött 
Mortaigne-nál, amelyen át La Ferté hadserege át tudott jutni a másik partra Saint-Amand köré,  
ahová  Turenne  csapataival  már  korábban  megérkezett.  Most  már  mindkét  francia  marsall 
hadserege Valenciennes előtt helyezkedett el. Turenne elkezdte kiásatni a sáncokat, amelyen sok 
katona dolgozott.  17-én még egy hajóhidat építettek  az ostrom számára.  18-án Valenciennes-től 

795 Uo.  80–81.  A münsteri  és  osnabrücki  békeszerződéseket  tehát  a  világ első gyarmatosító  hatalma,  
Spanyolország  és  a  világ  első  tengeri  hatalma,  Hollandia  nélkül  írták  alá.  A  vesztfáliai  békéről  azt 
tartották,  hogy  ezáltal  létrejött  egy  tartós  és  biztosított  európai  egyensúly.  Mivel  Hollandia  félt 
Franciaországtól,  szívesebben  vette,  hogy Spanyol-Németalföldet  Spanyolország  uralja  és  ellenőrizze. 
Márpedig a maga részéről IV. Fülöp nem bocsátotta meg Franciaországnak, hogy 1640-ben támogatta a 
katalán lázadást és Portugália szeparatista felkelését.  Ezek az okok magyarázzák az 1648. január 30-i 
szerződést:  egy  majdnem hetven  évig  tartó  konfliktus  után  Spanyolország  végül  elismerte  Hollandia 
függetlenségét, és visszavonult a vesztfáliai békekongresszustól. Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 107.
796 A Fronde kitörése már önmagában kedvező volt IV. Fülöp számára, ügynökei azonban még további 
olajat öntöttek a tűzre. Ezek a zavargások csökkentették Franciaország gazdasági erejét, hadseregét és 
haderejének harckészségét. A zavargások maga után vonták Mazarin száműzetését, Turenne átpártolását, 
majd  Condé  még  tartósabb  átállását  (1651–1659).  Sokáig  arra  lehetett  gondolni,  hogy  az  erők 
kiegyenlítettsége miatt a háború akár száz évig is eltarthat. A Fronde befejeztével a hadműveletek még 
mindig teljesen bizonytalan kimenetelűek voltak. Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 107–108.  
797 TE VII. 216.
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délre a két francia marsall hadserege egyesült. 19-én éjszaka a spanyolok ezer lovassal és ötszáz  
gyalogossal  rajtaütöttek  a  lotaringiai  csapatok  táborán,  és  foglyul  ejtettek  százötven  katonát, 
közöttük öt kapitányt. 24-én Valenciennes spanyol védői is rajtaütöttek a lotaringiaiakon, amelynek 
során foglyul ejtették Duras és Santevil őrgrófokat, akiket a városba kísértek. 24-én Turenne egy 
erős  egységet  küldött  ki  Mortaigne  köré,  hogy  értesüléseket  szerezzenek  a  spanyolokról,  hogy 
pontosan hol is helyezkednek el. A kémek és néhány elfogott spanyol egybehangzóan azt jelentették, 
hogy a spanyol hadsereg a Schelde innenső oldalán, Tournai (Doornik) fölött, Saint-Amand körül  
tartózkodik, és parancsnokuk szilárdan eltökélte, hogy megrohamozza a francia tábort. Turenne 
XIV.  Lajosnak  írt  levelében  azt  jelentette,  hogy  Valenciennes  városa  semlegességet  kért  tőle,  
azonban Turenne ezt megtagadta, és azt mondta a város képviselőinek, hogy kérésük már túl későn 
érkezett,  mivel  mindezt  már  egy  évvel  korábban  kérniük  kellett  volna.  Továbbá  a  marsall  
királyától azt kérte, hogy maradjon La Fere-ben, ahol akkoriban a francia udvar tartózkodott, és 
ne  jöjjön  a  hadsereghez,  mivel  ellenkező  esetben  legjobb  katonáit  kellene  a  király  védelmére 
rendelnie, és ennek következtében a hadsereg észrevehetően meggyengülne. 23-án hatszáz szekér 
érkezett  a  francia  táborba  megrakva  mindenféle  élelemmel  és  háborús  munícióval.  Minden 
felszerelés  a  franciák  rendelkezésére  állt  Valenciennes  ostromához.  26-án  elkészültek  a  külső 
árkokkal. Ennek a megnyitásakor két kapucinus barátot és két katonát, akik Turenne közelében 
álltak,  lelőttek.  27-én  a  spanyolok  felkerekedtek  Buchain  felé  azzal  az  elhatározással,  hogy 
Valenciennes-t felmentik. Eközben Don Juan d’Austria798 három levelet küldött a városba: egyet a 
kormányzónak,  Bournonville  hercegnek  egyet  az  egyháznak,  a  harmadikat  pedig  a  városi 
magisztrátusnak. Ezekben a levelekben a főherceg kitartásra biztatta a védőket, és megígérte, hogy 
a védekezés minden költségét kifizeti, két évre mentesíti a várost a vámok és adók fizetésének terhe 
alól, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítsen a városnak. A címzettek minderre egyöntetűen  
azt válaszolták, hogy utolsó leheletükig védekezni fognak, és ha a franciák megtámadnák a várost, 
kitörést fognak végrehajtani ellenük. A kormányzó a rendes helyőrségen kívül még 4000 embert 
toborzott  a  városban,  akiknek a  többsége  paraszt  volt,  de  több  mint  10000  polgár  is  fegyvert 
ragadott. 29-én a franciák megostromolták Valenciennes sáncárkait, de veszteségekkel vissza kellett 
vonulniuk.  Ugyanezen a napon Condé herceg  sikeres  rohamot  intézett  Vicoigne apátsága ellen, 
amelyben 800 francia volt elhelyezve. A spanyol hadsereg ekkor három részre volt osztva. Az első 
részt  Don  Juan  d’Austria  vezette,  az  ő  hadserege  Rombtse-ben  állomásozott,  Valenciennes  és 
Bergen (Mons) között. Condé herceg hadseregével Fama-ban helyezkedett el a Quesnoy felé vezető 
úton,  míg  Caracena  őrgróf  egy  hegyen  foglalt  állást,  a  Dovai  felé  néző  oldalon,  alig  egy 
muskétáslövésnyire  az  ellenségtől.  A  háromfelé  osztott  spanyol  hadsereg  öt  ágyúállásból 
szakadatlanul tüzelt a francia táborra, ezért a franciák állásaik elhagyására kényszerültek. Don 
Juan d’Austria  főherceg  szakadatlanul  imádkozott,  hogy Isten segítségével  mentse  fel  a  várost. 
Éppen  emiatt  semmiféle  veszélytől  nem  riadt  vissza,  és  azon  a  napon,  amikor  megérkezett  a 
Valenciennes előtt  fekvő spanyol  táborba,  néhány katonával  együtt  olyan közel  merészkedett  a 
francia állásokhoz, hogy nem messze tőle egy katonát kilőttek. Emiatt Caracena őrgróf megkérte a 
főherceget, hogy máskor ne tegye ki magát hasonló veszélynek. Július 4-én éjszaka az ostromlottak 
hét lovasszázaddal egy kitörést hajtottak végre, majd ezután egy második kitörést. Ezeknek a során 
francia részről 16 kapitány és egyéb tiszt, továbbá 200 közkatona maradt holtan a csatatéren. 16-án 
a spanyolok egyesültek, és megtámadták a francia állásokat. Ez a koncentrált támadás a francia 
gyalogságot túlnyomórészben megsemmisítette, míg Condé herceg lovasságával a francia lovasságot 
támadta, és menekülésre késztette őket. Eközben Valenciennes kormányzója, Hennin gróf kitörést 
hajtott végre, és megszerezte a franciák ágyúit. Ezzel az ostromló francia hadsereg gyakorlatilag 
megsemmisült,  Valenciennes  ostroma  pedig  befejeződött.  Egyedül  Turenne  tudta  csapatait 
kimenekíteni,  és  visszavonult  Quesnoy  és  Guise  irányába.  Az  ostrom  befejeztével  a  spanyolok 
hatalmas mennyiségű zsákmányra tettek szert. Ezek között volt 33 nagyobb ágyú, 3 mozsárágyú, 16 
kisebb hajó, 1200 ló,  pénz és egyéb ingóságok. Összességében Valenciennes ostroma során 8000 
francia  és  4000  spanyol  katona  esett  el.  A  harcok  során  Condé  herceg  újra  bebizonyította  a 
bátorságát. A nagy csetepatéban leszállt a lováról, és egy pikával a kezében a gyalogosok elé állt, és 
vezette a támadást. Ekkor egy francia kapitány a földre lökte, azonban M. Marcin799 megmentette 
az életét,  és  lelőtte  a franciát.  La Ferté  marsall  pedig a combján kisebb sérülést  szenvedett,  és  
fogolyként Valenciennes-be szállították.”800 

798 Don Juan d’Austria (1629–1679), IV. Fülöp fia. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 742.
799 Jean-Gaspard Ferdinand, Marcin v. Marsin gróf, (meghalt 1673-ban), tábornok a spanyol, majd angol  
hadseregben. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 755.
800 TE VII. 875–878.       
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Ezt  követően  Hugues  de  Lionne  elindult  tárgyalni  Madridba.  Lionne-nak  a 
kezében  volt  Mazarin  két  aduja:  a  remélt  angol  erősítés  és  XIV.  Lajos  növekvő 
népszerűsége Franciaországban. 1654 júliusában született meg Londonban az Anglia és 
Franciaország közötti  szövetség terve.  Mazarin  nagyon  is  tisztában volt  azzal,  hogy 
mennyire  gyűlölik  Cromwellt  Franciaországban,  és nem látott  más lehetőséget,  mint 
egy koalíciót azért, hogy elfoglalják vagy visszahódítsák az északi parti városokat.801 

1657 egyik legkiemelkedőbb katonai eseménye a camerich-i csata volt, amely 
Condé herceg nagy győzelmével zárult, ami Flandriában osztatlan örömet okozott, és 
kellőképpen meg is ünnepelték.

„1657-ben a spanyolok elfoglalták az előző évben sikertelenül ostromolt Saint-Gulaint, a 
francia hadsereg pedig Turenne vezetésével Camerich elé vonult, ahol összecsapott a még mindig 
spanyol szolgálatban álló Condéval. A camerich-i csata Condé herceg nagy győzelmével végződött,  
sok francia halott mellett 800 sebesült is volt. A camerich-i katedrális-templomban Condé herceg 
győzelmének  örömére  Te  Deum  laudamust énekeltek,  és  a  városban  díszlövéseket  adtak  le. 
Flandriában  pedig  6000  ezüstérmét  vertek,  amelynek  egyik  oldalán  Szűz  Mária  volt  látható  a 
gyermek Jézussal, a másik oldalon pedig a következő felirat: „Camerich, amelyet Condé herceg 
szabadított fel május 30-án.”802

Spanyol-Németalföld  meghódításához  haditengerészetre  lett  volna  szükség, 
amivel  azonban  Franciaország  nem  rendelkezett,  mivel  Richelieu  halála  után  a 
hajóhadat  nagyon  elhanyagolták,  a  francia  kikötőkben  csupán  néhány  kiöregedett, 
rosszul  felszerelt  hajó  horgonyzott.  Mazarinnek  nem  volt  pénze,  de  nem  is  állt 
szándékában,  hogy  felújítsa  a  flottát,  mivel  ezzel  nem  akarta  az  angolok  ősi 
bizalmatlanságát felkelteni, ugyanis egy ideje már kereste a módját, hogy szövetséget 
kössön  velük.803 1655.  november  3-án  Cromwellel  aláírták  az  első  kereskedelmi 
szerződést a Westminsterben. Ennek volt egy titkos záradéka, amelyben Franciaország 
biztosította,  hogy kizárja  a  Stuart-gyermekeket:  Károlyt  és  Jakabot.804 Ezt  követően 
1657. március 23-án805 Párizsban katonai egyezményt írtak alá, amely azonban csupán 
egy évre szólt,  és Dunkerque, Mardijk és Gravelines meghódítására vonatkozott.806 E 
célból Franciaország 20000 katonát, Anglia pedig 6000 „kerekfejűt”, továbbá a tengeri 
blokádhoz szükséges hajóhadat biztosította. Az angol támogatás fejében megállapodtak, 
hogy Dunkerque és Mardijk visszafoglalásuk után azonnal az angolok fennhatósága alá 
kerülnek. Noha végül Anglia csak a beígért kontingens felét küldte, Turenne-nek mégis 
sikerült visszafoglalnia Mardijkot és Saint-Venant.807 

1658  egyértelmű  és  döntő  francia  sikereket  hozott,  melyet  a  Theatrum 
Europaeum is kiemel:  „1658-ban a franciák sikerrel visszavették a korábbi években elveszített 
stratégiai fontosságú helyeket (Dukerque, Gravelines), és egészen Brugge-ig nyomultak előre.”808 

801 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 109. 
802 TE VIII. 289–291. 
803 Noha Mazarin és a francia tábornokok a spanyol behatolókat jórészt visszaszorították, azonban a végső 
győzelem még messze volt, Spanyolország egyelőre nem kényszerült békekötésre. A bíboros tehát olyan 
szövetségest  keresett,  amelynek  segítségével  nagy  vereséget  mérhetnek  a  spanyolokra.  Angliában  a 
forradalom egy egyszerű nemest, Oliver Cromwellt segített a hatalomra, aki igazi diktatúrát teremtett,  
jelentős hadvezérnek bizonyult, és nagyon aktív nemzetközi politikát folytatott: háborúban álló hatalmak 
keresték a kegyeit.  Mazarin tanácsára Ausztriai  Anna elismerte az Angol Köztársaságot,  jóllehet az a 
francia király közeli rokonának, I. Károlynak lefejezését követően jött létre. Bély, L.: Louis XIV. i. m. 53.
804 Ebben lemondtak az egymással szembeni kalózkodásról. Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 109.
805 Bluche  szerint  erre  1657.  március  3-án  került  sor,  és  ezt  a  szerződést  1658.  március  28-án  
megújították. Uo. 
806 A  szerződés  értelmében  Anglia  és  Franciaország  egyesítette  erőit  Spanyolország  ellen  a  tengeri  
Flandriában. Gravelines a franciáké lett, Dunkerque pedig az angoloké. Nem maradt más hátra, mint ezt a  
két tengeri erődöt egyesített erővel megszerezni. Uo.  
807 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 132.
808 TE VIII. 903–906.  
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Az Angliával való szövetséget 1658 márciusában újították fel. A 18 hajóból álló 
angol  flotta  megkezdte  Dunkerque  blokádját,809 május  végén  Turenne  körülzárta  a 
várost,  miután  korábban  bevette  Casselt.  Bergues-ből,  Furnes-ből  és  Nieuwpoortból 
(Nieuport)  a  spanyolok  számos  különítményt  küldtek,  hogy  megkíséreljék 
megakadályozni a francia csapatok egyesülését és élelmiszerutánpótlását. XIV. Lajos, 
aki ekkor anyjával és a bíborossal Calais-nál tartózkodott, ugyancsak jelen akart lenni 
az  ostromnál.  Időközben  a  Condé  és  Don  Juan  d’Austria  vezette  spanyol  felmentő 
seregek Dunkerque irányába vonultak. Június 14-én a „dűnék csatájában” (la bataille  
des Dunes) a spanyolok azonban súlyos veszteségeket szenvedtek, 1300 halottjuk vagy 
sebesültjük  maradt  a  csatatéren,  4000-en  pedig  francia  fogságba  estek.  Dunkerque 
június  23-án kapitulált.  XIV.  Lajos  ott  volt  a  legyőzöttek  kivonulásánál,  és  szemlét 
tartott  csapatai  felett,  mielőtt  ünnepélyesen  és  diadalmasan  bevonult  a  városba. 
Azonban  az  egyezménynek  megfelelően  Dunkerque  kulcsait  át  kellett  adnia  az 
angoloknak, amelyet fájó szívvel meg is tett.810 

Dunkerque bevétele után Turenne dicsőséges hadjáratot vezetett Flandriában, és 
ellenőrzése alá vonta az Yser, az Escaut és Lys folyók által határolt területet. A fiatal 
király azonban nem követhette, és folytathatta a háború művészetének az elsajátítását 
Turenne irányítása alatt, ugyanis 1658. június 29-én Mardijknál beteg lett. Visszavitték 
Calais-ba, ahol július 1-e és 13-a között élet és halál között lebegett.811 

Antoine Vallot, a király orvosa naplót vezetett a betegségéről.812 Az orvos szerint 
Őfelsége  túlságosan  hosszú  ideig  volt  kitéve  a  levegő  és  a  víz  fertőző  hatásának, 
ráadásul megfázott, és túl is terhelte magát. A király kezdetben visszautasította, hogy 
eret vágjanak rajta. Mindez azt eredményezte, hogy XIV. Lajos lassanként egy rejtett 
fertőzésnek  esett  áldozatául,  ami,  miután  megtámadta  a  testnedveit  és  az  egész 
szervezetét,  fölöttébb  nyugtalanító  állapotba  juttatta.  Vallot  feljegyzései  szerint  az 
uralkodó rosszulléte június 29-én a következő formában lépett  fel: „rendkívül magas 
láz, végtaggyengeség, kínzó fejfájás, erőtlenség, étvágytalanság. A király megpróbálta 
elrejteni a betegségét, igyekezett talpon maradni, de már lázas volt”.813 Miután július 1-
én Calais-ba szállították, már engedte magát gyógyítani: beöntést kapott, és eret vágtak 
rajta.814 A következő éjszaka bedörzsölést és szíverősítőket alkalmaztak. 2-án, kedden 
809 Dunkerque csupán egy hónapig tartotta magát (május 24–június 25). Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 109.
810 Petitfils, J-C.:  Louis XIV. i. m. 134. Ebbe a dunkerque-i ütközetbe, éppúgy,  mint több más előző 
hadműveletbe,  Mazarin  nem félt  a  királyt  bevonni,  egyrészt,  hogy a  hadiképességek  terén  fejlődjön, 
másrészt pedig megmutassa magát,  és lelkesítően hasson a parancsnokokra,  a katonákra,  a lakosságra. 
Ugyanakkor  a  bíboros állandóan hangsúlyozta  Condé esküszegését,  és  hogy átállt  a  spanyol  táborba. 
Azonban  mindezzel  Mazarin  XIV.  Lajost  többszörös  veszélynek  tette  ki,  noha  az  uralkodó  ezalatt  
kétségtelenül fizikailag megedződött, hozzászokott a táborozáshoz, a parancsnokláshoz. XIV. Lajos már 
1653 őszén  jelen  volt  a  Sainte-Menehould-i  szerencsés  győzelemkor,  1655-ben  részt  vett  a  flandriai 
hadjáratban, és ott volt Saint-Ghislainnél is. XIV. Lajos nagyon sok kockázatot vállalt, ami állandóan  
nyugtalanította anyját, a bíborost és a tábornokokat. 1656-ban Turenne unszolására már Mazarin tartotta 
féken a királyt, hogy kerülje a veszélyes helyeket. Az udvar, a tisztek, a katonák, de még a határmenti 
tartományok parasztjai is XIV. Lajosban a katonakirály, IV. Henrik méltó utódját látták, csakúgy, mint  
korábban Condéban, a rocroi-i győzelme alkalmával. Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 109–110.   
811 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 114. Mindezt Bély is megemlíti. Bély, L.: Louis XIV. i. m. 53. 
812 Antoine  Vallot,  Antoine d’Aquin,  Guy-Crescent  Fagon:  Journal  de la  santé du roi  Louis  XIV,  de 
l’année 1647 à l’année 1711. Paris 1862. Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 933.
813 XIV. Lajos nyilvánvalóan úgy érezte, hogy királyként nem mutathat gyengeséget, főleg nem háborús 
helyzetben. 
814 Ezek voltak a korabeli orvostudomány leggyakrabban alkalmazott módszerei, mivel úgy vélték, hogy a 
szervezetből ily módon kiürülnek a betegséget,  fertőzést okozó káros anyagok.  Azonban az ilyenfajta  
kezelések eredményeként az amúgyis  már legyengült  szervezet  még gyengébb,  erőtlenebb lett.  „Mert  
akad köztük, aki maga is hiszi azt a népámítást, amiből él; a többi csak él belőle anélkül, hogy hinné. Ez  
a te Purgód például nincs semmiféle hájjal megkenve. Született orvos, minden ízében, tetőtől talpig. A  
kétszerkettőben  nem  hisz  úgy,  mint  a  tudományos  tantételeiben,  azokat  csak  ellenőrizni  is  
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reggel Őfelségén eret vágtak, délben pedig ismét beöntést kapott. 3-án, amikor a láza 
emelkedett,  eret  vágtak  rajta,  és  többször  kapott  beöntést.  4-én,  csütörtökön  XIV. 
Lajoson  újra  kétszer  eret  vágtak,  majd  szíverősítőket  kapott.  5-én,  pénteken  Vallot 
tanácskozott kollégáival, ezután hashajtást és hólyaghúzást alkalmaztak. Utólag Vallot 
úgy kommentálta ezt a két eljárást,  hogy  „ezé a két gyógymódé a dicsőség a király  
gyógyulását illetően”. Azonban ez akkor és ott senkit nem nyugtatott meg, pesszimista 
volt mindenki: az orvosok, az udvar, de még maga a király is. 7-én Őfelségének újabb 
érvágást kellett elszenvednie, ezenkívül beöntést és szíverősítőket is kapott. 8-án, egy 
újabb  érvágás  után  hat  orvos  konzultált  a  király  állapotáról.  Antoine  Vallot  ismét 
kifejtette  a  véleményét:  „azért,  hogy levigyük  a  lázt,  erős  hashajtásra  van  szükség, 
méghozzá a legerősebb hashajtóval, antimonnal. Előkészítettem három nagy csipetnyi 
hashajtó herbateát, három uncia hánytató gyógybort, melyek két külön üvegben a király 
asztalán voltak, majd az egészet összekevertem, és a keverék egyharmadát bevetettem 
vele, ami olyan hatásos volt, hogy a királyt 22-szer hajtotta meg, négy és öt óra körül 
pedig kétszer hányt”. 9-én a király csupán egy beöntést kapott, 10-én egy hashajtást, 11-
én pedig egy érvágást. 12-én, mely betegségének 14. napja volt, előírtak neki egy újabb 
beöntést,  és  szíverősítőket  is  kapott.  Másnap,  13-án,  szombaton  hajtották  végre  az 
utolsó hashajtást. A láz eltűnt, csak a gyengeség maradt. Július 14-től 17-ig kollégái azt 
javasolták, hogy Vallot álljon le mindenféle hashajtással. Az ezt követő kilenc nap alatt 
a király sokat vizelt,  noha nagyon keveset ivott, így például az egyik nap, miközben 
csak három kis pohár vizet ivott, 16 nagy pohárnyit vizelt. A hashajtás ily módon nem 
széklet,  hanem  vizeletformában  történt  meg.  A  fiatal  uralkodó  elkezdett  lábadozni. 
Vallot a következőket írta naplójába: „a király gyógyulása mindenkinek csodálatosnak  
tűnt. Ettől kezdve megitattam egy kevés forralt borral, minden étkezéshez kapott, mivel  
születése óta csak vizet ivott”.815

XIV. Lajos betegségéről  a  Theatrum Europaeum ezt  írta:  „A francia  király a 
táborban  súlyosan  megbetegszik”  alcímmel:  „Őfelségét,  a  francia  királyt  a  vinorbergi 
táborban816 olyan magas, egész napon át tartó láz támadta meg, hogy vissza kellett szállítani Calais-
ba. Mivel a betegség csak tovább fokozódott,  ezért  nemcsak ezen a vidéken, nemcsak a királyi  
udvaron, a táboron, hanem egész Párizson, sőt egész Franciaországon is nagy szomorúság lett úrrá, 
és minden templomban imádságokat rendeltek el Őfelségéért,  és alamizsnát osztottak. Mihelyt a 
király  párizsi  orvosai  tudomást  szereztek  Őfelsége  betegségéről,  még  aznap  éjjel  postakocsin 
Calais-ba indultak, ahová másnap követték őket a magasrangú udvari tisztségviselők. A betegség 
azonban olyan makacsnak bizonyult, és a király egyre jobban fogyott, ezért az összes alkalmazott  
gyógymód  és  hatszori  érvágás  ellenére  kétségessé  vált,  hogy  életben  marad-e.  Ez  a  szomorú 
esemény  azzal  is  együttjárt,  hogy  a  hadsereget  időnként  átcsoportosították,  és  a  Vinorbergben 
portyázó  csapatok  eléggé  nyugtalanították  a  spanyol  alattvalókat.  Vinorbergben  összeült  a 
tábornoki kar, és haditanácsot tartott, amelyen megvitatták, hogyan kezeljék a helyzetet. Miután 
Őfelsége, a francia király teljesen felgyógyult betegségéből, ismét visszatért Párizsba.”817 

A  király  súlyos  betegségének  az  ideje  alatt  Mazarin  őszintén  aggódott 
keresztfiáért,  azonban  nem szabad  arról  elfeledkezni,  hogy  a  mindenható  miniszter 
egyáltalán nem lehetett abban biztos, hogy Lajos halála után is megőrizheti-e pozícióját. 

szentségtörésnek venné; számára az orvostudományban nincs homály, nincs kétség és nincs probléma;  
szívósan,  rendíthetetlen  önhittséggel,  a  korlátoltság  brutalitásával  osztogatja  jobbra-balra  az  
érvágásokat, a purgálásokat, és nem mérlegel semmit. S még csak neheztelni sem lehet rá mindezért, a  
lélek legtökéletesebb nyugalmával tesz el láb alól akárkit. Amit a földről való kiirtásod során veled mível,  
pontosan azt tenné a feleségével, a gyerekeivel, ezt tenné saját magával.” Molière: Képzelt beteg. Bp. 
1983. 181. 
815 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 114–116.       
816 A  Theatrum  Europaeum szerzője  szerint  tehát  a  király  nem  Mardijkban,  hanem  Vinorbergben 
betegedett meg.
817 TE  VIII.  905–907.  A  Theatrum  Europaeum tudósításából  hiányzik  a  betegség  lefolyásának  az 
ismertetése, ezúttal csak a puszta tényekre szorítkozik.
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Ugyanakkor, mikor élet és halál között lebegett, a király is támaszt lelt a bíborosban. 
Július 7-én ezt mondta Mazarinnek: „Ön a megoldások embere és a legjobb barátom. 
Ezért kérem Önt, hogy értesítsen, ha közeleg a vég”. De XIV. Lajos betegsége magával 
hozott egy másik tanulságot is: mihelyt a király halálának a gondolata felmerült, minden 
udvaronc öccse, a Monsieur felé fordult, és kereste a kegyeit.818                   

Miután  vereséget  szenvedtek  a  tengeren,  Portugáliától  pedig  Alentejo 
tartományban,  a  spanyoloknak  nem maradt  más  választásuk,  mint  tárgyalóasztalhoz 
ülni,  hacsak nem akarták,  hogy Brüsszel  is elessen,  és németalföldi  jelenlétük véget 
érjen.819  

Az 1659-es év kezdetén a Theatrum Europaeum még a háború folytatására tett 
előkészületekről  számol  be.  Kisebb  összecsapások  még  zajlottak  a  két  hadsereg 
különböző  egységei  között,  de  ezeknek  inkább  csak  rabló,  portyázó  jellegük  volt, 
semmiképpen sem hasonlítottak nagyszabású, megtervezett hadműveletekre.820

 9.3 Tárgyalások Spanyolország és Franciaország között XIV. Lajos és Mária   
Terézia házasságáról

A  francia  udvarban  ekkor  már  javában  a  közelgő  békekötésre  készültek,  és 
előkészítették  XIV.  Lajos  esküvőjét  IV.  Fülöp  idősebbik  leányával,  Mária  Terézia 
spanyol infánsnővel, amelynek a béke megpecsételésén túlmutató, Európa 17. század 
második  felének  történelmét  meghatározó,  egyetemes  jelentősége  volt.  A  házassági 
tárgyalásokat  két  rendkívül  tapasztalt  államférfi  és  diplomata,  Mazarin  bíboros  és 
Antonio Pimentelli821 folytatta le egymással. A francia udvar a „spanyol esküvő” miatt 
eltekintett a savoyai hercegnővel kötendő esetleges házassági szerződéstől.

„Őfelsége  január 18-án (28-án) egész  udvartartásával  egyetemben Lyonból  megérkezett 
Párizsba, ahol haditanácson vett részt,  amelyet a küszöbönálló hadjárat miatt  kellett tartani.  A 
haditanács ülésére Turenne marsall  is Párizsba sietett.  Ugyanebben az időben Párizsba érkezett  
Lord Lockhart angol követ822 is, hogy felújítsák az Anglia és Franciaország közötti  szövetséget. 
Nemsokára a savoyai követ, Amoretti apát is megérkezett a fővárosba, hogy megszerezze Őfelsége 
végleges beleegyezését Őfelsége és a savoyai hercegnő, Margit közötti esküvőhöz, amelyet a pármai 
herceg is szorgalmazott. Azonban az apát nem kapott kedvező választ. Ugyanis a francia udvarnál  
jelenlevő  spanyol  követ,  Don  Antonio  Pimentelli  Mazarin  bíborossal  annak  érdekében 
tevékenykedett,  hogy létrejöjjön Őfelsége házassága a spanyol infánsnővel,  amely esküvőt a két 
Korona közötti béke zálogának tekintették. A spanyol esküvőt a pápai nuncius és a velencei követ  
ugyancsak pártolta.”823  

A hosszú francia–spanyol háború során Mazarinben már nagyon korán felmerült 
egy házasság gondolata az ifjú XIV. Lajos és Mária Terézia spanyol infánsnő között,  
818 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 116. Mardijk francia ostromát és bevételét a  Theatrum Europaeum is 
taglalja (TE VIII. 293–294.), egy korabeli röplapon pedig az ifjú XIV. Lajos látható lovon ülve, kezében 
lovaglópálca, mögötte a háttérben Mardijk kikötője hajókkal. XIV. Lajos fölött egy szárnyas angyal tartja  
a királyi címereket és a koronát. A röplap felirata a következő: Ludovicus XIV De D. G. Rex in Gallia et  
Navarra ed Natus est ad S. Germain A 1638. 5. septembris successit coronam de patre suo Ludovicum  
XIII  A  1643 die  14.  May. A  metszetet  Johan  Hofman  nürnbergi  rézmetsző  készítette.  Louis  XIV  of  
France, with a View of Mardyck (near Dunkirk), which surrendered to the French on 2 September 1657. 
Paas, J. R.: The German i. m. P–2391.  
819 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 134.
820 TE VIII. 1184–1185.
821 Antonio Alonzo Pimentelli (Pimentel), teljes nevén Pimentel de Herrera y Quinones, Banavente grófja,  
Spanyolország külügyi államtitkára.  Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 761.,  Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 
1021.
822 William Lockhart 1656. május 18-a és 1659 októbere között volt Anglia franciaországi nagykövete. 
Repertorium i. m. 187.
823 TE VIII. 1185. 
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akik mindketten 1638-ban születtek. Egy ilyen terv megvalósulása véget vethetett a két 
ország közötti konfliktusnak, és főleg szép kilátásokkal kecsegtethetett a jövőre nézve. 
A bíboros úgy vélte, hogy egy ilyen házasság révén XIV. Lajos számára majd joggal 
lehetne követelni a spanyol koronát, hiszen az infánsnőnek csak egy fivére volt, Károly 
Boldizsár  (1629–1646),  aki  bármikor  meghalhatott.  Mazarin  már  1646-ban  ilyen 
reményeket táplált, mivel ekkor úgy tűnt, hogy Spanyolország vereséget fog szenvedni, 
és Franciaország minden feltételét el fogja fogadni. Azonban még ugyanebben az évben 
a franciák hadi helyzete rosszabbodott, a háború pedig folytatódott. Szintén 1646-ban 
meghalt Károly Boldizsár, IV. Fülöp fia, akiben a spanyolok a Monarchia reménységét 
látták.  A spanyol  Habsburg-dinasztia  veszélybe  került,  mivel  Mária  Terézia  maradt 
Spanyolország egyetlen örököse.  Azonban megváltozott  a helyzet,  amikor  IV. Fülöp 
második házasságkötéseként — első felesége Bourbon Izabella (1606–1644) volt, akit 
1621-ben vett  feleségül  — összeházasodott  saját  unokahúgával,  Mária  Anna osztrák 
főhercegnővel (1635–1696), aki korábban Károly Boldizsár jegyese volt. 1651-ben egy 
leányuk, Margit Terézia született, aki 1666-ban I. Lipót császár felesége lett, 1657-ben 
pedig  megszületett  fiúk,  Fülöp  Prosper  infáns  (1657–1661),  aki  a  spanyol  öröklési 
szabályok értelmében az öröklésben megelőzte nővérét és féltestvérét, Mária Teréziát, 
így XIV. Lajos és Mária Terézia házassága ismét lehetségesnek tűnt. Ezt a házasságot 
Mazarin  politikai  okokból  kifolyólag,  Ausztriai  Anna  pedig  családi  okok  miatt 
pártfogolta, hiszen Mária Terézia az unokahúga volt. Franciaország Artois és Roussillon 
elfoglalása  után,  majd  a  „dűnék  melletti”  győzelmet  követően  tárgyalóasztalhoz 
kényszerítette Spanyolországot. A Hugues de Lionne (Mazarin bizalmasa) és a spanyol 
miniszter, Luis de Haro824 között 1656-tól folyó házassági tárgyalásokkal párhuzamosan 
Mazarin tüntetőleg előkészítette XIV. Lajos házasságát Margit savoyai hercegnővel is, 
ezzel is mintegy igyekezve gyorsabb döntésre kényszeríteni a spanyol uralkodót. 1658 
novemberében  a  francia  udvar  Lyonba  érkezett,  hogy  XIV.  Lajos  találkozzon  a 
nagynénjével, a savoyai hercegnővel825 és a kíséretében levő leányával, Margittal. IV. 
Fülöp ezt  követően  azonban gyorsan  elküldte  Lyonba  Pimentellit,  hogy felajánlja  a 
franciáknak  Mária  Terézia  infánsnő  kezét.  Ekkor  már  a  spanyol  király  vette  át  a 
kezdeményező szerepet a gyors békekötés reményében. A savoyaiak vérig sértődtek, és 
eltávoztak,  annak  ellenére  is,  hogy  írásbeli  ígéretet  kaptak,  hogy  amennyiben  XIV. 
Lajos házassága a spanyol infánsnővel meghiúsulna, abban az esetben feleségül veszi 
savoyai unokatestvérét. A következő évben Párizsban Pimentelli nagy titokban folytatta 
a házasságról szóló tárgyalásokat.826

 9.4 A pireneusi béke megkötése  

A közelgő békekötés újabb jele volt, hogy Don Juan d’Austriát ünnepélyesen fogadták a 
Louvre-ban:  „A királyi  spanyol  tábornokot  és  Spanyol-Németalföld  kormányzóját,  Don  Juan 
d’Austriát február 27-én kétmérföldnyire Párizstól Aumont marsall fogadta, és Párizsba kísérte. 
Spanyolországba való visszatérésekor az anyakirálynő 12 órát ajándékozott a hercegnek, amelyek 
mindegyike gyémántokkal volt díszítve, ezenkívül más értéktárgyakat is kapott a kormányzó.”827

824 Don Luis Mendez de Haro (1599–1661), Spanyolország első minisztere. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. 
m. 747. IV. Fülöp kegyence (valido) 1643-tól egészen a spanyol uralkodó haláláig. Louis XIV.: Mémoires 
i. m. 57. 
825 Chrétienne vagy Christine de France,  Savoya hercegnője (1606–1663),  IV.  Henrik leánya,  Savoya  
régensnője. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 764.
826 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 53–54.
827 TE VIII. 1185.   
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1659 áprilisában  fegyverszünetet  hirdettek  a  hadviselő  felek  között,  melynek 
hírére Párizs szerte örömmámorban úsztak az emberek: „Április hónap folyamán egy királyi 
dekrétumot hoztak nyilvánosságra a követező tartalommal: mivel a két királyi miniszter, Antonio 
Pimentelli és de Lionne úr a két Korona között béketárgyalásokba kezdett, ezért ennek ideje alatt 
fegyverszünetet  kell  életbe léptetni.  Erre a hírre Párizsban leírhatatlan öröm támadt,  és szünet 
nélkül zúgtak a harangok. Május 8-án (18-án) vasárnap de Lionne úr pompás bankettet rendezett 
Berniben levő kastélyában, amely nem fekszik messze Párizstól. A bankettre 50000 fontot költöttek, 
amelyen  részt  vett  a  király,  az anyakirálynő,  Mazarin  bíboros és  a francia  udvar legelőkelőbb 
miniszterei. Spanyol részről jelen volt a királyi spanyol követ, Pimentelli.”828 

Időközben megkezdték a tényleges béketárgyalások előkészítését is, amely a két 
ország vezető minisztere, Mazarin bíboros és de Haro herceg között zajlott le egy olyan 
helyen, amely a két Királyság határánál található, és amelynek jelképes jelentősége volt 
a  két  hatalom közötti  diplomáciai  kapcsolatokat  tekintve:  „Mindez  megtörtént  Faisans 
szigetén, amely a Bidassoa folyónál fekszik, Andaye-tól félmérföldnyire Guyenne tartományban és 
Itumtól félmérföldnyire Guipuscoa tartományban, abban a házban, amelyet a jelenlegi tárgyalások 
számára építettek az említett szigeten.”829 

„Másnap Gramont herceg és marsall830 útra kelt Bayonne-ba, a spanyol határhoz annak 
érdekében, hogy ott felgyorsítsa a bíboros úr és a legelőkelőbb spanyol miniszter, Don Luis de Haro 
találkozását.  Őeminenciája,  Mazarin  bíboros  június  15-én  (25-én)  követte  Gramont  marsallt,  a 
kísérete 30 nemesből állt. Utazásukhoz hat hintóra, hat poggyászkocsira, 33 szamáröszvérre és sok,  
kötőféken vezetett lóra volt szükségük. Időközben, július 14-én (24-én) a bíboros úr megérkezett a 
fent említett  Bayonne-ba,  ahol Gramont  marsall  fogadta.  Őeminenciája  üdvözlésére  az ágyúkat 
elsütötték, és a polgárság képviselői díszsorfalat álltak. 16-án (26-án) továbbutaztak Saint-Jean-de-
Luzba,  ahol  a  béketárgyalásokat  le  akarták  folytatni,  amelyek  később  augusztus  hó  folyamán 
zajlottak egy kis szigeten,  amelyet egy Franciaországot és Spanyolországot elválasztó határfolyó 
vesz körül. Ezalatt a királyi spanyol miniszter, Don Luis de Haro június 15-én (25-én) útnak indult 
Madridból az említett Saint-Jean-de-Luzba. A bíboros úr július 18-án (28-án) érkezett meg Saint-
Jean-de-Luzba, ahová befutott de Lionne és Pimentelli is, utóbbi azzal a hírrel, hogy Don Luis de 
Haro  San  Sebastianból  a  legbuzgóbban  igyekszik  az  említett  helyszínre.  Megérkezése  után  a 
spanyol miniszternek de Lionne és Pimentell egy 50000 korona értékű gyémántot ajánlott fel, aki  
ezt  a  béketárgyalások  sikeres  befejezéséig  nem  akarta  elfogadni,  ezért  számára  letétbe 
helyezték.”831 

Augusztus  elején  a  tényleges  béketárgyalások  is  megkezdődtek  a  két 
nagyhatalmú miniszter között. A Theatrum Europaeum ezúttal is részletes leírást közöl 
a  spanyol  és  francia  követség  bevonulásáról,  a  béketárgyalás  helyszínéről,  a  kíséret 
tagjairól, a béketárgyalásokon érvényesülő protokollról és ceremóniákról. 

„Augusztus 3-án (13-án) megtörtént az első találkozás a két Királyság legmagasabb rangú 
és  legelőkelőbb  miniszterei  között  egy  kis  szigeten,  amelyet  Faisans  szigetnek  neveznek,  és  a 
Bidassoa-folyónál  fekszik,  a  Pireneusi-hegyekben,  ott,  ahol  korábban  1615-ben  a  két  királynőt 
kicserélték. A két miniszter első találkozása pompás ceremóniával ment végbe. Ugyanezen a napon 
Don  Antonio  Pimentelli  és  M.  de  Lionne  korán  reggel  megérkezett  abba  a  terembe,  ahol  a 
konferenciát  le  akarták  folytatni,  hogy  saját  szemükkel  is  meggyőződjenek  róla,  hogy  vajon 
mindent a megállapodásoknak megfelelően készítettek-e elő.  Déli  11 óra felé szép idő lett,  noha  
korábban  egész  délelőtt  esett,  ezért  Don  Luis  de  Haro  útnak  indult  Fontarábia  városából.  A 
hintójában ült még Navarra hercege, de la Ravilla gróf, de Mondejar márki,  Linares gróf, Don 
Manuel Euriquez és de Bateville báró. Sok más hintó is követte őket, tele szépen kiöltözött spanyol  
nemesekkel. A d’Iron hágónál a minisztert egy század gyalogos üdvözölte, akik egy szakaszon el is 
kísérték. Déli 12 órakor megérkeztek a hídhoz, ahol a herceget kísérő gárdisták kettéváltak. Don 
Antonio de Velasco parancsnoksága alatt ötven muskétás vonult a hídra, ahol a hercegnek át kellett 

828 TE VIII. 1185–1186.  
829 TE  VIII.  1222.  A  Bidassoa  Francia-és  Spanyolország  közötti  határfolyó.  A  két  ország  közötti 
dinasztikus házasságkötések  során  itt  szokták  fogadni  a  másik  országból  érkező  menyasszonyt,  mint  
ahogyan 1615-ben is történt, amikor Ausztriai Anna XIII.  Lajos felesége lett,  vagy 1621-ben, amikor 
XIII. Lajos húga, Bourbon Izabella hozzáment IV. Fülöphöz.
830 III.  Antoine Gramont herceg (1604–1678), Franciaország marsallja.  Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 
746.
831  TE VIII. 1186.  
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haladnia, a többi katona pedig a folyóban levő hajókon helyezkedett el. A gárdisták mindnyájan 
zöld  kabátot  viseltek,  zöld  és  fehér  paszománnyal  díszítve.  Mindenki  látni  szerette  volna ezt  a 
káprázatos  bevonulást.  Miután Don Luis de Haro,  aki selyemmel  bélelt  szürke teveszőrkabátot 
viselt,  a  híd  végén  kiszállt  a  hintójából,  egész  kíséretével  elindult  a  szigeten  levő  szállására, 
amelyben rendelkezésükre állt egy terem, egy előcsarnok, és egy főszoba. Minden egyes helyiségben 
volt két asztal skarlát damaszttal lefedve, a falakat pedig pompás kárpitokkal borították, amelyek 
rendkívül találó módon mutatták be de Haro, Guzmán és Zuniga nemzetségét. Innen egy folyosó 
vezetett a négyszögletű konferenciaszobába, amely egy vonallal volt kettéválasztva. A spanyol oldal  
nacarati finom selyemszövettel és ezüsttel volt átszőve, skarlát teveszőr baldachinnal, a földre pedig 
török szőnyeget fektettek. A bíboros úr hintajában ült még rajta kívül Villeroy marsall, Gramont  
marsall, de Clerembaut és Dures grófok. A hintó előtt vonult 150 muskétás és 120 lovas. Amikor  
mindnyájan a híd közelébe értek, csatarendbe sorakoztak, a bíboros úr 14 apródjával és lakájával  
együtt. Őeminenciája hintaját még 30 hintó követte, amelyekben csupa előkelő személy ült, köztük 
volt Lyon és Toulouse érseke, Poitiers,  Bayonne és Frejus püspökei. A bíboros úr szép tűzszínű 
teveszőrkabátot,  nadrágot,  ujjas  zekét  és  térdharisnyát  viselt,  öltözékét  két  oldalt  ibolyaszínű 
borítás  díszítette.  Miután  Mazarin  bíboros  úr  kiszállt  a  hídnál,  szállására  vonult,  amelyben 
ugyancsak  volt  egy  terem,  egy  előszoba  és  egy  főszoba.  Az  összes  helység  arany  és  selyem 
kárpitokkal volt bevonva. A bíborossal hatvan személy ment be a terembe,  közülük hat a saját 
házából  való  volt.  Ezt  követően  a  két  magasrangú  miniszter  kivonult  szobájából,  és  a 
konferenciaterembe ment, ahol megálltak az elválasztó vonalnál, és ünnepélyesen átölelték egymást 
a legnagyobb tisztelettel, udvariassággal és kedvességgel. Az ülésrend a protokollnak megfelelően 
hasonlóképpen jól  megtervezett  volt,  Don Louis  de Harót  Pedro  de Assona ültette  le,  Mazarin 
bíborost pedig de Gotz parancsnok. Ezután a két miniszter öt és fél órán át tárgyalt egymással 
négyszemközt. Ennek letelte után kinyitották az ajtókat, de Haro magához hívatta a legelőkelőbb 
lovagjait,  majd  Mazarin  is  hasonlóan  tett  az  övéivel.  A  béketárgyalás  helyszínéről  elsőként  a 
bíboros  úr  távozott,  nemeseivel  hintójába  szállt,  és  visszatért  Saint-Jean-de-Luzba.  Nemsokára 
követte őt de Haro herceg is, aki visszautazott Fontarábiába. Amíg a két miniszter több órán át 
tárgyalt,  az  urak  és  lovagok  összegyűltek  szállásaikon,  nagy  udvariassággal  és  örömmel 
beszélgettek  egymással,  az  időt  pedig  ivászattal  múlatták.  A  gárdisták  ezalatt  a  híd  bejáratán 
tartották a szemüket, továbbá felügyelték a konferenciatermet és az egész szigetet is, hogy senki 
illetéktelen  ne  léphessen  be  a  konferenciaterembe.  Az  első  megbeszélés  tehát  a  két  Korona 
miniszterei között a lehető legnagyobb rendben zajlott le.”832 

A  forrás  beszámol  a  béketárgyalások  lefolyásáról,  a  felek  követeléseiről,  a 
megbeszéléseken alkalmazott különféle praktikákról, és a jövendőbeli II. Károly angol 
király megjelenéséről a béketárgyalások helyszínén. 

„Augusztus  6-án  (16-án)  és  9-én  (19-én)  a  két  miniszter  újra  találkozott.  A  negyedik 
tárgyalási napon augusztus 12-én (22-én) valamivel keményebb szavak hangzottak el, úgyhogy úgy 
tűnt, hogy az addig elért eredményeket veszély fenyegeti. A vita Condé herceg ügyében robbant ki.  
A spanyolok a herceg teljes jogaiba való visszahelyezését követelték, és ebből jottányit sem akartak 
engedni.  A  franciák  ezzel  szemben  Portugália  ügyét  hozták  szóba.  Tehát  mihelyt  a  spanyolok 
elkezdtek Condé hercegről beszélni, a franciák azon nyomban Portugáliára terelték a szót. Hasonló 
jellegű tárgyalások még többször előfordultak. Ezután Őfelsége, a francia király egy futárt küldött 
Őeminenciájához, a bíboroshoz azzal a feladattal, hogy a bíboros a 13. tárgyalási napon zárja le 
Haróval  a  házasságról  szóló  megbeszéléseket,  és  kösse  meg  a  békét.  Nemsokára  tekintélyes 
kísérettel útnak indították Gramont marsallt egy levéllel Madridba a Katolikus Királyhoz. Ezalatt 
a két magasrangú miniszter még többször találkozott, amelynek során Don Luis de Haro a bíboros  
úrnak 12 szép lovat és hat hintó elé való lovat ajándékozott, továbbá a bíboros istállómestere kapott  
egy ezer korona értékű gyémántot és egy szép kardot. A bíboros a hercegnek néhány nagy értékű 
ékszert  és  gyémántokkal  gazdagon  díszített  órákat,  kardokat  és  egyéb  gyönyörű  tárgyakat 
ajándékozott.  Nem  sokkal  ezután  a  bíboros  úr  gyengélkedett,  úgyhogy  el  kellett  hagynia  a 
béketárgyalások helyszínét néhány hétre. Ámde eközben a két magasrangú miniszter tárgyalásai 
felkeltették a szövetségesek érdeklődését, és a tárgyalásokon papírra vetették, hogy Őfelségét, II. 
Károlyt,  Anglia,  Írország és  Skócia királyát meghívják a béketárgyalásokra.  Ezután különböző 
megbeszéléseket folytatott az angol király Haro herceggel.  A tárgyalások témája az volt, hogy a 
Katolikus Király milyen segítséget tud nyújtani Őfelségének, hogy visszatérhessen Királyságába, és  
ott  minden  jogát  visszakapja.  Ezután  azon  fáradoztak,  hogy  a  béketárgyalások  menetét  

832 TE VIII. 1186–1187.
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felgyorsítsák, majd szerencsésen lezárják egy házassággal a francia király és a spanyol infánsnő 
között. Ezután az angol király Párizson és Brüsszelen keresztül elutazott Calais-ba.”833

A szerző nagyon részletes leírást közöl Gramont herceg madridi utazásáról,  a 
királyi udvarba történő bevonulásáról, ottani tárgyalásairól. A marsall feladata az volt, 
hogy végleg elrendezze a „spanyol házasság” ügyét, amelyet sikeresen meg is oldott: 
„Időközben  október  6-án  (16-án)  reggel  hét  órakor  megérkezett  Maudetzbe  a  királyi  spanyol 
udvarba kiküldött francia marsall, Gramont herceg, amely kis falu Madridtól negyedmérföldnyi 
távolságra feküdt. Itt a marsall átöltözött, és előkészített minden szükséges dolgot az ünnepélyes 
madridi bevonulásához. A Prado kapun keresztül vonult be a spanyol fővárosba, majd audiencián 
vett részt a királynál, a királynénál és az infánsnőnél, a spanyol  grandok pedig látogatást tettek 
Gramont  marsallnál.  A  herceget  elutazásakor  a  király  és  a  királyné  értékes  ékszerekkel 
ajándékozta meg. Gramont marsall küldetése a francia király és a spanyol infánsnő házasságának 
előkészítése volt, amely küldetését sikerrel végrehajtotta.”834

Gramont  sikeres  küldetése  után  mindkét  fél  a  békemű  mielőbbi  aláírására 
törekedett,  ami 1659. november 7-én meg is  történt.  A  Theatrum Europaeum ennek 
alkalmából  is  beszámol  egy  úgynevezett  „csodás  elemről”,  amely  a  babonákra  és 
természetfeletti  jelenségekre  fogékony  kortársak  szemében  akkoriban  nagyon  is 
hihetőnek tűnt.

„Ezután felgyorsultak  az  események,  úgyhogy október  28-án  (november  7-én)  az  egész 
békeművet és a házassági szerződést a francia király és a spanyol infánsnő között a két magasrangú 
államminiszter, Don Luis de Haro herceg és Mazarin bíboros a két kíséret legelőkelőbb lovagjainak 
a jelenlétében aláírta. Pimentelli úr a francia királytól egy 20000 korona értékű kalapzsinórt és egy 
pár,  10000 koronát  érő  karkötőt  kapott.  A következő  napon  Te Deum laudamust  énekeltek,  és 
örömtüzeket gyújtottak. A falakon felállított ágyúkat mind Fontarábiában, mind pedig Saint-Jean-
de-Luzban  elsütötték.  A  helyi  lakosok  úgy  tartották,  hogy  azon  a  napon,  amikor  a  tengeren 
elfognak  egy  bálnát,  akkor  a  békét  is  megkötik.  A  békekötés  előtti  negyedik  napon  Bayonne 
partjainál egy bálnát láttak meg a halászok, üldözőbe vették, és éppen a békekötés előtti napon 
fogták el. Sokan a helyszínre utaztak, hogy megnézzék az elfogott és megölt bálnát, köztük volt 
maga  a  bíboros  úr  is,  aki  mindenkinek,  akivel  a  visszafelé  való  úton  találkozott,  a  következőt 
mondta: „A bálnát elfogták, a békét megkötötték”. A béke megkötése után mindkét magasrangú 
miniszter  hazatért,  Don Luis  de  Haro Madridba,  Mazarin  bíboros  pedig  Toulouse-ba,  mivel  a 
francia király akkoriban ott  tartózkodott.  Őeminenciáját  Toulouse-ban november 12-én (22-én) 
nagy örömmel és üdvlövésekkel fogadták. A francia király november 14-én (24-én) Toulouse-ban 
haladéktalanul  ratifikálta,  és  aláírta  a  békeszerződést,  és  M.  Heron  személyében  egy  futárral  
elküldte Párizsba a Kancelláriába, hogy ott a kancellár lepecsételje.”835 

A pireneusi béke alkalmából nemcsak Párizsban rendeztek örömünnepségeket, 
hanem Bécsben is. 

„Január 23-án (február 2-án), a Gyertyaszentelés ünnepnapján, amikor Őfelsége Aire-ben 
a Szent Patrum Societatis Jesu templomban Istentiszteleten vett részt, M. Tronson836 átnyújtotta 
neki a Spanyolországból régóta várt béke és házassági ratifikációt. Ezután Őfelségén és az egész  
udvartartáson  különösen  nagy  öröm  látszott.  Másnap  Aire  főtemplomában,  a  Saint  Salvatoris 
templomban hálaadást és Istentiszteletet tartottak, és Te Deum laudamust énekeltek. Január 24-én 
a király megparancsolta Rhodes úrnak,837 Sainctot úr ceremóniamesternek és a kancellárnak,838 

hogy menjenek vissza Párizsba, hogy bejelentsék a megkötött béke és a spanyol ratifikáció hírét.  
Megparancsolta  továbbá  Őfelsége,  hogy  ennek  örömére  a  Miasszonyunk  templomában  (Notre 
Dame) Te Deum laudamust kell énekelni, és minden francia parlamentnek és kamarának is el kell  
rendelnie országszerte a béke megünneplését, amelyet nagy pompával és ragyogó külsőségek között 
végre is hajtottak.”839 

833 TE VIII. 1187–1188. 
834 TE VIII. 1188–1191. 
835 TE VIII. 1191–1192.
836 Louis Tronson (1622–1700), a Saint-Sulpice templom elöljárója. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 768.
837 Charles Pot, Rhodes márki (meghalt 1707-ben), nagy ceremóniamester. Uo. 762.
838 Pierre Séguier (1588–1672), Franciaország kancellárja. Uo. 765.
839 TE VIII. 1236–1237.
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„Egy ideiglenes királyi francia követ érkezett  Bécsbe, és a királyi spanyol nagykövetnél  
szállt meg, aki a legpompásabban berendezett öt szobáját bocsátotta a rendelkezésére. A francia 
megbízott informálta a császárt a Spanyolország és Franciaország között megkötött békéről. Ezt 
követően  1660.  március  25-én  (április  4-én)  a  Stephans  dómban a  békekötés  örömére  a  római 
császár és mindkét főherceg, továbbá a Bécsben székelő nagykövetek és követek jelenlétében  Te 
Deum laudamust énekeltek, mindenütt dobok és trombiták hangjai hallatszottak csodálatos zene 
kíséretében, a katonák pedig több üdvlövést adtak le. A királyi spanyol nagykövet este pompás  
vacsorát adott, az ablakokban pedig városszerte égtek az oda kitett lámpások.”840 

 9.5 A pireneusi béke pontjai  

A  pireneusi  béke  bevezető  szövege  az  ilyenkor  szokásos  formulákat  tartalmazza. 
Ezekben  a  formulákban  felsorolják  a  békét  kötő  hatalmak  uralkodóinak  címeit, 
országait,  tartományait,  és kifejezésre juttatják, hogy mennyire vágytak már az egész 
kereszténység üdvét szolgáló békére, hogy véget vessenek a keresztény vér értelmetlen 
elfolyásának,  annyi  virágzó  tartomány  hiábavaló  pusztulásának,  országaikat  pedig 
ezentúl örök és testvéri kötelék és barátság fogja összefűzni.  Természetesen gyakran 
már pár év elteltével újabb véres háború lángolt fel a békét aláíró felek között.

„Lajos,  Isten  kegyelméből  Franciaország  és  Navarra  királya,  mindazoknak,  kik  jelen 
levelünket  olvassák,  adassék  szerencse  és  egészség.  Mi  és  nagyon  szeretett,  tisztelt  fivérünk  és  
nagybátyánk, IV. Fülöp, Isten kegyelméből a Katolikus Király Spanyolországban, teljhatalommal 
ruháztuk fel a két Királyság közötti béketárgyalások lefolytatására a mi nagyon szeretett és tisztelt  
rokonunkat, Mazarin bíborost és Don Luis Mendez de Haro de Guzmánt, akik a békét november 7-
én a Pireneusi-hegyekben, Faisans szigetén, a Bidassoa folyó partjánál, mely a két Királyság közti  
határfolyó, megkötötték, és aláírták a következő tartalommal. Hírül adjuk mindenkinek a jelenben 
és a jövőben, hogy miután sok évvel ezelőtt egy hosszú és véres háború, amely mindkét népnek sok 
fáradtságot,  szomorúságot  és  szenvedést  okozott,  és  a  két  Királyság  számtalan  virágzó 
tartományára hozott vesződséget, ínséget és pusztulást, a magasságos Isten rátette a két uralkodó, a 
Legkeresztényibb  Király  Franciaországban  és  a  Katolikus  Király  Spanyolországban,  szívére  a 
kezét,  és  számukra  a  béke  értékes  kegyét  megmutatta,  az  Ő  végtelen  irgalmasságán  és 
könyörületességén keresztül megtette azt a jóságot, hogy a két királyt éppen a megfelelő időben 
sugalmazza, és őket ily módon rávezesse arra, hogy hűséges alattvalóik és az egész keresztény világ 
érdekében véget vessenek ennek a hosszú és nagy ínségnek, és elfelejtsék és kioltsák békétlenségük 
okait és magvait. Ezért Isten és a mi szent katolikus hitünk dicsőségére egy őszinte, jó, tökéletes,  
teljes és tartós békét és testvériséget kötöttünk, amely béke révén minden elszenvedett kár és baj a  
feledés homályába merül. Ennek az üdvös békének a megkötésére felhatalmaztuk Giulio Mazarin 
urat, a Szent Római Egyház bíborosát, Mayenne hercegét, a Legkeresztényibb Király legmagasabb 
rangú tanácsosát, és Don Luis Mendez de Haro de Guzmánt, Gorpir őrgrófját, Olivarez hercegét és 
grófját,  a  királyi  palota  felügyelőjét,  Sevilla  város  fegyvertárának  felügyelőjét,  az  Indiák 
kancellárját,  Katolikus  Őfelsége  államtanácsosát,  az  Alcantara  rend  főparancsnokát,  Katolikus 
Őfelsége kamarását és főistállómesterét,  első és legelőkelőbb miniszterét,  akik a két király szent  
gondolatait,  érdekeit  és  szívük  belső  titkait  a  legjobban  ismerik,  és  akik  kísérőikkel  együtt 
összegyűltek a két Királyság határánál, a Pireneusi-hegységben, és a viszályokat a legügyesebben 
elsimították. Miután a békeszerződés tartalmát mindkét féllel megismertették, azt teljhatalmuknál 
fogva megerősítették, aláírták, és a következő törvénycikkeket adták ki.”841      

A pireneusi béke 124 pontból áll.842 A békepontok öt nagy területre terjednek ki:
1. Általános rendelkezések

840 TE VIII. 1228.     
841 TE VIII. 1192–1193.
842 A szokatlanul nagyszámú békepont nem mindig épül fel  logikusan,  tartalom szerint  csoportosítva,  
nagyon  gyakran  előfordulnak  benne ismétlődések,  utólagosnak  tűnő betoldások,  feleslegesnek  tetsző, 
udvariassági  körmondatok  (noha  ez  szinte  kötelező  eleme  volt  a  17.  századi  békekötéseknek).  Az 
olvasónak az az érzése támad, hogy a két magasrangú miniszter szinte  ad hoc alapon vetette papírra a 
számukra fontosnak tűnő szempontokat, ami éppen pillanatnyilag eszükbe jutott, és utólag sem fáradoztak 
különösebben azon, hogy ezt rendszerezzék. Jellemző, hogy a béke magvát alkotó házasságkötésről szóló 
cikkely csak a 33. pontban szerepel, beékelve egy kárpótlásról, ill. területi változásokról szóló pont közé. 
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2. A Spanyolország és Franciaország közötti területi változások
3. Condé hercegre vonatkozó pontok
4. IV. Károly lotaringiai hercegre (1604–1675) vonatkozó pontok
5. Házassági szerződési megállapodás XIV. Lajos és IV. Fülöp legidősebb leánya, 

Mária Terézia infánsnő között. 
A  pireneusi  béke  általános  rendelkezéseit  tekintve  a  kor  békekötéseihez 

hasonlóan  leszögezi,  hogy  ez  egy  örökké  tartó  béke  (1.  pont),  a  két  fél  közötti 
fegyverszünetnek a teljes békekötésig kell tartania (2. pont), egyik fél sem háborúzhat a 
másik  szövetségese ellen,  bármilyen  vitás  kérdést  egymás  között  kell  elrendezni  (3. 
pont),  általános  amnesztiát  kell  bevezetni  (4.  pont),  a  kereskedelem  zavartalan 
lebonyolítását megfelelő vámszabályokkal kell biztosítani (5–6. pont).843 

Több cikkely foglalkozik a csempészet tilalmával, sőt a 12–13. pontok pontosan 
meghatározzák a csempészáruk fogalmát: „Ide tartoznak az ágyúk, mozsárágyúk, muskéták, 
petárdák,  bombák,  gránátok,  lőpor,  selyem,  zsinegek,  salétrom,  puskagolyók,  pikák,  kardok, 
rohamsisakok,  lovak,  nyergek,  pisztolytartók,  kardderékszíjak  és  más  olyan  felszerelések  és 
tárgyak, amelyek hadi célokra alkalmasak. Nem tartoznak a csempészáruk körébe a gyümölcsök, 
gabonák, zöldségfélék, olaj, bor, só, általában véve mindazok, amely cikkek a táplálkozáshoz és az 
életfenntartáshoz nélkülözhetetlenek.”844 

A békekötés során a felek arra törekedtek, hogy lehetőleg minden olyan kérdést 
orvosoljanak, amelyek esetleges vitára adhatnának okot. Így kimondták, hogy a háború 
kitörése előtt elvett javakat vissza kell szolgáltatni korábbi tulajdonosaiknak, az emiatt 
keletkezett adósságokat pedig meg kell téríteni (22. pont), az esetleges pereket a vádlott 
lakhelyén  kell  lefolytatni  (23.  pont),  az  alattvalók  joga  tetszés  szerinti  ügyvédet 
választani (25. pont), mindenféle megtorlást meg kell szüntetni (27. pont), az egyházi és 
világi  személyeknek  vissza  kell  kapniuk  azokat  a  hivatalaikat,  amelyeket  a  háború 
kitörése  előtt  betöltöttek  (28.  pont),  a  háború  alatt  végrehajtott  elkobzásokat  és  a 
keletkezett  adósságokat vissza kell vonni, az ellenség által elvett  javakat vissza kell 
szolgáltatni  (29–30.  pont),  továbbá mindazokat  a  javadalmakat,  amelyeket  a  felek  a 
háború  során  szereztek,  a  tulajdonosok  életük  végéig  háborítatlanul  élvezhetik  (32. 
pont).845 

A  békemű  ezenfelül  rendelkezik  a  hadifoglyok  váltságdíj  nélküli  szabadon 
bocsátásáról  (107,  111.  pont),  a  határok  kijelöléséről  (110,  118.  pont),  a  francia 
csapatok  itáliai  kivonulásának  rendjéről  (114.  pont),  a  béke  kötelező  érvényű 
beiktatásáról  a  két  Királyság  parlamentjeiben  és  kamaráiban  (124.  pont),  továbbá 
leszögezi, hogy jelen békekötésnek az 1598-as vervins-i béke képezi az alapját (108. 
pont).846

A  két  Királyság  közötti  területi  változások  során  Franciaország  Artois 
Grófságban megkapta Arrast, Hesdint, Bepaume-t, Bethune-t, Lilliers-t, Lens-t, Saint-
Pault,  Teroane-t,  míg  Spanyolországé  lett  Aire  és  Saint-Omer  (35.  pont). 
Franciaországot  Flandriában  megillette  Gravelines,  a  Fülöp-sáncok,  l’Escluse  és 
Haunuin,  Bourbourg,  Saint  Venan  (36.  pont).  Franciaország  tulajdonába  jutott 
Hennegauban Landrecies, Quesnoy, Avesnes, Marienbourg, Philippeville, Damvilliers, 
Ivoy,  Chavancy,  Marville  és Lützenburg,  míg Spanyolország megszerezte Basse-t és 
Saint-Vinorberget Spanyol-Németalföldön (37–41. pont).847 

A 45. cikkely a spanyol-németalföldi változásokat még egyszer összefoglalóan 
megerősíti:  „A nagyméltóságú  Legkeresztényibb Király  Németalföldön a  Katolikus  Királynak 

843 TE VIII. 1193–1194.
844 TE VIII. 1195. 
845 TE VIII. 1196–1198.
846 TE VIII. 1218–1221.  
847 TE VIII. 1199–1201.
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visszaadja a következő városokat: Ypern, Oudenaarde, Dixmuyde, Furnes de la Finelle és de la  
Quenoque  megerősített  helyeivel  együtt,  a  Lisse  folyónál  fekvő  Merville,  Menen  és  Comines 
hozzájuk tartozó  javaikkal egyetemben.  A Legkeresztényibb Király továbbá átadja a Katolikus 
Királynak  Saint-Vinorberget  és  Basse-t.  Ennek  fejében  a  Katolikus  Király  átengedi  a 
Legkeresztényibb  Királynak  Marienbourgot  és  Philippeville-t,  mint  ahogyan  az  már  a  jelen 
békemű 39. pontjában is említésre került (45. pont).”848

Katalóniában Roussillon, Conflans és Cerdana (a 48. pontban található helyek 
kivételével) a Francia Koronához került, Charolles viszont a Spanyol Korona tulajdona 
maradt  (43–44.  pont).849 Katalóniában  a  francia  király  a  következő  helyektől  lépett 
vissza a spanyol uralkodó javára: Roses városa és tengeri kikötője, a Szentháromság-
sánc, Cap de Queurs, La Seau, d’Vrgel, Toxen, a de la Bastide kastély, Baga, Ripol, 
Cerdana  Grófság,  ahol  Belver,  Puycerda  és  Carol  is  található,  továbbá  a  Cerdana 
erődítmény  (48.  pont),  a  Katolikus  Király  pedig  visszaadta  a  Legkeresztényibb 
Királynak Rocroi-t, Le Chastelet-t, és Linchampot (49. pont).850 

Itáliában XIV. Lajos visszaadta IV. Fülöpnek a Pó-folyónál fekvő Valence-t és 
Mortarát (46. pont), Franche-Comtéban pedig Saint-Amourt, Bleterans-t és Joux-t (47. 
pont).851 

A  legfontosabb  területi  változásokat  összefoglalva  Franciaország  délen 
megkapta Roussillont, Spanyol-Németalföldtől északra majdnem egész Artois-t (Aire és 
Saint-Omer  kivételével),  Flandriában  Gravelines-t  és  Bourbourgot,  Hennegauban 
Landrecies-t,  Avesnes-t,  Philippeville-t  és  Marienbourgot,  Luxemburgban  pedig 
Thionville-t,  Montmédyt  és  Damvilliers-t,  Spanyolország  pedig  rövid  időre  újra 
biztosította magának Charolles Grófságot.852 

A pireneusi béke jelentős részét teszik ki a Condé herceg helyzetét szabályozó 
cikkelyek (79–88. pont),  aki látszólagos megbánást  tanúsítva vissza akart térni XIV. 
Lajos  szolgálatába:  „M.  le  Prince  de  Condé  a  legalázatosabban  tudatta  legfőbb  urával,  a 
Legkeresztényibb  Királlyal,  hogy  milyen  nagy  az  ő  szívfájdalma,  amiért  néhány  éve  ilyen 
magatartást  tanúsít Őfelségével  szemben,  és most  az a leghőbb vágya, hogy Őfelsége dicsőséges 
kegyeibe  visszakerüljön.  Azt  is  kívánja,  hogy  Őfelsége  szeresse,  és  ennek  érdekében  mindent 
Őfelsége  lábai  elé  helyez.  Továbbá  készen  áll  arra,  hogy  minden  katonájától  elköszönjön,  és 
szabadon eressze őket, és Őfelsége rendelkezésére bocsássa a következő helyeket: Rocroi, Chastelet, 
Linchamp, amelyek közül az első két helyet a Katolikus Király adta át neki. Arra is kész, hogy  
Őfelségének mindezt írásba adja arra való biztosítékul, hogy lemond minden szövetségről, ligáról, 
egyéb társaságról, amelyekben korábban a Katolikus Király kedvéért vett részt, és hogy a jövőben 
nem fog elfogadni megrendeléseket, szolgálati pénzeket semmilyen idegen hatalom képviselőitől. A 
jövőben egészen  alá akarja  magát  rendelni  Őfelsége  tetszésének és  rendelkezésének  mindenféle 
követelés és haszonlesés nélkül. Őfelségét az említett herceg behódolása annyira megindította, hogy 
beleegyezett abba, hogy ügyét a béketárgyalások során megtárgyalják (79. pont).”853 

Azonban  XIV.  Lajos  súlyos  feltételekhez  kötötte  a  megbocsátását  és  Condé 
francia udvarba történő visszatérését, melyet jól mutatnak a következő békepontok.

„Condé hercegnek a jelen békeszerződés aláírásától számított nyolc héten belül le kell tenni 
fegyvereit,  és  katonáitól  el  kell  búcsúznia,  mind  a  lovasoktól,  mind  pedig  a  gyalogosoktól, 
franciáktól  és  idegen  származásúaktól  egyaránt,  akikből  hadserege  összeállt,  és  amely  jelenleg 
Németalföldön tartózkodik, kivéve Rocroi, Chastelet és Linchamp helyőrségének katonáit, akiknek 
a  legénységét  majd  Őfelsége  bocsátja  el,  miután  az  említett  helyeket  visszakapta.  A hercegnek 
valóságosan is el  kell köszönnie katonáitól, mindenfajta átvétel, kölcsönvétel vagy átadás nélkül,  

848 TE VIII. 1203.
849 TE VIII. 1201–1203.
850 TE VIII. 1203.
851 TE VIII. 1203.
852 Paul  Münch:  Die territorialen  Veränderungen  des  Pyrenäenfriedens  1659.  In:  Großer  Historischer 
Weltatlas. i. m. 156.
853 TE VIII. 1210–1211.
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teljesen őszintén, anélkül, hogy a katonaságát bármiféle idegen fejedelemnek átjátszaná, legyenek 
azok bár a Francia Korona szövetségesei, barátai vagy éppen ellenségei (80. pont).”854 

„Condé hercegnek, miután egy személyt menesztett Őfelségéhez, aki a nevében a fentieket 
megerősítette, írásbeli nyilatkozatot kell adnia és aláírnia, amelyben kijelenti, hogy aláveti magát 
mindannak, amelyben a két király személyével kapcsolatban megállapodott. Ki kell nyilvánítania, 
hogy lemond minden szövetségről,  ligáról,  társaságról,  amelyeket  a Katolikus Király érdekében 
hozott  létre,  vagy  vett  abban  részt,  továbbá  le  kell  mondania  mindenfajta  szövetségről  más 
királyokkal vagy fejedelmekkel, legyenek akár Franciaországon kívül vagy Franciaországon belül, 
és a jövőben soha nem tarthat fenn kapcsolatot az említett királyokkal vagy fejedelmekkel, csak 
Őfelségével,  a  Legkeresztényibb Királlyal.  Ha ezt  mégis  megtenné,  akkor abban a  büntetésben 
részesül, hogy kikerül a jogaiba való visszahelyezés folyamatából, amelybe a jelen békeszerződés 
során került,  és újra abba a jogi helyzetbe kerül vissza, amelyben az 1659-es esztendő március  
hónapjának az elején volt (81. pont).”855 

„Condé  hercegnek  át  kell  engednie  Rocroi-t,  Le  Chastelle-t  és  Linchampot  a 
Legkeresztényibb  Királynak  azon  a  napon,  amelyet  a  jelenlegi  béketárgyalások  egy  másik 
artikulusában megneveznek (82. pont).”856 

„A  két  Királyság  közötti  béke  érdekében  a  Legkeresztényibb  Király  az  ő  királyi  
megbocsátásával Condé herceget tiszta és jó szívvel visszafogadja királyi kegyébe, neki mindent 
megbocsát,  és  elfelejt,  mindazt,  amit  az  illető  herceg  ellene  elkövetett,  és  újra  visszafogadja 
szolgálatába a Királyságon belül és kívül, hogy ő újra visszatérhessen Franciaországba, oda, ahol a 
királyi udvar székel. Őfelsége Condé herceget minden javának szabad birtokába, haszonélvezetébe, 
a vér szerinti hercegek dicsőségébe, méltóságába és privilégiumaiba visszahelyezi, és megerősíti (83. 
pont).”857 

„Condé herceg ezenkívül megkapja Clermont-t, Stenayt, Dunt és Jametzet, viszont át kell 
adnia  Bellegarde-ot  és  Montrondot.  A  herceg  ellen  hozott  minden  ítéletet,  polgárjogit  és 
büntetőjogit egyaránt, semmisnek kell tekinteni, beleértve a Párizsi Parlament által 1654. március 
17-én hozott halálos ítéletet is (86. pont).”858 

XIV. Lajos amnesztiája a herceg híveire is kiterjedt (87. pont).859 
A  Theatrum  Europaeum szemléletesen  örökítí  meg  XIV.  Lajos  és  a  herceg 

látványos  kibékülését:  „Miután  Condé  herceg  Mazarin  bíborossal  sehogy  sem  tudott 
megbékélni,  és  ezért  rengeteg  kellemetlenséget  kellett  elszenvednie,  amely  odáig  fajult,  hogy 
börtönbe is került, ezért saját akaratából a Francia Királyságot elhagyván Németalföldre távozott,  
és spanyol oldalra állt. Ekkoriban sok dicsőséges szolgálatot tett a Katolikus Királynak, többször 
segítette figyelemreméltó győzelemhez a spanyol fegyvereket, egészen addig, amíg Brüsszelben hírt 
nem  kapott  arról,  hogy  kibékülését  Franciaországgal  a  pireneusi  békeszerződésbe  tökéletesen 
belefoglalták. A 83. cikkelybe foglaltak következtében teljes megbocsátásban részesült, ezért Aire-
be utazott, ahol a királyi udvar akkoriban tartózkodott.860 Aire-től hatmérföldnyire elé ment Conti 
herceg, és miután barátságosan üdvözölték egymást, együtt költötték el a vacsorájukat, majd 1660. 
január 17-én (27-én) együtt felkerekedtek Aire-be. A bíboros rendelkezésükre bocsátotta hintóját, 
amelyben helyet foglalt Longueville herceg, Anville herceg és Gramont herceg is. Mazarin bíboros 
egy  mérföldnyire  Párizstól  fogadta  őket,  Condé  herceg  is  kiszállt  a  hintóból  Őeminenciája 
üdvözlésére. Ezután három vagy négy szakasz katona kíséretében vonultak tovább egészen a király 
szállásáig, ahol először a bíboros szobájába mentek, majd mintegy fél óra elteltével Őeminenciája  
bement a királyhoz, mialatt Condé herceg Longueville és Gramont herceggel a bíboros szobájában 
várakozott. Condé herceget nem sokkal ezután M. de Créqui bejelentette Őfelségénél, ami nagy 

854 TE VIII. 1211.
855 TE VIII. 1211.
856 TE VIII. 1211.
857 TE VIII. 1211.
858 TE VIII. 1212.
859 TE VIII. 1213.  
860 1660 januárjában Marseille-ben a nemesség vezetésével lázongások kezdődtek a királyi hatalom ellen.  
Az ottani nemesség túlságosan nagy hatalomra akart szert tenni, ellenszegültek a királyi rendeleteknek, a 
királytól  érkezett  parancsokat  széttépték,  és  az  utcára  hajították.  Ennek  lecsendesítésére  XIV.  Lajos 
Toulouse-ból Aire-be utazott,  és kiadta a parancsot  Mercoeur hercegnek,  hogy fojtsa el  a  marseille-i 
zavargásokat.  A herceg  1660.  január  10-én  (20-án)  a  király és  a  bíboros  ötszáz  lovas  muskétásával, 
továbbá több más lovaggal, a francia 14., a svájci gárda 8. századával és 14 ágyúval bevonult Marseille-
be, ahol véget vetett az erőszakos cselekményeknek. TE VIII. 1236–1237. 
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örömet  okozott  a  hercegnek.  Ezután Condé herceget  bevezették  az  anyakirálynő lakosztályába, 
ahol  a  király is  tartózkodott.  Longueville  herceg  a többi  úrral  egyetemben hátramaradt,  így  a 
király és Condé találkozóján a két érintett félen kívül csak Ausztriai Anna, Anjou herceg, Mazarin 
bíboros, a testőrség két kapitánya, egy kamarás és két, a királyné házából való udvarhölgy vett  
részt. A terembe belépve Condé herceg kalapját levéve többször mélyen meghajolt, majd a király 
előtt térdre vetette magát, és így kért bocsánatot mindazért, amit Őfelsége ellen elkövetett. A király 
hamarosan  felállt,  magához  vonta  a  herceget,  és  biztosította  arról,  hogy  minden  a  feledés 
homályába merült, amit Condé herceg valaha is tett ellene. Ezután kalapjaikat feltéve jó hosszan 
beszélgettek egymással.  Miután ez befejeződött,  Condé herceg elvonult szállására, ahol Mazarin 
bíboros úr Őeminenciája pompásan megvendégelte, és a herceget a bíboros szolgálói szolgálták ki. 
Condé herceg egy éjszakát töltött Aire-ben, ezalatt Mazarin egész személyzetét a rendelkezésére 
bocsátotta.  Január  24-én  a  Párizsi  Parlament  igazolta  az  amnesztiát,  és  a  herceget  minden 
hivatalába visszahelyezte,  kivéve  a  „Királyi  Ház Nagymesterének” címét,  amelyet  a  herceg  fia, 
Enghien herceg kapott meg. Condé herceg minden híve is teljes körű amnesztiában részesült.”861  

IV. Károly lotaringiai hercegre a következő békepontok vonatkoztak: „Miután 
Károly  lotaringiai  herceg  magatartásával  nagy  visszatetszést  keltett  a  Legkeresztényibb  Király 
szemében, ugyanakkor azonban utóbb bebizonyította, hogy most már magatartása megváltozott, és 
ígéretet  tett,  hogy  a  jövőben  cselekedeteivel  segíteni  fogja  Őfelségét,  ezért  a  Legkeresztényibb 
Király  a  Katolikus  Király  kérelmét  figyelembe  véve  az  említett  herceget  újra  királyi  kegyébe 
fogadja, továbbá visszahelyezi lotaringiai hercegségébe és a három püspökségbe, Metzbe, Toulba és 
Verdunbe azzal a kikötéssel, hogy a herceg Nancy városának erődítéseit és sáncait megsemmisíti, és 
ezeket  nem építi  újjá,  továbbá  eltávolít  onnan  minden  ágyút,  golyót,  lőport,  fegyvert  és  egyéb 
hadifelszerelést. A lotaringiai herceg azonban Moyen városának élvezetét nem kapja vissza, amely 
bár  lotaringiai  területen  fekszik,  mindazonáltal  a  Francia  Királysághoz  tartozik,  mivel  a 
Legkeresztényibb  Király  ezt  a  helyet  a  münsteri  békében  1648.  október  24-én  megkapta  (62.  
pont).”862 

A  lotaringiai  herceg  azonban  nem  kapta  meg  Bar  Hercegségét  (63.  pont), 
Clermont  Grófságot,  Stenayt,  Dunt  és  Jametzet,  melyek  továbbra  is  a  Francia 
Koronához tartoznak (64. pont). IV. Károlynak ezenkívül biztosítania kellett területén a 
francia csapatok szabad áthaladását Elzász felé és az élelmiszer és muníció szállítását 
(66, 69. pont), továbbá minden szövetségkötéséről le kellett mondania (68. pont).863 

A  herceget  a  béke  további  pontjai  is  erőteljesen  korlátozták.  Így  állandó 
mennyiségű  sót  kellett  Franciaország számára  biztosítania  (70.  pont),  minden  ellene 
fellázadt alattvalójának meg kellett bocsátania (71. pont), a Franciaország által juttatott 
egyházi  javadalmakat  nem  változtathatta  meg  (72.  pont),  a  tőle  elkobzott  javak 
gyümölcseit utólag nem követelhette (73. pont), minden ellene hozott ítéletet el kellett 
ismernie,  amelyeket  francia bíróságok hoztak ellene (74. pont), a Franciaország által 
adott ajándékozásokat érvényesnek kellett elismernie (75. pont), a Franciaország által 
kiadott  hűbéreket  nem vonhatta  vissza,  és  adhatta  el  (76.  pont).  A  77.  pont  pedig 
kimondta, amennyiben IV. Károly a fenti feltételeket nem fogadná el, akkor XIV. Lajos 
minden jogából felfüggeszti.864 

A  békeszerződésbe  továbbá  belefoglalták  II.  Károly  Emánuel  (1638–1675) 
savoyai herceget is (91. pont), aki a háború során Franciaországot támogatta. A herceg 
visszakapta  Spanyolországtól  Vercellit  (92.  pont),  Itália  nyugalma  érdekében  pedig 
Savoya és Mantova kiegyezett egymással az 1631-ben megkötött querasque-i szerződés 
értelmében  (94.  pont).865 A  többi  itáliai  fejedelem  közül  Parma  hercegének  a 
békeszerződés visszajuttatta Castrót és Ronciglionét (100. pont).866 

Monaco  hercege  is  visszakapta  Spanyolországtól  javait:  „Monaco  hercegének 
haladék  nélkül  minden  javának  és  bevételének  élvezetét,  amelyek  a  háború  alatt  a  Nápolyi 
861 TE VIII. 1237.  
862 TE VIII. 1207–1208.
863 TE VIII. 1208.
864 TE VIII. 1208–1210.
865 TE VIII. 1214–1215.
866 TE VIII. 1214–1217.
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Királyságban, a Milánói Hercegségben és egyéb helyeken a Katolikus Király fennhatósága alatt 
álltak, vissza kell kapnia (104. pont).”867 

Spanyolországnak  Chevreuse  hercegnő868 adósságait  is  ki  kellett  fizetnie: 
„Őfelsége, a Katolikus Király Chevreuse hercegnőnek 55000 Fülöp-tallért,  amelyből 1 darab 10 
real értékű, vagyis 165000 francia fontot fizet ki, mivel 1646. június 2-án Katolikus Őfelsége ennek 
a  háborúnak az  ürügyén az  említett  hercegnőt  elűzte  Kerpen  és  Lommersein  területéről  (105. 
pont).”869 

 9.5.1 Házassági szerződési megállapodás XIV. Lajos és IV. Fülöp legidősebb   
leánya, Mária Terézia infánsnő között

Spanyolország  nem  írta  alá  a  vesztfáliai  békét,  hanem  tovább  folytatta  a  háborút 
Franciaországgal, amely 1648 után jelentős spanyol sikereket hozott. Ennek elsődleges 
oka a  Fronde miatti  francia  belpolitikai  káosz volt.  Azonban miután  az ifjú  francia 
király  úrrá  lett  a  polgárháborún,  a  háború  menete  megfordult,  most  már  francia 
győzelmek  következtek.  Spanyolországot  a  háborús  sikertelenségek,  a  fokozatosan 
romló  gazdasági  helyzet  a  Franciaországgal  kötendő  béke  felé  terelték.  IV.  Fülöp 
tanácsadója, Don Luis de Haro egyre inkább egy francia házasság létrehozásában látta a 
kiutat.  Ráadásul  1657.  november  28-án a  spanyol  királynak  egy fia  született,  Fülöp 
Prosper infáns, ezzel biztosítottnak látszott a spanyol trónöröklés, ami megkönnyítette 
Mária  Terézia  házasságát  XIV.  Lajossal.870 Bár  I.  Lipót  császárrá  választása  után 
ugyancsak szerette volna elnyerni IV. Fülöp idősebbik leányának a kezét, 1658 késő 
őszén bekövetkezett a döntő közeledés Spanyolország és Franciaország között. I. Lipót 
hiába  küldött  még  1659  tavaszán  is  katonai  segítséget  Spanyolországnak,  1659. 
november 7-én megkötötték a francia–spanyol háborút lezáró pireneusi békét, amelynek 
egyik fő pontja volt XIV. Lajos és Mária Terézia esküvője.871 

A  házassági  szerződésre  vonatkozó  szakaszt  a  pireneusi  béke  33.  pontja 
tartalmazza:  „És hogy ez  a  béke  és  megegyezés,  illetve  kölcsönös  barátság  a  felek  kívánsága 
szerint minél  erősebb,  tartósabb és  kiolthatatlanabb legyen,  a  két legrangosabb és  legelőkelőbb 
miniszter, a bíboros és a herceg a két királytól rendkívüli felhatalmazást kapott ennek a célnak az 
eléréséhez,  nevezetesen,  hogy  az  ő  nevükben  a  Legkeresztényibb  Királynak  a  legragyogóbb 
infánsnővel,  Mária  Terézia  hercegnővel,  a  Katolikus  Király  leányával  kötendő  házasságáról 
megállapodjon  és  megegyezzen.  Ugyanazon  a  napon,  amikor  ez  a  tárgyalás  megtörtént,  egy 
különleges  szerződést  is  megkötöttek,  és  aláírtak,  amely  az  egymással  szemben  támasztott 
feltételeket tartalmazza a bejelentett házasságra vonatkozóan, valamint a nyilvános eljegyzési  és 
esküvői  szertartás  időpontját.  Ennek  a  házasságkötésre  vonatkozó  tárgyalásnak  és 
megállapodásnak  ugyanolyan  hatásosnak  és  erőteljesnek  kell  lennie,  mint  a  jelenlegi 
béketárgyalásoknak, egyúttal a legelőkelőbbnek és a legméltóbbnak is, mivel ez a biztonság és a  
tartósság legnagyobb és legértékesebb záloga.”872 

Azonban  Madridban  és  Bécsben  egyaránt  kizártnak  tartották,  hogy  ennek  a 
házasságnak az ürügyén XIV. Lajos spanyol örökösödési igényekkel lépjen fel, mivel a 
házassági szerződésben — amelyet az esküvel megerősített békeszerződésbe szó szerint 
belevettek  —  egyértelműen  kimondták,  hogy  Mária  Terézia  feltétel  nélkül  lemond 
minden trónutódlási igényéről, éppen úgy, ahogyan annak idején Ausztriai Anna, XIII. 

867 TE VIII. 1218. 
868 Marie de Rohan-Montbazon, Chevreuse hercegnő (1600–1679). Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 738.
869 TE VIII. 1218. 
870 Az infáns azonban 1661. november 1-én meghalt. Bár néhány nappal később IV. Fülöpnek újabb fia  
született, a későbbi II. Károly, aki azonban életének első óráitól kezdve gyenge, beteges, törékeny volt, és  
akinek korai halálát egyre inkább kész tényként kezelték. Redlich, O.: Weltmacht i. m. 82.
871 Uo. 80. 
872 TE VIII. 1198–1199. 
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Lajos  hitvese  is  megtette.  További  biztosítékként  Mária  Terézia  1660.  június  2-án 
ünnepélyesen lemondott minden trónöröklési jogáról és igényéről, sőt kikötötte, hogy 
ezt a lemondást foglalják törvénybe, és hozzák nyilvánosságra a spanyol udvar előtt. 
Amennyire  erős  volt  spanyol  részről  az  a  törekvés,  hogy  a  francia  trónutódlás 
lehetőségét minden lehetséges kikötéssel, nyilatkozattal és esküvel kizárják, úgy XIV. 
Lajos  és  tanácsadói  részéről  annyira  biztos  volt,  hogy ez  a  házasság  csupán  annak 
lehetséges  politikai  következményei  miatt  köttetett,  és  hogy  ezeket  maradéktalanul 
érvényesíteni is akarják. A francia közvetítő,  későbbi külügyi  államtitkár, Hugues de 
Lionne már a tárgyalások során kiharcolta, hogy vegyék bele a házassági szerződésbe, 
hogy Mária  Teréziának  a  szülei  egész  örökségére  vonatkozó  minden  lemondásának 
érvényessége  hozományának  a  kikötött  határidőn  belüli  tényleges  megfizetésétől 
függjön.873 A hozományt azonban nem fizették ki időben, és IV. Fülöp mulasztását ki is 
használta  XIV.  Lajos,  mint  ürügyet  spanyol  trónöröklésével  kapcsolatban.874 A 
hozomány  összegét  ötszázezer  aranytallérban  állapították  meg,  amelynek  „fejében”, 
illetve  ennek  folyósításakor  Mária  Terézia  le  fog  mondani  atyja  halála  esetén 
Spanyolország  koronájának  jogáról.  Ez  a  Hugues  de  Lionne  kérésére  a  házassági 
szerződés szövegébe csempészett „fejében” szó egy jogi köteléket hozott létre a trónról 
való  lemondás  és  a  hozomány  kifizetése  között.  Ez  később  ürügyet  szolgáltatott 
Franciaországnak  arra,  hogy  nekikezdjen  Spanyolország  feldarabolásának,  mivel  a 
nyakig  adósságba  merült  Katolikus  Király  sohasem  fizette  meg  az  első  részletet. 
Mindez a francia diplomatának köszönhetően a szövegben elrejtett  „időzített  bomba” 
volt, amely a maga idejében robbant is.875

A  pireneusi  békével  Mazarin  nagyobb  területi  biztonságot  biztosított 
Franciaországnak Elzász birtoklása (Spanyolország elismerte a vesztfáliai béke Elzászra 
vonatkozó  területi  határozatát,  miszerint  a  Habsburgok  Elzászra  vonatkozó  jogai 
Franciaországra szállnak), Lotaringia ellenőrzése és az északi határ a Pireneusok teljes 
hosszára való kiterjesztése  révén.  A vesztfáliai  és  a  pireneusi  békék határozatai  egy 
megváltozott nemzetközi rendet és új szabályokat rögzítettek Európában. Franciaország 
olyan  stratégiai  fontosságú  helyek  felett  rendelkezett,  mint  Pignerolo  Itáliában, 
Philippsburg  és  Breisach  Németországban.  Mindössze  Portugália  kérdése  maradt 
függőben, erre vonatkozóan a franciák ígéretet tettek, hogy nem támogatják tovább a 
portugálokat Spanyolországgal szemben.876

A pireneusi béke igazi jelentősége a házassági szerződésben rejlett, azonban a 
békével Franciaországnak tovább sikerült oldania az őt fojtogató „spanyol gyűrűt”, még 
ha teljesen szétszakítani nem is tudta. A francia terjeszkedési politika fő csapásiránya 
ezentúl Spanyol-Németalföld felé irányult.877 
873 Ez az ügyes húzás is jól mutatja, hogy méltán vált fogalommá az ún. francia diplomáciai iskola.
874 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 80–81. Mindez kiváló ürügyül szolgált a francia uralkodónak felesége 
örökségéhez való joga felélesztéséhez. Kalmár János: A spanyol örökösödési háború (1701–1714). In: A 
kora újkor története i. m. 70.  
875 Petitfils,  J-C.:  Louis  XIV.  i.  m.  181–182.  A  beígért,  de  meg  nem  fizetett  hozomány  kérdésén 
túlmenően komoly kétségek  merültek  fel,  vajon lemondhat-e  egyáltalán  egy  hercegnő  a  trónöröklési  
jogáról, a dinasztikus jogot ugyanis általában az alapjog, nem pedig a szerződésjog részének tekintették. 
Mindazonáltal  XIV. Lajos  nem elégedett  meg pusztán jogi érveléssel,  hanem kérését  fenyegetéssel  is  
elegyítette,  követelve,  hogy Spanyolország  engedje  át  Franciaországnak  Franche-Comtét  és  Spanyol-
Németalföld egy részét, azonban a spanyol Államtanács ezt még csak fontolóra venni sem volt hajlandó,  
noha Franciaország jelentős katonai segítséget nyújthatott Spanyolországnak az 1640-ben függetlenségét 
kikiáltó Portugália visszaszerzéséhez. Spielmann, J. P.: Leopold i. m. 52–53.
876 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 54–55.
877 Münch,  P.:  Pyrenäenfriedens  i.  m.  156.  Korabeli  röplapok  XIV.  Lajost  a  pireneusi  béke  után 
győzedelmes hadvezérként örökítik meg, aki elhozta országa és az egyház számára a békét. Egy 1660-ban 
készült röplapon XIV. Lajos kör alakú arcképe van a középpontban, körülötte gyümölcsök és virágok, 
mint a béke és termékenység jelképei. Elöl egy szörny látható háromujjú manccsal, amely a legyőzött  
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A pireneusi béke sikeres tárgyalása egyértelműen Mazarin bíboros diplomáciai 
érzékét  dicséri,  akinek  sikerült  kiaknáznia  a  spanyol–francia  háború  után  kialakult 
kedvező harctéri helyzetet, és azt átültetni a békepontokba.

A pireneusi béke tető alá hozása után Mazarin még kikényszerítette a francia 
közvetítést az észak-európai béke helyreállításában, majd azt tervezte, hogy támogatja a 
velenceieket a törökök elleni háború során, amely Kréta szigetének birtoklásáért folyt. 
Azonban  egészsége  egyre  inkább  megrendült,  mégha  ezt  titkolni  is  igyekezett. 
Fokozatosan előkészítette  személyes  utódlását.  Utódának  Richelieu  egy unokaöccsét 
jelölte  ki,  akinek  feleségül  kellett  vennie  Hortense  nevű  unokahúgát,  és  fel  kellett 
vennie Mazarin nevét. Azt tanácsolta keresztfiának és tanítványának, hogy elsősorban 
Colbert szolgálatait vegye igénybe.878 1661. február 8-án Mazarin bíboros Vincennes-be 
vitette magát, hogy ott haljon meg. Ezután már nem hagyta el a szobáját, és utódlásával, 
valamint vagyona sorsával foglalkozott. Elrendelte unokahúga, Marie Mancini (1639–
1715) eljegyzését Lorenzo Colonnával (1636–1689), Talliaco és Castiglione hercegével, 
Spanyolország grandjával,  az Aranygyapjas  Rend lovagjával  és a Nápolyi  Királyság 
connétabléjával.  Február  28-án  pedig  megszervezte  másik  unokahúga,  Hortense 
Mancini  (1646–1699)  esküvőjét  Armand  de  La  Porte  de  Meilleraye-val,  a  marsall 
fiával,  akit  általános  örökösének  jelölt  meg,  noha  az  hírhedt  volt  kicsapongó 
életmódjáról.879 „XIV.  Lajos  jóváhagyatta  a  Párizsi  Parlamenttel  azt  a  dekrétumot,  melynek 
értelmében Armand Charles  de La Porte,  Meilleraye őrgrófja,  a legfőbb udvari fegyvermester,  
eddigi  neve  helyett  a  Hortensia  Mancinivel  kötött  házassága  és  Mazarin  bíboros  végakarata 
alapján, ezentúl ő és minden férfi és női leszármazottja Mazarin nevét és címerét viselhesse.”  880 

Mazarin 1661. március 9-én halt meg Vincennes-ban.881 

ellenséget szimbolizálhatja. A metszetet a majna-frankfurti rézmetsző, Abraham Aubry készítette. Louis 
XIV, King of France.  Paas, J. R.: The German i. m. P–2547. Egy ugyancsak 1660-ból származó röplap 
az ifjú uralkodót Párizs előtt mutatja, amint egy fehér lovon ül, amely a levegőbe szökell. A rézmetsző  
Frederick de Widt. A kép dinamizmusával XIV. Lajos fiatalságára, legyőzhetetlenségére utalhat, aki előtt 
nincs  akadály.  Nemcsak  sikerrel  fejezte  be  a  spanyolok  elleni  háborút,  hanem  korábban  úrrá  lett  a  
polgárháborún, a  Fronde-on is, egész Párizs a lábai előtt hever,  ezt jelképezheti Párizs látképe a kép 
hátterében. Ez is jól mutatja, hogy a kortársak gondolkodásában mennyire összekapcsolódtak a spanyol  
háború és a Fronde eseményei, amelynek nemcsak az időbeli egybeesés volt az oka, hanem a történések 
egymással  való  szoros  összefüggése  is.  Louis  XIV,  King  of  France,  with  a  View  of  Paris  in  the  
Background. Uo. P–2549.     
878 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 56–57.
879 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 188.
880 TE IX. 482.
881 Bély, L.: Louis XIV. i. m. 57.
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10. Házasságok a spanyol örökségért – XIV. Lajos és I. Lipót   
esküvője IV. Fülöp leányaival

Habsburg Monarchia és Franciaország közötti versengés a 17. század során a háborúk 
és  az  azokat  lezáró  békekötések  mellett  a  ceremoniális  események  terén  is 
megnyilvánult.  A ceremóniák pompájával, fényével, ragyogásával mindkét egymással 
rivalizáló  nagyhatalom  igyekezett  felülmúlni  a  másikat,  ezzel  is  kifejezve 
elsőbbségüket. Miután XIV. Lajos a pireneusi béke értelmében 1660-ban feleségül vette 
IV. Fülöp spanyol király (1621–1665) idősebbik leányát, Mária Teréziát (1638–1683), 
ezt követően a császári udvar minden erőfeszítése arra irányult, hogy létrejöjjön I. Lipót 
házassága  IV.  Fülöp  fiatalabb  leányával,  Margit  Teréziával  (1651–1673).  Ekkorra 
ugyanis  már  kezdett  világossá  válni  az  a  tény,  hogy IV.  Fülöp fiával,  II.  Károllyal  
(1665–1700) minden valószínűség szerint ki fog halni a Habsburgok spanyol-ága, és 
megindul majd a versenyfutás az osztrák Habsburgok és a franciák között a spanyol 
örökségért.  Az  úgynevezett  spanyol  örökség  kérdése  a  17.  század  második  felének 
európai eseményeit döntően meghatározta. IV. Fülöp 1665-ben bekövetkezett halálával 
utóda a spanyol trónon fia, II. Károly lett, aki gyenge egészségi állapota miatt képtelen 
volt  utódnemzésre,  és  halálával  kihalt  a  Habsburgok  spanyol-ága.  A  megüresedett 
spanyol  trónra mind az osztrák Habsburgok, mind pedig a franciák pályáztak.  A két 
nagyhatalom közötti konfliktus 1701-ben a spanyol örökösödési háborúban robbant ki. 
A spanyol trónt végül XIV. Lajos unokája, Anjou hercege foglalta el V. Fülöp néven 
(1700–1746).

XIV. Lajos és I. Lipót esküvőjének ez a majdani cél adott kiemelt jelentőséget. 
Mindkét  uralkodó  szeme  előtt  a  spanyol  örökség  megszerzése  lebegett.  XIV.  Lajos 
egész politikáját ennek rendelte alá. Mindketten úgy érezték, hogy IV. Fülöp leányainak 
feleségül  vételével  közelebb  juthatnak  az  áhított  célhoz.  Igényüket  az  esküvők 
pompájával  igyekeztek  nyomatékosítani,  ráadásul  I.  Lipótban  erős  bosszúvágy  is 
dolgozott,  mivel  1662-ben  a  francia  király  egy  lovagi  torna  során  a  római  császár 
szerepét játszotta el, ezzel nyíltan megsértette a bécsi udvart. Emiatt is elégtételt kellett 
vennie a franciákon.

 10.1 XIV. Lajos és Mária Terézia esküvője (1660)  

XIV.  Lajos  Mária  Terézia  spanyol  infánsnővel  1660-ban  kötött  házassága  teremtett 
jogalapot  a  franciáknak  a  spanyol  korona  későbbi  megszerzésére.882 Másrészt  ez  a 
házasságkötési ceremónia volt az, amelynek pompáját I. Lipót hat évvel később a saját 
esküvőjével igyekezett felülmúlni, mintegy ezzel is kifejezve, hogy XIV. Lajos helyett 
őt  illeti  meg  az  egyetemes  monarchia  megteremtésének  joga,  és  annak  vezetése.  A 
házasságkötés a pireneusi békében (1659) elért francia siker egyik fő pontja volt.

882 Mária Terézia IV. Fülöp spanyol király első házasságából született. Anyja Bourbon Izabella. Testvérei  
Juan (1629–1679), aki IV.  Fülöp házasságon kívül született  gyermeke volt, továbbá Károly Balthasar 
(1629–1646), Margit (1651–1673), Fülöp Prosper (1657–1661) és Károly (1661–1700), akivel majd kihal 
a Habsburg-ház spanyol ága, és akinek halála után kirobban a spanyol örökösödési háború. XIV. Lajos és 
Mária Terézia házasságából hat gyermek született, akik közül mindössze Lajos érte el nagykorúságot. Ő 
volt a „Grand Dauphin” vagy „Monseigneur” (1661–1711). A többi gyermekük csak pár hónapot vagy 
évet  élt:  Anna  Erzsébet  (1662  november–december),  Mária-Anna  (petite  Madame 1664  november–
december),  Mária  Terézia  (1667 január–1672 március),  Fülöp,  Anjou  hercege  (1668 augusztus–1671 
július) és Lajos Ferenc, Anjou hercege (1672 június–november). Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 298.
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 10.1.1 A fontarábiai Saint-Jean-de-Luzban lezajlott esküvői ceremóniák  

A  Theatrum  Europaeum kiemelt  jelentőségű  eseménynek  tekinti  az  esküvői 
ceremóniákat és ahhoz kapcsolódó eseményeket. Az esküvő színhelye a Fontarábiában 
fekvő Saint-Jean-de-Luz volt.  Ez még csak a teljes esküvői ceremónia kezdete volt, 
amelyen nem vett részt XIV. Lajos, hanem csak IV. Fülöp és Mária Terézia, illetve a 
spanyol  és  francia  udvar  kiválasztott  képviselői.  Gyakorlatilag  a  pireneusi 
békeszerződés  házassági  cikkelyének  életbe  léptetése  volt,  jelképes  szertartás.  Noha 
mindkét  udvar  pénztelenségben  szenvedett,  igyekeztek  fényűzővé  tenni  az  esküvői 
ceremóniát. A Bidassoa folyó partján a franciák felül akarták múlni a büszke Kasztília 
zord pompáját, kérkedve viselték brokát zekéjüket és habos selyem vagy velencei, arany 
és ezüst csipkedíszítésű öltözéküket, amelyet hitelre vásároltak.883

„Az esküvői ceremóniák bevezetéseként a spanyol király az infánsnővel együtt június 2-án 
(május  23-án)  díszsortűz  közepette  megjelent  Fontarábiában.  Nem  sokkal  később  ugyanide 
megérkezett királya nevében M. Noailles tekintélyes francia nemesekből álló küldöttséggel. Amikor 
M. Noailles-t bevezették abba a terembe,  ahol a spanyol király tartózkodott,  illendően bókolt a 
spanyol királynak, és átnyújtott Őfelségének egy levelet, amelyet ura, a francia király saját kezűleg 
írt. Ezután odament az infánsnőhöz is, neki is átnyújtotta a király saját kezűleg írt levelét, és még 
ugyanaznap este visszatért Saint-Jean-de-Luzba, királyához és urához, hogy beszámoljon neki a 
történtekről. Az esküvőt a fontarábiai templomban a pamplonai püspök tartotta, amelyen francia 
részről  csak  néhány előkelő  úr  és  hölgy  vett  részt,  úgymint  Bouillon  úr,  Marillac  nagymester,  
Villequier úr,884 Vardes úr,885 Souvré úr,886 Uzés úr,887 Noailles úr, Guénégaud úr és Brienne úr. A 
hölgyek közül csak Noailles asszony, Uzés asszony és Batteville asszony kapott engedélyt az esküvőn 
való részvételre. A franciák kicsapongásai San Sebastianban akkora zavart keltettek, hogy maga a 
spanyol király is panaszt tett emiatt, ezért a francia udvarban egyenesen megtiltották, hogy a király 
engedélye nélkül bárki is odamenjen. Az Evangélium közelében volt egy királyi baldachin, amely 
egy ágyhoz volt hasonlatos, és négy függönnyel és négy függővel volt díszítve,  amelyekbe arany 
virágokat hímeztek bele, és alatta állt egy nagy szőnyegen egy szék, amelyre a spanyol király ült le.  
Az infánsnő a király bal  oldalán állt.  A pamplonai  püspök átnyújtotta  nekik a keresztet,  hogy  
megcsókolják,  és  elkezdődött  a  mise,  amely  csendben folyt  le,  eltekintve  attól,  hogy közben  Te 
Deum laudamust énekeltek. A mise alatt mind a spanyol király, mind pedig az infánsnő térdeltek.  
Amint a király megpillantotta az infánsnőt, aki mellett Pimentelli úr állt, megkérte a közte és az  
infánsnő között álló papokat, hogy úgy helyezkedjenek el, hogy jól láthassa az infánsnőt. A mise 
végeztével a püspök odament a királyhoz, aki felállt, feltette a kalapját, és az infánsnővel egyenesen 
állva  maradt.  Don  Luis  de  Haro  herceg  ugyancsak  odalépett,  és  átnyújtotta  a  püspöknek  a 
meghatalmazást,  továbbá a pápai  diszpenzációt  és  a  lemondást,  amelyet  az  infánsnő a Spanyol 
Királyság rendjeinek és tartományainak tett.888 Ezeket a püspök felolvasta, az infánsnő pedig egy 
végső  esküvel  megerősítette.  A  frejusi  püspök  tanúként  vett  részt  az  esküvőn  Franciaország 
részéről, amely ellentmondott a francia hagyományoknak, és ellenérzést váltott ki a Francia Egyház 
részéről, amire a frejusi püspök azt válaszolta, hogy mindez Mazarin bíboros úr és Haro herceg 
egyetértésével történt. A pamplonai püspök háromszor megkérdezte az infánsnőt, hogy vajon akar-
e  Franciaország  királyának  a  felesége  lenni.  Az  infánsnő  minden  egyes  alkalommal  atyjához 
fordult, jelezve, hogy beleegyezését kéri. Amikor a király harmadszorra is beleegyezését adta, az 
infánsnő háromszor is igenlő választ adott a feltett kérdésre, majd ugyanígy tett Haro herceg is.889 

A királyi atya maga húzta fel a gyűrűt a leánya ujjára, közben fedett fővel volt. Ezután az infánsnő 

883 Uo. 183.
884 Antoine  Aumont  de  Villequier  márki,  Aumont  herceg  (1601–1669),  testőrkapitány,  Franciaország 
marsallja, Párizs kormányzója. Uo. 731.
885 René  François  du  Bec-Crespin,  Vardes  márki  (1621–1688),  altábornagy,  d’Aigues-Mortes 
kormányzója. Uo. 768.
886 François Michel, Louvois márki (1641–1691), Chaville ura, hadügyi államtitkár, államminiszter. Uo. 
754.
887 II. Emmanuel Uzés, Crussol grófja, Uzés herceg (1642–1692). Uo. 768.
888 Ezzel Mária Terézia lemondott jogairól a spanyol örökösödést illetően. Bély, L.: Louis XIV i. m. 55.
889 A június 3-án Fontarábiában lezajlott esküvőn Luis de Haro képviselte meghatalmazással XIV. Lajost. 
Uo.
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atyja  előtt  térdre  borult.  A király  azonban  nemsokára  megfogta  a  kezét,  felhúzta  magához  és 
átölelte.  Közben  nem  tudta  visszatartani  a  könnyeit,  azonban  mindvégig  megőrizte  királyi 
méltóságát.  Az  infánsnő  azonban  ajkait  harapdálva  igyekezett  visszatartani  könnyeit,  nagy 
lelkierőről  téve  tanúságot.  A  könnyeket  meghagyta  atyjának.  A  befejeződött  szertartás  után  a 
király ment ki elsőként a templomból, majd jobb kezét nyújtotta az infánsnőnek, Franciaország  
leendő királynéjának, de ő ezt nem akarta elfogadni, hanem valamivel a király után ment, majd 
együtt  hintóba szálltak,  amelyben a király meghagyta  leányának a legelőkelőbb helyet.  Miután 
kiszálltak a hintóból, szobájáig kísérte leányát, ezután pedig visszavonult saját szobájába, hogy ott  
elfogyassza ebédjét.”890

Az orléans-i  hercegnő891 ezután  nagy  lakomát  rendezett  IV.  Fülöp  és  Mária 
Terézia tiszteletére, és elárasztotta bókjaival az infánsnőt:  „Az orléans-i hercegnő lakomát 
adott a spanyol király és leánya tiszteletére, és miután meggyőződött arról, hogy a királyt illően 
étellel  és  itallal  kínálták,  átment  abba  a  terembe,  ahol  az  újdonsült  francia  királyné  étkezett,  
szokatlan  módon odalépett  hozzá,  és  Mme Batteville  tolmácsolása  révén ékesszólóan dicsérte  a 
királyné  szépségét,  kedvességét,  erényeit.  A  királyné  erre  felállt,  és  a  hercegnőt  átkarolva  azt 
válaszolta neki,  hogy bár eddig személyesen  nem találkoztak,  származásuk megkívánja,  hogy a 
hercegnőt végre megismerje,  és a szívébe zárja. A hercegnő erre kezet csókolt neki, majd vissza 
akart  vonulni,  azonban  a  királyné  visszatartotta,  hogy  társalogjanak  együtt  tovább,  amelyhez 
csatlakozott a régi királynő, a spanyol király és a bíboros úr.”892

A  Theatrum  Europaeum részletes  leírást  ad  a  fontarábiai  esküvőn  viselt 
szemkápráztató ékszerekről és ruhákról is: „Ami az ékszereket és a ruhakölteményeket illeti, 
amelyeket  a  királyi  menyegzőn  lehetett  látni,  mindezek  ragyogását  és  csillogását  majdnem 
lehetetlen  feladat  szavakkal  ecsetelni.  Az  infánsnő  ezüsttel  átszőtt  ruhában  volt,  amely 
megszámlálhatatlan, minden képzeletet felülmúló gyémánttal volt díszítve. Atyja, a spanyol király 
fekete öltözéket viselt, amely az Aranygyapjas Renddel volt ékesítve, fején fekete kalap, amelynek 
az egyik oldalára egy elmondhatatlanul  nagy gyémántot  erősítettek.  Don Luis de Haro ezüsttel  
szegélyezett öltözéket viselt, a nyakában gyémánt láncot hordott. Ezenkívül a nyakában volt egy 
másik aranylánc is, tele egészen nagy gyémántokkal, a mellkasán pedig az Alcantara Rendet viselte. 
Nem kevésbé díszesen voltak öltözve a spanyol udvar egyéb jelenlevő képviselői sem. Haro herceg 
két fia arany és gyémántláncokkal volt felékesítve, és rikító gyémántokkal díszített kalapzsinór volt 
a kalapjuk körül. Medinas de las Torras hercegnek 30000  quinten értékű kalapzsinórja volt. A 
gombok,  amelyek  a  ruháján voltak,  színtiszta  gyémántokból  készültek,  és  értékük két  millióra 
rúgott. A franciák sem tudtak betelni a seregnyi ékszer és ragyogó gyémántok látványával. Ebédre 
Don Luis  pompás lakomát rendezett,  amelyen sok francia úr is részt  vett,  és amely ugyancsak 
páratlanul fényűző volt. Hatalmas arany kupákból ittak egymás egészségére. Időközben, mivel ezek 
az események Fontarábiában játszódtak le, a francia király Saint-Jean-de-Luzban várakozott, és 
imádkozott. Este nagy balettet rendeztek, ahol Őfelsége a „Madammal” táncolt.”893

XIV. Lajos követe útján átadta a szigeten jegyajándékait a spanyol infánsnőnek: 
„A következő napon, június 4-én (május 25-én) reggel Créqui marsall894 elhozta a királynénak a 
király jegyajándékait, amely káprázatos drágakövekből állt, és értéke néhány százezer birodalmi 
tallérra rúgott.  A jegyajándék két különálló részből  állt:  az egyik rész  tisztán gyémántokból,  a 
másik rész pedig smaragdokból és gyémántokból. Emellett volt még egy gyűrűtartó ládikó is, benne 
különböző gyűrűkkel, amelyek között középre volt tűzve a régi királynő szép gyémántja,  amely 
eddig a bíboros úr őrizetében volt, továbbá egy pár fülbevaló különböző rubintokból, opálokból és  
zafírokból, és mindenféle egyéb ötvözött ékszer. Ezek mellett voltak különböző felhúzós órácskák, 
karkötők  és  fülbevalók,  az  előzőekhez  hasonló  minőségben.  Ezt  az  ajándékot  30000  birodalmi 
tallérra becsülték, nem számítva a királynénak ajándékozott egy pár gyémánt fülbevalót, amelynek 

890 TE VIII. 1239–1240.
891 Henriette d’Angleterre, a Madame, XIV. Lajos öccsének, Fülöpnek, a Monsieur-nek az első felesége. 
Angliai Henrietta híres volt a korban szépségéről, azonban férje, a homoszexuális hajlamú Fülöp erre nem 
volt  fogékony.  Henrietta  nemcsak  szép  volt,  hanem  nagyon  intelligens  is,  XIV.  Lajos  többször 
felhasználta  Angliával  kapcsolatos  diplomáciai  céljaira.  (pl.  a  doveri  egyezmény  (1670)  megkötése 
során.) A két fiatal hercegnő egymás iránti barátsága pedig koruknál fogva könnyen érthető. Breton, G.: 
XIV. Lajos kegyencnői i. m. 153–163.
892 TE VIII. 1240–1241.  
893 TE VIII. 1241. 
894 François  de  Blanchefort  de  Bonne  de  Créqui  (1629–1687),  a  gályák  tábornoka,  Franciaország 
marsallja. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 740–741.
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darabját  egyenként  100000  birodalmi  tallérra  becsülték,  és  amelyeket  később  a  kincstár 
koronaékszerként bekebelezett.”895

IV. Fülöp és Ausztriai Anna bizalmas megbeszélést folytattak egymással Faisans 
szigetén,896 amelyen jelen volt francia részről Anjou hercege és Mazarin bíboros, illetve 
spanyol részről Haro herceg is. Az ifjú francia királyt pedig heves vágy gyötörte, hogy 
végre láthassa királyi menyasszonyát, ezért egy kis cseltől sem riadt vissza.

„2 óra körül megérkezett a szigetre Franciaország régi királynője, arra a szigetre, ahol az 
előző évi békét megkötötték, és ugyanide várták fivérét, a spanyol királyt is.897 A két királyi személy 
között  semmi  más  nem  történt,  minthogy  biztosították  egymást  kölcsönös  szeretetükről  és 
barátságukról.  Több  mint  másfél  órán  át  beszélgettek  egymással  négyszemközt  a  terem  egyik 
sarkában, jóllehet a teremben jelen volt francia részről Anjou hercege és a bíboros úr, spanyol 
részről  pedig  az  ifjú  francia  királyné  és  Haro  herceg.  Egy  ilyen  alkalom során  Franciaország 
királya  szívesen  megtekintette  volna leendő feleségét,  ezért  Conti  herceggel,  Soissons gróffal  és 
Darmagnackkal,  továbbá  több  más  úrral  együtt  a  szigeten  körbelovagolt,  remélve,  hogy  talán 
alkalma  adódik  arra,  hogy  mohósággal  teli  kíváncsiságát  lecsillapítsa.  A  hosszú  türelmetlen 
várakozás miatt a király nem látott jobb megoldást, minthogy tudassa a bíboros úrral, hogy elmegy 
a látogatás illetve a tárgyalás helyszínére, és megkérte a bíborost, hogy Haro herceggel az ajtóval 
szemközt állhasson, hogy ily módon valósíthassa meg a szándékát. A bíboros úr ezt megsúgta az  
ifjú királynénak, az anyakirálynőnek, és a spanyol királynak, ami nagy megelégedettséggel töltötte 
el a királyi atyát. Ezt követően a király megérkezett a szigetre, és a terem ajtajával szemben egy jó  
félórát ácsorgott, alaposan szemügyre véve a királynét és atyjaurát, akik mindketten felemelték a 
tekintetüket,  így  a  király  elégedetten  beérte  ennyivel.  Ezalatt  a  bíboros  úr  egészen  hangosan 
társalgott  de Haro herceggel,  aki  többek között  szóba hozta,  hogy milyen  nagy hatással  volt  a 
királyné  szépségére  az  anyakirálynő  jelenléte,  ami  jól  kivehető  volt  különös  arckifejezésén.  A 
bíboros úr azonban értésére adta, hogy a király jelenléte volt az, ami ezt az arckifejezést kiváltotta.  
A királyné ezért bocsánatot akart kérni az anyakirálynőtől, a nyakába borult, és elmondta, hogy 
tekintete a királyra tévedt, aminek az igencsak megörült. A francia király ezután elment, és ismét  
lóra szállt, azonban a folyó azon partján, ahol a királyné hajójának kellett elhaladnia, megállt, és itt 
újra üdvözölhették egymást.”898 

Az  ekkor  22  éves  XIV.  Lajos  apjával,  XIII.  Lajossal  ellentétben  igencsak 
kedvelte  a szebbik nemet,  ráadásul  korábban még soha nem látta  jövendő feleségét, 
legfeljebb csak festményeken,  amely  megszokott  volt  a  korban.  Mindezek fényében 
érthető XIV. Lajos kissé gyerekes viselkedése, amely ellentmond a hat évvel korábbi 
koronázáson, és a későbbi uralkodása során tapasztalt megfontolt, érett viselkedésének. 
Jellemző,  hogy  pár  hónappal  később  az  ünnepélyes  párizsi  bevonulás  során  egyes 
követek jelentéseikben beszámoltak XIV. Lajos felnőttes, méltóságteljes viselkedéséről, 
megjelenéséről. Házasságuk a spanyol infánsnővel nem volt különösebben boldog, de 
elviselhetetlen  sem. XIV. Lajosnak megvoltak  a szeretői,  kegyencnői  (Louise de La 

895 TE VIII. 1241.       
896 A Fontarábiában zajló eseményeknek két  sziget  volt  a  színtere:  a  pireneusi  béketárgyalásoknak is  
helyet adó Faisans ill. az esküvő színhelyéül szolgáló Saint-Jean-de-Luz.
897 IV. Fülöp és Ausztriai Anna testvérek voltak. Apjuk III.  Fülöp spanyol király, anyjuk Stájer Károly 
leánya, Margit. Kettejük közül Anna volt az idősebb, 1601-ben született, míg Fülöp 1605-ben.
898 TE VIII. 1241.     
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Vallière,899 Madame  de  Montespan,900 Mademoiselle  Fontanges,901 Madame  de 
Maintenon). Mária Teréziához azonban egyfajta barátság fűzte. Mária Terézia 1683-ban 
bekövetkező  halálakor  XIV.  Lajos  a  következőket  mondta:  „Íme  ez  az  egyetlen 
szomorúság, amit ő okozott nekem.”902

Június  6-án,  vasárnap,  a  szigeten  XIV.  Lajos  és  IV.  Fülöp  megesküdtek  az 
Evangéliumra,  hogy  betartják  a  pireneusi  békeszerződés  pontjait,  majd  egymást 
megölelve örök barátságot fogadtak.903 Ezután szívélyes légkörű megbeszélést folytattak 
egymással, amelynek szellemisége megfelelt a pireneusi békében lefektetett pontoknak 
és a békülékeny hangulatnak.

„Június 6-án (május 27-én), amely vasárnapra esett, mindkét király személyesen jött el a 
béke megkötésének otthont adó szigetre. Először a lovasságot és a gyalogságot a folyó partjához 
vezették. Az élen a lovasság vonult, majd őket követte a gyalogság a folyóparton, a hegy lábánál  
pedig  a  francia  őrség  és  a  svájciak  álltak,  mindnyájan  arannyal  és  ezüsttel  szegélyezett  kék  
zubbonyban,  amelyre  elől  és  hátul  kereszt  volt  hímezve.  Mögöttük  helyezkedtek  a  katonák,  a 
testőrök, a muskétások és a nehézlovasság, a folyó mentén az istállószolgák kézzel vezetett lovakkal, 
mindegyik  lovat  értékes,  hímzett  takarókkal  borították.  A  francia  Testőrség  a  spanyol  királyi 
testőrökkel  szemközt  állt  sárga  kabátjaikban,  amelyekre  színtiszta  selyemből  volt  ráhímezve  a 
király címere.  Elsőnek a francia király érkezett  meg a szigetre,  a hídon pedig bevárta,  amíg  a  
spanyol király is megérkezett. Ezután a francia király a spanyol király elé ment anyjával, a régi 
királynővel,  Anjou  hercegével,904 és  az  orléans-i  hercegnővel,  továbbá  Alençon905 és  Valois906 

hercegnőkkel  együtt.  Mindkét  király  szívélyesen  előlépett  a  vonalig,  térdre  ereszkedtek,  majd 
barátságosan  átölelték  egymást.  Ezután  a  francia  király  üdvözölte  feleségét,  a  királynét, 
megcsókolta,  a  spanyol  király  pedig  üdvözölte  nővérét,  Franciaország  régi  királynőjét,  az 
anyakirálynőt,  aki a következőket  mondta: „Mind saját maga,  mind pedig fia,  a francia király 
nagyon lekötelezett, amiért Őfelsége ilyen magas korban907 és ilyen szokatlan hőségben is vette a 
fáradtságot, hogy jelen legyen az esküvői szertartáson.” Erre Őfelsége, a spanyol király ezt felelte: 
„Akár lovon vagy hintóval, de akár még gyalog is eljött volna, hogy eleget tegyen abbéli vágyának 
és  óhajának,  hogy láthassa  a  királyt,  és  mielőtt  meghal,  még  egyszer  megölelhesse  nővérét,  az 
anyakirálynőt.” Ezt követően a régi királynő bemutatta fivérének az orléans-i hercegnőt és Conti 

899 Louise  Françoise  de  La  Baume le  Blanc,  La  Vallière  hercegnő,  Vaujours  hercegnő  (1644–1710).  
Petitfils,  J-C.:  Louis  XIV.  i.  m.  751.  Az orléans-i  hercegnő udvarhölgye  volt.  1661-ben lett  a  király 
kegyencnője.  Négy  gyermeket  szült  neki.  A  hercegnő  kapcsolatukat  vallási  meggondolásból  bűnnek 
tartotta,  ezért  kétszer  is  megszökött  Versailles-ból,  és  kolostorba  vonult,  de  a  király  mindkétszer 
visszahozatta. Amikor Mme de Montespan lett XIV. Lajos hivatalos kegyencnője, La Vallière hercegnő a 
karmeliták párizsi  zárdájába vonult,  és ott is  halt meg.  Réz Pál:  Saint-Simon herceg emlékiratai.  Bp. 
1987. 231.
900 Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, Montespan márkiné (1640–1707). A férje Louis 
Henri de Pardaillan de Gondrin, Montespan márki (meghalt 1712-ben).  Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 
757. 1660-ban lett a királyné udvarhölgye, 1668-ban pedig a király szeretője. 1676-ban elvált a férjétől.  
XIV.  Lajostól  hét  gyermeke  született.  Csaknem  húsz  évig  nagy  befolyást  gyakorolt  Franciaország 
politikájára. Mme de Maintenon szorította ki XIV. Lajos kegyeiből. 1687-ben száműzték az udvarból, 
vidéki birtokára költözött, egy ideig zárdába is vonult. Utolsó éveiben rendkívül vallásos volt, mindvégig 
azt  remélte,  hogy  Mme de  Maintenon hamarosan  meghal,  és  ő  visszakerül  a  király  kegyeibe  és  az 
udvarba. Réz P.: Saint-Simon i. m. 122–123. Hogy ezt a célját elérje, állítólag a feketemágia eszközeihez 
is többször folyamodott élete során. Breton, G.: XIV. Lajos kegyencnői i. m. 111–128.
901 Marie-Angélique de Scorailles Roussile, Fontanges hercegnő (1661–1681). Petitfils, J-C.: Louis XIV. 
i. m. 744.
902 Papp Imre: A Napkirály. XIV. Lajos élete és kora. Bp. 1989. 198.
903 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 183.
904 Fülöp,  Anjou  hercege,  majd  orléans-i  herceg  (1640-1701),  Henriette  d’Angleterre,  az  orléans-i 
hercegnő férje. XIV. Lajos öccse, a Monsieur. Uo. 759.
905 Élisabeth d’Orleans, Alençon úrnője, majd Guise hercegnő (meghalt 1696-ban), Gaston d’Orléans 
leánya. Uo. 747.
906 Françoise Madelaine, Valois úrnője, majd Savoie hercegnő (1648–1664), Gaston d’Orléans leánya, II.  
Károly Emánuel savoyai herceg első felesége. Uo. 764.
907 IV. Fülöp ekkor 55 éves volt!
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herceget.  Charost  kapitány  úr908 az  őrségtől  rangjuk  szerint  szólította  az  előkelő  urakat  az 
udvartól, és bemutatta őket a spanyol királynak. Először Villeroy urat,909 majd a bíboros urat, akik 
mindketten  üdvözölték  Őfelségét,  és  ezután  következtek  a  többiek.  A  spanyol  király  Turenne 
marsallnak azt mondta, hogy nagyon sok álmatlan éjszakát okozott neki. Az üdvözlések után Haro 
herceg  bemutatta  a  spanyol  udvar  nagyjait  a  francia  királynak,  majd  ezután  a  két  uralkodó 
elkezdett  egymással  beszélgetni.  Időközben odavittek  egy  asztalt,  és  lefektettek  egy  szőnyeget  a 
földre,  amelyre  mindkét  király  letérdelt.  A  bíboros  úr  töltötte  be  a  francia  udvarban  a  nagy 
ceremóniamester  hivatalát,  és  átnyújtotta  a királynak az Evangéliumot  és  a keresztet.  Mindkét 
király  egyidejűleg  a  saját  anyanyelvén  esküt  tett  a  békére,  amelyet  megtörhetetlennek  és  örök 
érvényűnek nyilvánítottak. A francia király mindehhez még hozzátette,  hogy esküje a Katolikus 
Királlyal való örök barátságnak is szólt. Ezután még egyszer megölelték egymást. Amikor mindez 
lezajlott,  a körbenálló katonák üdvlövéseket  adtak le,  majd felharsantak a trombiták.  Mindkét 
király folyamatosan hátrálni kezdett  úgy, hogy még véletlenül se kerülhessenek egymás hátába. 
Közben  egymás  felé  tiszteletteljesen  meghajoltak,  amíg  az  előszobák  ajtajáig  nem  értek.  Ott 
ugyanabban a rendben, ahogyan érkeztek, eltávoztak.”910

A tárgyalásoknak otthont adó termet és az odavezető útvonalakat főleg a spanyol 
fél  részéről  pazarul  rendezték  be és  díszítették  fel.  A  Theatrum Europaeum erről  is 
élethűen tudósít:  „A szigeten levő termet,  amelyben a spanyol  és  a francia király találkozója 
megtörtént, pompásan feldíszítették. A terem 48 méter hosszú, 24 méter széles és 20 méter magas 
volt. A spanyol király Batteville bárónak 15000 koronát utalt ki csupa aranyban és ezüstben, hogy 
emellett még más fényűző dolgokat is vásároljon azoknak a hajóknak a díszítésére, amelyekkel a 
király  az  infánsnővel  és  az  egész  udvartartásával  a  szigetre  érkezett.  Az  említett  sziget  és 
Fontarábia között négyezer ember dolgozott azért, hogy az utakat mindenütt méltóvá tegyék arra, 
hogy  az  uralkodó  és  kísérete  elhaladjon.  A  franciák  hozzájárulásáról  a  „béke  szigetének” 
felékesítéséről eddig még nincsenek pontos információink.”911

Június 7-én XIV. Lajos és Ausztriai Anna egy nagy katonai csapat kíséretében 
—  íjászok,  testőrök,  muskétások,  kék  és  skarlát  egyenruhába  öltözött,  csipke 
nyakkendőt viselő könnyűlovasok — elmentek az infánsnőért. A fiatal hercegnő nem 

908 I.  Armand, Charost herceg, majd Béthune herceg (1641–1717), testőrkapitány, Calais kormányzója. 
Uo. 733.
909 Nicolas de Neufville, Villeroy herceg (1598–1685), Franciaország marsallja, XIV. Lajos kormányzója.  
Uo. 769.
910 TE  VIII.  1242–1244.  Daniel  de  Cosnac,  a  Monsieur (Anjou  hercegének)  első  udvari  lelkésze  a 
fentiekről a következőképpen számol be:  „Ott voltam a két király első találkozóján. Őfelsége, a király  
először üdvözölte a spanyol királyt és azt mondta neki, nagyon fájlalja, hogy idefárasztotta, és hogy ilyen  
fáradtságnak tette ki, amivel ez a hosszú utazás járt, és hogy távol kell lennie a királynétól és a fiától.  
Spanyolország  királya  minderre  azt  felelte,  hogy a  megtiszteltetés  és  öröm,  hogy  láthatja  a  francia  
királyt,  valamint  a  leánya  iránti  szeretete  miatt  szívesen  viselte  az  utazással  járó  fáradtságot.  A  
beszélgetés többi része nagyon rövid volt. Spanyolország királya délceg termetű volt, arca megnyerő, de  
úgy  tűnt,  hogy  gyengélkedik.  Annyira  ünnepélyes  és  komoly  volt,  hogy  nem  nézett  senkire.  Nagyon  
szerény öltözéket viselt, de kalapját nagyon szép gyémánt ékesítette (A Theatrum Europaeum is hasonló 
leírást adott IV. Fülöpről. l. később.). Ezután a két király visszatért saját szállására, egészen addig, amíg  
újra nem találkoztak ugyanezen  a helyen,  hogy aláírják és  letegyék  a béke  esküszövegét,  átadják az  
infánsnőt a királynőnek, a király anyjának, és hogy búcsút vegyenek, majd hazainduljanak. Az indulásra  
kitűzött  napon mindkét  király  megjelent  a  megbeszélt  időben,  Őfelsége,  a  király  az  egész  udvarral,  
Spanyolország királya pedig Don Luis de Haróval, Spanyolország összes grandjával és más urakkal. A  
terem közepén állt egy asztal, mintegy 2–3 láb széles, terítővel volt lefedve. A padlón két szőnyeg volt  
leterítve, a két király lakosztályában pedig egy–egy feszület volt elhelyezve. Mindkét királynak hoztak egy  
zsámolyt, amelyre letérdeltek, majd Franciaország részéről M. de Lionne, Spanyolország részéről pedig  
Pimentel  felolvasták  a  király  és  az  infánsnő  házassági  szerződését.  Az  infánsnő  francia  és  spanyol  
öltözéket  viselt.  A  házassági  szerződés  felolvasása  meglehetősen  sokáig  tartott,  és  amikor  véget  ért,  
mindkét király letette a békeeskü szövegét a saját feszületére.” Bély, L.: Louis XIV i. m. 55–56.  
911 TE VIII. 1244. Más forrás a következőképpen írja le a termet: „A közös terem nagyobb és előkelőbb  
volt, mint az előszobák, és a napfény csak egyetlen magasan elhelyezett ablakon át szűrődött be, a terem  
közepén két különböző színű bársonyszőnyeg jelezte a két Királyság elkülönítését.” Claude Dulong: Le 
Mariage  du  Roi-Soleil.  Paris,  1986.  Archives  du  Ministère  des  affaires  étrangères,  Mémoires  et 
documents France 166, fol. 175. Bély, L.: Louis XIV i. m. 56.   
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tudta atyját  elhagyni  anélkül,  hogy ne szorult volna össze a szíve. Háromszor térdre 
borult  atyja  előtt,  és  Fülöp  könnybelábadt  szemmel  háromszor  áldotta  meg  őt.  A 
hercegnő elvesztése  miatt  szomorkodó  spanyol  grandok megcsókolták  a  kezét  és  az 
uszályát.912 

A protokollnak megfelelően XIV. Lajos addig nem aludhatott egy szobában az 
ifjú királynéval, ameddig meg nem történt a közös egyházi esküvő. Mária Teréziát atyja 
hazautazása után Ausztriai Anna vette védőszárnyai alá:  „Másnap, június 7-én (május 28-
án) a két király újra meglátogatta egymást ugyanott és ugyanabban a rendben, mint előző nap, 
hogy elbúcsúzzanak egymástól. Az ifjú francia királyné hátramaradt újdonsült férjénél, a francia 
királynál, de egyelőre még az anyakirálynőnél volt a szállása. Amint Őfelsége búcsút vett leányától,  
és látta, hogy az ifjú királyné sírva fakad, őmaga is elérzékenyült, és minden jelenlevő meghatódott.  
A búcsú után az anyakirálynő az ifjú királynénak a sziget közelében lakomát rendezett.  Az ifjú 
királyné  csomagjait  24  málhásöszvér  szállította,  amelyek  mindegyike  nagy  karmazsinszínű 
takaróval volt borítva, és ezekre a takarókra a király és a királyné címereit szőtték. Mellette még  
négy  hintó  szállította  a  csomagjait,  amelyekben  nemes  hajadonok  ültek.  A  királyné  előrement 
Saint-Jean-de-Luzba, és Őfelsége égő fáklyafénynél este követte őket. Éjszakai étkezésre megálltak 
az anyakirálynőnél, aki Anjou hercegénél tartózkodott. Őfelsége bevezette feleségét, a királynét a 
szobájába, ahol mintegy negyedórán át egyedül maradtak, és utána a király visszament a saját 
szobájába. A fiatal királyné május 29-én reggel újra korán kelt, hogy írjon királyi atyjának, aki 
már készen állt az utazásra. A levelet a spanyol uralkodónak Villequier úr adta át. A Katolikus 
Király ezután hazautazott Madridba.”913

A  Theatrum  Europaeum szerzője  részletes  leírást  ad  a  spanyol  uralkodó  és 
leánya  külső  megjelenéséről,  étkezési  szokásairól,  valamint  Testőrségéről  is:  „Ami 
Őfelsége, a Katolikus Király külsejét illeti, akkoriban meglehetősen nagy termetű volt, arca sápadt,  
rövid hajat viselt, öltözéke nem volt hivalkodó, hanem egyszerű, hasonlóan egész udvartartásához.  
Hollandiai szövetből készült, olívaszínű öltözéket viselt, amelyet ezüstszegélyek nélkül készítettek el. 
Nagyon komoly és határozott volt minden cselekedetében. Keveset beszélt, és senkire sem tekintett 
hosszasan. Szerény megjelenése ellenére saját udvarában hatalmas pompával várták. Medina de las 
Torres  herceg  térden  állva  nyújtotta  át  neki  a  serleget,  és  minden  szolgáló  hasonlóképpen 
cselekedett, amikor megérkezett. Az általa fogyasztott ételek és fogások nem voltak különösebben 
ínyencségek, és azzal kezdte az étkezést, amivel a németek és a franciák befejezik: ugyanis előbb 
elfogyasztotta a sülteket, a spanyol bort és a gyümölcsöket,  majd az étkezést a főttételekkel és a 
levesekkel zárta. A Testőrsége a franciákéhoz képest nem volt nagy, mivel nem volt testőrszázada, 
vagy  svájciakból  álló  zsoldosai,  hanem  csak  mintegy  húsz  alabárdosa.  Az  infánsnő  vagy 
Franciaország jelenlegi  királynéja  kis termetű,  szép és  szerfelett  eleven arcú,  és nagyon kedves 
barna, ragyogó szemei vannak. Akkoriban csak három nemes hajadon hölgy volt mellette, akiknek 
Franciaországban vele kellett maradniuk.”914

Az  esküvői  misét  június  9-én,  szerdán  celebrálták  a  Saint-Jean-de-Luz-i 
templomban.  A  fekete,  drágakövektől  csillogó  ruhába  öltözött  király  és  az 
aranyliliomokkal  díszített  ruhát  viselő  leendő  királyné  a  bayonne-i  püspök  előtt 
mondták  ki  az „igent”.  A királyné  ezüsttel  hímzett  uszályát  féltestvérei,  Alençon és 
Valois kisasszonyok vitték. Ausztriai Anna sugárzott a boldogságtól, 59 évesen elérte 
élete fő célját.915 Ezzel végleg pont került a francia diplomácia egy jelentős sikerére. A 
pireneusi békében lefektetett francia térnyerés igazán most realizálódott. 1660. június 9-
től  (május  30-ától)  kezdve  XIV.  Lajos  jogosan  tarthatott  igényt  a  spanyol  trónra, 
ugyanakkor hatalmas nyomás alá helyezte I. Lipótot és az osztrák Habsburgokat, hogy 
hasonlóan rangos házassággal kiegyenlítsék ezt a hátrányt. 

„Június 9-én (május 30-án) az esküvői ceremóniák a francia király és a spanyol infánsnő 
között Saint-Jean-de-Luzban lezajlottak. Reggel a király menyasszonyáért ment. Majd dél körül 
pompásan öltözött  udvartartásukkal együtt  elvonultak a templomba egy hídon keresztül.  A híd 
mindkét oldalán katonák álltak sorfalat. A templomba való bevonulás sorrendje a következő volt. 

912 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 183.
913 TE VIII. 1244. 
914 TE VIII. 1244. 
915 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 183.
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Elől haladt a svájci  század száz katonája nagy dobpergés közepette,  magasba emelt  zászlókkal. 
Mögöttük  jöttek  a  trombitások  és  más  őrszázadok,  akiket  „Bec  du  Corbinnak”  neveznek,  az 
elnevezés a hollócsőr szóból származik, majd a régi őrség húsz nemese következett. Ezután jött a  
király  és  a  királyné.  A  király  feketébe  volt  öltözve,  a  királyné  pedig  francia  szokásoknak 
megfelelően a fején gyémántokkal ékesített koronát, vállán pedig arany liliomokkal hímzett királyi 
palástot viselt. A palástot Alençon és Valois hercegnők vitték utána. A hercegnők palástjait pedig 
Mesmes és Chastellet urak vitték, Feuillade úr pedig Carignan hercegnő916 palástját tartotta. Uzés 
herceg  vezette  a  királynét,  az  orleans-i  hercegnőt  pedig  istállómestere  kísérte,  uszályát  pedig 
Mancini  úr917 vitte  utána.  A királyt  és  a  királynét  Vardes  úr,  aki  nagy ceremóniamester  volt, 
bevezette a templomba. Egy emelvényhez vonultak, amely mint egy húsz lépésnyire állt az oltártól.  
Itt a király és a királyné egy baldachin alatt leültek. Az anyakirálynő egy másik emelvényen ült, a  
királyi pár jobb oldalán. Anjou hercege a király mögött foglalt helyet, Alençon és Valois hercegnők 
pedig a királyné mögött.  Az orléans-i hercegnő Carignan hercegnővel együtt egy térdeplő párna 
egy-egy oldalára térdepelt le. A bíboros úr a király mellett ült, a király legfőbb alamizsnaosztója,  
Coislin apát pedig a király mögött  foglalt  helyet.  A királyné mellett  helyezkedett  el  Lengres  és 
Deperignentz püspöke. Az oltár rácsától jobbra pedig a pápai követet és más külföldi követeket 
lehetett látni. A többi résztvevő között nem lehetett rangsorbeli sorrendet felfedezni. A bíboros úr 
átnyújtotta  a  királynak  és  a  királynénak  az  Evangéliumot  és  a  pireneusi  békevégzést,  hogy 
csókolják meg azokat. A bayonne-i püspök, aki a misét celebrálta, megáldotta a jegygyűrűt és a 
szokásos másik két aranyékszert, amelyek egy tálban voltak. Amikor a király átvette a püspöktől a 
gyűrűt,  felhúzta  a  királyné  ujjára,  és  azonnal  átadta  neki  az  aranyékszereket  is,  amelyeket  a 
bíboros úr vitt oda. Az alamizsnaosztó tálakat azonban egyrészt Coislin apát, mint a király legfőbb 
alamizsnaosztója, másrészt pedig a lengres-i püspök, a királyné legfőbb alamizsnaosztója tartotta. 
Bayonne  püspöke  közben  imákat  mondott,  majd  a  házasulandóknak  elmondott  egy  kis 
példabeszédet a házaséletről. A ceremónia után ugyanabban a rendben vonultak ki a templomból, 
mint  ahogyan bejöttek.  Ezután a régi  királynőnél  ebéden vettek  részt.  A fiatal  királyné reggel  
nagyon korán kelt, hogy az apjának levelet írjon. Este 7 óra körül az anyakirálynő karon fogta az  
ifjú királynét, és a királyhoz vezette, és ott Anjou herceg jelenlétében megvacsoráztak. Amikor a 
vacsora véget ért,  a király visszavonult.  Anjou hercege ekkor átnyújtotta neki ingét,  és Forcoal 
apátja, a király alamizsna ápolója imát mondott a nászágy felett. Az anyakirálynő ekkor az ágyhoz  
vezette a fiatal királynét, ezután pedig eltávozott. Mindenki a neki kijelölt helyére ment. A király a  
királynéval aludt este 11 órától másnap reggel 11 óráig. Miután Őfelsége még néhány napot pihent, 
az egész udvartartás június 6-án (16-án) felkerekedett. Lassan haladtak előre. Július 3-án (13-án) 
megérkeztek  Fontainebleau-ba,  ahol  a  király  fogadta  az  idegen  követek  gratulációit.  Ezután 
Vincennes-be mentek, ahol ugyancsak jókívánságokat fogadott. Ezalatt előkészítették a Párizsba 
való  ünnepélyes  bevonulást.  Erről  a  bevonulásról  a  főintendáns,  Párizs  kormányzója,  a  város 
ülnökei és tanácsosai gondosan tanácskoztak, hogy milyen ceremóniákkal rendezzék meg a királyi 
pár ünnepélyes párizsi bevonulását, hogy annak pompája és pazarsága semmiben ne szenvedjen 
hiányt.”918

 10.1.2 A királyi pár Párizsba való ünnepélyes bevonulása, a „Nagy Entrée”  

A királyi  pár  Párizsba  való  bevonulása  nem előzmények  nélküli,  hanem egy olyan 
diadalmi „műfaj”, amely visszanyúlik a késő középkorba.919 XIV. Lajos idejében az első 
916 Marie de Bourbon-Soissons, Carignan hercegnő (1606–1692). Uo. 736.
917 Philippe Julien, Nevers herceg (1641–1707). Uo. 755.
918 TE VIII. 1244–1245.
919 Párizs számára a legnagyobb ünnepi eseményt a király bevonulása (Entrée Royale) jelentette, amely a 
csillogó felszínen túl valójában a király és alattvalói (városi testületek és egyház) gondosan kiszámított  
párbeszéde volt. A bevonulás során különféle szimbolikus cselekedetek követték egymást: a Saint-Denis 
kapu felvonóhídját felhúzták, a Notre Dame főkapuja bezárva várta a királyt,  mivel az uralkodó csak 
akkor léphetett a városba, ill. a katedrálisba, ha megesküdött a városi és egyházi kiváltságok megtartására. 
A város különböző pontjain felállított állványokon misztériumjátékok, élőképek szórakoztatták a királyt,  
melyek valójában az uralkodónak szóló didaktikus célú üzenetek voltak az ideális királyról, amelyeket a 
város  fogalmazott  meg,  hol  a  békességre,  hol  az  igazságosságra,  hol  pedig  a  közjóra  helyezve  a 
hangsúlyt. A bevonulás során megfigyelhető hierarchia kemény csatározások eredményeként alakult ki, a 
menetben  az  elfoglalt  hely  előkelősége  mellett  megjelent  a  színek  rangsora  is  pl.  az  egyes  párizsi  
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ünnepélyes bevonulás Párizsba 1643-ban történt, mikor XIV. Lajos trónra lépett. 1649 
és 1652 között a francia főváros további bevonulásoknak volt a színtere, amelyeknek a 
polgárháború,  a  Fronde feletti  győzelmet  kellett  szimbolizálniuk.  1658-ban a  király 
Lyont kereste fel egy hivatalos látogatása során, ahová ugyancsak ünnepélyes keretek 
között  vonult  be.  A  kétségkívül  legjelentősebb  és  legnagyobb  szabású  bevonulás 
azonban 1660. augusztus 26-án zajlott le az uralkodó esküvője alkalmából, amelynek a 
Theatrum Europaeum is rendkívül nagy terjedelmet szentel.920 Ezt a bevonulást nem a 
kormány  szervezte  meg,  hanem  sokkal  inkább  a  prévot  des  marchands,921 aki 
egyenrangú volt a polgármesterrel, valamint a városi tanácsosok. Azonban a kormány 
felügyelte  mind  magát  a  ceremóniát,  mind  pedig  az  esemény  „tálalását”  a  korabeli 
publicisztikában. Délelőtt a király és a királyné egy baldachinos trónon helyet foglalva 
fogadta  a  város  és  az  ünnepi  menetben  elvonuló  különböző  testületek  hódolatát, 
beleértve  a  Parlamentet  és  az  Egyetemet  is.  A testületek  képviselői  kinyilvánították 
tiszteletüket a király felé, majd a nemesség kiválasztott tagjai is megtették ugyanezt. A 
város birtokbavételének jeleként  a  prévot  des marchands ünnepélyesen átnyújtotta  a 
királynak Párizs kulcsait. A Párizsi Parlament elnöke ezzel szemben viszonylag csekély 
szerepet játszott. Mélyen meghajolt a király előtt, majd továbbvonult. Mindez nem volt 
a véletlen műve. A Párizsi Parlamentnek szándékosan szántak alárendelt szerepet, ezzel 
is  kifejezve  a  királyi  hatalom erejét  a  Parlamenttel  szemben,  amely  a  Fronde alatt 

testületek  által  viselt  különböző árnyalatú  kék  színekben  (a  városi  vezetés  azúrkék,  a  kincstárnokok 
ibolyakék, a Parlament viszont csak zöldeskék színű fejfedőt viselt). Az egyházi körmenetből átvett, a 
király  feje  fölött  hordozott  baldachin  fontos  szerepet  kapott  a  ceremóniában  részt  vevő  mindkét  fél 
reprezentációjában: a szakrális tisztelettel övezett királyi fenség előtti hódolat mellett a városi közösségek 
presztízsét is emelte, hiszen hosszú viták után alakult ki, hogy mely céhek nyerik el azt a megtiszteltetést,  
hogy  felváltva  vihetik  a  baldachint  a  bevonulás  során.  A  ruhák  és  élőképek  mellett  a  bevonulások  
útvonala is jelentést hordozott, mivel a király első bevonulása mindig a Saint-Denis kaputól a hasonló 
nevű utcán és a Grand Pont hídján át a Notre Dame-ba vezetett. A királyi útvonal jelentőségét mutatta, 
hogy nem lehetett megszakítani, letérni róla az éppen aktuális úti cél könnyebb elérése végett. Novák V.: 
Információáramlás i. m. 129–132.
920 Az  Ancien Régime ceremóniatörténetében ez volt az utolsó nagy „királyi bevonulás”.  Petitfils, J-C.: 
Louis XIV. i. m. 184.
921 Bár eredetileg Párizs semmiféle önkormányzattal nem rendelkezett, a város érdekeinek képviseletét 
mégis magára vállalta egy testület, amely a gyakorlatban kisajátította a helyi hatalomgyakorlás bizonyos 
elemeit. Ez a testület a Vízi Kereskedők Hanzája (Hanse des marchands de l’eau) volt, amely 1171-től 
kezdve  széles  körű  privilégiumokat  élvezett  a  szajnai  hajózásban  és  áruszállításban.  Az  eredetileg 
kereskedelmi társulás a középkor végére a párizsi előkelők és leggazdagabb céhek (posztókereskedők, 
fűszerkereskedők,  pénzváltók,  aranyművesek,  vegyeskereskedők  és  szűcsök)  tagjainak  reprezentatív, 
anyagi és politikai előnyökkel is járó testületévé vált. Ezek a városi előkelők választották négyévente a  
kereskedők előjáróját (prévôt des marchands), valamint kétévente a munkáját  segítő négy tanácstagot 
(échevins). A kereskedők elöljárója ellenőrizte a Hanza kereskedelmi privilégiumainak betartását, ebből 
kifolyólag bíráskodott a gazdasági természetű ügyekben, őrizte a kikötők, piacok rendjét. Mint a város 
legjelentősebb testületének vezetője fellépett a város közös érdekeinek a védelmében is. A kereskedők  
elöljárója  a  királyi  hatalom  számára  is  hasznosnak  bizonyult,  mint  közvetítő  és  tárgyalópartner,  
elsősorban az adózás körüli viták során. A kereskedők elöljárójának jogköre lassan kiteljesedett, számos 
tisztségviselő,  gazdasági  ellenőr,  poroszló  munkáját  irányította,  továbbá  rá  hárult  a  város 
közbiztonságának  és  tisztaságának  a  fenntartása  (egészen  addig,  amíg XIV.  Lajos  létre  nem hozta  a  
párizsi  rendőrséget).  Mivel  az  éjjeli  őrség  és  a  városi  milícia  területi  alapon szerveződött,  így  az  ő  
kezében  összpontosult  a  város  kisebb-nagyobb  területi  egységeinek  (negyedek,  ötvenedek,  tizedek) 
vezetése is, ő irányította ezek vezetőit (quartenier, cinquantenier, dizainier).  A kereskedők elöljárójának 
a székhelye a Grève téren található Oszlopos ház (Maison aux piliers) volt. Legjelentősebb képviselői  
közé tartozott Étienne Marcel (1310 körül–1358) vagy Jean Jouvenel des Ursins (1360–1431). Később a 
kereskedők elöljárói a város céheinek megbecsült, vagyonos tagjai közül kerültek ki, azonban gyorsan 
váltották  egymást,  így  személyük  nem  hagyott  maguk  után  mélyebb  nyomot.  Novák  V.: 
Információáramlás i. m. 58–60.
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jelentős  ellenállást  fejtett  ki  a  királyi  család  intézkedéseivel  szemben.  Egy  kortárs 
véleménye szerint a Parlament „bűne” a Fronde alatt játszott szerepe volt.922 

 10.1.2.1 Az ünnepélyes párizsi bevonulás előkészületei  

A párizsi  Archives  Nationales-ban  található  a  Városvezetési  Hivatal  (Bureau  de  la 
Ville) iratanyaga, melyben részletes leírás található az esküvői előkészületekről, majd 
magáról  az  ünnepélyes  párizsi  bevonulásról  is.923 Ez  a  forrásanyag  ugyanakkor 
lehetőséget  kínál  arra  is,  hogy  összevetve  a  Theatrum  Europaeum megfelelő 
szövegrészeivel, annak hitelességét, forrásértékét mintegy modellszerűen alátámassza. 
A  levéltári  anyagokból  szinte  napról-napra  nyomon  követhető,  milyen  konkrét 
előkészületek  történtek  a  bevonulásra,  melyekben  kiemelkedő  szerepe  volt  a  Párizsi 
Városháza  Városvezetési  Hivatalának.  A levéltári  forrásokból  számos  olyan  érdekes 
részlet  is  kiderül,  melyek  révén  bepillantást  nyerhet  az  olvasó  a  korabeli  Párizs 
mindennapi  életébe,  társadalmi  összetételébe,  utcaszerkezetébe.  Ezzel  szemben  a 
Theatrum  Europaeum szerzője  az  ünnepi  bevonulás  leírására,  a  kész  tények 
ismertetésére helyezi a hangsúlyt, hiszen nyilvánvalóan a német olvasókat napi szintre 
lebontva nem érdekelték a legapróbb előkészületek,  hanem csak a „végeredmény”,  a 
„látványosság”.  A  Theatrum  Europaeum,  mint  forrás  hitelességét  a  közvetlenül  a 
vizsgált  események  helyszínén  és  idején  a  párizsi  Bureau  de  la  Ville  által  kiadott, 
ennélfogva a legautentikusabb forrásanyaggal összehasonlítva igyekeztem bemutatni.   

1660.  május  20-án,  pénteken  délután  3  órakor  a  kereskedők  elöljárója  és  a 
tanácsosok gyűlést  tartottak,  hogy megvitassák a király és a királyné  bevonulásának 
előkészületeit.  A kereskedők elöljárója ismertette  a király erre  vonatkozó utasításait, 
melyeket du Plessis államtitkár úrnak924 adott az esküvői szertartásról való visszatérése 
és a spanyol  infánsnővel,  a jövendőbeli francia királynéval Párizsba való bevonulása 
alkalmából. Az ünnepélyes diadalmenethez három díszes diadalívet kell emelni: az elsőt 
Saint-Antoine  külvárosában,925 a  másodikat  a  Saint-Denis  de  la  Chartres  hídnál,  a 
harmadikat  pedig  az  Új  Piacnál.  Ezenkívül  a  városi  testület  az  ilyen  alkalmakkor 
szokásos  tűzijátékokat  is  rendez.  Az  egész  bevonulásnak  fényűzően  és  hatalmas 
pompával kell történnie, amire 60000 frankot fog a város költeni.926  

Három  nappal  később  Dupin  ceremóniamester  elment  a  kereskedők 
elöljárójának és tanácsosainak gyűlésére, és átadta a király levelét, melyben meghívta 
őket június 25-re,  pénteken délután 4 órára a Notre Dame-ban tartandó  Te Deumra, 
hálaadásként  XIV.  Lajosnak  a  spanyol  infánsnővel  kötött  házasságáért.  Egyúttal 
megparancsolta  a  tüzérségi  kapitánynak,  hogy  díszsortüzet  adjon  le  a  városban.  A 

922 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 59.  
923 Városháza.  XIV.  Lajos  és  a  királyné  bevonulásával  kapcsolatos  okiratok,  1660 július–  augusztus  
(Bureau de la Ville. Minutes Concernant l’Entrée de Louis XIV et de la Reine à Paris, 1660 juillet et  
août) AN K 1000, Nr. 253. fol. 1–75.
924 Henri de Guénégaud, Plessis hűbérura.
925 1670-ben,  a  holland  háború  küszöbén  XIV.  Lajos  annyira  biztos  volt  a  győzelemben,  hogy 
megparancsolta  Párizs  elöljáróinak,  hogy rombolják  le  a  régi  erődöket  és  városfalakat,  töltsék  fel  a 
vizesárkokat,  és  a helyén  létesítsenek  egy,  az  egész  város  peremén végighúzódó,  fákkal  szegélyezett  
bulvárt azzal a céllal, hogy sétányként szolgáljon a város lakosainak. Az uralkodó a régi városfalakat  
szintén leromboltatta,  és  néhányukat  diadalívvel  helyettesítette,  pl.  a  Porte Saint-Denis-t  1672-ben,  a 
hadsereg rajnai  győzelmének emlékére  állították, majd két  évvel  később a Porte Saint-Antoine-t  és a 
Porte Saint-Martint. XIV. Lajos 1671-ben kezdte el építtetni az Invalidusokat, mely az előtte levő térből a 
minden irányba kiinduló széles sugárutakkal új építészeti stílust képviselt. Bernard, L.: The emerging i. 
m. 12–15.
926 AN K 1000, Nr. 253. fol. 1.
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polgároknak  pedig  utasításba  adták,  hogy  a  mondott  napon  este  8  órakor  házaik 
ablakába lámpásokat és égő mécseseket tegyenek, így jelezve, hogy örömünnep van. 
1660. június 25-én, pénteken a városi elöljárók, tanácsosok és más előkelőségek gyalog 
elmentek  a  Notre  Dame-ba,  a  Te  Deumra.  Este  8  órakor  elsütötték  az  ágyúkat, 
díszsortüzet  adtak  le  jelet  adván  a  polgároknak,  hogy tegyék  ki  a  lámpásokat  és  a 
mécseseket az ablakokba, amit azok buzgón meg is tettek.927 

1660. július 2-án a Városházán (Hôtel de Ville)928 2 órakor megtartott ülésen a 
kereskedők elöljárója és tanácsosai úgy döntöttek,  hogy mivel  a király és a királyné 
bevonulására tervezett 60000 frank nem elegendő, még további 40000-et fordítanak rá. 
Másnap a Városházán hozott döntés értelmében felkértek egy ezredest, hogy utasítsa 
kapitányait,  hadnagyait,  zászlósait,  hogy  minden  egyes  alájuk  rendelt  csapatból 
válasszanak ki harminc katonát, hogy fegyveresen álljon őrséget Őfelsége és a királyné 
bevonulásakor. A harminc katona közül tíz lándzsával, a többi pedig muskétával legyen 
felfegyverezve díszegyenruhába öltözve. A kereskedők elöljárója és tanácsosai a július 
9-i ülésen felkérték de Guénégaud elnököt, hogy ő legyen a csapatok főparancsnoka, 
amit ő nagy megtiszteltetésnek véve el is fogadott.929 

A  Városvezetési  Hivatal  1660.  július  19-én  kelt  rendelete  szerint  a  város 
bejáratánál,  a  Szent  Margit  utcánál,  a  Saint-Antoine  kolostorral  szemben  egy 
amphitheátrumot kell építeni.  A Városvezetési Hivatal továbbá megparancsolta, hogy a 
főhordómester  biztosítson  harminc  nagy  vízzel  teli  hordót  és  hatvan  lovat,  hogy 
öntözzék azt a területet, amelyen a királyi menet áthalad, hogy a lovaknak legyen kellő 

927 AN K 1000, Nr. 253. fol. 2.
928 Párizsnak két fő közigazgatási  szerve volt: a Városháza és a Châtelet. A Városházán elnököltek a 
városi  főtisztségviselők:  a  kereskedők  elöljárója  (prévôt  des  marchands)  és  a  négy  városi  tanácsos 
(échevins).  Fő  feladatuk  volt  a  kikötők,  valamint  a  Szajna,  a  Marne,  az  Yonne  és  az  Oise  folyók 
forgalmának felügyelete, egyúttal bírákként is működtek, hozzájuk tartoztak a hajósok és a kereskedők 
közötti peres ügyek.  A lakossággal  való kapcsolatot a nekik alárendelt  körzeti felügyelőkön keresztül 
tartották.  Egy régi,  bonyolult  rendszer  alapján  Párizst  közigazgatásilag  16  negyedre  (quartenier),  64 
övezetre  (cinquantaines)  és  256  (dizaines)  kisebb  körzetre  osztották,  aminek  mindnek  volt  egy-egy 
felelőse.  E komplex  szervezetet  eredetileg a milícia  felállítása céljából  hozták  létre  még XIV.  Lajos  
uralkodása  előtt,  a  17.  században  azonban  már  inkább  csak  ceremóniák,  ünnepségek  alkalmával 
működtek.  A  Fronde alatt  tanúsított  királyellenes  tevékenységük  miatt  XIV.  Lajos  még  maradék 
funkciójuktól is megfosztotta őket, így a 17. század végére csupán annyi feladatuk maradt, hogy jelentsék 
a  körzetükben  előforduló  bűnügyeket,  tűzeseteket,  járványokat  stb.  a  Châtelet  tisztségviselőinek, 
valamint, hogy bizonyos városi  adók beszedésénél  közreműködjenek.  A Városháza megkapta a város 
határánál az adóbérlők által beszedett behozatali vámok felét (amit pl. a bort, sört stb. a városba behozó  
kereskedők fizettek ki),  ami a főváros fő jövedelemforrását  jelentette.  A Városháza egyéb bevétele a  
hidak  őrbódéinak,  üzletek,  húsárusító  bódék,  stb.  bérleti  díjából,  vagy pl.  a  város  tulajdonában  levő 
vízimalmokból,  a  kikötői  hajók  bérlőitől  stb.  származott.  Mivel  a  körzetfelelősökhöz  hasonlóan  a 
Városháza is a Fronde lázadóival szimpatizált, XIV. Lajos nem bízott az intézményben, és az már nem 
játszott  többé  fontos  szerepet  Párizs  politikai  életében,  csupán  közigazgatási  (adminisztratív)  és 
ceremoniális  jelentőséggel  bírt.  Az  egykor  a  kereskedelmi  arisztokráciából  választott  kereskedők 
elöljárója ezentúl királyi tisztségviselő lett, akit kétévente választottak, és akit gyakorlatilag maga XIV. 
Lajos  jelölt  ki.  A Châtelet-ban Párizs elöljárójának  (prêvot  de Paris – aki  nem azonos a kereskedők 
elöljárójával,  aki  a Városházán székelt) igazságszolgáltatási  székhelye  volt. A Châtelet  egyben városi 
börtönként és igazságügyi  hivatalként is funkcionált. A 15. század végétől kezdve Párizs elöljárójának 
nevében középosztályból származó helyettesei tárgyalták a pereket. XIV. Lajos uralkodása idején Párizs 
elöljárójának a következő magisztrátusai voltak, akik ténylegesen vezették a Châtelet-t: polgári, bűnügyi 
és két különleges. Bár eredetileg a Városháza a vízi, a Châtelet pedig a szárazföldi kereskedelmi ügyekkel  
foglalkozott, a két hivatal között gyakoriak voltak az összetűzések és viták, olyannyira, hogy 1700-ban  
XIV. Lajos törvényben megparancsolta, hogy kerüljék a vitákat, ill. próbálják azokat békésen elrendezni. 
Egyébként 1700-ban a vita az osztrigakereskedelem felügyelete miatt robbant ki, amit végül a Châtelet  
nyert  meg, holott a folyóval volt kapcsolatos. A két hivatal közötti hatásköri összeütközések azonban 
megnehezítették a város vezetését. Bernard, L.: The emerging i. m. 31–49.
929 AN K 1000, Nr. 253. fol. 2–4.
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mennyiségű takarmányuk. A költségeket a város adószedői fogják megfizetni az erről 
kiadott rendelet értelmében.930 

1660.  július  20-án,  kedden  a  hat  kereskedőtestület  vezetőit  délelőtt  10  órára 
behívatták a Városvezetési  Hivatalba.  A kereskedők elöljárója közölte velük,  hogy a 
király legfőbb óhaja, hogy a majdani bevonulás napján hitvesének, a királynénak olyan 
fényes és pompás ünnepséget rendezzenek, mely hűen tükrözi az egész nép túláradó 
örömét a boldog frigy megkötése alkalmából. A városvezetés azért hívatta be őket, hogy 
támogassák  az  ünnepi  bizottság  költségeit,  és  hogy  a  királyi  személyek  feje  fölött 
baldachinokat tartsanak, amikor azok egy-egy helyen megállnak. A hat testület vezetője, 
M.  Outry  azt  válaszolta,  hogy  megtisztelőnek  érzik,  hogy  részt  vehetnek  az 
ünnepségeken,  és  testületenként  hat  főre  emelik  az  ünnepségeken  szolgálattevők 
számát,  így  a  városi  tanácsosokkal  együtt  már  negyven  fő  lesz,  ami  elegendőnek 
bizonyul  a két királyi  baldachin tartásához. M. Outry kérte a Városvezetési Hivatalt, 
hogy  engedélyezzenek  különbségtételt  a  szőrmekereskedők  öltözékében  a 
borkereskedőkkel szemben: engedélyezzék, hogy a szőrmekereskedők a ruháikat díszítő 
farkasszőrmén  kívül  másfajta  kalapot  is  viseljenek,  a  borkereskedők  pedig  arany 
szalagot hordhassanak.931

1660. július 23-án a Városvezetési Hivatal megparancsolta a Tireranderie utca 
minden  lakójának,  hogy a  házaik  előtt  levő  köveket,  törmelékeket,  szemetet  három 
napon belül távolítsák el. Ugyanezen a napon a kikötői negyed kapitánya panaszt tett a 
Városvezetési Hivatalnál, mert a Szent Pál kapunál a matrózok megtagadták a tisztek 
azon  parancsát,  hogy  majd  álljanak  készenlétben  és  fegyverben  az  ünnepélyes 
bevonulásra a mondott napon és órában, mire a tiszteket a vízbe hajították.932 

Másnap  a  kereskedők  elöljárója  egy  beadványban  panaszt  tett  a  királynál, 
miszerint  július  23-án  Franciaország  kincstárnokai  több  emelvényt  lebontattak, 
melyeket  pedig  a  kereskedők  elöljárójának  a  parancsára  emeltek.  A  király 
megparancsolta, hogy az emelvényeket sürgősen állítsák helyre, és vizsgálatot indítottak 
azok ellen, akik lebontották az állványzatokat.933 

XIV. Lajos 1660. július 28-án, Vincennes-ben engedélyt adott főkísérőinasainak, 
René  Dechamps-nak  és  Joannes  Dancerains-nak,  hogy  az  ünnepélyes  bevonulásra 
építsenek  három emelvényt.  Egyet  a  Charonne  utca  sarkán,  amely  a  Saint-Antoine 
külváros főutcájába torkollik, egy másodikat a Szent Margit utca sarkán, annak helyére, 
melyet Franciaország kincstárnokai leromboltattak, és egy harmadikat pedig szintén a 
Saint-Antoine utcába torkolló Traversiere utca sarkán.934

1660. július 30-án a borkereskedők által benyújtott beadványra a Városvezetési 
Hivatal elrendelte, hogy a borkereskedőknek az előző bevonuláskor viselt öltözékben 
kell a királyi pár bevonulásakor megjelenniük: kék bársony ruhában, fekete kalapban, 
rajta  ezüstszínű  szalaggal,  lóháton  a  nekik  megadott  helyen,  napon  és  órában. 
Ugyanezen a napon a Városvezetési Hivatal szabályozta a posztókereskedők viseletét is 
az ünnepélyes királyi bevonulásra. Ők fekete bársony öltözéket viselnek majd, éppúgy, 
mint II. Henrik 1549-es és IX. Károly 1571-es bevonulásakor, és nem pedig az utóbbi 
időben szokásossá vált barna színűt.935  

930 AN K 1000, Nr. 253. fol. 4.
931 AN K 1000, Nr. 253. fol. 5–6.
932 AN K 1000, Nr. 253. fol. 7. Azzal kapcsolatban nem találtam utalást, hogy ennek milyen retorzió lett a 
következménye. 
933 AN K 1000, Nr.  253. fol.  7–8. Ezt a határozatot  1660. július 24-én adta ki a király magántitkára 
(colonel privé), Larice. Az emelvények, állványzatok tribünként szolgáltak, ahonnan a város lakossága 
szemlélhette a királyi pár bevonulását. 
934 AN K 1000, Nr. 253. fol. 8.
935 AN K 1000, Nr. 253. fol. 8–9.
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1660. augusztus 1-én a Városvezetési  Hivatal  vezetői Vincennes-be vonultak, 
hogy  üdvözöljék  a  királyt  házasságkötése  alkalmából.  A  kereskedők  elöljárója  a 
Városvezetési Hivatal kíséretében térdelve köszöntötte a királyt és a királynét.936 

1660. augusztus 3-án kiadott határozatában a király ismét megerősítette, hogy 
kizárólag a kereskedők elöljárójának és a városi tanácsosoknak van joguk elrendelni az 
uralkodói pár bevonulására építendő díszes emelvényeket  és egyéb dolgokat, melyek 
megkönnyítik  és ünnepélyessé teszik a bevonulást.  Aki ezt megszegi,  az 1000 frank 
büntetést fizet.937 

Három nappal később a Városvezetési  Hivatal  elrendelte,  hogy Saint-Antoine 
külváros főutcájának teljes hosszában építsenek a bevonulásra ünnepi emelvényeket.938

1660.  augusztus  9-én  a  Városvezetési  Hivatal  elrendelte,  hogy  a  Párizs 
különböző negyedeiben élő szabók egy századot alkotva szintén vonuljanak a királyi 
pár elé, és a hadsereg ezredesei, kapitányai, hadnagyai és tisztjei osszák be őket, hogy 
kinek mi legyen a feladata a századon belül.939  

1660.  augusztus  12-én  Vincennes-ben  kiadott  pecsétes  levélben 
megparancsolták a kereskedők elöljárójának és tanácsosainak, hogy tegyék közzé940 az 

936 AN K 1000, Nr. 253. fol. 9.
937 AN K 1000, Nr. 253. fol. 10.
938 AN K 1000, Nr. 253. fol. 11.
939 AN K 1000, Nr. 253. fol. 11.
940 A városi kikiáltó (crieur public) működése a különböző események ünnepélyes  kihirdetése mellett 
magában  foglalta  a  királyi  győzelmek  vagy  dinasztikus  események  alkalmából  elrendelt  körmenettel 
egybekötött  misék,  közös  könyörgések  és  Te  Deum nyilvános  közzétételét  is.  Ezek  a  ceremóniák  a 
Monarchia hatalmát építették fel minden alkalommal újra meg újra, mivel a távol levő király akaratát és 
tetteit  közvetítették  rendkívüli  intenzitással  az  alattvalók  életébe.  A  kikiáltó  egy  társadalmi  szerep 
betöltője  volt,  az  „információt  továbbító  hang”.  A  kikiáltás  lefolyását  alapvetően  a  bevett  szokások 
határozták  meg.  A  szövegek  lehettek  nagyon  rövidek  is,  három-négy  mondat  terjedelműek,  máskor 
azonban részletekbe menő rendeleteket olvastak fel. A rendeletek természetüknél fogva a királyi vagy a 
helyi hatalom akaratát közvetítették a párizsiakhoz, alapvető céljuk a parancsolás vagy a tiltás volt. A 
rendeletek többségének megfogalmazásában az első, kiemelt helyre nem valamiféle hatalmi viszonyokat 
kifejező,  engedelmességre  felszólító  kifejezés  került,  hanem  a  tudásra,  ismeretre  utaló  forma,  pl. 
„Tudatjuk mindenkivel”, „Tudni való, hogy…”, de gyakran előfordulnak hosszabb, több mondatból álló 
bevezető részek is, amelyek valamiképpen indokolják a rendelet kiadását. A kezdő mondatok utalhatnak 
arra is, hogy a kihirdetendő rendelet már közismert, vagy legalábbis annak kell lennie. A kihirdetések  
keretét a király és a közvélemény párbeszéde adta, melynek során az irányító szerep a hatalomé volt. A 
hatalom  döntött  az  alattvalókkal  közölt  információkról,  a  döntések  hátterében  meghúzódó  okok 
feltárásáról.  A  hatalom  nem  bizonyult  közlékenynek,  a  magyarázatként  megjelenő  elemekkel 
meglehetősen szűkmarkúan bánt. A rendelet érvénybe lépése annak kihirdetésétől kezdődött, ezért azokat 
a megfelelő helyeken és formában tették közzé. A kihirdetés első fóruma a Párizsi Parlament volt, ehhez  
gyakran  társult  a  Châtelet  bírósága  és  a  Számvevőszék.  A  legszélesebb  nyilvánosságot  azonban  a 
kereszteződéseknél  történő  kihirdetés  jelentette,  erről  a  királyi  elöljáró  (prévôt)  gondoskodott  (ő 
irányította Párizst, és a Châtelet erődjében működött. Hatásköre megegyezett a tartományokat igazgató 
királyi  tisztségviselők,  a  baillik  jogkörével.  Novák  V.:  Információáramlás  i.  m.  56.).  A  kikiáltó 
személyesen jelent meg különböző összetételű kíséretével. Címe a következő volt: „Őfelsége, a király 
esküdt  kikiáltója  Párizs  városában”,  ezt  a  tisztséget  egyszerre  csak  egy  személy  viselhette,  emellett  
azonban létezett a kikiáltók céhe is. A kikiáltás alapvetően egy hangokra épülő rituálé, az emberi hang a  
hatalom üzenetét közvetítette az egybegyűlt hallgatóságnak. A kikiáltás menetrendje a következő volt:  
egy, a kikiáltásban részt vevő személy először felolvasta a rendelet szövegét, majd vagy ő, vagy valaki  
más  a  parancsot  és  a  tiltást  megismételte  kiáltó  formában.  Mindehhez  ünnepélyesebb  esetekben 
trombitaszó csatlakozott, a legörvendetesebb eseményeket (pl. békekötés, pápaválasztás) harangzúgás is  
kísérte, amely azonban nem korlátozódott pusztán a szóbeli kihirdetés idejére. A harangzúgás valamiféle 
átmeneti rítushoz tartozott, a háborúból a békébe való átlépést jelezte, bajelhárító erőt is tulajdonítottak 
neki, miszerint megakadályozza az ellenségeskedések visszatérését. Az ilyenkor egész nap zúgó harangok 
miatt senki nem vonhatta ki magát a hatalom által közvetített kollektív örömből. A kikiáltás auditív oldala 
mellett  rendkívül  jelentős  szerepet  játszott  a  vizualitás  is.  Az oklevél,  mint  tárgy képviselte  a  benne 
foglalt hatalmi akaratot, a pecsétek színei, a pecséteket tartó szalagok a rendelet fontosságára és a kiadó 
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uralkodói pár augusztus 26-i ünnepélyes bevonulásának a hírét, másnap pedig vegyenek 
részt a Te Deumon.941 

1660. augusztus 13-án utasították Dronart ezredest, hogy a következő kedden és 
a rákövetkező napon küldjön el  egy íjászt az Új Piactér  oszlopcsarnokába,  hogy ott 
felügyeljen, amíg a dekorációként szolgáló festményeket el nem helyezik.942 

Másnap a Városvezetési Hivatal utasította az egyik Szajnán átívelő híd bérlőit, 
hogy állítsák helyre a híd kövezetét.943 

1660.  augusztus  18-án  közzétették  a  királyi  pár  augusztus  26-i  ünnepélyes 
bevonulásának a  hírét,  hogy mindenki,  akinek jelen kell  lennie,  álljon készenlétben. 
Ugyanezen  a  napon  utasították  az  altiszteket,  hogy  kötelezzék  a  körzetükben  lakó 
polgárokat, hogy azokban az utcákban, ahol az uralkodói pár végigvonul, vegyék le az 
ereszcsatornát  vagy cégtáblát,  és  távolítsák  el  a  műhelybódékat,  szerszámokat  is.  A 
bevonulás napján minden ház elé öntsenek ki három vödör vizet reggel 9-kor és délután 
3 órakor,  ezenkívül  minden házban legyen egy fáklya,  amit  meggyújthatnak arra  az 
esetre, ha a királyi pár csak az est leszálltát követően érné el a Louvre-t, és tegyék ki a  
legszebb  szőtteseiket  a  házaik  elé.  Továbbá  minden  rendű  és  rangú  embernek 
megtiltották, hogy augusztus 26-án, csütörtökön reggel 5 órától egészen a bevonulásig 
hintóval, lovaskocsival, szekérrel vagy taligával azokon az utcákon áthaladjanak, ahol 
Őfelségéék ünnepélyesen bevonulnak. Ez alól a Pont Neuf kivételt képezett. Ellenkező 
esetben  az  említett  hintókat,  lovaskocsikat,  szekereket,  taligákat  elkobozzák.  Testi 
fenyítés terhe mellett a bevonulás napján szinte minden rangra való tekintet nélkül tilos 
bárkinek is az oszlopcsarnokokban és a boltívekben díszletként elhelyezett festmények, 
domborművek közelébe menni, ott tartózkodni, és azokat megrongálni. A Városvezetési 
Hivatal  pénzbüntetés  terhe  mellett  megparancsolta,  hogy  a  Saint-Antoine  külváros 
főutcáján lakók augusztus 23-án,  24-én és  25-én kellő  mennyiségű vizet  öntsenek a 
házaik elé, hogy jól fellocsolják és letisztítsák az utcát.944 

A kőműveseket  és  ácsokat  pedig  utasították,  hogy bontsák  le  mindazokat  az 
emelvényeket, melyeket nem tartanak elég erősnek ahhoz, hogy elbírják a rajta helyet 
foglaló személyeket, hogy elkerüljék az esetleges baleseteket. Dronart ezredesnek, az 
íjászok parancsnokának megparancsolták, hogy a következő csütörtökön, augusztus 26-
án, reggel 5 órakor háromszáz íjásszal jelenjenek meg a Városháza előtti téren lóháton, 
díszegyenruhában, fegyveresen, de puskapor és golyó nélkül. A Városvezetési Hivatal 
nevében  a  kereskedők  elöljárója  elrendelte  a  hat  céhtestület  felügyelőinek,945 hogy 

személyére  utaltak.  A  kora  újkorban  terjedt  el,  hogy  a  felolvasott  szöveget  plakát  formájában  is 
kifüggesztették  a  város  különböző pontjain  (pl.  egyházi  intézmények,  királyi  hatalom támaszpontjai, 
gazdasági  csomópontok  –  a  kihirdetések  helyszíne  nagyban  függött  annak  tartalmától,  de  a  népes 
útkereszteződések voltak a leggyakoribb kihirdetési helyszínek). Egyes rendeletek közzététele akár több 
napig is eltarthatott. A legtöbb kikiáltás szombaton történt – valószínűleg a vásár miatt (pl. Halles piac). 
Uo. 80–97.   
941 AN K 1000, Nr. 253. fol. 11.
942 AN K 1000, Nr. 253. fol. 11.
943 AN K 1000, Nr. 253. fol. 12. 
944 AN K 1000, Nr. 253. fol. 12–13.
945 A 17. században Párizs gazdasági élete még mindig a középkori eredetű céheken alapult. A céheket  
eredetileg a kereskedők és iparosok maguktól szervezték, majd bejelentették és jóváhagyatták a Châtelet-
nál, az uralkodók pedig egészen a 16. századig engedékenyek voltak velük szemben. Egy 1597-es törvény 
alapján  minden  céhtagnak  foglalkozása  fontosságától  függően  maximum  1  écu (tallér)  adót  kellett 
fizetnie. Azonban nagyon sok volt a céhen kívüli, ún. szabadmunkás, aki ezt nem fizette meg. XIV. Lajos 
a holland háború kezdetén financiális okokból 1673-ban elrendelte, hogy minden francia városi munkás 
lépjen be valamilyen céhbe. Ezáltal pl. 100 iskolamester, 60 szobrász, 300 ócskás, 50 pöcegödörtisztító és 
még  sokan  mások  váltak  megadóztathatóvá.  A  törvény  szükségességét  jelzi,  hogy  a  céhek  száma 
jelentősen megemelkedett: az életbe lépését követően 1672-ben működő 60-ról 83-ra, majd 1691-re már 
129-re nőtt. Miután csaknem valamennyi párizsi mesterséget sikerült céhekbe kényszerítenie, 1691-ben 
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minden  egyes  testületből  hatan  jelenjenek  meg  augusztus  26-án,  csütörtökön  a 
Városháza  előtt  lóháton,  feldíszített  nyeregben,  díszöltözékben,  kalapban  és  rajta 
szalaggal  az  ünnepélyes  bevonulás  napján,  hogy tartsák  a  baldachinokat  Őfelségéék 
fölött. A Saint-Antoine kaputól a Sully palotáig a posztókereskedők négy felügyelője 
viszi majd a király és a királyné baldachinját a városi tanácsosokkal együtt, oly módon, 
hogy egy-egy baldachint  elől  két  posztókereskedő  felügyelő,  hátul  pedig  két  városi 
tanácsos  tart.  A  Sully  palotánál  a  két  másik  posztókereskedő  felügyelő  és  hat 
fűszerkereskedő  felügyelő  átveszi  a  két  baldachint,  és  a  Montparnasse  diadalívig,  a 
Baudoyer  kapuig  viszi,  majd  a  Baudoyer  kaputól  a  két  baldachint  a  rőfösök  hat 
felügyelője és két szőrmekereskedő viszi tovább a Saint-Denis de la Chartres diadalívig, 
innen  pedig  átadják  négy  szőrmekereskedőnek  és  négy  szőtteskereskedőnek,  akik  a 
baldachinokat egészen a Dauphine térig segítenek vinni. Végül a Dauphine tértől két 
szőtteskereskedő és hat aranyműves viszi a baldachinokat egészen a Louvre-ig.946 

1660. augusztus 21-én egy ezredessel közölték, hogy a király még ünnepélyes 
bevonulása előtt szemlét akar tartani a felvonuló csapatok felett, hogy utasításokat adjon 
nekik. A seregszemlére augusztus 23-án kerül sor.947

Másnap a Városvezetési Hivatal elrendelte, hogy ki kell függeszteni, és közhírré 
kell  tenni  egy  figyelmeztetést,  amelyben  minden  teher-és  személyszállító  hajónak, 
bárkának,  azok  kapitányainak,  kormányosainak  felhívták  a  figyelmét,  hogy  az 
ünnepélyes  bevonulás  befejeztével,  amikor  a  Louvre  előtt  tűzijátékot  rendeznek  a 
folyón, száz méteres körzetben kerüljék el a környéket a balesetek elkerülése végett. 
Továbbá elrendelték, hogy a Louvre közelében tartózkodó, szénát, fát vagy egyéb árut 
szállító  hajók  kellő  távolságra  húzódjanak  vissza,  hogy ne  zavarják  a  Louvre  előtti 
tűzijátékot,  és  ne  akadályozzák  Őfelségéék  előtt  a  kilátást  a  matrózok  által  a 
tiszteletükre  a  folyón  rendezendő  vízi  ünnepségen.  A  Városháza  augusztus  18-i 
rendelete  értelmében  a  bevonulási  útvonalon  elhelyezett  díszemelvények  közelében 
lakó polgárokat  terheli  a felelősség  az esetleges  rendbontásokért.948 A Városvezetési 

XIV.  Lajos  át  akarta  alakítani  a  céhek  vezetésének  rendszerét  oly módon,  hogy a korábbi  választott 
rangidős  elöljárók  helyett  a  tisztség  pénzért  legyen  megvásárolható,  és  a  céhek  kormányhivatalokká 
váljanak.  Végül  azonban  XIV.  Lajos  megengedte  a  pánikba  esett  céhelöljáróknak,  hogy 
visszavásárolhassák  tisztségeiket,  így  1691  és  1694  között  a  céhek  6000000  livres-t  fizettek 
Franciaországnak, hogy továbbra is maguk választhassák meg elöljáróikat. A céhmesterek és elöljárók 
felett toronymagasan állt az ún. hat testület, amelynek tagjait elsősorban a rendelkezésükre álló vagyonuk 
különböztette  meg  a  többiektől.  Jelentőségüket  és  fontosságukat  tekintve  politikai  szempontból  nem 
sokkal a Parlament, a Városháza és a Châtelet mögött következtek. Hogy mely céhtípusok kerültek be a 
hat testületbe, az változó volt, az adott tevékenység jelentőségétől függően. A hat testületen belül is volt 
egy rangsor, ami elsősorban az ünnepélyes felvonulásokon vált jelentőssé. Ezt Franciaország pénzügyi 
tisztségviselői igyekeztek is kihasználni: pl. a rőfösöknek felajánlották, hogy a harmadik helyről az első 
helyre kerülhetnek, ha „kölcsönadnak” 50000 livres-t XIV. Lajosnak a holland háború finanszírozásához, 
azonban ők visszautasították az ajánlatot. Bernard, L.: The emerging i. m. 108–117.   
946 AN K 1000, Nr. 253. fol. 14.
947 AN K 1000, Nr. 253. fol. 15.
948 Hat  évvel  később,  1666-ban  a  párizsi  közigazgatás  modernizálása  érdekében  XIV.  Lajos  Colbert 
segítségével létrehozott egy magasszintű bizottságot, a Rendőrségi Tanácsot (Conseil de Police), amely 
javaslatokat dolgozott ki. A Tanácsot Séguier kancellár vezette, és tagjai voltak Colbert, Villeroy marsall,  
a későbbi kancellár d’Aligre (1592–1677) és nyolc államtanácsos. Javaslataik alapján újjászervezték az 
utcák takarítását, megemelték az éjjeli őrség számát, hogy az utcák biztonságosabbá váljanak, bevezették 
az utcai  világítást.  1667 márciusában pedig létrehoztak egy legfőbb rendőrségi  hivatalt,  a Rendőrségi  
Főmagisztrátust. Ezáltal kettévált a közigazgatás és az igazságszolgáltatás. Ennek a hivatalnak az első 
vezetője Nicolas de La Reynie volt. A Rendőrségi Főmagisztrátust létrehozó rendelet 22 sorban írta le a  
hivatal  feladatkörét.  Hozzá  tartozott  többek  között  az  utcák  tisztán  tartásának  felügyelete,  tűzoltás, 
árvízvédelem,  a  város  élelmiszerellátása,  árak  ellenőrzése,  vásárok  és  piacok  felügyelete,  fogdák, 
kocsmák, bordélyházak ellenőrzése, tiltott gyülekezések és más rendbontások kivizsgálása, továbbá céhek 
ellenőrzése,  súlyok  és  mértékegységek  vizsgálata,  a  könyvkereskedelemre  vonatkozó  szabályozás, 
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Hivatal  utasította  a palota óratornyának felelősét,  hogy a bevonulás napján reggeltől 
kezdve  egészen  estig,  az  ünnepi  rendezvény  végéig  gondoskodjon  róla,  hogy  az 
óratorony harangjai megkonduljanak.949 

A  rangidős  városi  tanácsost  pedig  felszólították,  hogy  a  bevonulás  napján, 
augusztus  26-án,  reggel  5  órakor  jelenjen  meg  díszöltözékben,  lóháton a  Városháza 
előtt,  másnap pedig reggel 9 órakor vegyen részt a Notre Dame-ban hálaadásként és 
örömünnepként tartandó Te Deumon, ahol az uralkodói pár is jelen lesz. Hasonlóképpen 
utasították a kerületek vezetőit, hogy a  Te Deum napján lóháton jöjjenek a Városháza 
elé,  kerületük  polgárait  pedig  értesítsék,  hogy aznap  tegyenek  házaik  ablakába  égő 
lámpásokat  és gyertyákat,  házaik előtt  pedig rakjanak tűzet.  Az íjászok parancsnoka 
utasítást kapott, hogy 26-án, az ünnepi bevonulás napján, négy őr már hajnali 4 órakor 
gyalogosan jelenjen meg a trónemelvénynél, a többiek pedig lóháton, reggel 5 órakor 
vonuljanak  oda.  Másnap,  27-én  pedig  íjaikkal  és  alabárdjaikkal  felfegyverkezve 
sorakozzanak  fel  a  Notre  Dame-ban  tartandó  Te  Deum alkalmából  a  székesegyház 
előtt.950 

XIV.  Lajos  1660.  augusztus  23-án  a  következő  parancsot  adta  ki:  „Őfelsége 
legfőbb óhaja szerint megparancsoltatik, hogy a környezetében levő nagykövetek, akik elkísérik őt 
az  ünnepélyes  bevonuláskor  Saint-Antoine  külvárosába,  a  trónjához  legközelebb  eső  helyen 
tartózkodjanak,  és  kényelmesen  várakozzanak,  mindaddig,  amíg  a  királyi  menet  odaér,  majd 
onnan elindul. Éppen ezért megparancsolja,  hogy a legközelebbinek és legkényelmesebbnek ítélt 
házat foglalják le e célra, a bérlők tulajdonosának a lehető legteljesebb kárpótlása mellett.”951 

Ugyanezen  a  napon  a  városi  tanácsosok  nevében  a  Városvezetési  Hivatal  a 
„város  tüzérségi  kapitányának,  René  Gregoire-nak  megparancsolja,  hogy  vitesse  az  ágyúkat  a 
Saint-Antoine kapunál levő sugárútra, hogy ott az említett ágyúkat elsüssék, mihelyt Őfelségéék 
belépnek a városba. Majd másnap, augusztus 27-én, pénteken, vitesse át az ágyukat a folyópartra, 
hogy  ott  is  elsüssék  őket,  amikor  a  Notre  Dame  templomban  felhangzik  a  Te  Deum”.  A 
Városvezetési Hivatal továbbá utasított egy ezredest, miszerint „felkérjük Önt, hogy adja 
ki  a  szükséges  parancsokat,  hogy  csütörtökön,  augusztus  26-án,  a  király  és  a  királyné 
bevonulásának napján az ezrede álljon teljes  fegyverzetben,  és  reggel  5  órakor induljon útnak, 
hogy  felvegye  az  Önnek  korábban  megküldött  utasításunk  szerinti  állomáshelyét,  továbbá 
gondoskodjon róla,  hogy senki ne akadályozza katonái átvonulását, még a legszűkebb utcákban 
sem.”952 

1660.  augusztus  23-án  részletes  utasítást  tettek  közzé  az  uralkodói  pár 
bevonulására kivezényelt és az Henri de Guénégaud által vezetett párizsi katonaságnak. 
Ennek  értelmében  minden  egyes  század  kétharmada  vállon  átvetett  muskétával, 

fegyvertartásra  vonatkozó  rendeletek  végrehajtása  és  még  sok  egyéb.  A  közrend  fenntartása  48  ún. 
vizsgálóbiztoson (komisszár) keresztül történt. A körzetükben lakók tudták a címüket, és nekik jelentették 
a bűnügyeket, a komisszároknak pedig éjjel-nappal elérhetőnek kellett lenniük, hogy elrendezzék a kisebb 
vitákat stb. Súlyosabb esetekben kikérdezhették a vitázó feleket, és előkészíthették ügyüket a Châtelet-
ban folyó perhez. A Rendőrségi Főmagisztrátus létrehozásával a közigazgatás terhei még súlyosabban 
nehezedtek  a  Châtelet-ra.  A  Városháza  hagyományos  szerepe  — mint  a  város  kincstára  — viszont 
változatlan  maradt.  Bernard,  L.:  The  emerging  i.  m.  40–47.  A rendőri  erőknek  a  rendőrparancsnok 
kezében történő összpontosításán kívül megszervezték az utcák kivilágítását, a tűzoltást, és újjászervezték 
az  éjszakai  őrjáratot  is.  A  járőrök  a  Châtelet-től  indulva  négy–öt  fős  csoportokban  járták  a  várost  
sötétedéstől hajnali kettőig. Hivatásos őrjárat volt, amit elsősorban a király és nem a város finanszírozott. 
Ennek éves  költsége  1685 és  1715 között  mintegy 115000–125000  livres volt.  Télen az őrjárat  200, 
nyáron pedig 100 főből állt, ezenkívül még 50 lovas is rendelkezésre állt. Fegyverzetük egy pisztolyból és 
egy „nehéz lámpásból” állt. Egyenruhaként ezüstpaszományos kék zekét és tollas kalapot viseltek. Uo. 
167–171.
949 AN K 1000, Nr. 253. fol. 16–18.
950 AN K 1000, Nr. 253. fol. 18–19.
951 AN K 1000, Nr. 253. fol. 19. A parancsot 1660. augusztus 23-án Vincennes-ben adták ki, az aláírók  
között  szerepel  XIV.  Lajos,  majd  lejjebb  „Jó  városunk  Párizs”  polgárainak  és  céheinek  legfőbb 
tisztségviselője és a városi tanácsosok.  
952 AN K 1000, Nr. 253. fol. 20.
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egyharmada  pedig  lándzsával  legyen  felfegyverkezve.  A  felvonuláson  a  tiszteknek 
rangjuknak megfelelően,  az előírt  sorrendben kell menetelniük,  például egy kapitány 
lándzsával  vonulhat  a  csapata  élén.  Az  ezredesek  annyi  zászlót  vihetnek,  ahány 
zászlósuk csak van, és olyan színűt, amilyen nekik tetszik, kivéve a fehéret, mert ehhez 
csak de Sève ezredes úrnak953 van joga. Ellenőrizni fogják, hogy a muskétásoknál ne 
legyen lőpor, és ha a tisztek ilyet találnak, azon nyomban el fogják kobozni a puskákhoz 
hasonlóan, melyek viselését meg is tiltották. Minden egyes ezredben két külön csapat 
lesz:  a  muskétásoké  és  a  lándzsásoké,  a  lovasok  pedig  közöttük  négy  sorban 
helyezkednek el,  és menetelnek majd.  Az őrmesterek oly módon lesznek szétosztva, 
hogy közülük kettő  mindig  a  csapat  élén,  kettő  pedig hátul  legyen,  a többiek pedig 
oldalt,  a  szárnyakon,  hogy  felügyeljenek  a  többiekre,  hogy  azok  jól  végezzék  a 
dolgukat.  Négy  dobos  elől  halad  a  zászlónál,  a  többi  pedig  a  második  muskétás 
csapattal.  A  kapitányok  az  élen  vonulnak  egy  vonalban,  a  rangidős  kapitány  a 
jobboldalon, mögöttük pedig egy őrmester menetel, ha azonban a hadnagy is jelen lesz, 
őt illeti meg az első hely. Lándzsáikat vagy maguk tartják, vagy pedig előttük viszik. A 
hadnagyok a második muskétáscsapat vagy a lándzsások élén haladnak lándzsáikkal. A 
zászlótartó  tisztek  helye  a  lándzsások  második  és  harmadik  sora  között  van. 
Amennyiben a menet során két ezredes összetalálkozna, vagyis egyidőben, egyszerre 
érne egy adott helyre, hogy például áthaladjanak egy kapun, vagy hogy beforduljanak 
egy utcába,  akkor  a  rangidőst  kell  előre  engedni,  hogy áthaladjon  a  csapatával.  Ha 
azonban a másik már megkezdte az átvonulást,  akkor, mivel egy csapatot nem lehet 
kettészakítani,  a  rangidősnek  meg  kell  várnia,  amíg  a  másik  a  csapatával  teljesen 
elvonul. Ennek betartását a parancsnokok gondosan figyelni fogják, hogy elkerüljék a 
zűrzavart.  Az  ezredesek  a  rangidősség  szerint  vonulnak  fel.  Mindegyik  ezredesnek 
menetre készen kell állnia, szemben a Dauphine kapuval, és addig el nem indulhatnak, 
amíg a parancsot feletteseiktől meg nem kapják. Amikor a Samaritain órája nyolcat üt, 
az  ezredesek  a  kiadott  parancsnak  megfelelően  elindulnak,  ha  valamelyikük  nem 
érkezne meg időben a neki megadott helyre, a következő veszi át a helyét. Az egész 
katonaság  négyes  sorban  vonul,  és  amikor  a  vincennes-i  erdő  közelébe  érnek, 
elfoglalják  a  hadimarsall  által  számukra  előzetesen  kijelölt  helyet.  A  dobosok  a 
zászlóaljak oldalszárnyán lesznek elhelyezve. Az őrmesterek felügyelik a zászlóaljak és 
a sorok közötti távolságot, a zászlósok a lándzsások feje fölé emelik a zászlókat, két–
három  lépéssel  előttük  haladva.  A  hadnagyok  a  balszárnyon,  a  második  muskétás 
hadtest  élén  helyezkednek  el,  az  alezredesek  és  a  kapitányok  pedig  szemben  a 
jobbszárnyon.  Minden tiszt  gyalogosan lesz,  kezében a lándzsájával,  amit  felemelve 
üdvözli majd Őfelségééket, amikor azok elhaladnak. A katonák a helyükön maradnak, 
nem  hagyhatják  el  soraikat,  és  várják  a  parancsokat.  A  tisztek  lovai  és  szolgái  a 
zászlóaljtól háromszáz lépésnyire, a számukra kijelölt helyen várakoznak.954   

A  kereskedők  elöljárója  és  tanácsosai  úgy  döntöttek,  hogy  polgárokból  is 
toboroznak  csapatokat  az  uralkodói  pár  bevonulása  alkalmából.  Mivel  e  civil  sereg 
tagjai olyan kiválóan végezték az előzetes gyakorlatokat, és teljesítették a parancsokat, 
hogy  amikor  az  udvar  tagjai  látták,  jelentették  a  királynak,  aki  elhatározta,  hogy 
megszemléli  őket.  Augusztus  23-át  jelölték  ki  a  seregszemlére.  Reggeltől  kezdve 
minden városrészben peregtek a dobok, és a polgárok jelentkeztek parancsnokaiknál a 
számukra kijelölt városkapuknál, hogy felvonuljanak a térre, ahol a király szemlét tart 
felettük. A polgárok csapatát a seregszemlén de Guénégaud ezredes, az elnök vezette, őt 
követte de Sève ezredes. A vonulást reggel 9 órakor kezdték a Dauphine térről a Notre 

953 Alexandre de Sève (meghalt 1679-ben), a Királyi  Tanács tagja, diplomata.  Bluche, F.:  Louis XIV. 
1026., Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 234.
954 AN K 1000, Nr. 253. fol. 20–25.
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Dame  hídon,  a  Tireranderie,  valamint  a  Saint-Antoine  utcán  keresztül  egészen  a 
vincennes-i kastélynál  levő térig.  Az élen tehát de Guénégaud vezérezredes lovagolt 
pompás ünnepi öltözékben, aranyozott brokát nyeregtakaróval borított spanyol  lován, 
előtte négy nemes haladt, körülötte pedig hat apród és 24 fegyvernök a színeibe öltözve, 
az  egyik  apród  előtte  vitte  hosszú  lándzsáját.  Délután  3  órakor  a  király  kijött  a 
vincennes-i kastélyból,  és figyelmesen megszemlélte a zászlóaljakat.  A seregszemlén 
mintegy négy–ötezer fő volt jelen csupán, mivel előzetesen a városvezetők az összesen 
145 század mindegyikéből csak húsz főt választottak ki, ami nagyon nehéz volt, mert a 
polgárok mindegyike jelen szeretett volna lenni a királyi seregszemlén, ahol szabályos 
rendben és rendkívül fegyelmezetten sorakoztak fel.955 

1660. augusztus 26-a, csütörtök volt az ünnepélyes bevonulás napja. A levéltári 
forrás beszámolóját  azzal  kezdi,  hogy milyen  fő okai  voltak a  bevonulás  rendkívüli 
sikerének:  „A  nagy  király,  XIV.  Lajos  és  a  királyné,  Mária  Terézia  diadalmas  bevonulási  
ünnepsége  tökéletesen,  minden  hiba  nélkül,  teljesen  rendben  zajlott,  szinte  végtelen  tömeg 
érdeklődésétől  kísérve,  akiket  a  kíváncsiság  nemcsak  a  Királyság  valamennyi  tartományából, 
hanem külföldről is odavonzott. Ennek a hatalmas érdeklődésnek és sikeres lebonyolításnak három 
oka volt:

1. A király mindig is szerencsés és dicsőséges sorsa, aminő Augustus császáré volt az ókori 
Rómában.

2. Őfelsége ébersége
3. A városvezetők  gondos  előkészítő  munkája,  szervezése  a  helyszínek,  utcák és  díszletek 

kiválasztása terén.”956

 10.1.2.2 Baldachin és diadalívek állítása  

A következőkben összehasonlítom, hogyan mutatja be az eseményeket a levéltári forrás 
és a  Theatrum Europaeum, ezzel is mintegy alátámasztva forrásbázisom hitelességét. 
Az Archives Nationales-ban található forrás rendkívüli részletességgel és alapossággal 
tárja az olvasó elé a baldachin és különösen a királyi pár tiszteletére emelt diadalívek 
külsejét.  

„A hely, amelyet a városvezetők kiválasztottak, hogy Őfelségéék számára egy baldachin 
alatt  trónust  helyezzenek  el,  ahol  a  rendek  és  a  város  hódolatát  fogadják,  az  a  Saint-Antoine 
külváros utolsó háza volt, mely a város felé nézett, jobb oldalán pedig egy újonnan épített nagy ház  
állt, melynek első emeleti galériájára Őfelségéék visszavonulhattak egy lakomára, miután fogadták 
a város összes rendjét. A ház bal oldalán a Vincennes-be vezető út haladt, melyet teljes egészében  
szabadon hagytak, hogy a városi testületek elhaladhassanak a felállított trónus előtt. A fölötte álló 
magas baldachin 36 láb hosszú és 20 láb széles volt, minden oldalról 18 széles lépcső vezetett fel rá.  
Pavilonszerű tetejét négy magas és erős oszlop tartotta, párkányzatát korinthoszi faragás díszítette,  
a baldachin oldalán levő függönyöket pedig aranyliliomok borították. A mennyezetet és az azt tartó 
oszlopokat gazdagon díszített kárpittal vonták be. A baldachin alatt, középen két aranybrokáttal 
borított trónszéket helyeztek el.”957 

„A résztvevők elragadtatással beszéltek a város különböző pontjain, Őfelségéék bevonulási 
útvonalán  felállított  pompás  diadalívekről  is.958 Az  első  diadalív  a  Saint-Antoine  apátsággal 
szemközt felállított dór stílusú diadalív volt. Hat, egyenként 6–7 láb átmérőjű vörös márványoszlop  
tartotta az öt boltívet, mely alatt át lehetett haladni. A középső boltív 13,5 láb széles és 24 láb magas 
volt,  tetején  az  Erényt  ábrázoló  nőalak,  két  oldalán  szárnyas  hírnökökkel,  akik  jelentették  a 
Földnek  Őfelségéék  dicsőségét.  A  jobb  oldali  boltívet  a  királyt  ábrázoló  dombormű  díszítette, 
955 AN K 1000, Nr. 253. fol. 27–28. A forrás megemlíti, hogy a királyné is jelen volt a seregszemlén.
956 AN K 1000, Nr. 253. fol. 29.
957 AN K 1000, Nr. 253. fol. 29. Később ezt a helyet elnevezték „Trón térnek”. Az aranybrokáttal bevont 
királyi  trónt  — amelyet  aranyliliomokkal  díszített  kék  tafotából  készült  baldachin  védett  — egy  18 
lépcsős emelvény tetején helyezték el. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 184.
958 A diadalív jelentése: a jó diadala Isten segítségével. Henkel, A. – Schöne, A.: Emblemata i. m. 1221–
1222.
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melyen  Őfelsége  egy  négy  ló  vontatta  diadalkocsin  ült,  kezében  olívaágat  tartva,  fején 
mirtuszkoronával, melyet a győzelem szárnyas istennője helyezett a fejére, körülötte a Béke és a 
Bőség  volt  látható.  A  bal  oldali  dombormű  pedig  a  királynét  ábrázolta,  két  oroszlán  vontatta 
diadalkocsin, az ő kezében is olívaág volt, fejére egy felette repdeső kis Amor helyezte a koronát, és  
körülötte  az  Ártatlanság,  a  Hűség  és  más  Erények  helyezkedtek  el.  Hálából  azokért  a 
jótéteményekért és előnyökért,  melyeket  a béke és  Őfelsége boldog házassága biztosított,  Párizs 
néhány, az utókorra is fennmaradó középülettel igyekezett az esemény emlékét megőrizni. Éppen 
azért a kereskedők elöljárója és a városi tanácsosok elhatározták, hogy megszépítik a Saint-Antoine 
kaput, hogy kifejezzék a párizsi polgárok odaadását, tiszteletét és szeretetét. A kapu két oldalán a  
szobortalapzaton két figurát emeltek: a jobb oldali egy oroszlánbőrrel borított Herkulest ábrázolt, 
buzogányára támaszkodva, ami azt jelképezte, hogy az uralkodó, miután megteremtette a békét, 
Királysága fővárosába jött  megpihenni.959 A baloldali  talapzaton Pallas  szobra áll,  jelképezvén 
azokat az előnyöket,  melyekben az Állam és a király részesültek az anyakirályné bölcs tanácsai  
révén, melyekkel segített a béke megteremtésében. A Tireranderie utca elején egy 40 láb magas 
hegyet emeltek, melynek két oldalán két forrás folyt lefelé, a hegy tetején pedig a babérkoszorúval 
megkoronázott  Apollo  állt,  kilenc  múzsától  körülvéve,  amiről  felismerhető  volt,  hogy a  hegy a 
Parnasszust  jelképezi.960 Hogy  az  áthaladást  lehetővé  tegyék,  a  hegy  alját  keresztül-kasul 
barlangszerűen átfúrták, 18 láb magas bejáratát két pálmafa szegélyezte, a bejárat fölött pedig egy 
fiatal szárnyas nőalak egy, a királyt és a királynét ábrázoló, 3,5 láb átmérőjű domborművet tartott, 
melyet virágfüzér vett körül, tetején pedig az aranyliliomos királyi korona volt látható. A Saint-
Jean temető bejáratánál pedig egy emelvényt állítottak, melyen nyolcvan zenészt helyeztek el, akik 
Boisrobert abbé961 szerzeményét adták elő, amikor a királyi pár arra elhaladt. Volt egy diadalív a 
Saint-Denis  de  la  Chartres-nál  is,  a  Baudoyer  kapunál  pedig  felállították  a  Montparnasse 
diadalívet. Az Új Piacnál emelt diadalív korinthoszi stílusban épült, 7 öl széles és 9 öl magas volt, tíz  
oszlop tartotta, melyek közül a középső négyet szőlőindák fonták körül. Párizs címerén962 kívül a 
Bőség és a Boldogság jelképeit is ábrázolták, melyet az Őfelségéék által megteremtett béke hozott 
vissza az országba. A diadalív tetején egy hatalmas festmény közepén a páncélba öltözött Minerva 
istennő963 volt látható, aki a kezében tartott olajágat épp a fiatal Herkulesnek nyújtja. A két alak 
annyira hasonlított a királyra és a királynéra, hogy egyértelmű volt, a festő őket mintázta meg. A 
Dauphine tér diadalívét a csodálatos szoborra, a bronz lóra néző tér végén emelték, ahonnan a 
Louvre  nagy  galériájára  lehetett  látni.  Két  egymáshoz  kapcsolódó  részből  állt:  magából  a 
diadalívből és a királyt szimbolizáló obeliszkből. A diadalív arannyal díszített fehér márványból 
készült, melynek mindkét oldalán a négy elemet jelképező bronzfigurákat ábrázoltak oly módon, 
hogy az ellentétes elemek kölcsönösen egymásba fonódtak, azt akarván ezzel érzékeltetni, hogy a 
béke által a spanyolok és a franciák érzelmei megváltoztak, ellentéteik elsimultak. A jobb oldalon a 
Tüzet és a Vizet ábrázolták a Bourbon liliom és Spanyolország címere kíséretében, a baloldalon 
pedig a Levegőt és a Földet jelképező két figura volt látható a koronával együtt. A diadalív fölötti 
pártafal  jobboldali  oromzatát  a  Jámborságot  és  Szeretetet  jelképező  nőalak  díszítette,  egyik 
959 Herkules vezeti Amort – erényes,  erkölcsös szerelem. Uo. 1653–1654. Herkules és Amor együttes  
szerepeltetése arra a kapcsolatra utalhat, amely az alattvalók reményei szerint a királyi párt egymáshoz  
fűzi.
960 Apollón (a római mitológiában Apollo) ókori görög napisten ábrázolása már XIV. Lajos napkultuszát  
készíthette  elő,  de  kifejezhette  a  művészetek  támogatását,  valamint  egyfajta  férfiideált,  amelyet  az 
alkotók XIV. Lajosnak akartak tulajdonítani. A múzsák egyértelműen XIV. Lajos művészet és tudomány 
pártfogásának voltak a szimbólumai, ezt támasztja alá a Parnasszus hegyének a szerepeltetése is, amely a  
görög mitológiában Apollón és a múzsák lakóhelye volt. Amor pedig a szerelem isteneként kifejezhette  
azt a reményt, hogy a királyi nász bővelkedni fog gyermekáldásban.
961 François Le Métel de Boisrobert (1589–1662), költő. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 733.
962 Párizs címerének alapszínei a vörös és a kék (Párizs az Étienne Marcel-féle felkelés (1358) után egy 
ideig elvesztette addigi nemes piros–kék színeit, és az alávetettség és alázat zöld–fehér színeit kapta meg.  
Novák V.: Információáramlás i. m. 130.), és egy hullámokon ringatózó, kifeszített vitorlájú hajót ábrázol, 
körülötte a következő jelmondattal: Fluctuat, nec mergitur (Bár hullámzik, mégsem süllyed el). Uo. 50–
51.
963 Minerva, a bölcsesség ókori római istenasszonya (a görög mitológiában Pallas Athéné) is többféle 
szimbólummal  bírt  az  emblémáskönyvek  alapján,  amelyek  ugyancsak  uralkodói  erényekként 
jellemezhetőek: Minerva páncéljáról visszaverődnek Amor nyilai – szűziesség, tisztaság, szemérmesség. 
Minerva  Jupiterrel  és  Saturnussal  – bölcs kapcsolat,  a vidámságtól  és a fájdalomtól kiegyensúlyozott 
mértékletességig,  Minerva  fegyverrel  és  könyvvel  –  bölcsesség  és  hatalom,  Minerva  Vulcanussal  és 
Marssal – tehetség és gyakorlás. Henkel, A. – Schöne, A.: Emblemata i. m. 1733–1737.     
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kezében egy lángoló szívet tartott, a másikkal egy kicsinyeit tápláló pelikánt simogatott. A figura 
vonásaiból a tanácsadó, a gyermekeit rendkívüli módon szerető anyakirálynéra lehetett ismerni. A 
baloldali oromzatot pedig a Szelídséget jelképező nőalak díszítette,  kezében egy gyűrűvel és egy 
olajággal,  vonásaiból  tökéletesen  felismerhető  volt  a  királyné,  akinek  számos  erénye  közül  a 
szelídség volt a legszembetűnőbb. Mindkét nőalak körül kis Amorok repdestek virágfüzérekkel,  
jelezvén, hogy a szerelem fordította át a háború könyörtelenségét és kegyetlenségét boldog békévé 
és a két nép megbékélésévé, ami Őfelsége házasságkötésének köszönhető. Az oromzatok alatt egy 
aranyliliomokkal  szegélyezett  kárpiton  Őfelségét,  a  királyt  és  a  királynét  ábrázolták,  amint 
Hymenaeus, a Házasság istene által vezetett kocsin ülnek, amit egy kakas és egy oroszlán húz.964 A 
kocsi  egyik  oldalára  a  Megegyezés  jelképét,  másik  oldalára  pedig  az  olajággal  megkoronázott, 
Békét  szimbolizáló  alakot  festettek,  aki  egyik  kezében  bőségszarut  tartott,  másikkal  pedig  a 
háborúban háttérbe szoruló művészetekre és tudományokra mutatott. Őfelségéék a kezükben egy 
földgolyót  tartottak,  a  király  dicsőségére  és  a  béke  előnyeire  utalva,  és  jelezve,  hogy  ezzel  a  
szövetséggel  az  egész  világnak  a  békét  hozták  el.  A  pártafal  és  az  oromzat  fölé  Atlas  alakját 
festették,  akinek  lábai  előtt  elkobzott  fegyverek  hevertek,  vállán  az  aranyliliomokkal  teleszórt 
földgolyót  cipelte,  fejét  királyi  homlokszalag  díszítette,  testét  bíborpalást  borította,  három 
aranycsillaggal ékesített övvel. Ez a figura a bíboros urat jelképezte, akinek révén lecsökkentek az  
ország ellenségei. Alakját a pártafal fölé, az obeliszk és a diadalív közé helyezték, jelezve, hogy az 
első miniszter  mintegy  közvetítő  a  király  és  a  nép  között,  és  hogy a  két  Korona  közötti  béke,  
valamint a két Korona egyesülése az egész  világ urává tette  őket.  A királyi  hatalmat  jelképező 
obeliszket két aranyozott dombormű díszítette: az egyiken a térdeplő Franciaország volt látható, 
amint az anyakirálynő felé nyújtja a kezét, és egy gyermek, aki húsz évnyi imádságok és fogadalom 
után hercegünk csodálatos születésére  utalt,  a  másikon pedig a Franciaországot  jelképező alak, 
akinek a pajzsán a királyné portréja volt látható, melynek láttán a háború megszűnt, jelezve, hogy 
a király dicsősége halhatatlan. Az obeliszk csúcsán egy szép szárnyas nőalak ült a földgolyón, fején 
aranykoronával, és egyik kezében egy aranycsillagokkal teleszórt kék kört tartott, melyben a király 
és a királyné monogramjai voltak láthatóak, a másikban pedig egy bőségszarut és egy trombitát  
tartott, melynek égszínkék szalagján aranybetűkkel az „Örökkévalóság” szó állt. Ez a földgolyón 
ülő alak azt  jelképezte,  hogy a király dicsősége nem csak örök, de minden dolgok fölött  áll,  az 
aranykorona  arra  utalt,  hogy  dicsősége  szilárd,  a  bőségszaru  azt  jelképezte,  hogy  egy  olyan 
dicsőséges hercegtől, mint a mi uralkodónk, csak jót várhat a nép, a trombitán levő felirat pedig 
azt,  hogy  örök  dicsősége  az  egész  világot  bejárja,  és  mindörökre  megmarad  az  emberek 
emlékezetében.  Az  obeliszknek  a  Pont  Neuf  felőli  oldalán  nem  volt  gazdag  díszítés,  hanem 
különböző színű márványlapokkal borították.”965   

A  Theatrum  Europaeum leírása  terjedelmileg  sokkal  rövidebb,  csak  a  főbb 
tényekre szorítkozik, mintegy kivonatát, összegzését adja a levéltári forrásnak.

„Mivel csak kevés idő maradt a bevonulás méltó előkészítésére, hamarosan döntést hoztak, 
hogy az új naptár szerinti augusztus 26-án lesz az ünnepélyes királyi bevonulás Párizsba. Mindez 
olyan pompával, fénnyel és ragyogással zajlott le, amelyet emberi szem még nem láthatott, és tollal  
leírni lehetetlen. Csakis a rézmetszők adhattak ebből vissza valamennyit is. Párizs Saint-Antoine 
elővárosának a végén egy királyi trónt emeltek, amelyet négy korinthoszi módra megformált oszlop 
tartott,  és  amelyhez  húsz  lépcsőfok  vezetett.  Mindez  a  legpompásabban  volt  előkészítve,  és  a 
legértékesebb kárpitokkal volt bevonva. A trónnal szemközt állt egy dór stílusú diadalív, amelynek 
hat oszlopa jáspiskövekkel volt ékesítve, és az oszlopok fő témája az Erény ábrázolása volt. A Szent 
János  templom udvarán  állították  fel  a  második  diadalívet,  amely  a  Parnasszus  hegyéhez  volt 
hasonlatos, rajta kedves múzsa és a király és a királyné képe volt látható. A Notre Dame-nál levő  
hídon  állt  a  harmadik,  jón  stílusú,  diadalív,  amelynek  a  fő  témája  a  Szerelem  volt.  Ennek  
bemutatására különböző pogány mondákból és költeményekből merített alakokat használtak fel. 
Mindez nagyon szépen és kecsesen volt megformálva. Az Új Piacon állt a negyedik diadalív. Ezt 
Béke  diadalívnek  is  nevezték,  különböző  arany  díszítményekkel  volt  felékesítve,  és  fehér 
márványból  készítették.  Az  előző  diadalívekhez  hasonlóan  mindenféle  képmásokkal  is 
feldíszítették.  Az utolsó  diadalívet  jón  stílusban alakították  ki,  és  a  Dauphine téren  állt.  Fehér 
márványból  készült,  amelyen  egy  arany  lombkoronát  négy  vörösréz  oszlop  tartott,  és  olyan 
pompásan volt díszítve, hogy mindenkit ámulatba ejtett. Ezenfelül a király és a királyné tiszteletére 
minden utcát és ablakot, ahol a menet elhalad, a legértékesebb kárpitokkal vonták be.”966

964 Amor és  Hymenaeus  együttes  megjelenítése  az  emblémáskönyvek  alapján  a szerelem bizonytalan 
kimenetelére utal. Uo. 1122. A királyi esküvő azonban ezt a kételyt eloszlatta.
965 AN K 1000, Nr. 253. fol. 54–70. 
966 TE VIII. 1245.      
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A Theatrum Europaeum hitelességét a levéltári forráson kívül Petitfils leírása is 
alátámasztja, aki ugyancsak nagyon koncentráltan csak a lényeget emeli ki.

„Az egész város úgy nézett ki, mint egy színházi díszlet a fából készült diadalívekkel. Párizs 
Saint-Antoine külvárosában egy nagy dór oszlopcsarnokot emeltek két hatalmas képpel. Az egyik 
egy arany napot ábrázolt, amint eloszlatja a felhőket, a másik egy ezüst holdat, az egész fölött pedig 
allegorikus figurák jelentek meg: az Öröm, az Engedelmesség, a Hűség, a Hála, az Összhang és az 
Állhatatosság. A Saint-Antoine kapunál egy Herkules és egy Pallas szobor fogadta a menetet, majd 
egy másik diadalív következett egy szoborkompozícióval, amelynek része volt egy Poussin967 rajza 
nyomán készült XIV. Lajos mellszobor, a Marne és a Szajna szobra, a Házasság istene, Hymenaeus 
által egyesített Franciaország és Spanyolország szobra és Párizs városa hajójának szobra. A Saint-
Jean  temető  előtt,  a  Saint-Gervais  útkereszteződésnél  is  emelkedett  egy  diadalív,  amely  a 
Parnasszus hegyét szimbolizálta füzérrel ékesített pálmafatörzseket mintázó pillérekkel. A király és 
a  királyné  arcképeit  pedig  szárnyas  Amorok  vették  körül  a  következő  felirattal:  „A  szerelem 
egyesíti  őket”.  A diadalív tetején  két  egymásra  helyezett,  babérral  borított  szikla állt,  amelyen 
Apollót és a hét múzsát ábrázolták. Amikor a királyi pár áthaladt a diadalívek alatt, egy kórus 
énekelni kezdett. A Notre Dame-nál levő hídon diadalkoncertet játszottak, és a hídon elhelyezték 
Franciaország királyainak mellszobrait,  emlékeztetve  a Monarchia folyamatosságára egészen  az 
ifjú  királyig.  Az  útvonalon  még  más  diadalívek  is  emelkedtek,  így  például  a  Notre  Dame  híd 
végében állt  egy  ión  stílusú Mars  istennel,  az  Új  Piacnál  egy  nagy oszlopcsarnokon elhelyezett 
hatalmas képen Herkulest ábrázolták a király vonásaival, Minervát pedig a királyné vonásaival. A 
Dauphine téren állt az utolsó, mind közül a leggazdagabban díszített és a legkifejezőbb diadalív, 
amelyet  Le  Brun  épített.  Ebben  keveredtek  az  egyiptomi,  a  görög,  a  római  és  az  itáliai 
motívumok.”968 

A fentiekből megállapítható, hogy a Theatrum Europaeum beszámolója teljesen 
hiteles  tényeken  alapul.  A  szerző  nyilvánvalóan  ebben  az  esetben  is  megszűrte  a 
rendelkezésére  álló  hatalmas  forrásanyagot,  és  a  tudósításába  csak  az  általa 
legfontosabbnak ítélt tényeket írta bele, azonban az általa közöltek valódiságához kétség 
sem  férhet.  A  továbbiakban  hitelességi  vizsgálatomat  kiterjesztem  a  különböző 
intézmények képviselőinek a királyi  pár előtti,  Saint-Antoine-ban történő hódolására, 
majd a király pár és az udvar ünnepélyes  párizsi  bevonulására.  A kontroll  ebben az 
esetben is az Archives Nationales levéltári anyaga.  

 10.1.2.3 A különböző intézmények képviselőinek hódolata a királyi pár előtt   
Saint-Antoine-ban

A levéltári forrás leírása a királyi pár előtti hódolatról ugyancsak rendkívül részletes, és 
kiváló alapot adhatott a  Theatrum Europaeum szerzőjének, aki bőségesen meríthetett 
ebből  a  gazdag forrásanyagból.  A két  beszámoló  közötti,  sok  esetben  szembeszökő 
hasonlóság  ugyancsak  alátámasztja  a  Theatrum  Europaeum szavahihetőségét.  A 
forrásból kitűnő képet kaphatunk a korabeli francia társadalom vezető intézményeiről, 
tisztségviselőiről.

„Amikor  elérkezett  a  nagy  nap,  mindenki  felsorakozott  a  számára  előzetesen  kijelölt 
helyen: De Sève, a rangidős ezredes csapataival a trónemelvény köré vont kordont, a többi ezredes 
a Saint-Antoine külváros főutcájának két oldalán és a teljes felvonulási út mentén a Dauphine térig  
sorakozott  fel  egységeivel,  míg  de  Guénégaud  a  városkapunál  tartózkodott.  A  kereskedők 
elöljárója,  a  városi  tanácsosok,  a  király  ügyészei,  a  törvényszéki  írnokok,  az  adófelügyelők, 
valamint a városi testület egyéb tagjai elindultak székhelyükről Bournonville hercegért,969 Párizs 
kormányzójáért.  A  papság,  és  a  szerzetesek  a  Notre  Dame-hoz  vonultak,970 majd  innen  a 
967 Nicolas Poussin (1594–1665), festő. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 761.
968 Uo. 185–186. Petitfils nem adja meg, milyen forrás alapján rekonstruálta az eseményeket.   
969 Alexandre-Hippolyte-Balthazar, Bournonville herceg (meghalt 1690-ben), tábornok. Bluche, F.: Louis 
XIV. i. m. 991.
970 Párizsban  a  legmagasabb  rangú  egyházi  személy  a  püspök  volt,  aki  a  városfalakon  belül  nagy 
területeket birtokolt, így bírói hatalommal is rendelkezett. A püspöki hatalom székhelye, a For-l’Évêque a 
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ceremóniamester által melléjük kíséretül adott testőrgárdával a Saint-Antoine külvárosában levő 
Charronne mezejére. A kancellár a király és a királyné számára felállított trónushoz vonult, hogy 
ott várja be őket. Reggel 8 órára a király ezüsttel és bíborszínű selyemmel díszített ünnepi öltözéket 
viselt,  oldalán kardot,  kalapján pedig egy  ragyogó gyémánttal  ékesített  pompás  tollbokrétát.  A 
királyné a francia hölgyekre jellemző öltözékben és hajviselettel jelent meg, fején zárt koronával.  
Ruhája annyira gazdagon volt hímezve és díszítve igazgyöngyökkel és drágakövekkel, hogy maga a 
ruha  anyaga  nem  is  látszott,  és  olyan  tündöklően  ragyogtak,  hogy  még  a  legdrágább  brokát 
ragyogását  is  elhomályosították.  A  fenséges  és  fölöttébb  bájos  hercegnő  a  király  balján  foglalt 
helyet a trónemelvényen felállított trónszéken. Bouillon herceg, a főkamarás, de Créqui, a király 
közvetlen környezetének első nemesúra és a testőrkapitány a király trónusa mögött sorakoztak fel, 
mellette  pedig  Franciaország  kancellárja  ünnepi  öltözékben.  Ugyanazon  az  oldalon,  a  király 
közelében állt Monsieur, a király egyetlen fivére, majd Condé herceg és fia,971 azután Conti herceg, 
du Plessis-Guénégaud államtitkár úr. A királyi család szintén a trónemelvényen helyezkedett el, 
továbbá M. de Rhodes-szal, a főceremóniamester is, hogy fogadja, és bemutassa a hallgatóságnak a 
testületeket, akik szónoklatot tartottak, miután Saintot ceremóniamester fogadta, és bevezette őket 
a trónemelvény köré vont kordon mögé,  a  trónemelvény  lépcsőire.  A királyné mögött  Mme de 
Noailles, az udvarhölgye és Mme de Béthune,972 a ruhatára gondozója helyezkedett el, bal oldalán 
pedig Orléans, Alençon és Valois kisasszonyok, Condé hercegnő, Longueville hercegnő, valamint 
további hercegnők és udvarhölgyek. Miután így elhelyezkedtek a trónemelvényen, Vincennes felől 
megjelent a négy kolduló szerzetesrend zászlóikkal az élen: előbb a ferencesek, majd a jakobiták,  
aztán  az  Ágoston-rendiek,  végül  pedig  a  karmeliták.  Majd  őket  követték  az  egyházközösségek 
képviselői  a  keresztekkel  és  zászlóikkal,  a  papok  számát  egyházközösségenként  harminc  főben 
korlátozták. Mély meghajlással elvonultak a királyi pár előtt, majd tovább vonultak Saint-Antoine 
külvárosán.  Ezután  az  Egyetem  képviselői  következtek,973 a  különböző  fakultások  különböző 
színekben, például a kánonjogi, az orvosi, bölcsészeti fakultás képviselői díszes ünnepi öltözékben,  
majd 152 licenciátus a teológiai fakultásról szögletes fejfedővel és fehér szőrmével borított hosszú 
fekete  köpenyben.  A  bíborvörös  ruhát  és  fehér  karmelin  kabátot  viselő  rektor  felment  az 
emelvényre, és ékesszóló beszédet mondott Őfelségéék tiszteletére.  Ezt követően a városi hadtest 

középkor folyamán egyházi bíróságként és börtönként is működött, a párizsi püspökök azonban jobbára 
nem  itt  laktak,  hanem  a  Szajna  bal  partján  elterülő  városrész  egyik  előkelő  palotájában.  A  párizsi  
püspökség  alapvetően  politikai  szerep  volt,  a  püspökök tevékenyen  részt  vettek  a  pápai  és  a  királyi  
diplomáciában  és  közigazgatásban,  követségeket  vezettek,  irányították  a  kancelláriát,  részt  vettek  a 
Királyi Tanácsban. Másrészt területi hatalommal is rendelkeztek, kormányzóként vagy püspöki rangjukra 
támaszkodva képviselték a királyi hatalmat a király távollétében. A püspöki székesegyház, a Notre Dame  
egy testületnek is otthont adott, mégpedig a 40–50 fős káptalannak, mivel egyházjogilag a kanonokok 
választották a püspököt. A kanonokok között számos egyházi személy volt, közülük mintegy a felének 
volt  egyetemi  címe,  és  ugyanekkora  részük vállalt  valamilyen  hivatalt,  mint  pl.  parlamenti  tanácsos, 
számvevőszéki tag, orvos vagy királyi tanácsos. A káptalan tagjai gondoskodtak a Notre Dame politikai 
jelentőséggel  is  bíró  liturgikus  rendjének,  ünnepeinek  a  fenntartásáról,  és  igyekeztek  előteremteni  az 
ehhez szükséges anyagiakat. Novák V.: Információáramlás i. m. 60–61.  
971 Henri Jules, Enghien herceg, azután Condé herceg, Monsieur le Prince (1643–1709), a „Nagy Condé” 
fia.  Anyja  Claire  Clémence  de  Maillé-Brézé,  Condé  hercegné,  Madame  la  Princesse (1628–1694). 
Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 740.
972 Marie Fouquet, Béthune hercegnő (1640–1716), Béthune (Charost) herceg felesége. Uo. 733.
973 A vallási intézmények közül az Egyetem gyakorolta a legnagyobb hatást Párizs szellemi és politikai  
életére.  Az egyházszakadás,  továbbá Franciaország és a Pápaság küzdelme a 14. század elejétől nagy 
lehetőségeket  kínált  az  Egyetem számára  –  véleményére  és  támogatására  a  legfelsőbb  fórumokon is  
számítottak.  Az  egyház  életébe  a  15.  század  elejének  zsinatain  szóltak  bele  a  párizsi  magiszterek, 
Franciaországon  belül  pedig  tanácsadói  szerepet  töltött  be  az  intézmény.  Az  Egyetem  a  főváros 
irányításában is részt vett, az 1410-es évektől a Parlament, a Királyi  Tanács és a városvezetés oldalán  
számos közbiztonságot vagy reformtervezetet  megvitató gyűlésen hallatta a hangját.  Az intézmény az 
idők során jelentős privilégiumokra tett szert, amelyek komoly gazdasági hasznot hajtottak az Egyetem 
tagjainak,  pl.  adómentesség,  ill.  kiemelték őket  a  világi  bíróságok joghatósága  alól,  amelyet  gyakran  
kihasználtak  a  diákok.  Az  Egyetem  folytonos  harcban  állt  a  jogait  állandóan  csorbítani  kívánó 
hatalmakkal, pl. Párizs elöljáró hatóságaival szemben. A Párizsi Egyetem tekintélye — mely a 15. század 
első  felében  érte  el  csúcspontját  — az  újonnan  alapított  vidéki  egyetemek  létrejöttével  fokozatosan 
hanyatlott.  Kiváltságait  visszavonták,  ügyeinek  intézésébe  egyre  inkább  beleszólást  nyert  a  párizsi  
elöljáró, a püspök és a Parlament, a királyi hatalom megerősödése pedig csökkentette politikai szerepét.  
Novák V.: Információáramlás i. m. 61–62.      
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vonult  fel.  Először  kilenc  lovas,  ezüsttel  szegélyezett  kék  zubbonyban,  oldalukon  karddal,  a 
nyeregkápán  két  pisztollyal,  a  század  élén  a  három  íjász  lovagolt.  A  lovakat  ezüst  rojtokkal  
gazdagon  díszített  tűzvörös  nyeregtakaró  borította.  Majd  négy  trombitás  következett  hasonló 
egyenruhában.  A  város  háromszáz  íjászának  parancsnoka,  Dronart  ezredes  egy  pompásan 
felszerszámozott fehér lovon érkezett, kezében lovaglópálcával, aranyszínű brokátba öltözve, és hat 
lakájtól  körülvéve. A háromszáz íjász szintén ezüsttel  szegélyezett,  ezüstgombokkal díszített  kék 
zubbonyt  viselt,  nyeregkápájukban  pisztoly,  náluk  pedig  karabély  volt.  Utánuk  a  város 
kormányzójának, Bournonville hercegnek a 12 apródja következett, a herceg színeinek megfelelően 
öltözve,  előttük  egyik  istállómestere  haladt,  pompás  lovát  pedig  két  lovászfiú  vezette.  Majd 
testőrkapitánya és hadnagya vonult fel, a kormányzó ötven lovastestőre kíséretében. Ezután pedig a 
Városháza vezetője (maître d’hotel de la ville) és a tüzérségi kapitány tűnt fel. Lemaire úr, a város 
írnoka fekete bársonnyal bélelt vörös bársony ruhában, fekete bársony nyeregtakaróval borított  
lovon ülve jelent meg,  majd pedig a kormányzó úr gazdagon hímzett  aranyszínű ruhában,  egy 
pazarul  felszerszámozott,  arany  brokáttal  letakart  lovon  érkezett.  De  Seve  úr,  a  kereskedők 
elöljárója974 baloldalon haladt gazdagon díszített vörös és barna bársony öltözékben, mely fölött  
vörös szatén reverendát viselt, rajta arany gombokkal és övvel, lovát pedig ezüst és arany rojtokkal 
és bojtokkal díszített fekete bársony nyeregtakaró borította. Az arannyal díszített nyeregtakaró az 
ő sajátossága volt, mivel egyedül neki volt ehhez joga. Körülötte pedig 16 lakáj haladt. Titkára a  
közelében lovagolt,  és kék selyemmel borított  ezüst tálcán vitte a város ezüst kulcsait.  A városi 
tanácsosok  fekete  szatén  ruhában  vagy  kabátban,  kettesével  lóháton  vonultak  fel.  Ezután  a 
különböző céhek hat-hat képviselője következett. A posztókereskedők fekete bársony ruhában és 
arany szalaggal díszített lapos kerek kalapban, a fűszerkereskedők barna, a rőfösök lila ruhában, a 
szőrmekereskedők pedig farkasprémmel bélelt kék bársony öltözékben, a szövők barna bársony 
ruhában, az aranyművesek karmazsinvörös bársonyban vonultak fel. Mindegyikük arany szalagot 
viselt a lapos kerek kalapján ellentétben a borkereskedők képviselőivel, akik kék bársony ruhát 
viseltek, kalapjukon pedig ezüst szalagot. Ezt a jogot átmenetileg kapták meg, amíg a másik hat 
céhhel  szemben  folytatott  perük  el  nem  dől,  ők  ugyanis  nem  akarták  elfogadni,  hogy  a 
borkereskedők  is  céhekbe  tömörülhessenek.  A  menetet  a  szabók  zárták  ezüst  brokát  zekében 
lóháton, előttük a három ezüstpaszománnyal díszített,  kék zubbonyba öltözött trombitás haladt. 
Egyikük  arany  liliomokkal  hímzett  fehér  taft  zászlót  vitt,  melyet  Őfelségéék  arcképe  díszített. 
Amikor a városvezetők,  tanácsosok a trónemelvényhez értek,  mélyen meghajoltak,  majd  térdre 
ereszkedtek.  A  kereskedők  elöljárója  ünnepélyes  beszédet  mondott,  amelyben  kifejezte,  hogy 
Párizs, a kulcsaival együtt teljes vagyonát és egész szívét is Őfelségéék lábai elé helyezi. A király 
kötelességszerűen  válaszolt  a  kereskedők  elöljárójának  a  beszédére,  majd  átvette  tőle  a  város 
cizellált ezüst kulcsait, és átadta őket a testőrkapitányának. Ezután a főügyész a bírák, ügyvédek,  
kapuőrök, írnokok, a Számadási Kamara képviselői vonultak fel, majd a testületek hosszú sorát a  
Parlament zárta le. A Parlament első elnöke, M. de la Moignon, és a többi elnök, M. Nemond, M.  
Bailleul,975 M. Novion,976 M. Molé, M. Megrigny hosszú, hermelin béléses skarlátvörös palástban, 
arany szegéllyel  díszített  fekete bársony sapkában vonultak. Ezenkívül  összesen 140 parlamenti 
tanácsos  vett  részt  az  ünnepségen.  Miután  a  király  és  a  királyné  fogadta  alattvalói  hódolatát,  
átmentek  a  trónemelvényhez  egy  fedett  galériával  kapcsolódó  házba,  ahol  megvacsoráztak, 
miközben kíséretük megkezdte az elvonulást.”977               

A  Theatrum Europaeum a levéltári  forráshoz hasonló részletességgel írja le a 
különböző intézmények képviselőinek a királyi pár előtti hódolatát Saint-Antoine-ban. 
Itt már sokkal nagyobb a két forrás közötti hasonlóság, mint a diadalívek esetében, ahol 
a  Theatrum Europaeum szerzője sokkal rövidebb terjedelemben ecsetelte a diadalívek 
külső megjelenését, mint a levéltári forrást papírra vető írnok. A következő tudósítás 
viszont  már  sokkal  részletesebb,  és  szinte  tökéletesen  megegyezik  a  felvonulók 
sorrendjének leírása a két forrásban, továbbá az Egyház,  az Egyetem, a Testőrség, a 
céhek képviselőinek ismertetése is egybevág. Ebben az esetben is nyilvánvaló, hogy a 
Theatrum Europaeum beszámolója  minden  szempontból  hitelesnek  tekinthető  a 
kontrollforrással összevetve.

974 Nem azonos a korábban már többször is említett Alexandre de Sève-vel.
975 Nicolas de Bailleul, a Párizsi Parlament elnöke, pénzügyi főintendáns. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 
731.
976 Nicolas Potier de Novion (1618–1693), a Párizsi Parlament első elnöke. Uo. 761.
977 AN K 1000, Nr. 253. fol. 31–45.
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„Korán  reggel,  amikor  a  nap felkelt,  Párizs  városának minden negyedében dobpergést 
lehetett hallani. Ennek hatására a díszöltözéket viselő polgárság, mely akkoriban 19 századból állt, 
magához  vette  fegyvereit.  A  tisztek  lóra  ültek,  és  rendezett  sorokba  álltak  az  utcák  mindkét 
oldalán.  Ezután  a  Polgárőrség  katonái  is  lóra  szálltak,  elfoglalták  posztjaikat,  egészen  az 
elővárosban levő  tróntól  a  Párizs  központi  részén  található  Új  Hídig,  és  biztosították  a szabad 
áthaladást. Ezután a kancellár, a parlament urai, Párizs kormányzója és más királyi tisztségviselők, 
mindnyájan pompásan felöltözve, kivonultak Párizsból Saint-Antoine elővárosba, hogy fogadják a 
királyt és a királynét.  Hasonlóképpen tettek az egyház képviselői is. Reggel 7 órakor érkezett  a  
király  és  a  királyné  az  udvar  nagyjaival  a  vincennes-i  kastélyból,  és  az  itt  előkészített  trónon 
fogadták a  kancellár  és  mások  gratulációit.  Nemsokkal  ezután  megjelent  kétszáz  barát  a  négy 
párizsi koldulórendtől, egy plébános és harminc pap a 36 párizsi plébániatemplomból ünnepélyes 
papi öltözékben, keresztekkel  és zászlókkal. Amikor elhaladtak Őfelsége előtt,  a kellő tiszteletet  
mutatták iránta, azután azonnal visszatértek Saint-Antoine elővárosán és utcáin keresztül Párizsba, 
körmenetszerűen  páronként  haladtak,  amely  mintegy  fél  órán  át  tartott.  Utánuk  érkeztek  az 
Egyetem  négy  fakultásának  képviselői.  A  rektor  ibolyaszínű  kabátot  viselt,  mellette  voltak 
hivatalának jellegzetes kellékei. Előtte vonult egy herold és négy iskolaszolga, akik egy színaranyból 
készített jogart vittek. A rektor Őfelsége elé járulva szónoklatot intézett hozzá, majd az Egyetem 
képviselői visszatértek Párizsba. Ezt követően Párizs városának a céhei érkeztek a Saint-Antoine 
elővárosban  felállított  trónhoz.  Üdvözölték  a  királyt,  és  kifejezték  jókívánságaikat  házassága 
alkalmából, majd a megfelelő rendben elvonultak. Őket 300 testőr követte,  akiknek kabátjára a 
király és Párizs címereit hímezték. Parancsnokuk, Dronart úr ugyancsak ragyogóan volt felöltözve, 
lovának nyergét pedig káprázatos, tűzvörös színű nyeregtakaró borította. Előtte hat istállószolga 
még három másik szép lovat vezetett. Őket követte Bournonville herceg istállómestere, majd Párizs 
kormányzója,  vagy másképpen nevezve helytartója,  pompásan felszerszámozott  lovakon, ezután 
következett 12 lovasapród, majd néhány kantárszáron vezetett ló. Ezután a testőrszázad kapitánya 
vonult fel ötven testőrrel, akiket az udvarmester, a tüzérség kapitánya és még néhány más városi 
tisztségviselő követett. Mindnyájan lovon ültek, mint ahogyan őrmestereik is, akik tízen voltak, és 
vörös és kék színű kabátokat viseltek, a bal ruhaujjukra pedig Párizs  címere volt hímezve,  egy 
ezüst hajó. A városi krónikás egyedül lovagolt egy olyan kabátban, amelynek az egyik fele vörös, a 
másik pedig barna-bíborszínű bársonyból készült. Ezután lovagolt Bournonville herceg arannyal 
átszőtt  ruhában, egy nagytestű lovon, amely arannyal szegélyezett  nyeregtakaróval  volt borítva. 
Körülötte nagyszámú lakáj haladt, akik libériát viseltek. Bournonville herceg bal oldalán lovagolt a 
kereskedők elöljárója,  egy nagyon szép lovon ülve,  a nyeregtakarója  fekete bársonyból készült, 
arannyal  szegélyezve,  széles  arany  rojtokkal.  Szorosan  mögötte  lovagolt  a  titkár,  aki  a  város 
kulcsait hozta, és akinek mindkét oldalán 15, libériába öltözött lakáj vonult. Mögöttük következett 
négy ülnök és  a  királyi  ügyész  vörös  és  barna-bíborszínű bársony kabátokban,  arany zsinóros 
kalapban, olyan lovakon ülve, amelyeknek a nyeregtakarója fekete bársonnyal volt borítva. A több 
mint  50  városi  tanácsos  atlaszselyemből  készült  kabátokat  viselt.  Mindnyájan  fekete 
nyeregtakaróval  borított  lovon ültek. Mögöttük haladt a gyapjúszövő céh hat képviselője fekete 
bársony, hat fűszerkereskedő barna-bíborszínű, azután hatan a kereskedő céhektől ibolyabarna 
kabátban,  majd  hatan  a  szőrme  és  bőrkészítőktől  kék  bársony  és  ugyancsak  hatan  az 
aranyművesektől  vörös-karmazsin  kabátban,  és  négyen  a  borkereskedő  céhektől  kék  bársony 
öltözékben.  Mindnyájuknak  arany  zsinórjaik  voltak  a  fekete-barna  kerek,  lapos  sapkáikon, 
lovaikat pedig nyeregtakarók fedték. Ezután következtek a céhmesterek és a céhek főemberei, majd 
tízen  a  legelőkelőbb  polgárok  közül,  akik  Párizs  egy-egy  negyedét  képviselték.  Fekete  
selyemruhákat viseltek, lovaikat pedig ugyanilyen színű nyeregtakarókkal borították. A szabók 150 
fős létszámú küldöttséggel képviseltették magukat, pompásan felöltözve, válogatottan szép lovakon. 
Három trombitás  és egy százados vezette a szabók századát,  akik hasonlóképpen szépen voltak 
kiöltözve. A kereskedők elöljárója térdre ereszkedve tolmácsolta jókívánságait a királynak, majd 
átadta  Őfelségének  a  kulcsokat.  Ezután  visszafelé  vették  útjukat  a  Saint-Antoine  kaputól  a 
fővárosba.  Ezután  következtek  a  Châtelet  képviselői,  azé  a  helyé,  ahol  a  bírósági  tárgyalások 
zajlanak, előttük az őrség egy századosa lovagolt századával együtt, mindegyikük egy fehér botot 
vitt a kezében, rajta egy liliommal („Sergans averges-nek” is nevezték őket, éppen botjaik miatt). A 
jegyzők  bársonnyal  díszített  fekete  szövet  kabátot  viseltek.  A  biztosok  hasonlóképpen  voltak 
öltözve,  azonban  süveget  viseltek,  és  lovaikat  fekete  nyeregtakaró  borította.  Őket  Párizs 
elöljárójának  őrmesterei  és  más  tisztviselői  követték  a  sorban,  azonban  az  elöljáró  testi 
gyengélkedése miatt személyesen nem lehetett jelen. Ezután jött a bírósági írnok egyedül, fekete  
szövetkabátban, továbbá a titkárok, akik hasonlóképpen voltak öltözve, majd a polgári ügyekkel 
foglalkozó hadnagy és a bűnügyekkel foglalkozó hadnagy vörös kabátban, fehér lóöszvéren, fekete  
bársonyborítású  nyeregben.  A  két  királyi  ügyvéd  szépen  feldíszített,  bársonytakaróval  borított 
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lóöszvéren  haladt.  Kettőjük  között  lovagolt  a  királyi  ügyész,  egy  fekete,  jól  felszerszámozott 
lóöszvéren,  mindhárman  vörös  kabátot  viseltek.  Ezután  helyetteseik  jöttek,  majd  az  ügyészek 
kabátban és süveggel a fejükön lovon, az altisztek is lovon ültek, előttük pedig az írnok lovagolt, aki  
fehér  öltözéket  viselt,  és  egy  pálcát  tartott  a  kezében  liliomokkal.  A  bírósági  elnökök  fekete 
bársonyból  készült  öltözékekben  lovagoltak,  a  tanácsurak  pedig  fekete  atlaszselyem  kabátban, 
süveggel a fejükön. Nyeregtakaróik hasonlóképpen fekete bársonnyal voltak borítva. Őket követte 
a „Cour des Aides”, vagyis a vámtisztviselők képviselői, akik a király adóit és vámjait beszedik.  
Elöl lovagoltak a vám-védők kék bársony övszíjaikkal, őket követték testőreik. Az elnökök bársony 
kabátban, fejükön hermelinnel bélelt süvegekkel jelentek meg.  A tanácsosok vörös kabátban és 
süveggel a fejükön lovagoltak, lovaik bársonytakaróval voltak borítva. Utánuk következtek a sóház 
tisztviselői selyem kabátokban és fekete nyeregtakaróval borított lovaikon. A Számvevő Kamara 
(Chambre des Comptes) képviselői egylovas fogatokon, kabátban és süvegben haladtak a menetben. 
Az elnökeiknek bársony kabátjuk és hermelinnel bélelt süvegük volt. A magisztrátusok, javítók és 
titkárok a ceremóniák szokásos viseletében következtek a sorban, mindnyájan lovon ültek, amelyek 
nyeregtakarója  fekete bársonnyal voltak befedve.  Ezután a Parlament  képviselői  vonultak. Elöl 
lovagolt Francine úr, a Parlament bűnügyekkel foglalkozó hadnagya, ragyogóan kiöltözve. Több 
mint  nyolcvan  személyből  álló  százada  előtte  lovagolt.  A  parlamenti  írnok  vörös  kabátban,  a 
törvényszéki  szolgák  legelőkelőbb  tagjai  ugyancsak  vörös  kabátokat  és  sapkákat  viseltek.  A 
parlamenti elnökök vörös, hermelinnel bélelt kabátot viseltek, a fejükön pedig mortirt (ez egy olyan 
sapkafajta,  amelyet  jellegzetesen  a  Parlament  elnökei  szoktak hordani).  A parlamenti  tanácsos 
urak és az általános parlamenti  ügyvédek ugyancsak vörös kabátban és sapkában jelentek meg 
szépen feldíszített lovon ülve. A Prevost d’Isle (a Cité elöljárója) ragyogóan felöltözve, egy nagyon 
szép lovon lovagolt számos testőrével együtt. Ezután következett néhány kantárszáron vezetett ló 
pompás  nyeregtakarókkal  borítva.  A  menetet  libériás  istállószolgák  zárták  le,  akik  a  lovakat 
vezették. Miután a menet tagjai megérkeztek a trónemelvényhez, vezető képviselőiket Vardes és 
Saintot urak fogadták, akik betöltötték a nagy ceremóniamester hivatalát,  ezután du Plessis  de 
Guénégaud  államtitkár  Őfelségéhez  vezette  őket,  aki  előtt  megtartották  üdvözlő  beszédeiket. 
Miután ezt  befejezték,  ugyanolyan rendben, mint ahogyan megérkeztek,  Saint-Antoine előváros 
utcáin keresztül visszatértek Párizsba. Ezután a királyi pár egy erre a célra előkészített szomszédos 
házban, amelybe a tróntól egy átjáró vezetett, megebédelt, majd délután két órakor megkezdődött  
Őfelsége udvartartásának a bevonulása Párizsba.”978 

Petitfils  beszámolója rövid summázata a két forrásleírásnak, melyben jelentős 
számbeli eltérések is felfedezhetőek.

„Kezdetben  XIV.  Lajos  és  Mária  Terézia  elfoglalták  helyüket  a  Párizs  Saint-Antoine 
elővárosában felállított trónon, ahol fogadták a különböző intézmények és testületek képviselőinek 
hódolatát és jókívánságait. XIV. Lajos sugárzott a boldogságtól: oldalán kard, fején tollas kalap, 
amelynek bokrétáját egy gyémántkapocs tartotta, ezüsttel átszőtt öltözéket és bíborszínű selymet 
viselt. Az ifjú királyné öltözékét arany, ezüst, igazgyöngy és drágakő borította, úgyhogy alig látszott 
ki alóla ruhájának fekete szövete. Oldalukon Séguier kancellár állt. A királyi pár előtt egész délelőtt 
törvényes  testületek  küldöttei  vonultak  fel.  A  négy  kolduló  szerzetesrendet  a  város  39 
egyházközségének papsága követte,  akik vitték  keresztjüket,  lobogtatták zászlóikat és  a  szentek 
litániáit  énekelték.  Ezután  következtek  az  Egyetem  képviselői,  élükön  a  rektorral,  42 
orvosdoktorral,  116  teológusdoktorral  és  hat  kánonjogi  doktorral.  Mindnyájan  tógába  és 
hermelinszőrmébe voltak öltözve. Utánuk vonult a párizsi céhek legfőbb tisztviselője, majd a hat 
céhtestület képviselői, posztókereskedők, fűszerkereskedők, rőfösök, szőrmések, borkereskedők és 
aranyművesek,  pompás  cégtábláikkal.  Mögöttük  haladt  a  châtelet-i  rendőrök  szigorú,  zord  és 
komoly csapata, majd a négy legfőbb Párizsi  Udvar tagjai:  a Pénzügyek Udvara,  az Adóügyek 
Udvara,  a  Számlázási  Kamara  és  a  Parlament.  Ezután  Párizs  városának  régi  polgársága  és  a 
szabók testülete  menetelt  pompásan díszített  zekéikben. A királyi  pár szívélyesen végighallgatta 
minden egyes csoport küldötteinek végnélküli és terjengős udvari szónoklatát, amint felmentek az 
emelvény lépcsőin, és szónoklatuk előtt térdre borultak. XIV. Lajos és Mária Terézia egy díszes 
párnán  megkapták  a  város  kulcsait,  egy  kis  ezüstládikában  pedig  az  Állam  pecsétjeit.  Végül 
hagyományos módon fehér galambokat engedtek szabadon.”979 

978 TE VIII. 1245–1247.
979 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 184. Petitfils ebben az esetben sem adta meg a forrás pontos helyét,  
amelynek alapján leírta az eseményt.
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 10.1.2.4 A királyi udvar bevonulása Párizsba, a „Nagy Entrée”  

Miután a korabeli francia társadalom illusztris képviselői lerótták tiszteletüket a királyi 
pár előtt,  kifejezték jókívánságaikat,  Párizs Saint-Antoine elővárosából visszatértek a 
fővárosba,  majd  délután  megkezdődött  a  királyi  udvartartás  bevonulása  Párizsba,  a 
„Nagy Entrée”, amely igazi ünnepi kavalkád jelleget öltött. A menet keresztülhaladt a 
városon, amelynek során nagyszámú kapu és diadalív alatt vonult át. Ezek dekorációi a 
pireneusi béke jelentőségét emelték ki számos variációban.980 Az egyik kapun például a 
következő  felirat  volt  olvasható:  „Lajosnak,  a  békét  teremtőnek”.  Egy  másik  a 
Parnasszus képére volt kialakítva, ahol Apollo és a kilenc múzsa a művészeteket és a 
tudományt reprezentálták, akik a békekötés következtében kiszabadultak a fogságból. A 
Marché Neufön álló  diadalíven  ez a  felirat  állt:  „Lajosnak,  aki elhozta  a világnak a 
békét”. A díszítő jelenet pedig Herkulesként XIV. Lajost ábrázolta, amint éppen átvesz 
egy olajfaágat.  A bevonulás alkalmából készített  különböző dekorációkon mindvégig 
kidomborodik  XIV.  Lajos  személye,  azonban  nem  kizárólagosan,  mivel  gyakran 
észrevehetőek  utalások  első  miniszterére,  Mazarinre,  és  anyjára,  Ausztriai  Annára 
vonatkozóan is. Ausztria Anna — aki a Párizsba való ünnepélyes bevonulást erkélyéről 
követte  nyomon  —  egy  diadalíven  Minerva  istenasszonyként  tűnik  fel,  és  bölcs 
tanácsokat osztogat. Egy másik helyen Junóként ábrázolják, de felbukkan pelikánként 
is, az anyaság szimbólumaként, mint aki feláldozta magát gyermekeiért. Mazarin — aki 
ténylegesen végigtárgyalta a pireneusi békét — köszvénye miatt nem tudott részt venni 
az ünnepélyes „Entrée-n”, azonban jelképes üres diadalkocsija kitüntetett helyet kapott 
az ünnepi menetben. Mazarin szimbolikus ábrázolása több diadalíven is észrevehető, 
mint például Mercurius és Atlas, akinek vállán nyugszik a világ minden terhe.981 

A „Nagy Entrée” vonatkozásában is megkísérlem a mértékadó levéltári  forrás 
segítségével  igazolni  forrásbázisom,  a  Theatrum  Europaeum hitelességét.  Az 
ünnepélyes  párizsi  bevonulást  a  párizsi  Városháza levéltári  forrásának leírása  élesen 
nem  különbözteti  meg  a  külvárosi  hódolati  ceremóniától,  hanem  folytatólagosan 
ismerteti  az  eseményeket.  Mindkét  forrás  esetében  különös  figyelmet  érdemel  a 
különböző  nagyurak  istállóinak  bemutatása,  amely  esetben  ugyancsak  nagyfokú 
azonosság mutatható ki. 

„Elsőként Mazarin bíboros menete tűnt fel, élén két trombitással,  majd két egyházfival,  
akiket  24,  selyemmel  díszített  vörös  takaróval  borított  öszvér  követett.  Ezután  két  lovas  tiszt,  
mögöttük pedig ismét 24 karmazsinvörös, arannyal és ezüsttel hímzett bársonnyal borított öszvér 
következett,  fejükön  pompás  fehér  tollbokrétával.  Fontenelle  és  Moreau  urak,  Őeminenciája 
istállómesterei haladtak pompásan öltözött 24 apródja előtt, akiket két újabb istállómester, majd 12 
karmazsinvörös  bársonnyal  borított  spanyol  ló  követett,  aranyozott  lószerszámokkal,  kötőféken 
vezetve.  Ezután tizenegy hatlovas hintó következett,  az utolsót kívülről aranyozott  ezüstlemezek 
borították, előtte a bíboros kíséretének 24 tagja haladt. A bíboros menete után a Monsieur kísérete 
vonult, Gassion,982 Bordes és Confistoit urak vezetésével, összesen 36 lóval, melyek közül az első 12-
őn apródok lovagoltak, a következő 12-őt kötőféken vezették a lovászok. A királyné két tisztjét 24,  
hímzett takaróval borított öszvér követte, a takaró egyik oldalán Franciaország, a másik oldalán 
Spanyolország  címerével.  A  király  öszvérei  kétszer  harmincas  csoportban  vonultak,  az  első 

980 Ennek során állapodott meg Franciaország és Spanyolország, hogy IV. Fülöp spanyol király leánya, 
Mária Terézia infánsnő feleségül megy XIV. Lajoshoz, így a diadalívek díszítései a békén keresztül a 
házasságra utaltak. De egyben kifejezték a pireneusi békében megnyilvánuló francia nagyhatalmi státust 
is.
981 Burke, P.: Die Inszenierung i. m.  60–61. Mazarint ezek az ábrázolások a királyhoz hasonlóan mintegy 
isteni  szférába  emelik.  A  Mercuriushoz  és  Atlashoz  való  hasonlítása  kifejezhetik  azt,  hogy  ő 
Franciaország  valódi  tartóoszlopa,  aki  igyekszik  levenni  a  terhet  a  még  ifjú  és  tapasztalatlan  király 
vállairól, de hamarosan át fogja neki adni Franciaország valódi irányítását, ő az isteni eredetű uralkodó 
„előhírnöke”.
982 Jean Gassion gróf (meghalt 1713-ban), altábornagy. Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 1002.
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harminc öszvért  aranyliliomokkal  díszített  kék szövet  takaró fedte,  a második harmincat  pedig 
bársonytakaró, melynek közepére a francia címert hímezték, sarkait pedig Őfelsége monogramja 
díszítette. Mindkét csapat előtt két lovaskapitány haladt. A király öszvéreit a király istállómestere,  
de Givry által vezetett Kis Istálló követte, majd tizenkét apród következett, ezüsttel szegélyezett kék 
színű díszöltözékben. Ezután 12 lóháton ülő lovász kötőféken vezetett 12 lovat, melyeket újabb 12  
pompás  paripa követett.  Utánuk a de La Noüe által  vezetett  Nagy Istálló  haladt,  mögöttük 18 
apróddal,  akik  mindenkit  bámulatba  ejtő  ügyességgel  művészien  léptették  lovaikat.  Végül  két 
másik  istállómester  és  12  inas  kíséretében,  pompás  díszöltözékben  a  király  Nagy  Istállójának 
főistállómestere zárta a menetet. Ezután a Kancellária képviselői következtek. Elől két fekete szatén 
köpenybe öltözött  pecsétőr  haladt,  fejükön bársony kalappal,  bársonnyal  borított  lóháton ülve. 
Majd két írnok következett, mögöttük pedig két kincstárnok. Ezután a királyi testületek ügyészei  
jöttek  fekete  szatén  ruhába  öltözve,  arany  szalaggal  díszített  bársony  kalapban,  díszesen 
felszerszámozott, rojtokkal ékesített takaróval borított lovakon. Előttük és mögöttük 15–15 lakáj 
haladt, majd Franciaország tisztségviselőinek két felügyelője szaténba öltözve és a Kancellária négy 
főfelügyelője következett.  A kancellár aranyszínű hosszú köpenyben volt,  széles arany szalaggal 
szegélyezett  fekete bársony kalapban, egy bíborszínű, hímzett  bársonnyal letakart fehér kancán 
ülve. A kancellár titkára, akinek a kancellár mögött kellett volna haladnia, betegsége miatt nem 
vehetett részt az ünnepségen. Ezt a szép menetet két muskétásszázad követte, egyiket de Marsat, a  
másikat pedig d’Artagnan983 vezette, és mindkét század négyes sorban vonult. Mögöttük négyesével 
a Noailles herceg vezette  lovas testőrök haladtak aranypaszományos zekéjükben. A Kamara 12 
apródja  fehér  brokáttal  díszített,  aranypaszománnyal  szegélyezett  bársonyköpenyben  és  a 
legpompásabb  térdnadrágban  és  zekében  vonult  fel.  A  Kamara  trombitásai  arany  és  ezüst 
szegéllyel  díszített kék bársony öltözetben vonultak fel. Ezután következtek kettesével a Korona 
marsalljai:  de La Meilleraye márki,  a tüzérség  parancsnoka, de Jabert,  de Clairambault,984 La 
Ferté,  Villeroy, d’Aumont985, du Plessis. d’Harcourt gróf, a főfegyvernök hozta a királyi kardot 
aranyliliommal  hímzett  bársony  tokban,  lova  nyakára  fektetve,  és  bal  karjával  megtámasztva. 
Amikor a király megérkezett a Saint-Antoine kapuhoz, a kereskedők elöljárója megmutatta neki a 
számára előkészített baldachint, azonban ő látván az őt éljenző és csodáló hatalmas tömeget, nem 
akart felmenni rá, hogy ne rejtőzzön el az őt ünneplők elől. Így a gazdagon hímzett aranybrokátból 
készült, Franciaország és Navarra címereivel, felül pedig a zárt koronával díszített baldachint elől a 
posztókereskedők két képviselője, hátul pedig az első és a második tanácsos vitte a Sully palotáig,  
két posztókereskedő és két tanácsos pedig a királyné baldachinját vitte. Őfelsége pedig egy hímzett  
nyeregtakaróval borított barna spanyol lóra szállt, előtte két ajtónállója haladt, körülötte pedig hat  
fegyvernöke sarkantyús csizmában,  továbbá nemesurak és  24 íjász testőr.  Közvetlenül  a király 
mögött, egyvonalban lovagolt Bouillon herceg főkamarás, de Tresmes herceg testőrkapitány,986 de 
Béringhen főistállómester és de Crécy herceg a Kamara első nemesura. Majd pedig a három vér  
szerinti herceg következett:  Condé herceg, jobbján a fia, Enghien herceg, balján pedig a fivére, 
Conti herceg. A hercegek után kétszáz nemes vonult d’Humières márki987 vezetésével. A királyné 
kancáját  két  gyalogos  istállómestere  vezette.  A  királyné  baldachinja  előtt  a  királyné 
főistállómestere, de Hautefont márki haladt kísérő inasokkal körülvéve. A királyné baldachinját a  
posztókereskedők két képviselője, valamint a harmadik és a negyedik tanácsos vitte egészen a Sully 
palotáig. A baldachint a királyné hatlovas hintaja követte, melyben egyedül ült. A hat dán lovat, 
mely  a  királyné  hintója  elé  volt  befogva,  arannyal  és  ezüsttel  átszőtt,  gazdagon  hímzett 
nyeregtakaró  borította.  Maga  a  hintó  nyitott  volt,  leszámítva  a  hátuljában  emelt  kis  pavilon 
formájú baldachint,  melyet  két könnyű oszlop tartott.  A hintó mellett  a jobboldalon elől Párizs 
kormányzója, Bournonville herceg haladt, hátul pedig a spanyol követ, Fuensaldagna gróf, aki a 
hercegnő udvarának főudvarmesterét képviselte négy nemesúr és húsz apród kíséretében. A hintó 
bal oldalán Guise herceg lovagolt egy török lovon, mögötte pedig Elbouf herceg és L’Islebonne, 
valamint  d’Armagnac  de  Lorraine988 grófok  haladtak.  Ezután  következtek  a  királyné 

983 Charles Ogier de Batz-Castelmore, d’Artagnan gróf (1611–1673), a „szürke muskétások” kapitánya.  
Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 730. (Alexandre Dumas regényhőséről, a közismert d’Artagnanról van 
szó.)
984 Philippe de Clairambault, Palluau márki (1606–1665), Franciaország marsallja. Uo. 738.
985 Antoine Aumont,  de Villequier  márki,  d’Aumont herceg (1601–1669),  a Királyi  Gárda  kapitánya,  
Franciaország marsallja, Párizs kormányzója. Uo. 731. 
986 René Potier, Tresmes herceg (meghalt 1670-ben). Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 1028.
987 Louis de Crevant, Humières márki, majd herceg (1628–1694), Franciaország marsallja. Petitfils, J-C.: 
Louis XIV. i. m. 748. 
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udvarhölgyeinek  díszes,  hatlovas  hintajai.  A  Sully  palotából  a  hatból  fennmaradt  két 
posztókereskedő  a  fűszerkereskedők  hat  képviselőjével  átvették  a  baldachinokat,  és  onnan  a 
Baudoyer kapuig vitték, majd onnan hat rőfös és két szőrmekereskedő vitte tovább Saint-Denis de 
la Chartres-ig. Ezután a maradék négy szőrmekereskedő és négy szövő a Place Dauphine-ig vitte,  
onnan pedig a két szövő és hat aranyműves egészen a Louvre-ig, ahová Őfelségéék este hat órára 
érkeztek meg. Itt az anyakirálynő fogadta őket. Az egész ünnepélyes bevonulás példátlan rendben 
és minden utcai zavargás nélkül folyt le, Őfelsége nagy megelégedésére, aki meg is dicsérte a város 
elöljáróit és a tanácsosokat irányításukért, éberségükért és pontosságukért.”989                            

A  Theatrum Europaeum ugyancsak részletes  tudósítást  közöl  a Párizsba való 
ünnepélyes bevonulásról, amelynek során páratlan képet kaphatunk a korabeli francia 
udvarról, az egyes hercegek, főurak udvartartásainak felépítéséről és Párizs városának 
vezető tisztségviselőiről, intézményeiről.

„Elöl  lovagolt  két  trombitás,  akiket  72  lóöszvér  szép  rendben követett.  A  lóöszvéreket 
Desmonceaux  kapitány  kísérte,  mint  erre  a  feladatra  kijelölt  személy.  A  lóöszvéreket  három 
csoportra osztották fel. Az első csoportba tartozók a bíboros úr selyemből készült libériáival voltak 
betakarva, a második csoport Őeminenciája címereivel hímezett takarókkal, a harmadik csoport 
pedig vörös karmazsinszínű, és arannyal, ezüsttel szegélyezett takarókkal volt borítva, amelyekre a 
békeidőre jellemző bőségszarukat, virágokat, gabonakalászokat olajágakat hímeztek. A lóöszvérek 
szemellenzői, fülvédői és csengettyűi ezüstből voltak, fejüket pedig fehér tollak ékesítették. Ezután 
következett Fontenelle és Moreau úr, Őeminenciája első és második istállómestere, a legszebben 
felcicomázott lovaikkal. Süvegeiken szép tollbokréta díszelgett. Előttük 24 apród haladt ragyogóan 
öltözve, válogatottan szép, szalagokkal feldíszített lovakon. A menetben ezután tizenkét spanyol ló 
következett,  amelyeket  a  legszebbek  közül  válogatták  ki.  Mindegyiket  két  istállószolga  vezette 
kantárszáron,  nyeregtakaróik  arannyal  szegélyezett  vörös-karmazsinszínű  bársonnyal  voltak 
betakarva. A lovak sörénye pedig szép szalagokkal volt díszítve, zablájuk is aranyozott volt. Ezután 
jött hét színarany hintó, amelyek az aranyműves munka valóságos csodái voltak. Mindegyik elé hat 
szép ló volt befogva. Mellettük 40, pompás libériába öltözött lakáj menetelt. Ezt követte 30 nemes, 
mindegyik a saját házából, pompásan felöltözve, szép lovakon ülve. Utánuk Besmaux kapitány990 

következett  a testőrszázadával,  amelynek minden egyes katonája ragyogóan volt kiöltözve. Őket 
Anjou herceg istállójának felvonulása követte. Az istállót Gassion és Bordes urak kísérték, előttük 
pedig 12 pompásan kiöltözött  apród és tizenkét ragyogóan felékesített,  kantárszáron vezetett  ló 
haladt.  A  királyné  istállójának  istállómestere  előtt  négy  apród  lovagolt  puszta  fővel, 
karmazsinszínű, arannyal szegélyezett ruhába öltözve. A lovak nyergeit kitűnő nyeregtakarókkal 
vonták be. A lovak közül kettő a királyné palástját szállította, egy másik egy ládikát, amelybe a 
királyné drágaköveit helyezték. Mögöttük ment még két lakáj hajadonfőtt és gyalogosan, akik egy 
pompásan felszerszámozott lovat vezettek, majd ugyancsak két lakáj egy nagyon szépen felékesített 
kancát vezetett.  Utánuk következett  még hat másik ló is,  szép tollakkal felékesítve.  Ezután jött  
Őfelsége főistállómestere ezüsttel és arannyal szegélyezett ruhában, egy pompás lovon ülve felséges 
nyeregtakaróval.  A  főistállómestert  libériába  öltözött  gyalogosszolgák  vették  körül.  A  király 
lóöszvéreit  két  csoportra  osztották.  Mindkét  csoportba harminc  állat  került.  Az első  csoportba 
tartozókat  kék  bársonytakarókkal  borították,  amelyek  arannyal  és  ezüsttel  voltak  díszítve.  A 
takarók  közepén  a  király  címere  látszott,  a  sarkain  pedig  mindenféle  fegyverek,  bőségszaruk 
különböző gyümölcsökkel és virágokkal,  amelyeket aranyból, ezüstből és selyemből  hímeztek. A 
lóöszvérek kantárai, fej-és fülvédői ezüstből készültek, fejüket pedig tollakkal díszítették. A kísérő 
szolgák kék atlaszselyembe voltak öltözve. Ezután következett a király Kis Istállója, elöl lovagolt az 
istállómester, Givry úr két apródjával együtt. Az istállószolgák 24 lovat vezettek kantárszáron. A 
Kis Istálló előtt lovagolt La Noüe úr a másik istállómester, nagyszámú, kantárszáron vezetett lóval, 
mindegyiken pompás nyeregtakaróval, akit néhány apród követett. Utánuk vonult M. Champflour 
és M. Vanteler istállómester, és M. Fouquet, mint a Kis Istálló legfőbb istállómestere, ragyogóan 
kiöltözve, pompás lovon ülve. A menetben a kancelláriai alkalmazottak, a beadványmesterek és 
különböző  parlamenti  urak  következtek.  A  fejükön  redőzött  bársony  kalapot  viseltek  arany 
kalapszalagokkal.  Közülük  tíznek  nagy  aranylánc  volt  a  nyakában.  Ezután  következett  24  úr, 
fekete bársony kabátban, kalapjuk arany kalapzsinórokkal volt díszítve. Utánuk négy parlamenti 

988 Louis de Lorraine, d’Armagnac gróf, mondják „Monsier le Grandnak” is (1641–1718), Franciaország 
főistállómestere, Bourgogne nagy sénéchalja, Anjou kormányzója. Uo. 730.
989 AN K 1000, Nr. 253. fol. 45–54.
990 François de Montlezun, Besmaux márki 1611–1697, a Bastille kormányzója. Petitfils, J-C.: Louis XIV. 
i. m.  733.
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elnök  vonult  bíborszínű  bársony  kabátban,  kívülről  válluktól  a  könyökükig  fehér  hermelin 
szőrmével borítva. Pompás lovakon lovagoltak, amelyeknek nyergétől és egyéb szerszámaitól nem 
sajnálták az aranyat, a kezeikben pedig négyszögletű aranypálcát vittek. Közvetlenül mögöttük egy 
szép termetű hófehér hátasló haladt kék bársonytakaróval borítva, a takarón csupa arany és ezüst 
hímzett liliom, arany rojtokkal és bojtokkal. A kantár és a zabla aranyból és kék selyemből készült. 
A fejét fehér tollbokréta díszítette, és hátán a királyi pecséteket rejtő aranyozott ezüstládikát vitt.  
Mögötte  haladt  Franciaország  kancellárja,  ezüsttel  átszőtt  kabátban,  arannyal  hímzett  fekete 
bársony  kalapban.  A  kancellár  arannyal  hímzett  bársony  takaróval  borított  fehér  lovon  ült. 
Mellette két apród haladt, egyikük ibolyabarna színű, arany rojtokkal díszített napernyőt tartott 
fölé, hogy megvédje a hőségtől és az erős napsütéstől. Az udvartartás mögött menetelt egy század 
muskétás lóháton, akiket a bíboros úr Őeminenciája a királynak adott, és a király kék és ezüst  
díszegyenruháját viselték, az ujját pedig Őfelsége címereivel ékesítették. A muskétások vezetői M. 
Marsac és Mont Gaillard márki voltak. Marsac úr pompás arannyal és ezüsttel díszített öltözékben 
elöl  lovagolt  egy szép  szürkésfehér  lovon,  amely  nagyon sok szalaggal  volt  felékesítve.  Mögötte 
lovagolt Mont Gaillard márki, aki atlaszselyemből készült öltözéket viselt ezüst csipkékkel, és egy  
gesztenyebarna  lovon  ült,  amelynek  a  nyeregtakarója  szintén  arany  és  ezüst  csipkékkel  volt  
díszítve. Őket a régi muskétások százada követte kék bársony kabátban, amelyek ujján és alján 
ezüst keresztek voltak. A régi muskétások századát négy csoportra osztották fel. Az első csoportnak 
fehér, a másodiknak fehér, fekete és sárga, a harmadiknak fehér és kék, a negyediknek pedig fehér 
és  zöld tollak voltak a kalapjaikon.  Mindnyájan pompás lovakon lovagoltak. A század élén M. 
d’Artagnan lovagolt egy felséges lovon, ragyogó öltözékben. Ezután következtek a könnyűlovasok, 
vörös kabátot viseltek, arannyal és ezüsttel  díszítve.  Elöl lovagolt Navailles herceg,991 akinek az 
öltözékének a csillogása egészen lenyűgöző volt, és lovát is a legcsodálatosabb módon ékesítették fel. 
A könnyűlovas század és a  Prevosté de l’hotel között haladt egy tucat apród a királyi kamarától. 
Mindegyik  szerfelett  pompás  ruhában  volt,  és  együtt  lovagoltak  a  tisztekkel,  nemesekkel, 
udvarmesterekkel és szolgálókkal. Elöl lovagoltak a poroszlók kék kabátjukban, ezüst szegélyekkel 
díszítve, és mindegyikük kék pálcát vitt a kezeiben. Mögöttük egyedül jött a bírósági írnok hosszú  
öltözékben, amely fekete atlaszselyemből készült. Ezután következett a királyi hadnagy és az ügyész 
atlaszselyemből  készült  kabátban,  süveggel  a  fejükön,  lovaik  nyeregtakarója  fekete  bársonyból 
készült. A menetben Sourches őrgróf következett,  a Királyság nagy  prevostja992 szép fehér lovon 
ülve,  hat  apród  és  nagyszámú  lakáj  vette  körül.  Közvetlenül  utána  lovagolt  a  főhadnagya,  a 
Testőrség  őrvezetői  mellett,  akik  díszes  kabátot  viseltek.  Nem sokkal  utánuk egy  nagy csoport 
előkelő urat lehetett  látni,  akiknek az öltözékének a pompája  a nézők szemét  elkápráztatta,  és  
mindenki  csodálkozott,  hogyan  lehetséges  egyszerre  látni  ekkora  pompát,  nagyságot  és 
gazdagságot. Ezután a királyi tartományok hadnagyai vagy másképpen helytartói vonultak, majd a 
királyi  palota  előkelő  tisztjei.  Mindnyájan  a  legpompásabban  és  a  legfelségesebben  voltak 
felöltözve, és csodaszépen felékesített lovaikon lovagoltak. Utánuk haladt a Svájci Század dobokkal 
és sípokkal. Mindnyájan új, ezüsttel díszített egyenruhában voltak. Előttük lovagolt Vardes őrgróf,  
akinek  felséges  mozdulatait,  arckifejezését,  értékes  ruházatát  és  szép  lovát  ugyancsak  sokan 
megcsodálták. Ezután jött a Királyi Kamara négy trombitása, akik a Királyság heroldjait követték 
(szám szerint  19-et).  Mindnyájan ibolyabarna karmazsin  bársonyba voltak öltözve,  kabátjukon 
liliomokat és címereket lehetett látni, a kabátok ujján pedig a jelmondatukat. Fekete bársony kerek 
és lapos sapkát viseltek. Sapkájukon fehér és ibolyabarna tollak voltak, amelyhez arany zsinórt 
erősítettek egy aranymedál mellett, rajta a király és a királyné arcképeivel. A kezükben tartották 
ibolyabarna  bársonyból  készült  és  liliomokkal  díszített  heroldbotjaikat.  Kettesével  ültek  szép 
lovaikon, a lovak nyeregtakarója ugyancsak ibolyabarna bársonyból készült, és arany rojtokkal és  
csipkékkel volt díszítve. A legfelsőbb herold és a tüzérség nagymestere következett ezután, majd 
nagyon tekintélyes  udvari tisztségviselők.  Franciaország marsalljai  arannyal és  ezüsttel  díszített 
öltözékeikben  pompáztak,  csodálatosan  felszerszámozott  lovaikon.  Hozzájuk  méltó  pompával 
voltak  kiöltözve  udvartartásuk  tagjai  is.  Ezután  következett  a  királyi  baldachin,  amelyet  négy 
ülnök vitt, majd a „hollócsőrnek” nevezett nemesemberek vonultak, több mint százan. Őket követte 
Harcourt gróf, Franciaország nagy istállómestere, két oldalán pedig a gróf istállómesterei haladtak. 
Őmaga vitte a királyi kardot, amelynek tokja liliomokkal volt díszítve. Mögötte futott egy sereg 
nagyobb és kisebb lakáj. Ezután következett Őfelsége, a király ezüsttel átszőtt öltözékben, amely  
gyöngyökkel  sűrűn volt  díszítve,  a  fején  fekete  kalapot  viselt  egy  pompás  fehér  tollbokrétával,  

991 Philippe de Montault-Bénac, Navailles gróf,  majd herceg 1619–1684, Franciaország marsallja.  Uo. 
758.
992 Louis Francois de Bouschet,  Sourches márki 1645–1716, Franciaország főelöljárója, államtanácsos, 
emlékiratíró. Uo. 766.
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amely egy értékes gyémántból készült ékszerrel volt odatűzve. Oldalán egy felséges kard függött, 
nagy  értékű  kardszíjjal.  A  király  már  szépen  felnőtt,  arca  kerek  volt,  fehér  parókát  viselt, 
mozdulatai  felségesek,  ugyanakkor  illedelmesek  voltak.  Egy  pompás  sárga  lovon  ült,  amelyet  
ezüsttel  és  művészi  alakábrázolással  díszített  takaróval  fedtek,  a lószerszámok pedig különböző 
drágakövekkel voltak kirakva. A lova körül előkelő nemesurak és hatvan apród tartózkodott, akik 
kezeiket a ló felé nyújtották, hogy megérinthessék. A király öccse, Anjou herceg egyedül haladt. Ő 
is ezüsttel átszőtt, és sok gyönggyel, gyémánttal díszített öltözéket viselt kardszíjjal, és a kalapján 
értékes  gyémántokkal  díszített  és  odaerősített  tollbokrétát  hordott.  Egész  öltözéke  magas 
rangjának megfelelően ragyogó volt. A lovát is pazarul felszerszámozták. Őt legfőbb istállómestere, 
Voillac gróf és a testőrségének századosa, Clerc gróf követte.  Többi tisztje is káprázatosan volt  
felöltözve  és  felszerelkezve.  A menetben  együtt  haladt  Condé,  Conti  és  Enghien herceg.  Condé 
kettejük között vonult. Mind a hárman a legcsodálatosabb módon voltak felöltözve. Őket Soissons 
gróf követte hasonló pompában, utána pedig számos  herceg és nagyúr. Ezután újra két század 
nemes jött a királyi palotából, akik ősi származásuk miatt nagyon hírnevesek voltak, és akiket „Bec 
de  Corbinnak  (hollócsőr)”  neveznek.  Előttük  haladtak  a  királyné  testőrei,  akiket  „Bec  de 
Fauconként (sólyomcsőr)” emlegetnek. A „Bec du Fauconok” szerepe a királyné védelmében 1350-
ből, Valois Fülöp uralkodási idejéből ered. Mindnyájan pompásan voltak öltözve, és szép tollakkal  
és szalagokkal feldíszítve. Mögöttük következett a királyné baldachinja, pompás libériába öltözött  
apródaival,  nagyon  sok  bámészkodó  gyűrűjében.  A  király  körül  ezrek  és  ezrek  nyüzsögtek,  
fürtökben lógtak az ablakokban, de még a háztetőkön is, és akkora volt az üdvrivalgás és ujjongás, 
hogy egyebet sem lehetett hallani, csak azt, hogy „Éljen a király!”. A hatalmas tömegben a királyné 
szinte alig tudta a királyt követni, és amikor az elől lovagló kísérete erőszakkal utat tört, oldalra 
szorítva a tömeget, az szinte azonnal visszaáramlott, mint a hullámzó tenger. A királyné egy kívül-
belül arannyal borított diadalkocsiban ült, egy nagy arannyal szegélyezett párnán. Minden, aminek 
a kocsin vasból kellett volna lennie, vörösre volt festve és bearanyozva, a kerekek éppúgy, mint  
ahogyan a dukátokkal teli edény is színaranyból volt verve. A kocsit nyolc gyöngyszürke dán ló 
húzta, amelyek olyan művészien hímzett takarókkal voltak borítva, hogy festő sem festhetett volna 
szebbet. A királyné kabátja olyan gazdagon volt arannyal, gyöngyökkel és drágakövekkel hímezve, 
hogy  maga  a  ruha  anyaga  egyáltalán  nem  látszott.  A  királyné  fejét  hátul  és  két  oldalt  négy 
felbecsülhetetlen értékű gyémánt ékesítette, a mellkasán is volt egy hatalmas gyémánt, amelynek 
foglalatát  is  válogatottan  finom gyémántok  díszítették,  fehér  kesztyűs  kezében  legyezőt  tartott, 
amellyel  hűsítette magát.  Fejét egy kívül-belül gyönyörűen hímzett,  körös-körül arany rojtokkal 
díszített  fátyol  borította.  A  háta  mögött  egy  apród  állt,  aki  egy  gyönyörű  napernyőt  tartott  a 
királyné  feje  fölé,  hogy  a  napsütés  ne  akadályozza  őt  a  tömeg  szemlélésében.  Kocsija  körül 
helyezkedett el összes apródja és lakája, akiket francia és spanyol nagyurak követtek. Végül még 
néhány pompás  francia hintó  következett  előkelő hölgyekkel,  azután a Testőrezred  és  az  egész 
Polgárőrség.  Összességében  a  bevonuláson részt  vevő  jelenlevő  számát  több mint  hatvanezerre 
becsülték. Az üdvlövéseket azonban megtiltották. Az egyik diadalívnél egy kicsit megálltak, és ott 
többféle  hangszeren  játszott  kellemes  zenét  hallgattak.  Azután a  király  és  a  királyné  hatalmas 
üdvrivalgás  és  jókívánságok  közepette  végre  megérkezett  a  királyi  palotába.  Végezetül  ez  a 
csodálatos  nap  örömtüzek  gyújtásával  és  más  szórakozásokkal  zárult,  és  egész  évre  nyugalom 
költözött a Francia Királyságba.”993 

Petitfils  leírása  az  ünnepélyes  párizsi  bevonulásról  az  előző  két  eseményhez 
hasonlóan  ezúttal  is  csak  egy  rövid  összefoglalás  a  levéltári  forráshoz,  illetve  a 
Theatrum Europaeumhoz képest.

„A gigantikus és ragyogó menet négy óra alatt érte el a Cité szigetén keresztül a Louvre-t.  
Az élén Mazarin bíboros Őeminenciája gazdagon felszerszámozott 72 öszvére haladt, ezt követte 
gyaloghintója és szolgáinak serege. Mindez azonban csak csalóka látszat volt, mert a gyaloghintó 
üres  volt,  ugyanis  a  kimerült  bíboros  inkább a  rue Saint-Antoine-i  Beauvais  palota  erkélyéről 
szemlélte a felvonulást Ausztriai Anna és Angliai Henrietta társaságában. A menetben a Monsieur, 
a király és a királyné istállói elismerő morajt váltottak ki. Az élen Séguier kancellár haladt egy  
poroszkáló  kancán,  aranyszínű  posztóból  készült  reverendában,  fején  aranyzsinórral  díszített 
bársony kalapban. Mellette két apród lilaszínű, aranyrojtos napernyőt tartott fölé, hogy megvédjék 
a naptól.  Utána következtek  a  könnyűlovasok,  a  szobainasok,  a  vidéki  kormányzók,  a  „bec  de 
corbinok”, száz svájci gárdista, a katonai heroldok, a tüzérség nagymestere, a főistállómester és a  
király muskétásai. A király büszkén táncoltatta barnásvörös színű lovát, melynek takarója ezüsttel  
volt hímezve, a lószerszámok pedig drágakövekkel voltak kirakva. Őt követték a Monsieur és a vér 
szerinti  hercegek,  beleértve  a  „Nagy  Condét”  is.  A  királyné  hatlovas  nyitott  hintóban  utazott,  

993 TE VIII. 1247–1251.   
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körülötte Lorraine, Guise és Elbeuf hercegek, valamint Spanyolország nagykövete. A fővárosban 
zúgtak a harangok,  miközben odahallatszott  a  Bastille  ismétlődő ágyúlövéseinek moraja.  Egész 
Párizs  ünnepelt.  A  csapatok  egészen  a  Pont  Neufig  sorfalat  álltak.  Amerre  a  menet  elhaladt, 
hatalmas tömeg zsúfolódott össze az utcákon és a hidakon. Nagyon sokan érkeztek vidékről is.”994

A Theatrum Europaeummal ellentétben — mely csak egy mondatot szán erre — 
az  Archives  Nationales-ban  található  levéltári  anyag  hosszabban  tudósít  az 
ünnepségsorozat  befejező  eseményeiről  is,  és  a  „Nagy  Entrée”  leírása  után  minden 
átmenet nélkül áttér a Notre Dame-ban tartandó Te Deumra.

„1660.  augusztus  27-én,  délután  2  órakor  tartották  a  Notre  Dame-ban  a  Te  Deumot, 
mintegy hálaadásként Istennek, hogy házasságkötése után Őfelsége visszatért a városba. A párizsi  
polgárok legfőbb vezetői,  a városi tanácsosok, tisztségviselők ugyanabban az öltözékben jelentek 
meg, mint amit Őfelségéék ünnepélyes bevonulásakor is viseltek. A szentély közepén egy három 
lépcsős  emelvényt  állítottak  fel,  melyen  két  karmazsinvörös  szőnyeggel  borított  imazsámolyt 
helyeztek el, melyek fölé egy aranyliliomokkal díszített nagy baldachint emeltek. Az uralkodói pár 
3 órakor érkezett  meg a Notre Dame-ba a Svájci  Gárdisták által  szolgáltatott  trombita-,  síp-és  
dobszó  kíséretben.  A  templom  kapujában  a  Notre  Dame  főpapja  fogadta  őket  a  kereszttel  és 
szenteltvízzel.  A  király  a  számára  előkészített  jobboldali  imazsámolyon,  a  királyné  pedig  a 
baloldalin helyezkedett el. Az anyakirálynőt  Monsieur kísérte a számára felállított emelvényhez, 
majd letérdelt mellé egy szőnyegre, csakúgy, mint a vér szerinti hercegek és hercegnők. A Korona 
más hivatalos hercegei pedig a baldachin alatt helyezkedtek el. A főkamarás, a király első nemesura 
és a testőrgárda kapitánya pedig a király trónszéke mögött. A király lakosztályának ajtónállói a  
király imazsámolya előtt álltak. A  Te Deumot csodálatos zene kíséretében celebrálták, és miután 
elmondták a királyért a szokásos imákat, Őfelségéék elhagyták a templomot.”995

A levéltári  anyag kimerítő beszámolót közöl a királyi  pár bevonulását követő 
tűzijátékról is:  „Az ünnepi bevonulást tűzijáték és örömtüzek követték. Ugyanis a kereskedők 
elöljárója és a városi tanácsosok nem elégedtek meg azzal, hogy a polgárok a házaik előtt tűzet 
gyújtsanak,  és  az  ágyúkból  díszlövéseket  adjanak  le,  hanem  Őfelségéék  tiszteletére  ünnepélyes 
bevonulásuk  napján  a  Louvre  előtt  a  Szajnán  nagyszabású  tűzijátékot  is  rendeztek,  amit  a 
Városháza előtti téren folytattak. Azért választották a tűzijáték fő színteréül a Szajnát, mert ezzel 
az argonauták visszatérését  akarták jelképezni,  miután megszerezték az aranygyapjút,996 utalva 
arra,  hogy  Őfelsége  a  szerelmével  hódította  meg  a  spanyol  infánsnőt,  azonkívül  pedig  Párizs  
népének való tiszteletadásnak is szánták, hiszen Párizs címerében egy hajó látható. Éppen ezért  
Liegeois mérnök úr a városi legfőbb tisztségviselők és városi tanácsosok utasítására egy hatalmas, 
72 láb hosszú ókori hajót építtetett, árbocokkal, vitorlákkal és kötélzettel. A hajó orrát hatalmas 
szirén  díszítette,  fején  egy  aranykoronát  viselő,  ezüst  pikkelyekkel  borított  delfinnel.  A  hajó 
külsejét  tengeri  diadalok  díszítették,  tatján  pedig  Franciaország  címere  volt  látható.  A főárboc 
árbockosarát  liliomokból  álló  korona  képezte,  a  főárboc  csúcsát  pedig  egy  12  láb  átmérőjű 
napkorong ékesítette, melynek középpontjában mindenki számára jól látható módon a királyi pár 
monogramjait írták. A hajóorrban, ahová egyébként a lámpást szokták elhelyezni, most a földgolyó 
volt látható, melyet a Franciaországot és Spanyolországot jelképező, az ő nemzeti színeikbe öltözött  
alakok tartottak egyenlő mértékben és állandó mozgásban, utalva a béke előnyeire. A fedélzeten 
egy embernagyságúnál magasabb, elegánsan öltözött alakról lerítt, hogy ő lehet a parancsnok, de 
rajta kívül számos, tengerésztiszteket, matrózokat és katonákat megtestesítő alak is látható volt a 
fedélzeten.  A városi  polgárok tisztségviselői  és  a  tanácsosok megparancsolták  a tengerészeknek, 
hogy 2 órakor a legtisztább fehér egyenruhájukban vonuljanak a Louvre elé bárkáikkal trombita-
és dobszó kíséretében, és különböző játékokkal, versenyekkel szórakoztassák a nézőket, amíg nem 
kezdődik a tűzijáték. Az est leszálltával a bárkákon és hajókon kigyulladtak a színes lampionok, 
ami  fölöttébb  szemet  gyönyörködtető  látvány  volt.  A  hajóorrban  elhelyezett  földgolyót  pedig 
ezernyi  csillag ragyogta  be,  a  királyi  pár monogramját  pedig lángnyelvekből  rakták ki.  Este  9 
órakor  Őfelsége,  a  király  megadta  a  jelet  a  Louvre  kis  galériájának  az  erkélyéről  a  tűzijáték 
megkezdésére,  mire  a mérnök egy petárda segítségével  jelezte a tüzérségi  parancsnoknak, hogy 
gyújtsa meg a parkban és a Pont Neufnél elhelyezett petárdákat. Ezt követően, a nagy hajótól négy 
öl távolságra levő egyik kis bárkáról két tucat petárdát lőttek fel, melyekből csillagok és kígyózó 

994 Petitfils,  J-C.:  Louis  XIV.  i.  m.  184–185.  Petitfils  ezúttal  sem  adta  meg,  milyen  forrás  alapján 
dolgozott, de valószínűsíthető, hogy a három eseményt egy forrás alapján ismertette. 
995 AN K 1000, Nr. 253. fol. 71–72. 
996 A motívum I. Lipót Margit Terézia spanyol infánsnővel kötött házassága, 1666 alkalmából rendezett 
lovasbalett során is felbukkan.
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tűzcsóvák repültek fel, mindenkit ámulatba ejtve. Majd a nagy hajóról, egy hatalmas gépezetből  
még háromszáz petárdát és rakétát lőttek fel, melyek a levegőben babérkoszorúkat, koronákat és 
csillagokat formáltak, és úgy tűnt, mintha az egész folyó is lángolna. A főárbocon levő napkorongon 
kétszázötven  csillagból  írták  ki,  illetve  világították  meg  a  Lajos  és  Mária  Terézia  nevet, 
Franciaország egész népe ezernyi jókívánságot és áldást mondott a dicső hercegre és a fenséges 
hercegnőre, akik úgy néztek ki, mint két csillag, és akiknek köszönhetően bőség, nyugalom és öröm, 
mint a béke gyümölcsei, köszöntött alattvalóikra.”997                       

Összegezve  a  párizsi  Városháza  XIV.  Lajos  és  Mária  Terézia  esküvői 
ceremóniájára  (1660)  vonatkozó  levéltári  forrásanyagát  a  Theatrum  Europaeum 
leírásaival  összevetve  egyértelműen  igazolható  a  Theatrum  Europaeum hiteles 
forrásjellege. Mindezt alátámasztja a három vizsgált esemény (diadalívek állítása, Saint-
Antoine-i behódolás, a párizsi bevonulás) leírása során kimutatható nagyfokú egyezés 
mind az események ismertetésében, mind pedig a szereplők személyében, sorrendjében, 
számában.  Természetesen  mivel  a  két  forrás  szerzője  eltérő,  nyilvánvalóan  más 
szempontokat tartottak érdemesnek a kiemelésre, más ragadta meg a figyelmüket, és a 
Theatrum  Europaeum szerzőjének  az  esetleges  terjedelmi  korlátokat  is  figyelembe 
kellett vennie. Mindenestre a francia levéltári forrásanyag és az annak alapján készült 
másolatok  kiváló  bázisnak  bizonyultak  a  Theatrum  Europaeum szerzőjének,  hogy 
ezeket felhasználva hitelesen tájékoztassa olvasóit.  

Az  ünnepélyes  „Entrée”  a  Párizsban  tartózkodó  külföldi  követeknek, 
diplomatáknak  is  jó  alkalmat  adott  arra,  hogy  az  uralkodót  közelről  láthassák. 
Mindannyian  kiemelték  a  22  éves  király  érettségét,  komolyságát,  fellépésének 
magabiztosságát.998 Érett  viselkedése  az  esküvőn  azonban  nem előzmények  nélküli. 
1643-ban — amikor Lajos még csak öt éves volt — a velencei követ feljegyezte, hogy a 
„gyermekkirály”  a  nyilvánosság  előtt  alig  nevetett,  és  csak  keveset  mozgott. 
Elképzelhető, hogy a kortársak csak azt látták, amit elvártak, és túlzottan hangsúlyozták, 
amit hittek, hogy látnak, hiszen mégiscsak egy ötéves kisgyermekről volt szó. A 17. 
század  során  a  spanyolok  ismertek  voltak  méltóságteljes  fellépésükről,  XIV.  Lajos 
pedig egy spanyol hercegnő, Ausztriai Anna fia volt. Ráadásul Mazarinnek a királyhoz 
írott levelei alapján feltételezhető, hogy XIV. Lajost Mazarin tanította, oktatta mindarra, 
hogyan  kell  a  nyilvánosság  előtt  megfelelően  fellépni  és  viselkedni.  XIV.  Lajos 
Mazarintől leshette el a szimulálás, tettetés és a színészkedés művészetét is.999 Mindezek 
fényében nem meglepő a király magabiztos és érett viselkedése az ünnepélyes párizsi 
bevonuláson, és a későbbi ceremoniális események alkalmával.1000 

Az ünnepélyes  párizsi  bevonulás  politikai  üzenete  mindenki  számára  világos 
volt. A bevonulás középkori rituáléja jó eszközül szolgált ahhoz, hogy emlékeztessen 
arra  a  kölcsönös jogok és  kötelességek által  létrejött  szerződésre,  amely  egyesíti  az 
uralkodót  a  népével.  1660.  augusztus  26-án  a  városatyák  hosszú  szónoklatai,  a 
testületek,  céhek  képviselői  hitet  tettek  a  szerelem  diadala,  az  újra  megtalált  béke 
mellett, melynek XIV. Lajos lett a garanciája és a védelmezője. Továbbá hitet tettek az 
egység, az összhang, az engedelmesség mellett egy olyan királynak, aki véget vetett a 
háborúknak és békét hozott a Királyságnak.1001 Az ünnepélyes bevonulás ceremóniája 

997 AN K 1000, Nr. 253. fol. 73–75.
998 XIV. Lajos 1638. szeptember 5-én született, tehát ekkor 22 éves volt.
999 Ennek ékes példája volt, hogy amikor 1652-ben XIV. Lajos fogadta a  Fronde egyik vezető alakját, 
Retz bíborost, kedélyesen elbeszélgetett  vele,  úgyhogy a bíboros semmit nem érzett meg abból, hogy 
letartóztatása már küszöbön áll. Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 61.
1000 Uo. 60–61.
1001 Ekkor 1660 augusztusának a végén még senki sem sejtette, hogy XIV. Lajos uralkodása háborúkkal 
lesz tele. Az alattvalók csak azt érzékelték, hogy az ifjú király úrrá lett a polgárháborús zűrzavaron, és  
sikeresen lezárta a spanyolokkal vívott hosszú háborút.
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egy  mérsékelt  monarchiára  való  felhívás  volt,  eltávolodva  az  abszolutizmus 
gyakorlatától.1002

Az ünnepélyes párizsi bevonulásról a Theatrum Europaeum kétoldalas metszetet 
közöl.1003 Mind az esküvőről, mind pedig a párizsi bevonulásról készültek röplapok.1004 

Az ifjú királyt és királynét idealizált röplapok ábrázolják.1005

1002 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 186–187. 
1003 A képen látható, milyen tömött sorokban hömpölyög a tömeg Párizs felé tartva, háttérben pedig a 
főváros látképe. A metszet középpontjában a király és a királyné látható baldachinjaikkal és közvetlen 
kíséretükkel. Prächtiger Einzug des Königs und der Königin in Frankreich so geschehen in Paris den 26.  
Augusti 1660. TE VIII. 1246.
1004 A Saint-Jean-de-Luzban tartott esküvőt ábrázoló német nyelvterületen megjelent röplapon a királyi 
pár  látható,  körülvéve  az  udvar  legjelentősebb  személyeivel,  közöttük  van  az  anyakirálynő  Ausztriai 
Anna, Mazarin bíboros, az orléans-i herceg, az orléans-i hercegnő, Anjou hercege és Conti herceg. A 
röplapot Abraham Aubry készítette Majna-Frankfurtban, a képet kísérő verses költeményt pedig Johann 
Georg  Schleder  írta,  aki  gyakran  együttműködött  Aubry-val,  és  verseit  mindig  szignálta  nevének 
kezdőbetűivel a röplap alján.  Celebration of the Marriage of Louis XIV. to Maria Theresa of Spain at  
Saint-Jean-de-Luz, 9 June 1660. Paas, J. R.: The German i. m. 348. P–2548. Abraham Aubry ugyancsak 
készített  röplapot  erről  az eseményről.  A röplap felső részében a menet  látható,  alul  pedig német  és 
francia nyelvű leírás az eseményről és a résztvevők felsorolása, amelynek számát ötvenben állapítja meg. 
Ezen a röplapon a kísérő szöveg nagyobb terjedelmű, mint a képi ábrázolás. A röplap bal szélén fent XIV. 
Lajos, jobb szélén fent Mária Terézia látható. Ceremonial Entrance of Louis XIV. and Maria Theresa into  
Paris, 26 August 1660.  Uo. 357. P–2557. Egy másik változatban a király és a királyné között harsonás 
angyal található, amely a „relation” feliratot tartja, mintegy hírül adva a világnak a nagy eseményt. Uo. 
358. P–2558.       
1005 Ezeknek közös motívuma, hogy mindketten egyedül láthatóak, a király sötét lovon ül, amely jobban 
kifejezi az erőt, férfiasságot, míg a királyné szürke lovon, amely leginkább méltó egy magas származású 
hölgyhöz. Mária Terézia lova szép lassú ütemben poroszkál, amely nyugodtságot, méltóságot kölcsönöz a 
képnek,  míg  XIV.  Lajos  lova  felágaskodik,  ezzel  is  szimbolizálva  az  ifjú  király  hevességét, 
fékezhetetlenségét,  erejét.  Az  egyik  képen  XIV.  Lajos  páncélban  van,  karddal  az  oldalán,  fején 
tollbokrétás korona, egy másik képen pedig lovaglópálcát tart a kezében, és két angyal helyezi a fejére a  
koronát. A XIV. Lajosról készült ábrázolásokon a páncél, a kard és a jogarra emlékeztető lovaglópálca a  
király  hadvezéri  tehetségére  és  uralkodói  bölcsességére  utalhatnak.  Ezeket  a  röplapokat  is  Aubry 
készítette,  és  Johann  Georg  Schleder  írta  a  magasztaló  szöveget,  illetve  a  Mária  Teréziát  ábrázoló  
második röplapon Johann Hofmann neve látható. Louis XIV., King of France és Maria Theresa of Spain,  
Queen of France. Uo. 352. P–2552., 353. P–2553., 354. P–2554., 355. P–2555. A trónörökös („Grand 
Dauphin”)  születésének  megünneplését  a  majna-frankfurti  rézmetsző  Abraham  Aubry  szintén 
megörökítette, és ebben az esetben is közeli munkatársa, Johann Georg Schleder írta a kísérő szöveget. A 
képen egy baldachin alatt ül a királyi pár, a gyermeket Mária Terézia tartja karjai között, körülötte pedig 
az udvari elit látható, akik örömmel és kíváncsian szemlélik az újszülöttet.  Celebration of the Birth of  
Louis de France (The Grand Dauphin), 1. November 1661. Uo. 377. P–2577.
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 10.2 I. Lipót és Margit Terézia esküvője és az ehhez kapcsolódó ünnepi   
események (1666/67)

 10.2.1 A Habsburg-esküvők politikai háttere  

A 17. században lezajlott Habsburg-esküvők kivétel nélkül élénk visszhangot váltottak 
ki a korabeli  publicisztika különböző formáiban, mindegyik igazi „médiaeseménnyé” 
vált.  Nemcsak  protokolláris  szempontból  voltak  jelentősek,  hanem  politikai 
szempontból  is.  A királyi,  császári  házasságkötések hátterében a legtöbbször hatalmi 
érdekek húzódtak meg.  A Habsburg-császárok esetében a fő motiváció a spanyol  és 
osztrák-ág  közötti  kapcsolatok  erősítése  volt.  Ez  különösen  a  17.  század  második 
felében erősödik majd fel, amikor egyre nagyobb problémává válik a spanyol örökség 
kérdése. Másfelől végig megfigyelhető egyfajta rivalizálás a francia udvarral abban a 
tekintetben  is,  hogy  az  esküvői  szertartáshoz  kapcsolódó  ünnepi  események 
pompájában melyik udvar tudja felülmúlni a másikat.1006

Az osztrák  és  spanyol-ág  közötti  kölcsönös  házasságkötések  a  Habsburg-ház 
egységének  erős  biztosítékaként  szolgáltak.  Ennek  az  egységnek  az  alapja  az  a 
meggyőződés volt, hogy a Habsburg-ház utódai mindannyian Szép Fülöp és Johanna, 
illetve gyermekeik V. Károly és I. Ferdinánd örökösei.1007 Mivel az akkori államfelfogás 
szellemében  egyfelől  a  spanyol,  másfelől  az  Osztrák  Örökös  Tartományokat 
patrimóniumnak  tekintették,  ebből  adódott  az  a  következtetés,  hogy  az  egyik  ág 
kihalásával tartományaik magától értetődően örökségként átszállnak a másik ágra. 1617. 
június 6-án és 15-én a spanyol és az osztrák-ág között háziszerződést kötöttek, miszerint 
ha II. Ferdinánd férfiága kihalna, úgy abban az esetben III. Fülöp férfiága örökölné a 
cseh és a magyar koronát a primogenitúra elve szerint. Különösen jelentős és jellegzetes 
a Habsburg-ház két vonala közötti szoros összetartozást tekintve II. Ferdinánd császár 
és III. Fülöp spanyol király végrendelete (1621). Ezekben világosan kifejezésre jut a 
tartományaik  dinasztikus–patrimoniális  egységéről  alkotott  felfogásuk.  II.  Ferdinánd 
1621.  május  10-én  kelt  végrendeletében  elrendelte,  hogy  tartományai  mindörökké 
feloszthatatlanok  maradnak  a  primogenitúra  és  a  majorátus  értelmében,  továbbá 

1006 A Habsburgok már a 16. század során mindent elkövettek, hogy körültekintő házassági politikával 
biztosítsák a Habsburg-ház egységét. V. Károly császár utódainak kölcsönös házasságkötéseket ajánlott 
az osztrák és a spanyol-ág között, hogy a kölcsönös öröklési rendet ily módon megóvják és megőrizzék,  
az  idegen  utódlási  igényeket  kizárják,  különös  tekintettel  a  francia  örökösödési  igényeket 
Spanyolországra  nézve.  Valójában  II.  Miksa  házasságkötését  1548-ban  V.  Károly  császár  leányával, 
Máriával (1528─1603) egy sor további házasság követte a közeli rokonságban álló két ág között. Így III.  
Ferdinánd első felesége Mária Anna III. Fülöp spanyol király leánya, és IV. Fülöp húga volt (IV. Fülöp  
spanyol király 1605-ben született, apja III. Fülöp, anyja Margit, Stájer Károly leánya). IV. Fülöp szerette 
volna  az  első  házasságából  származó  egyetlen  fiát,  Boldizsárt  az  imént  említett  húgának  leányával  
összeházasítani, és amikor az infáns 1646 októberében meghalt, Fülöp saját maga vette feleségül fiának a 
menyasszonyát. 1647-ben a házassági szerződést megkötötték, 1649-ben megtörtént a házasságkötés (IV. 
Fülöp 1649-ben kötött  házasságot  Osztrák Mária Annával,  1635–1696, aki  III.  Ferdinánd és Spanyol  
Mária Anna leánya volt, a későbbi I. Lipót császár nővére). Az ifjú spanyol királyné, Mária Anna (akit 
tehát úgy hívtak, mint az anyját), 1651. július 13-án egy leányt hozott a világra, Margitot (ő lesz majd I. 
Lipót felesége).  Margit és sokkal idősebb mostohanővére,  Mária Terézia (Mária Terézia IV. Fülöp és 
Bourbon  Izabella  leánya  volt,  XIV.  Lajos  felesége  lesz  1660-ban)  a  következő  években  IV.  Fülöp 
egyetlen örökösei voltak, Mária Terézia volt a spanyol trón örökösnője. Redlich, O.: Weltmacht i. m. 77. 
1007 V.  Károly (1500–1558)  1516-tól  spanyol  király,  1519-től  német-római  császár  1556-ig.  Felesége  
1526-tól Izabella (1503–1539) portugál hercegnő. I. Ferdinánd (1503–1564) 1526-tól magyar, 1527-től 
cseh, 1531-től német király, 1556-tól német-római császár. Felesége 1521-től Jagelló Anna (1503–1547) 
cseh és magyar hercegnő.
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amennyiben  férfiága  kihalna,  úgy  a  tartományokat  fivére  férfiága  örökölné,  vagy 
legvégső esetben a spanyol agnátus. III. Fülöp spanyol király is a primogenitúra és a 
majorátus elvére hivatkozik, mikor 1621. március 30-i végrendeletében leszögezi, hogy 
mindezeket  az  egész  Habsburg-házon  belül  ő  és  a  spanyol-ág  birtokolja,  amint  az 
közismert.  A Habsburgok tehát két majorátust  birtokolnak, egyik a spanyol,  a másik 
pedig az osztrák. II. Ferdinánd alkalmazza a primogenitúra és a majorasco szavakat, és 
ezzel a spanyol szóval a majorátus akkori spanyol fogalmát átveszi, amely az utódlási 
rendben  egy  család  feloszthatatlan  és  elidegeníthetetlen  birtoklását  jelenti.  A 
primogenitúra elve  szerinti  öröklési  rend  egy  ilyenfajta  majorátus  legerősebb 
biztosítékának tűnik, mivel ezáltal a kettő elválaszthatatlanul összekapcsolódik.1008

A  császári  esküvőkről,  temetésekről  a  korabeli  német  „média”  is  nagy 
terjedelemben számolt  be.  Azonban műfaji  sajátosságaiknak megfelelően másképpen 
prezentálták  az  eseményeket.  A  röplapok  főleg  képi  ábrázolásokkal  szolgáltak,  az 
illusztrált egylapos nyomtatványok nagyjából kiegyenlített arányban nyújtottak képi és 
szöveges információkat.  Az újságok különböző típusai is főleg az események puszta 
ismertetésére  szorítkoztak.  A  röpiratok  viszont  inkább  az  elemzésekre, 
háttérinformációkra  helyezték  a  fő  hangsúlyt.  A  ceremoniális  események  kapcsán 
természetesen nagyszámú metszet, festmény és érme is megjelent. 

 10.2.2 I. Lipót és Margit Terézia esküvője   

IV. Fülöp a pireneusi béke megkötése után azon igyekezett, hogy biztosítsa I. Lipótot,  
miszerint idősebbik leánya esküvője XIV. Lajossal csupán puszta „szükségszerűségből” 
köttetett  meg,  mégpedig  azért,  hogy megmentse  Spanyol-Németalföldet  és  Nápolyt, 
mely területek mindig is a francia király figyelmének középpontjában álltak. Azonban 
igazi  érzelmeinek  bebizonyítására  felkínálta  I.  Lipótnak  Margit  infánsnő kezét,  akit 
immár  nővére  lemondása  után  Spanyolország  lehetséges  örökösnőjének  tekintett. 
Bécsben az ajánlat kellemes meglepetést okozott, elkezdték mérlegelni a kilátásokat a 
spanyol  trónra,  melyre  Luis  de  Haro  is  nyomatékosan  utalt.  I.  Lipót  elfogadta  az 
ajánlatot,  és  ezt  1660.  április  6-án  ünnepélyesen  ki  is  nyilvánította.  Mivel  Margit 
Terézia ekkor még csak kilencéves volt, az esküvőt el kellett halasztani. Noha a spanyol 
udvarban levő francia párt  mindent elkövetett,  hogy a tervezett  esküvőt meghiúsítsa, 
1666. április 25-én Madridban lezajlott a jelképes esküvő, ahol I. Lipótot Medina herceg 
képviselte. Az ifjú császárné Bécsbe való utazását betegség is hátráltatta, amíg végül 
1666.  december  5-én  lezajlott  a  Bécsbe  való  ünnepélyes  bevonulás  és  a  valódi 
esküvő.1009

„Eközben  Bécsben  lázasan  folytak  a  spanyol  infánsnővel,  Margit  Teréziával  kötendő 
császári  esküvő  előkészületei,  miután  április  25-én  Medina  Celi  herceg,  császári  megbízott  
közreműködésével a lehető legnagyobb pompával megrendezték az eljegyzést. A császári ara sűrű 
könnyek közepette búcsút vett anyjától, a királynétól és bátyjától, az ifjú Károly királytól, mivel 
atyja,  IV.  Fülöp  az  előző  évben  örökre  lehunyta  szemét,  és  Finalba  indult,  ahová  elébe  jött  
Montecuccoli  gróf,  császári  altábornagy.  Utazása  közben  mindenütt  azon  fáradoztak,  hogy  az 
előkelő  menyasszonyt  a  lehető  legnagyobb  pompával  ünnepélyesen  fogadják,  ami  azonban 
természetesen  lassította  utazását.  Éppen  ezért  őcsászári  Fensége  tanácsosnak  látta,  ha  Grana 
őrgrófot Milánóba küldi a menyasszony elé, és kéri, hogy lehetőség szerint gyorsítsa fel utazását, 
nehogy a közelgő tél meghiúsítsa azt. Majd később, Őfelsége a császár szeretett és várva-várt arája 
elé  a  Bécstől  12  mérföldnyire  fekvő  Schottwien  városkába  menesztett  egy  küldöttséget,  hogy 
minden  akadályt  elhárítson  érkezése  elől.  Mivel  Őfelsége,  a  császár  szerette  volna  titokban 
megpillantani a Legkáprázatosabb Arát, ezért ő is beállt azon Bécsből érkező lovagok sorába, akik 

1008 Uo. 77–78.
1009 Uo. 82–84. 
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abban a megtiszteltetésben óhajtottak részesülni, hogy kezet  csókolhassanak a menyasszonynak. 
Amikor a lovagokat bevezették a terembe, a ragyogó ara észrevette, hogy a három lovag közül az 
egyik a kézcsóknál enyhén megszorította a kezét, és ebből azonnal rájött, hogy a lovag nem más,  
mint  őcsászári  Fensége,  az  ő  jövendőbeli  férje.  Térdre  akart  borulni  előtte,  de  a  császár  nem 
engedte, és szerelme jeléül értékes ajándékok mellett egy ragyogó ékkövet nyújtott át neki, melyet a 
császár röviddel ezután bekövetkező bécsi bevonulása során viselt is. Bár Őfelsége a drágakövet a 
Schottwienből  Neustadtba való  visszaúton  elveszítette,  de  egy  paraszt  megtalálta,  és  visszaadta 
Őfelségének. Őfelsége az utazás során nagy veszélynek tette ki magát, mivel csupán 12 fős kísérettel  
utazott,  akik vigyáztak  rá útközben,  és  ezért  a  szabad köztársaságot  létrehozni  kívánó magyar 
lázadók könnyen elfoghatták volna. Ez azonban nem sikerült nekik, mivel az utazást várakozáson 
felül felgyorsították.”1010 

A fenti előzmények után az eseménynek nagy volt a sajtóvisszhangja. Már 1666 
augusztusa óta az újságok rendszeresen beszámoltak az esküvői előkészületekről.  Az 
újságokban ezzel I. Lipót házassága vezető hírtémává lépett elő.1011

1010 Mencke, J. B.: Leben i. m. 106–109.
1011 Schumann,  J.:  Die  andere  Sonne  i.  m.  244.  A  majna-frankfurti  Postzeitung már  július  végén 
információkat  közölt  a  menyasszony betegségéről,  amely a szervezőket  egyre  nagyobb  probléma elé 
állította.  Margit  Terézia  egészségi  állapotának  alakulása,  majd utazásának  leírása  Bécsbe  ugyanolyan 
értékes információnak számítottak, mint a császárvárosban előkészített ünnepi események.  „Érkezésére  
minden előkészületet megtettek,  azokat szorgalmasan és buzgón folytatták, az ennek kapcsán tervezett  
komédiát  két  napig  próbálták,  melynek  során  háromszázötven  értékes  ruhát  használtak  fel,  és  a  
színpadképet  huszonhatszor  változtatták  meg”.  A  Berliner  Merkur a  következőképpen  tudósít  az 
eseményekről.  „Ámbár császári Őfelsége és az egész udvar tudomást szerzett a császári menyasszony  
betegségéről  és  utazásának  elhalasztásáról,  ennek  ellenére  az  ünnepi  előkészületeken,  úgy,  mint  a  
komédia  előkészítése,  diadalkapuk  és  diadalkocsik  felállítása,  továbbra  is  szorgosan dolgoznak”.  Az 
infánső időközben felgyógyult és folytatta utazását, hosszú hajóút után megérkezett Liguriába. Ez még 
inkább meggyorsította az előkészületeket. „Sietnek az udvarnál az előkészületekkel. Két nappal ezelőtt a  
császári  lovasiskola  a  lovasbaletthez  negyven  különböző  oldallépést  próbált  ki,  összesen  két  század  
trombitással  és  dobossal,  amihez  még negyven  hegedűt  is  hangoltak.  A várban négy  nagy gépezetet  
állítottak fel, amelyek a Tűzet, Levegőt, Vizet és Földet szimbolizálják”. A Berliner Merkur már egy héttel 
korábban  informált  ugyanezekről  az  előkészületekről,  csaknem  szó  szerint  megegyező  módon.  A 
Frankfurter Postzeitung következő száma tudósított a menyasszony ünnepélyes milánói bevonulásáról, 
amely  az  esős  idő  ellenére  nagyon  káprázatos  kivitelű  volt.  Margit  Terézia  ezután  továbbutazott 
Roveretón és Trienten keresztül Bécs irányába. További bécsi előkészületekről szóló híradások csaknem 
minden újságban feltűnnek. Ezekből a híradásokból kiderül, hogy az esküvő bizony alaposan felforgatta a 
bécsi polgárok mindennapi életét. „Minden kézműves, aki közreműködött az ünnepségek előkészítésében,  
legyen az asztalos, ács, festő, aranyműves, háromszoros fizetséget kapott munkájáért. Még a kocsisoknak  
sem maradtak adósaik. Néhány mérföldes körzetben minden kézműves csak az udvari munkálatokkal volt  
elfoglalva” (Hamburger  Zeitung).  Az  újságok  különös  részletességgel  tudósítottak  a  tervezett 
lovasbalettről. A Frankfurter Postzeitung november 4-i száma beszámolt az ünnepségre összeválogatott 
ruhák pompájáról, és a tervezett lovasbalett rövid tartalmi összefoglalásáról. A következő szám pedig a  
kulcsjeleneteket részletesen leírta, de kommentárt nem fűzött hozzá. A szöveg nagymértékben emlékeztet 
egy ugyanebben az időben megjelenő illusztrált egylapos nyomtatványra, amely a lovasbalett történéseit  
ábrázolja művészi képes kivitelben. A kérdés még nem tisztázott, hogy vajon a majna−frankfurti újság 
hírei  az illusztrált  egylapos  nyomtatványon alapulnak-e,  vagy pedig közös eredete van mindkettőnek. 
Mindenesetre figyelemreméltó az a tény,  hogy az újság és az illusztrált  egylapos nyomtatvány már a 
lovasbalett bemutatója előtt annak tartalmáról informált, és ezeket az ismereteket teljes terjedelmében az 
olvasó elé tárta.  A leendő új  császárné 1666. december  9-én vonult  be Bécsbe.  Erről  az eseményről 
minden újság nagy terjedelemben számolt be. Margit Terézia tiszteletére sortüzek dördültek, a bevonulás  
négy  óra  hosszan  tartott,  amelynek  a  végén  ünnepi  bankettet  tartottak,  a  császárváros  fényét  pedig 
díszkivilágítással emelték. A  Hamburger Zeitung a következőképpen ír erről:  „Az ünnepségek nagyon  
szépek voltak. Az örömtüzek mellett sok egyéb ritkaság is lezajlott. Hasonlóan pompásat valószínűleg  
még Párizsban sem láthattak az emberek”. Az újság megállapítása a bécsi udvar hivatalos álláspontjának 
is tekinthető, amelynek intenciói a pompa vonatkozásában pontosan megfelelnek ennek. Eszerint nagyon 
nagy  fényűzéssel  és  anyagi  ráfordítással  kell  végrehajtani  az  esküvői  ünnepi  eseményeket,  nem 
utolsósorban  azért,  hogy  felkeltsék  a  francia  udvar  irigységét.  Mint  már  korábban  utaltam rá,  a  két 
egymással  rivalizáló  nagyhatalom  az  ünnepségek  minél  nagyobb  pompájával,  fényével  is  a  maga 
elsőbbségét  akarta  hangsúlyozni  nemcsak  a  spanyol  örökség  tekintetében,  hanem  abban  is,  hogy 
melyikük  igénye  jogosabb  az  európai  vezető  szerep  betöltésére.  Az  újságok  által  használt 
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A  bécsi  Haus-,  Hof-und  Staatsarchivban  található  jegyzőkönyv  részletesen 
felsorolja azoknak az uraknak és lovagoknak a névsorát (összesen 69 név, kivétel nélkül 
az udvar meghatározó tagjai, például Portia, Colloredo, Leslie, Grana, Trauttmansdorff, 
Caprara,  a  spanyol  követ  Spinola,  Thun  stb.)  akik  1667.  január  3-án  a  császárral 
szánkózni mentek, és rövid leírást is ad annak lefolyásáról.

„1667.  január  3-án  őcsászári  Fensége  a  császárné  Őfelségével,  mindkét  hercegnővel,  a 
jelenlevő  tekintélyes  hercegi  személyekkel,  az  összes  tanácsossal,  kamarásokkal,  grófokkal, 
lovagokkal  szánkózni indultak. Őfelsége,  a császár a császárnét  vezette,  az idősebbik hercegnőt 
Badeni Durlach őrgróf, a fiatalabbat pedig az ifjú lotaringiai herceg kísérte. Ezután az udvarnál  
ebédet  adtak,  melyet  táncmulatság  követett.  Őfelsége,  a  császár  táncolt  a  császárnéval  és  a 
hercegnőkkel is.  A spanyol követ és a felesége  is jelen volt.  A követ nem táncolt,  de a követné 
azonban igen.”1012

A  Bécsbe  való  ünnepélyes  bevonulásról  a  Theatrum  Europaeum kiemelt 
terjedelemben tudósít, amelyhez képi ábrázolást is mellékeltek a szerzők. XIV. Lajos 
párizsi bevonulásához hasonlóan a bevonulók sorrendjében visszatükröződik a korabeli 
bécsi  udvar  hierarchiája.  A bevonulók kezdetben egy Bécs  melletti  hatalmas  mezőn 
gyülekeztek, majd megkezdődött a császári pár és az udvartartás ünnepélyes bevonulása 
a császárvárosba. 

A bécsi bevonulás során a császár lovon ült, a jövendőbeli császárné I. Lipótot 
egy Párizsban készült, rendkívül értékes, arannyal, igazgyöngyökkel és drágakövekkel 
díszített hintóban ülve követte.1013 

Elsőként  a  különböző  fegyvernemek  reprezentatív  felvonulását  lehetett  látni, 
melyen esztergomi, veszprémi, pápai és győri huszárok is részt vettek, majd következett 
Esterházy Pál, a későbbi nádor (1681–1713) négy százada. Az Esterházy századokat így 
írja le a  Theatrum Europaeum:  „Az első századot Sigmund Despott úr vezette, aki Esterházy 
hadparancsnoka volt. Utána következett három apród skarlátszínű kabátban, amelyeknek ezüst és 
aranyozott lángokkal díszített  mintázata volt.  Az apródok kopjákat tartottak kezükben. Ezután 
három, szépen felszerszámozott, kantárszáron vezetett ló poroszkált, majd két pásztorsípos vonult 
kék libériában. Utánuk négy magyar trombitás következett vörös libériában. Barza lovaskapitány 
vörös skarlát zekében vonult a következő a sorban, amely ezüst és aranyozott lángmintákkal volt  
díszítve. Az első század 145 nemesből és tisztségviselőből állt, mindnyájan testszínű libériát viseltek, 
kopját tartottak kezükben, amelyeken piros és kék színű, aranytól és ezüsttől csillogó zászlócskák 
csüngtek.  A  második  Esterházy  századot  három  apród  vezette  fel  vörös  libériákba  öltözve, 
kezükben karabélyokat tartva. Ezután három lovat vezettek kantárszáron, majd két kék libériába 
öltözött  pásztorsípos  következett,  utánuk  pedig  négy  magyar  trombitás  vonult.  Kovács  Fábián 
lovaskapitány vörös skarlát zekét viselt, amely ezüst és aranyozott lángokkal és csillagokkal volt 
díszítve.  A  második  századot  120  nemes  és  tisztségviselő  alkotta,  mindnyájan  vörös  libériában 
voltak, és karabélyt tartottak a kezükben. A harmadik Esterházy századot három kopjás apród 
vezette  fel,  akik  skarlátszínű zekét  hordtak,  amely  ezüst  és  aranyozott  lángokkal  volt  díszítve. 
Ezután három kantárszáron vezetett ló következett, majd két kék libériába öltözött pásztorsípos. A 
menetben hat magyar trombitás menetelt utánuk, vörös libériában. Vörös Pál lovaskapitány vörös 
skarlát zekét viselt, amely ezüst és aranyozott lángokkal és csillagokkal volt díszítve. A harmadik 
század  130 nemesből  és  tisztségviselőből  állt,  testszínű  libériát  viseltek  és  kopjákat  tartottak  a 
kezükben,  amelyeken  piros  és  kék  színű,  aranytól  és  ezüsttől  csillogó  zászlócskák  csüngtek.  A 

szuperlatívuszok,  az  ünnepségekre  fordított,  eddig  soha  nem  látott  összegek  nagysága  nemcsak  az 
esemény óhajtott publicitását, hanem annak egyedülállóságát is kihangsúlyozták, hogy ezzel is elérjék a 
remélt propagandahatást. A menyasszony pompás bevonulásával azonban az ünnepségek korántsem értek 
véget. Az újságok 1667 január elején további jelentéseket tettek közzé az esküvő alkalmából rendezett 
vadászatokról,  szánkázásról  és  más  egyéb  szórakozásokról.  A  hamburgi  újság  így  írt  a  vadászatról: 
„Holnap  medvevadászatra  és  egyéb  állatok  vadászatára  kerül  sor.  Remélhetőleg  ez  alkalommal  a  
spanyol hölgyek is melegebben fognak felöltözni, mint legutóbb az esküvőn megjelentek. Ekkor ugyanis  
mindnyájan nagyon fáztak, és kissé átfagyottan mentek vissza az udvarba” (Hamburger Zeitung). Uo. 
244–247.                 
1012 Azoknak a névsora, akik részt vettek az 1667. január 3-án rendezett szánkózáson (Schlittenfarts Lista) 
HHStA OMeA ÄZA 7–30. fol. 1–6. 
1013 Mencke, J. B.: Leben i. m. 109.
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negyedik Esterházy Pál század élén három lovag lovagolt, oldalukon türkizekkel díszített csodálatos 
török szablyákkal.  A lovagok skarlát  zekékbe  voltak  öltözve,  amelyeknek mintázata  ezüstös  és 
aranyozott lángoszlop volt. Ezután 12 pazarul felszerszámozott, ezüst patkókat viselő kantárszáron 
vezetett  ló  következett,  amelyek  mindegyikét  vörös  és  kék  libériába  öltözött  hajdúk  vezették. 
Utánuk menetelt  három kék libériás  pásztorsípos,  hat török trombitás  dobosokkal  együtt,  akik 
vörös  libériát  viseltek.  Ezután  következett  Őméltósága,  Esterházy  Pál  gróf  ezüsttel  átszőtt 
öltözékben, amely ragyogó drágakövekkel volt felékesítve. A gróf legidősebb fia, Miklós öt magyar 
mágnással  egyetemben  tigrisbőrökbe  öltözött.  A  negyedik  század  parancsnoka  Szegedi 
lovaskapitány  volt.  A  századot  160  nemes  és  tisztségviselő  alkotta,  akik  mindnyájan  tigris  és 
leopárdbőröket  viseltek,  pompásan  felszerszámozott  lovakon  ülve.  Kezükben  puszta  pallóst 
tartottak. A menetet négy skarlátszínű zekét viselő tisztségviselő zárta le.”1014 

A menetben a magyarokon kívül felvonultak német lovagok, az alsó-ausztriai 
rendek  képviselői,  a  polgárság,  a  kereskedők  képviselői,  a  Városi  Tanács  százada, 
nehézlovas századok, a császári udvar illusztris személyiségei, lovagok, hivatalnokok, 
titkos  tanácsosok és természetesen  a császári  pár.  Az egész Bécsbe való bevonulást 
nagy pompa és fényűzés jellemezte.  A Bécsbe való megérkezést követően a császári 
udvari templomban, az Ágoston-rendiek templomában megtörtént a szertartás, és a pápa 
nevében a pápai nuncius, Don Marchese Spinola megáldotta a császári párt.1015 

A  magyar  rendek  képviselői  audiencián  vettek  részt  a  császári  párnál,  hogy 
kifejezzék jókívánságaikat az esküvő alkalmából: „Csütörtökön, november 29-én (december 
9-én) a Bécsben jelenlevő magyar rendek képviselői  Őfelségénél,  a császárnál és  a császárnénál  
audiencián vettek részt.  A következő pompás küldöttség járult a császári pár elé: elöl haladt az  
esztergomi érsek hintója, amelyben az érsek mellett benne ült az új magyar kancellár. Utána jött a 
nádor  pompás  aranyveretes  hintóval,  amelyet  ugyancsak  arannyal,  ezüsttel  és  drágakövekkel 
felszerszámozott  hat török ló húzott.  A nádor ragyogó díszhintójában ült gróf Nádasdy Ferenc 
országbíró, Zrínyi Péter horvát bán és Forgács Ádám úr. A harmadik hintóban, amely Nádasdy 
gróf tulajdona volt,  és kék bársonnyal volt  bélelve,  kívülről pedig ugyancsak aranyveretes  volt,  
benne ült a veszprémi püspök, Esterházy gróf, Draskovics Miklós és Draskovics János. A három 
hintó  után  nagyszámú magyar  mágnás  következett  pompás  ruhákban és  ragyogóan feldíszített 
lovakon. A menetet végül egy sereg nemes zárta le. Az audiencia során az esztergomi érsek1016 a 
császári pár előtt egy tetszetős latin nyelvű szónoklatot tartott, amelyben a magyar rendek nevében 
tolmácsolta  szerencsekívánságait  a  császárnak  és  a  császárnénak,  továbbá  kifejezte  a  rendek 

1014 TE X. 189. A Magyar Királyságot a német és a cseh királykoronázásokon, valamint a német birodalmi 
gyűléseken nem csupán a magyar herold képviselte. A magyar állam külföldi és egyúttal a Habsburgok 
dinasztikus  reprezentációjában  gyakran  vettek  részt  magyar  főméltóságok  és  arisztokraták,  mégpedig 
elsősorban díszes magyar huszárcsapatokkal. Az uralkodói utazásokon, koronázásokon, lovagi tornákon 
elsősorban azok az ifjú arisztokraták vettek részt, akik az 1550-es évek elejétől jelentősebb számban, 
többségükben egy, kettő, három vagy négy lovassal (Hofdiener mit 1, 2, 3, 4 Pferd) szolgáltak akár az 
uralkodó,  akár  a  főhercegek  udvartartásában.  E  magyar  nemesek  származásuknak  és  tekintélyüknek 
köszönhetően  kiválóan  alkalmasak  voltak  a  Magyar  Királyság  reprezentálására,  és  a  Habsburg-
udvartartás szokásait is egyre jobban ismerték. Az uralkodó megbízásából a magyar udvarnokok, főként 
ifjú magyar arisztokraták, így „megrendelt” számú huszárral vonultak a jelesebb udvari vagy még inkább 
német  birodalmi  és  cseh  királysági  rendezvényekre.  Számukra  e  lovasok  kiállítása  nem  okozott 
komolyabb nehézséget, hiszen őket familiárisaik vagy a törökellenes végeken szolgáló huszárkapitányok 
segítségével könnyen felfogadhatták. A magyar udvarnokok és nagyurak 1562 kora őszén I. Ferdinándot 
és Miksa főherceget a prágai cseh és a frankfurti német királykoronázásra is elkísérték. A mintegy 400 
főnyi  magyar  huszárcsapat  1562.  szeptember  7-i  prágai  bevonulása  hatalmas  feltűnést  keltett.  A 
huszárokat trombitások, dobosok, síposok és pásztorsíposok kísérték, a menetben továbbá nyolc teve is 
„vonult”.  Azonban a küldöttség igazi  szépsége  a gyönyörűen  feldíszített  lovakban,  az arany és  ezüst 
lószerszámokban,  a  díszes  magyar  öltözetekben,  a  ragyogó  fejdíszekben,  valamint  a  piros  és  fehér 
zászlókkal ékesített kopjákban rejlett.  Aligha képviselhette volna bárki is méltóságteljesebben cseh és  
német  földön  a  Habsburg  Monarchia  egyik  legfontosabb  államát,  a  Magyar  Királyságot.  Pálffy  G.: 
Habsburg Monarchia i. m. 301–304. 
1015 TE X. 187–194.     
1016 Ekkor Szelepcsényi  György volt  az esztergomi érsek (1666–1685),  elődje Lippay György (1642–
1666).
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felajánlását és kötelességtudattól vezérelt szolgálatkészségét a császárnak. A szónoklatra a császár 
saját maga válaszolt, a császárné pedig legfőbb udvarmestere útján.”1017 

A Theatrum Europaeum és más sajtótermékek beszámolóiból az a következtetés 
vonható le, hogy amíg XIV. Lajos esküvője alkalmából a középpontban az ünnepélyes 
párizsi bevonulás állt,  addig I. Lipót házasságkötése során a szervezők az esküvőhöz 
kapcsolódó  ünnepi  eseményekre  helyezték  a  fő  hangsúlyt.  I.  Lipót  esküvője  egész 
Európa  számára  nagy  jelentőségű  volt,  és  a  császári  udvar  igyekezett  ennek 
külsőségeiben is megfelelni. A fő cél az volt, hogy az esküvő pompájában felülmúlja 
XIV.  Lajos  esküvőjét,  ezzel  is  mintegy azt  igazolva,  hogy ők méltóbbak  a  spanyol 
örökségre,  mint  a  franciák.  Ennek  megvalósítása  érdekében  három  fő  ünnepséget 
terveztek az esemény emlékezetessé és egyedülállóvá tétele érdekében: egy tűzijátékot, 
egy lovasbalettet és egy új operát.

 10.2.2.1 Az ünnepi tűzijáték  

Az ünnepélyes tűzijátékot 1666. december 8-án (november 28-án) rendezték. Mivel ez 
egy komplex, több részből álló előadás volt, amit nem volt egyszerű előzetes ismeretek 
nélkül értelmezni,  ezért  annak tartalmát  egy értelmezési  segédlettel  világították meg, 
amelynek címe  Örömtüzek  volt.  A tűzijátékot  négy szakaszra tagolták.  Az előtérben 
antik istenszobrokat és mitológiai jeleneteket mutattak be, amelyeknek főleg az első két 
részben volt  nagy szerepük.  A háttérben felépítették az isteni  hegyet,  a Parnasszust, 
továbbá az Etnát és egy templom képét. A cselekmény kezdetben I. Lipót és Margit 
Terézia  békeszerződésére  koncentrálódik,  amelyet  házasságkötés  pecsételt  meg.  A 
fegyverkovács  Vulcanust  elűzik  az  Etnán  levő  barlangjából,  azért  hogy  jegygyűrűt 
készítsen  a  szerelmet  megtestesítő  Cupido számára.  A második  jelenetben  Herkules 
harcol  kentaurokkal  és  egyéb  szörnyekkel,  amelyek  veszélyeket  és  fenyegetéseket 
szimbolizálnak a császár házasságára nézve. A harmadik részben a kapcsolatot a két 
Habsburg-család között egy, az ausztriai-ág címereit tartalmazó torony és egy spanyol 
címerben ábrázolt kastély mutatja be. Ezeknek a betűi, „VA” és VH” a Vivát Ausztriát 
és a Vivát Hispániát ábrázolják. Ezután következik az alattvalók szeretetének ábrázolása 
a császáruk iránt és I. Lipót gondoskodásának a kifejeződése a neki alárendelt területek 
felett. Minden I. Lipót által képviselt országot piramisok1018 és oszlopok szimbolizálnak. 

1017 TE X. 196. 1664. augusztus 10-én megkötötték a vasvári békét, amelyet 1666 tavaszán ratifikáltak, és  
amely  Magyarországon  hatalmas  felháborodást  váltott  ki.  I.  Lipót  esküvőjének  idején  —  1666 
decemberében — már megkezdődött az a mozgalom, amelynek fő szereplői Wesselényi Ferenc nádor, 
Nádasdy  Ferenc  országbíró,  Zrínyi  Péter  horvát  bán,  Frangepán  Ferenc  (1640–1671)  és  Erasmus 
Tattenbach  (1631–1671)  grazi  tanácsos  voltak.  Wesselényi  Ferenc  nádor  1666.  augusztus  27-én 
közzétette instrukcióját az Isztambulba induló követ számára, aki a szultánnal (IV. Mehmed volt ekkor a  
török szultán, 1648–1687) tárgyalhatna az esetleges különbéke lehetőségéről. Az instrukcióban szerepelt,  
hogy a követ csak megfelelő biztosítékok után ismertesse a Magyar Királyság szándékát, amely egyben  
az  erdélyi  fejedelem,  Apafi  Mihály  (1661–1690)  véleménye  is.  Eszerint  a  Magyar  Királyság  területi 
épségét  biztosítani  kell,  meg kell  teremteni  a  török–magyar  különbéke alkotmányossági  feltételeit.  A 
kialkudott évi összeg nem adó, hanem ajándék, a török császár nem Magyarország ura, hanem patrónusa.  
A kereskedelem biztonságát pedig kölcsönösen garantálni kell. A különbéke nem a Habsburg Monarchia 
ellen, hanem Magyarország védelmére irányult. Wesselényi nádor instrukciója a per idején a vád egyik fő 
bizonyítéka volt.  R. Várkonyi Á.: A Wesselényi i.  m.  423–460. Az időpontokból bizonyosnak látszik, 
hogy amikor a magyar küldöttség kifejezte jókívánságait és hűségét I. Lipótnak, a küldöttség egy része 
már javában szervezkedett a császár ellen, mert végeredményben az instrukcióban leírtakkal ellentétben 
mégiscsak Habsburg-ellenes mozgalomról volt szó.  
1018 A  Theatrum Europaeum szerzője megmagyarázza  olvasóinak  a piramis  szó jelentését.  Eszerint  a 
piramisok  négyszögletű  oszlopok,  amelyek  alul  meglehetősen  szélesek,  fent  pedig  egyre  inkább 
csúcsosabbá válnak. TE VI. 880–881. A kora újkorban a piramis és obeliszk azonosítása általános volt, és 
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Csak ennek az egy jelenetnek az ábrázolásához 73000 rakétát lőttek ki. A darab végén 
az „AEIOU” betűk megformálása  áll,  amelyet  a  szövegben úgy interpretálnak,  mint 
„Ausztria  erit  in  omne  ultimum”.  Ebben  az  esetben  is  a  Habsburg-ház  nagyságát 
ábrázolták.1019 

 A Theatrum Europaeum szerkesztői nagy teret szenteltek az esküvői szertartást 
követő első nagyszabású ünnepi eseménynek, a tűzijátéknak, amelynek megrendezésére 
Abensperg  gróf  adott  utasítást,  aki  Őfelsége  Titkos  Tanácsának  volt  a  tagja.  A 
kivitelezést  a gróf a nagyon tapasztalt  Bartholme Peitztern tüzérszázadosra bízta,  aki 
egyben  Glatz  erődítményének  parancsnoki  tisztét  is  betöltötte.  Az  előzményekhez 
tartozik, hogy a nedves idő nehezítette a tűzijáték megrendezését, sőt a petárdák egy 
része  a  magába  szívott  nedvesség  miatt  olyan  súlyos  balesetet  okozott,  amelynek 
következtében hét rendőr megsérült, közülük az egyik meg is halt.1020

„A tűzijáték színhelyéül a Hofburg előtti területet választották a Grabennél és a mellette  
levő toronynál, ahol a tűzijátékhoz szükséges összes épületet és szerkezetet felállították. Egy lapos 
és széles sík területen minden díszletet a kellő mértékben és nagyságban állítottak fel, így mindkét 
hegy, azaz az Etna és a Parnasszus egymástól 440 lábnyira állt, a körfogatuk pedig 216 láb volt. 1021 

Az előttük álló templom pedig díszes folyosóival 230 láb széles, a szobrok, piramisok és az oszlopok  
nélkül 35 láb magas, a kupolával együtt azonban 95 láb magas volt.”1022

A tűzijáték három fő részből állt.1023 Az első rész címe:  Mindkét hegyről,  az  
Etnáról és a Parnasszusról.  Az első részen belül a tervezők öt jelenetet  valósítottak 
meg. 

az  alábbi  jelentéstartalmakat  hordozták  magukban:  obeliszk  borostyánnal  átfonva  –  a  fejedelem 
gazdagsága és ünnepélyessége hasznos a népnek. Obeliszk borostyánnal átfonva, amelyet egy holdsarló 
koronáz meg – a jámbor élet Istenre támaszkodik. Obeliszk borostyánnal átfonva, Amor kilövi nyilait – a  
szerelmestől  való függőség.  Obeliszk – az erényhez  való út  fáradtságos.  Obeliszk, melyre  egy kígyó  
tekeredik fel – ugyancsak az erényhez vezető út fáradtságát jelképezi. Obeliszk hordsarlóval, amelynek  
árnyéka  a  nappal  együtt  vándorol  –  állhatatosság,  állandóság.  Obeliszk  –  hiábavaló  külső  szépség.  
Obeliszk – a  nem megérdemelt  jó  hamar  veszendőbe megy.  Obeliszk – hazug látszat.  Henkel,  A.  –  
Schöne, A.: Emblemata i. m. 1222–1225.   
1019 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 250–252.
1020  TE X. 194.
1021 Az Etna és a tűzijáték közötti párhuzam kézenfekvőnek látszik. Az Etna állandóan fortyogó, gőzölgő 
mélyéből előtűnő lángoszlopok a tűzijáték során kilövő rakétákat jelképezhetik, míg a Parnasszus, mint a  
múzsák lakóhelye, ezzel ellentétben a maga csendességében, nyugodtságában szimbolizálja az örömhírt, 
amely az esküvő miatt elárasztja a világot. Az Etna és a Parnasszus csak látszólag áll ellentmondásban 
egymással,  valójában hatásuk kiegészíti  egymást.  De lehetséges egy olyan értelmezése is, miszerint I. 
Lipótban egyesül az Etna ereje és a Parnasszus bölcsessége. A Parnasszus szerepeltetése nagyon gyakori  
volt a korban, mivel egyszerre fejezheti ki a művészetek, a tudomány és az irodalom iránti rajongást és 
pártfogást,  amelyet  a  legtöbb uralkodó fontosnak  tartott.  Mint  korábban már  említettem, XIV.  Lajos 
esküvője kapcsán is felbukkant, aki valóban számos tudományos és művészeti akadémiát is alapított, de 
pl.  Lippay  György  esztergomi  érsek  kertjében  is  felállították,  amelyet  Horn  Ildikónak  köszönhetően 
Rákóczi László naplójából jól ismerhetünk.  Horn Ildikó: Rákóczi László naplója. Bp. 1990. A korabeli 
emblémáskönyvek a két hegynek a következő jelentéseket tulajdonítják: Parnasszus, melynek csúcsához 
meredek út vezet fel – meredek út vezet a hírnév felé. Parnasszus és kasztíliai forrás, felette nap – a stílus 
világossága. Parnasszus Pegazussal, felettük a nap – törekedés a bölcsességre. Az Etna, amely tüzet lövell  
ki – a belső tűzet nem lehet elrejteni. Etna, amellyel szemben a négy szél fúj – szerencsétlenség révén  
erősödik az ember. Etna – az irigység saját magát bünteti meg. Henkel, A. – Schöne, A.: Emblemata i. m. 
61–65.   
1022 TE X. 194.
1023 Ez ellentmondásban áll a Jutta Schumann által említett négy résszel, noha az ünnepi tűzijáték általa 
leírt rövid tartalmi kivonata nagyjából megfelel a Theatrum Europaeumban ismertetett részletes leírásnak. 
Ez  is  azt  bizonyítja,  hogy  a  sok  mitológiai  vonatkozással  átszőtt  ünnepi  programokat  milyen 
sokféleképpen lehetett értelmezni.

253



„A  tűzijáték  helyszínéül  kijelölt  téren  először  megjelent  a  szárnyas  Mercurius1024 a 
szokásos békejellel, a menyegzői fáklyával a kezében, hogy a tervezett császári esküvőt az istenek 
parancsára ünnepélyesen kihirdesse a földön. A fáklyát az új császárné a Hofburg ablakából egy 
erre a célra előkészített  rakéta segítségével,  egy zsinóron keresztül  saját  kezűleg gyújtotta  meg. 
Nyomban ezután legalább ötszáz rakétát lőttek fel, minden irányba tűzcsóvák szálltak felfelé egyre 
nagyobb számban, nagy ujjongás és örvendezés közepette, mintegy az egész világnak hírül adva a 
nagy eseményt. A mindenhonnan felhangzó üdvrivalgások fokozásaként hamarosan felhangzott a 
két  közeli  bástyán  elhelyezett  harminc  ágyú  hangja,  amelyeknek  mennydörgésszerű  robaja 
összhangba hozta a trombiták és a különböző helyeken néhány sorban elhelyezett dobok hangzását. 
Ezután  magasba  szökő  lángnyelvekkel  kigyulladt  az  Etna,  időnként  nagy  robajjal  tűzgolyókat 
lövellt, amitől a hegy lábánál láthatóvá vált a vulkán három barlangja, amelyben a fegyverkovács 
Vulcanus1025 társaival  együtt  mindenféle  harci  fegyvert,  valamint  tűzgolyókat  készít,  miközben 
hallható a fegyverek zörgése. Eközben háromezer muskétás üdvlövést adott le. Ezután a levegőből 
megérkezett  Cupido,  aki  miután  kiűzte  a  kovácsbarlangból  Vulcanust  és  társait,  egyenként 
előhozta a fegyvereket, és őmaga készítette el az arany jegygyűrűt, majd egy ideig magasba tartotta 
a levegőben,  mindenki  nagy örömére,  majd  végül  magával  vitte  fel  az égbe,  hogy ott  az  Örök 
Boldogság  számára  megőriztessék.  A  másik  oldalon  örömtüzek  közepette  előtűnt  a  kétcsúcsú 
Parnasszus, amelynek a tetején a kilenc múzsa, mint a művészetek és örömök istennői felharsanó 
helyeslésüket  kellemesen  csengő  zenével  tették  közhírré.  Az  egész  hegy  pedig  mintegy  lángba 
borult,  mindenfelé  petárdákat,  tűzgolyókat,  tűzcsóvákat  és  ezer  tüzes  lövedéket  lőttek  fel  a 
levegőbe.  Ezt  a  világraszóló  örömünnepet  a  tisztán  hangzó  trombita-és  dobszó  méginkább 
felerősítette.”1026

A tűzijáték  második  részének a  címe:  A templom előtt.1027 A második  részen 
belül a tervezők négy jelenetet valósítottak meg. 

„Az örömünnep és tűzijáték színhelyéül szolgáló tér közepén álló templom előtt, mintegy 
bejáratként,  egy-egy  díszes  oszlopokon  álló,  ívekkel  lezárt  kapuzatot  állítottak  fel.  Mindegyik 
tetején egy-egy szívet helyeztek el, egyiket Lipótra utalva „L”-betűvel, a másikat pedig Margitra 
utalva „M”-betűvel jelölték meg. Hymenaeus, a Házasság istene meggyújtotta őket, és miközben 
ragyogó tiszta lánggal égtek, az alattuk álló oszlopokból is lángnyelvek csaptak fel. Közben az Etna 
belsejéből számos kentaur tört elő, akiket Jupiter parancsára Herkules heves ütközetben legyőzött,  
majd  egészen  a végsőkig űzött.  A templom jobb oldalán az  ausztriai  főhercegi  házat  jelképező 
torony  állt  a  címerekkel,  baloldalon  pedig  a  spanyol  házat  megmintázó  torony  emelkedett  a  
magasba, amelyek tetejéről ezer rakétát lőttek fel, aminek következtében a jobb oldali torony felett  
a  „V.  A.”  betűk  („Vivat  Ausztria”),  míg  a  bal  oldali  torony  felett  a  „V.  H.”  betűk  („Vivat 
Hispania”) jelentek meg lángnyelvekkel kiírva. Ezután mindkét oldalon száz rakétát  gyújtottak 
meg egymás után, amelyek rengeteg tűzgolyót, szikrát, csillagot lőttek a magasba, és amelyekből a 
jobb oldalon a „V. L.” betűk („Vivat Leopoldus”),  míg a bal oldalon a „V. M.” betűk („Vivat 
Margarita”) rajzolódtak ki.1028 Az előzőekhez hasonlóan ezt a képet is vidám trombita-és dobszó 
kísérte.”1029

A tűzijáték harmadik részének a címe:  A templom, ahol az esküvői szertartás  
zajlott. A harmadik részen belül a tervezők hét jelenetet valósítottak meg.

„A tér nagyobbik részét  a Házasság istenének,  Hymenaeus-nak a temploma foglalta el, 
amelynek megvilágítására számos fényesen világító tűzcsóvát, tűzcsillagot és sok egyéb tűzelemet 
alkalmaztak.  Annak  bizonyítékául,  hogy  ez  a  frigy  az  égben  kötetett,  és  a  legelőkelőbb,  örök 
boldogságot ígérő áldásban részesült, Jupiter leküldte az égből a sast, hogy az erre a célra emelt 
oltáron meggyújtsa az örömtüzeket, amelyek fényesen tündökölve emelkedtek a magasba. Ezután a 
templom fölött a lángnyelvek közepén megjelent a főnix, Őfelsége a császár jelképe, hogy ezáltal  
ábrázolják  a  legalázatosabb  alattvalóiról  és  vazallusairól  való  legkegyesebb  gondoskodását.  A 

1024 Mercurius attribútumaival a talpraesettséget,  míg a kilenc múzsával együtt az okosságot, kellemet,  
bájt és kecsességet szimbolizálja. Henkel, A. – Schöne, A.: Emblemata i. m. 1768–1773. 
1025 Vulcanus  két  barátot  összekovácsol  –  barátság,  amely  ebben  az  esetben  utalhat  a  házasság 
megszilárdítására is. Uo. 1755.
1026 TE X. 195.
1027 I. Lipót mély vallásossága miatt állíthatták fel a tér közepén a templomot, de a templom egyúttal a 
házasságkötés helyszínére is utalhat.
1028 I. Lipót német-római császárrá választásához (1658) hasonlóan az esküvő alkalmából is nagyon sok 
érmét adtak ki, amelyeken jól láthatóak ezek a feliratok.
1029 TE X. 195–196.

254



templomon álló, az összes Királyságot és Örökös Tartományt szimbolizáló képeket, piramisokat és  
oszlopokat  szintén  lángnyelvek  és  örömtüzek  vették  körül,  ezáltal  kifejezve  azok ujjongását  és 
örvendezését.1030 A templomon álló összesen 39 szoborból vagy képből egyenként több mint ötszáz, 
összesen húszezer rakétát vagy tűzcsóvát lőttek fel, a 33 piramis mindegyikéből pedig több mint  
650-et, összesen 22000-et, a templomépület 27 oszlopának mindegyikéből pedig ezret, azaz összesen 
27000  azonos  méretű  rakétát  lőttek  fel.  Az  épület  megvilágításához  még  ötszáz  tűzbombából 
egyenként  hat,  összesen  háromezer  tűzcsillagot  lőttek  a  levegőbe.  Ezen tűzijáték  alatt  mindkét 
oldalon ezer rakétát lőttek fel, amelyek a levegőben nagy robajjal robbantak fel. A templom épülete 
és  állványzata  összesen  73000  mindenféle  rakétával  és  petárdával  volt  megrakva.  Végül  a 
templomon kívül háromfontnyi súlyú, összesen háromszáz rakétát lőttek fel a magasba, amelyek az 
„A. E. I. O. U.” betűket („Austria erit in omne ultimum”) formázták meg. Amíg ezek még láthatóak 
voltak, vagyis égtek, mozsárágyúkból tíz nagy tűzgolyót lőttek ki, amelyek egyike kétszáz, a másik 
pedig háromszáz tűzgolyót tartalmazott. A tűzgolyók a levegőben többezer tűzcsóvát és tűzcsillagot 
vetettek  ki magukból.  Ezt  követően  még  harminc rakétát  lőttek  ki,  amelyek  közül  tíz  ötven,  a  
következő tíz száz, az utolsó tíz pedig 150 font súlyú volt. Végső zárásként a bástyákon harminc  
ágyút sütöttek el, és ezzel befejeződött ez a pompás császári ünnepi tűzijáték.”1031 

A  Theatrum  Europaeum tűzijátékleírását  összevetve  a  Haus-,  Hof-und 
Staatsarchivban  található  eredeti  tervezettel  ugyancsak  igazolható  a  Theatrum 
Europaeum nagyfokú  pontossága,  hitelessége,  a  két  leírás  nemcsak  fő  elemeiben, 
hanem gyakorlatilag részleteiben is megegyezik.

„Az első cselekmény során az Etna tetején meggyújtott tűzből minden irányba, a távolba 
csillagok repülnek fel.  A hegy tetején  elöl,  három barlangban Vulcanus a társaival  fegyvereket 
kovácsol, hogy jól láthatóak és hallhatóak legyenek. A másik oldalon áll a csúcsos Parnasszus hegy, 
melynek  tetején  a  múzsák  Mercurius  kedvére  téve  hangszereken  játszanak.  Az  égből,  kezében 
fáklyával  a  földre  száll  Cupido,  aki  leállítja  Vulcanust  és  társait  a  fegyverkészítésben,  majd  a 
fegyvereket darabokra töri.  Ezután három ágyút sütnek el,  amit  trombita-és dobszó követ.  Ezt 
követően ezer rakétát lőnek fel, melyekből a „V. A.” és a „V. H.” betűk rajzolódnak ki. Majd még 
250, magából mindenféle tűzcsillagot szóró petárdát, néhány fontnyi súlyú tűzgolyót, ami szikrákat 
lövell,  majd  kétszáz  rakétát,  25  tűzgolyót,  háromszáz  rakétát,  25  tűzgolyót,  ötszáz  rakétát,  25 
tűzgolyót, majd háromszáz üdvlövést adnak le, és ötven ágyút sütnek el. A második cselekmény 
során, miközben a múzsák zenéjétől visszhangzik a Parnasszus hegye, Cupido arany jegygyűrűt 
készít,  majd  a  múzsákkal  együtt  felmegy  Hymenaeus  isten  templomához,  és  felajánlja  neki  a 
gyűrűt. Ezután Cupido és a múzsák felszállnak az égbe, ahol pedig előzőleg a múzsák ültek, a hegy 
tetején megjelenik a tüzes sas és Pegazus szárnyas lován Mercurius. Bal kéz felől három ágyúlövés,  
jobbról  pedig  trombita-és  dobszó  hallatszik,  és  kétezer  rakétát  lőnek  fel  a  levegőbe,  melyek 
lángnyelvekkel a „V. L.” és a „V. M.” betűket rajzolják ki. Majd 25 tűzgolyót gyújtanak meg, 
melyek  néhány fontnyi  petárdát  lőnek ki,  majd  következik  ötszáz  petárda,  25  tűzgolyó,  ötszáz 
petárda,  25  tűzgolyó,  majd  háromszáz  lövésből  álló  díszsortűz.  A  harmadik  cselekmény  során 
Herkules legyőzi a tüzet okádó háromfejű cerberust, és láncra kötve elvezeti. Ezután Herkules egy 
hegyből előbukkanó kentaurokkal heves összeütközésbe kerül, amit trombita-és dobszó, valamint 
száz tűzpumpából előtörő tűzijáték kísér.  Amikor Herkules legyőzi, és elűzi őket,  ötszáz rakétát 
lőnek a magasba. Ezt követően két oldalt két–két oszlopot meggyújtanak, a jobboldalin két oszlop 
között egy lángoló szívben az „L”, míg a baloldali két oszlop közötti lángoló szívben az „M” betű  
válik láthatóvá. Ezután kétszáz rakétát lőnek fel a levegőbe, majd az oszlopokból és a rajtuk álló  
szobrokból  még  többszázat,  azután  még  száz  tűzgolyó,  kétszáz  rakéta,  majd  még  száz  rakéta 
következik. Ezt követően Hymenaeus isten templomának bal oldalán Venus jelenik meg hattyúk 
vontatta  hintón,  jobboldalon  pedig  Jupiter,  aki  leküldi  sasát  a  földre,  hogy  a  templom  előtt  
meggyújtsa  az  áldozati  tűzet.  Az  említett  templomból  előjön  a  kilenc  múzsa,  kezükben  égő 
fáklyákkal az áldozati oltárhoz vonulnak, majd száz tűzpumpa meggyújtásával megjelennek az „A. 
E. I. O. U.” betűk. Ezt követően ezer rakéta fellövésével a „H. E. I. O. U.” betűk rajzolódnak ki a  
lángnyelvekből a levegőben. A vár fölött megjelenő, tűzben égő főnix a császárnak a legalázatosabb 
vazallusairól és alattvalóiról való gondoskodását mutatja be. A piramisok és oszlopok pedig azt 
fejezik ki, hogy Őfelsége, a császár rendet és boldogságot biztosít az összes Királyságnak és Örökös 
Tartománynak. Ezután minden irányból lángnyelvek csapnak fel, majd meggyújtják a legnagyobb 

1030 A piramisok megformálása  ugyancsak  I.  Lipót  isteni  eredetét  és a  Habsburg-ház  halhatatlanságát  
szimbolizálják.
1031 TE X. 196.
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tűzgolyókat, melyek néhány száz petárdát lőnek a magasba, majd 2500 rakétát, még 35 tűzgolyót, 
zárásként pedig elsütik az összes ágyút.”1032

 10.2.2.2 A lovasbalett  

A  híres  lovasbalettet,  a  La  Contesa  dell’aria,  e  dell’  acqua-t1033 1667  januárjában 
mutatták be a Hofburg belső udvarán, és már 1666 augusztusa óta rendszeres próbákat 
tartottak.1034 I. Lipót saját kezűleg írta 1667. január 3-án, hogy „évszázadok óta nem 
láttak még hozzáfoghatót”.1035

 A lovasbalett koreográfiáját Alessandro Carducci hozta el a bécsi udvarba, aki 
egy  1661-es  firenzei  lovasbalett  megrendezésével  nagy  hírnévre  tett  szert.  A  képi 
ábrázolást az udvari művész, Franciscus van der Steen (1625–1683) és Nikolaus van 
Hoy (1631–1679) vállalta, akiket I. Lipót már 1660-ban udvari festőkké nevezett ki.1036 

I.  Lipót  számára  nagyon  fontos  volt,  hogy  a  lovasbalettről  minél  többen 
tudomást  szerezzenek.  Erről  tanúskodnak  a  Spanyolországba  kinevezett  osztrák 
követnek, Pötting grófnak1037 írt sorai: „Önnek ezennel tíz példányt küldök a rézkarcok 
leírásából, hogy Ön az ottani minisztereknek és követeknek ki tudja osztani, hogy ez 
egy  kissé  nyilvánosságra  kerüljön”.1038 A  cél  világos:  a  lovasbalettnek  külföldön  is 
különleges  hatást  kell  elérnie.  Elsődleges  címzetti  kör  a  spanyol  udvar  követei  és 
miniszterei.1039

A császár 1667. január 24-én részletes  utasításokat  tett  közzé a január 27-én 
rendezendő  lovasbalett  előkészületeivel  kapcsolatban,  melyek  főleg  a  lovasbalett 
helyszínére és a vendégek elhelyezésére vonatkoztak. 

1. „A téren őrséget kell felállítani, hogy senkit ne engedjenek be, akinek erre nincs engedélye,  
és hogy a meghívottaknak pedig megmutassák szálláshelyeiket.

2. Fent a szobáknál és termeknél,  ahol a vendégek majd keresztülhaladnak, ebből a célból 
kamarásokat kell állítani. 

3. Az udvari szállásmester a Városi Őrség rendelkezésükre bocsátott tisztjeinek segítségével  
őriztesse a kapukat és a bejáratokat is. 

4. Az  udvari  szállásmester  készítsen  egy  pontos,  megbízható  listát  a  jelenlevő  császári 
kamarásokról, tanácsosokról, titkárokról, rendi urakról, polgárokról, hogy tudni lehessen, 
hány személyt kell beengedni a balettre. 

5. A mérnök  tekintse  át,  és  mérje  le  a  balett  helyszínét,  és  állapítsa  meg,  hogy  az  hány 
személyt képes befogadni.

6. Hogy lehetőleg minél jobban elkerülhető legyen a zűrzavar a vendégek fogadásakor, az 
udvarhölgyek vagy a Himmelplatz vagy a Stallburg felől  érkezzenek,  és menjenek fel a 
nagy terembe, ahol az e célból odaállított kamarások majd útbaigazítják őket, és figyelik, 
hogy mindenki a számára kijelölt helyére vonuljon. 

1032  A tűzijáték leírása (Entwurf des Feuerwerks in Ihro Röm Kaiserlichen Mayestät) HHStA OMeA 
ÄZA 8–3. fol. 10–11.
1033 Francesco  Sbarra:  La  Contesa  dell’aria,  e  dell’  acqua,  Vienna  1667.  Maria  Goloubeva:  The 
Glorification of Emperor Leopold I. in Image, Spectacle and Text. Mainz 2000. 104.
1034 Azok a főnemesek, akik még lóra tudtak ülni, naponta gyakorolták a lovasbalett bonyolult elemeit. 
Bármennyire is fontosak lettek voltak egyéb kötelezettségeik, senki sem térhetett ki ezelől, így pl. mind  
az  ifjú  Károly  herceg,  Lotaringia  trónörököse,  mind pedig  Montecuccoli  tábornok  ott  ügyeskedett  a 
„Négy elem” résztvevői között. Spielmann, J. P.: Leopold i. m. 54–55.  
1035 I. Lipót Pötting grófnak, 1667. január 3. Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 104.
1036 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 252.
1037 Pötting 1663. március 6-a és 1674. január 17-e között volt madridi császári követ. Repertorium i. m. 
168. 
1038 Pribram: Privatbriefe Leopolds I. Brief vom 3. Februar 1667, Nr. 120, 281. Schumann, J.: Die andere 
Sonne i. m. 253.
1039 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 252–253.
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7. A császárné helye a hálószobában lesz, ahol az ablak előtt egy baldachint fognak felállítani.
8. A főhercegnők helye a konferenciaterem első ablakánál lesz, amely terembe vörös bársony 

szőnyeget kell fektetni.
9. A konferenciaterem másik ablakánál a spanyol követek és az udvari főkamarás lesznek 

elhelyezve.
10. A tanácsteremben von Harrach bíboros úr, a nuncius és a követek lesznek elhelyezve.
11. Az előszobában a magas udvari tisztségviselők és a tanácsosok kapnak helyet.
12. Őfelsége hálószobájában és dolgozószobájában a császárné udvarhölgyei kapnak helyet.   
13. A  hercegnők,  a  tanácsosok  és  a  kamarások  feleségei  pedig  a  felső  szobákban  lesznek 

elhelyezve. 
14. A városi hölgyek Őfelsége, a császárné szobájában és a várteremben, vagy amit a szobán 

kívül még alkalmasnak találnak. 
15. A  legjobbnak  tartott  hely  még  az  az  oldal,  ahol  az  özvegy  császárné  lakik  és  a  vele 

szemközti hely. 
16. A lovagok is kapnak egy bizonyos szobát Őfelsége várában.
17. Ugyanitt lesznek a zenészek is elszállásolva.
18. Egy tisztet kell majd odaszállítani, aki közli velük, hogy mikor lesz az esemény óhajtott 

időpontja.
19. A környező utcákat le kell zárni, és kordont kell húzni.
20. Meg kell határozni, hogy pontosan mennyi legyen annak a kevés polgárnak a száma, akit 

majd beengednek. 
21. A balett helyszínéül szolgáló teret teljesen szabadon kell hagyni, és a színészeken vagy a 

nekik segítőkön kívül senkinek sem szabad ott tartózkodnia.”1040 
A lovasbalettről hatalmas terjedelemben tudósítottak a korabeli sajtóorgánumok. 

Propagandisztikus  okok  miatt  nagyon  fontos  volt,  hogy  a  lovasbalett  tartalmát 
előzetesen nyilvánosságra hozzák, hogy mindenki a megfelelő módon tudja értelmezni. 
Ugyanis a korabeli újságtudósításokból világosan kiderül, hogy a különböző darabok 
tartalma  az  előzetesen  nem  informált  szemlélődők  számára  csak  nehezen  voltak 
megfejthetőek. A lovasbalett során a négy őselem és négy különböző, díszes öltözékű 
lovascsapat között  egy gyöngyért  folyt  a harc.  A gyöngy a négy elemből,  a Vízből, 
Levegőből,  Tűzből  és  Földből  teremtődött.1041 A  központi  mondanivaló  a  harc 
megszakításánál  hangzik  el  egy  égből  alászálló  gömbön  keresztül.  Ezzel  eldőlt  az 
összecsapás oly módon, hogy a gyöngy az osztrák Habsburgokhoz kerül. A balett fő 
mondanivalója a Habsburg-ház dicsőítése, amely a világ leghatalmasabb uralkodóháza. 
Nem lehet  vita  tárgya,  hogy a  szimbolikus  értelmű  gyöngy  már  időtlen  idők  óta  a 
Habsburgokhoz tartozik.  Más hatalmaknak nincs arra szükségük, hogy a „világ ura” 
címért  harcoljanak,  mivel  ezt  I.  Lipót  már  származása  jogán  megszerezte.  Átvitt 
értelemben ez a Habsburg-ház világuralmi igényét jelenti, amely tökéletesen ellentmond 
az  I.  Lipót  uralkodása  alatt  végig  domináló  fő  propagandisztikus  mondanivalónak, 
miszerint I. Lipót uralkodásának fő jellemzője a pietas, ő a kereszténység törökök elleni 
védőbástyája, és csak védekező célú háborúkat folytat, szemben XIV. Lajossal, akinek 
fő célja az univerzális monarchia megteremtése.1042

1040 A  császár  utasításai  a  január  27-én  rendezendő  lovasbalettel  kapcsolatban,  1667.  január  24  
(Einstaldt) HHStA OMeA ÄZA 8–3. fol. 1–3. 
1041 A  16  színpadképből  álló  lovasbalett  megfejtése  valóban  komoly  fejtörést  okozhatott  még  a 
kortársaknak  is,  megfelelő  útmutató  nélkül  könnyen  félreértelmezhetőek  az  egyes  szimbólumok.  A 
lovasbalettben, ahol a négy őselem és a négy lovascsapat között folyik a harc a gyöngyért, egy-egy külön 
színpadkép mutatja be a küzdő feleket: a négy lovascsapatot is és a négy őselemet is. A négy őselemet  
ábrázoló színpadképek közül Neptunus a bálnán ülve a Vizet, az elefántháton érkező szűz a Földet, a  
széles  tűzcsóván  belüli  szalamandra  a  Tűzet  szimbolizálja,  a  negyedik  őselem,  a  Levegő  pedig 
griffmadarak hátán érkezik.
1042 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 248–249. A lovasbalett hangsúlyozza a Habsburg-ház hosszú 
uralkodói  tradícióit.  A  darabban  a  megelőző  tizenöt  császárt  zseniális  uralkodókként  ábrázolják.  Az 

257



 10.2.2.2.1 A lovasbalett színpadképei és azok értelmezése  

A bécsi Haus-Hof-und Staatsarchiv levéltári anyagai között megtalálható a lovasbalett 
eredeti  olasz  nyelvű  leírása,  amely  mintegy  kiindulási  alapként  szolgálhatott  a 
Theatrum Europaeum szerzőjének is. A librettó címe: A Levegő és a Víz viszálya, lovas  
ünnepség Őfelsége legtündöklőbb esküvője alkalmából. 

„A színpad közepén levő hegy tetején ül Fama, a hírnév, harsonák közepette, és elmeséli,  
hogy nézeteltérés támadt a Levegő és a Víz között a gyöngyök miatt,  melyek a Levegő felfogott 
harmatcseppjeiből keletkeztek a tenger kebelén, és melyekre mindketten igényt tartanak.1043 Ezért 
elhatározzák,  hogy  harccal  döntik  el  a  vitát,  és  ugyanitt  találkoznak  segítő  lovagok 
igénybevételével. A Levegő a szomszédját, a Tüzet, míg a Víz pedig a hozzá kapcsolódó Földet hívja 
segítségül.  Alighogy  mindezt  Fama  előadja,  harsonák,  dobok  kíséretében  megérkezik  a  tenger 
lovagjainak  csapata  égszínkék  öltözetben,  aranyozott  szegéllyel  díszítve.  Elöl  jön  a  csapat 
parancsnoka, mögötte három sorban a lovagok, mögöttük pedig egy hatalmas bálnán ülve, mely 
orrlyukából vizet lövell a magasba, megjelenik Neptunus, a tenger istene, körülötte 12 égszínkék 
színű, ezüstpikkelyekkel borított triton, akik kezükben kürtöket és tengeri kagylókat tartanak.1044 

Ezután bevonulnak a Föld lovagjai arannyal szegélyezett barna ruhában. Mögöttük két hatalmas 
elefántra  helyezett  tornyon  megjelenik  a  Föld,  12  kentaur  kíséretében.1045 Nem  sokkal  ezután 
bevonul a Levegő lovagjainak csapata. A Levegő ezüsttel gazdagon díszített és szegélyezett fehér 
öltözetben vonul be egy sárkány hátán, lágy fuvallattól kísérve. Körülötte 12 furcsa állat, melyek 
elülső  fele  madár,  hátulsó  fele  pedig  oroszlán.  Utolsóként  a  Tűz lovagjainak csapata  vonul  be 
ezüsttel  díszített  ruhában. Utánuk egy nagy tűzgyűrű látható, benne egy hatalmas,  tüzet  okádó 
szalamandrával,  ami  a hátán a Tűz elemét  tartja,  körülötte  pedig 12 hatalmas  küklopsz vonul 
vasbuzogánnyal,  melyekből  tűzcsóva  lövell  ki.1046 A  négy lovascsapat  és  kíséretük  egy  fenséges 

újságok az értelmi összefüggéseket hasonló módon tárták a nyilvánosság elé. A korábban már említett 
hamburgi  újság tudósítása a példa arra,  hogy milyen fontos volt  a néző előzetes informálása a darab 
tartalmáról, annak összefüggéseiről. A tudósító — egy szemtanúra hivatkozva, aki nem kapott az előzetes  
ismertetőből — egyszerűen nem értette meg a darab fő mondanivalóját. „Miután a lovascsapatok viadala  
véget ért, az egyik egy magas, palota formájú alakzatot formált, a felhőkkel érintkező állványzatból pedig 
egy angyal  emelkedett ki nagyon kellemes zene kíséretében. Az égből a pompás gyöngy érkezésének 
örvendtek. Az égből egy szép, művészi kivitelű templom ereszkedett a föld felé, kitárta ajtaját, ahonnan 
őcsászári  Fensége  a  legelőkelőbb  lovagok  kíséretében  kilépett,  és  a  harc  után  kezdetét  vehette  a 
lovasbalett” (Hamburger Zeitung). A szemtanú nem ismerte fel sem a gyöngy odaígérését a Habsburgok 
számára,  sem  pedig  I.  Lipót  elődeinek  ábrázolását  zseniális  császárokként,  hanem  pusztán  előkelő 
lovagokként írta le őket. Uo. 249. 
1043 Fama szárnyakkal  és  fanfárral,  teljes  szem, egy  íróvesszőt  hordozva – mindezek  a  költői  hírnév 
jelképei. Fama szárnyakkal és szemekkel megjeleníti a rágalmazást. Henkel, A. – Schöne, A.: Emblemata 
i. m. 1536–1537.
1044 A  bálna  szerepeltetése  a  látványosságon,  hatásvadászaton  túlmutatóan  magyarázható  a  korabeli 
szimbolika egy olyan értelmezésével,  miszerint az a bálna, amely ledobja egy hajó rakományát  azért, 
hogy megmentse  a  hajót,  a  megmentő  áldozat  jelképe,  a  hajó  pedig  valószínűleg  maga  a  Habsburg  
Monarchia.  További  jelentések  a  bálnával  kapcsolatban:  bálna,  amelyet  egy  csapat  kis  hal  veszélyes 
zónákba csalogat, csapdába csal – veszélyes hízelkedés. Bálna partra vetve és elpusztulva – saját maga 
által okozott pusztulás. Uo. 680–682.
1045 Az  emblémáskönyvek  számtalan  értelmezést  tulajdonítanak  az  elefántoknak.  Így  pl.  az  elefánt  a 
hatalmas, túlcsorduló szülői szeretet jelképe, amely ebben az esetben utalhat arra a védelemre, amellyel a 
császári  szülők  védelmezni  fogják  a  házasságukból  remélhetőleg  születendő  gyermekeket.  További 
értelmezési  lehetőségek  az  elefántokkal  kapcsolatban:  elefánt  –  minél  gyorsabban  teszel  jót,  az  a  jó. 
Elefánt és pálma – lassú érés. Elefánt vízben állva felnéz a holdra – tisztaság. Elefánt egy kígyóval harcol 
– az alattomosság legyőzi az erőt. Az elefántot legyőzi egy kígyó, azonban az földre rogyva maga alá  
temeti  a  kígyót  –  halálos  győzelem.  Az elefántot  megtámadja  egy kígyó  – megbüntetett  zsarnokság. 
Elefánt harcol egy kígyóval – jogos bosszú. Elefánt égő fáklyát  cipel – béke. Elefánt és fegyver, mint  
trófea – add meg a tiszteletet annak, aki megérdemli, illetve a kísértés legyőzése. Uo. 408–420.    
1046 A  szalamandra  lehet  a  sérthetetlen,  romlatlan  tisztaság  jelképe.  A  tűzben  égő  szalamandra  a 
megtisztulást szimbolizálja, amely az esküvőt tekintve kifejezheti azt, hogy a dinasztikus házasság előtt a 
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koronát von Fama köré.  Mivel  a  hegy,  amelynek a csúcsán Fama ül,  átváltozik az argonauták 
hajójává, Fama pedig most egy fa tetején foglal helyet.1047 A négy lovascsapat a gazdag jutalom 
reményében sietve indul a csatamezőre, ahol a csata a szokásos rendben zajlik, és amikor a csata 
tetőfokára hág, megdördül az ég, baloldalon fénybe borul, és egy kis felhő emelkedik alá, ami a  
földhöz közeledve egyre nagyobb lesz.1048 Földet érve kinyílik, és láthatóvá válik egy csillagokkal 
borított gömb, amely fölött a békét jelképező szivárványon az Örökkévalóság foglal helyet, jelezve, 
hogy a csata véget ért, jeladásra a lovagok befejezik a küzdelmet.1049 Az Örökkévalóság közli, hogy 
Margitnak köszönhetően már nincs többé ellentét és viszály, mert a sors akaratából minden érték 
és  érdem  az  ausztriai  császár  számára  van  fenntartva,  a  géniusz  számára,  aki  legdicsőbb 
nemzedéke  tündöklő  szellemeinek  utóda.  Amikor  mindez  elhangzik,  a  csillaggal  borított  gömb 
kinyílik,  belsejében az  örökké való  idő,  az  Örökkévalóság látható,  és  előbukkan a  15 ausztriai 
császár szelleme lóháton, majd pedig a Dicsőség hintaja hátuljában előtűnik egy ezüstkagyló benne 
egy óriási gyönggyel, melyen a császári ara képmása látható. Ezután Őfelsége, a császár dicsőségét 
jelképező hintó következik, amelyet a leigázottak három hintója követ: az első mór hadifoglyokkal,  
a második tatár,  a harmadik indián foglyokkal.  A Levegő és a Víz ennyi érték és erény láttán  
lemondanak  követelésükről  és  a  viszályról,  az  argonauták  pedig  kihirdetik  az  Ausztria-ház 
jövendőbeli dicsőségét és kiválóságát, és kijelentik, hogy megőrzik számura az aranygyapjút. Az 
argonauták segédkeznek majd  a  nagy monarchia  hajójának irányításában.  A négy lovascsapat 
egyesülve  lovasbalettet  formál,  kórusokkal,  hangszerekkel  kísérve.  Így  ünneplik  meg  a  világ 
legnagyobb uralkodójának legfényűzőbb esküvőjét.1050 

A Haus-Hof-und Staatsarcivban az olasz nyelvű leírással nagyrészt megegyező 
német nyelvű koreográfia is fellelhető a lovasbalettről,  ami feltehetően a darab jobb 
megértése érdekében a nézők között előre kiosztott ismertető alapjául szolgálhatott.

„Először  is  stabil  és  erős  színpadot  kell  építeni.  Soha  nem  hallott  trombita-és  dobszó 
felharsanása közepette felemelkedik egy nagy hegy, és lassan a színpad egyik vége felé halad. A 

vőlegény  és  a  menyasszony  is  megtisztulva,  esetleges  bűneiktől  megszabadulva  lép  egymással 
házasságra.  Ehhez kapcsolódó jelentés a szerelmi lángolás is, amelyet  a tűzben fekvő szalamandra és 
mellette  két  fáklyát  kezeiben tartó  Amor jelenít  meg,  amellyel  nyilvánvalóan  arra  utalhattak,  hogy a 
házasulandók szeretik  is  egymást.  A szalamandrának  van  egy  negatív  megjelenítése  is:  szalamandra  
tűzben, amint megpillant egy kialudt olajlámpást – káröröm. Uo. 739–740.  
1047 A  hajó  közismerten  az  állam szimbóluma,  amely  azonban  további  jelentéstartalmakat  is  hordoz 
magában:  hajó,  melynek kormányrúdját  egy király tartja  –  jó kormányzás.  Hajó teljes  vitorlázattal  – 
veszélyes  önbizalom. Hajó,  mely széllel  szemben vitorlázik – egy helyzet  kedvezőtlenségét  az állam 
javára kihasználni. Hajó ítéletidőben – az erény a bajban ismerszik meg. Hajó leég a kikötőben – a már 
megnyert, megszerzett dolgok elvesztése. Uo. 1453–1470. Az argonauták, az „Argó hajósai” válogatott  
görög  hősök voltak,  akik  Jason  vezetésével  az  aranygyapjú  megszerzésére  vállalkoztak.  Trencsényi-
Waldapfel  Imre:  Görög regék.  Bp.  1976.  345. Az emblémáskönyvek jelentései  szerint  az argonauták 
átkelése Fortuna vezetésével a megjutalmazott merészséget, vakmerőséget szimbolizálja. Jason Colchisba 
való  megérkezése  hiábavaló  törekvés  a  földi  dolgok  iránt,  ha  pedig  Jason  Venusszal  található  egy 
Amortemplom előtt, akkor az káros, veszedelmes szerelemre utal. Henkel, A. – Schöne, A.: Emblemata i. 
m. 1634–1638. Az aranygyapjú ugyanakkor a fejedelem áldozatkészségének a szimbóluma. Uo. 1273.
1048 A villámokkal és esővel kísért mennydörgés jelentése – Krisztus élet és halál ura. Uo. 117.
1049 Az  emblémáskönyvek  értelmezése  alapján  a  nap  áttörése  a  felhőkön  az  ellenállás  győzelmét  
szimbolizálja, ha pedig a nap fényesen ragyog a felhők elűzése után, akkor ez azt jelenti, hogy bajra,  
vészre, balszerencsére boldogság és szerencse következik. A nap a föld és a felhők felett a bőkezűséget 
jeleníti meg, ha pedig az égben sugaraival megérinti a földet, akkor az Istenben való öröm jut kifejezésre. 
A  nap  beragyogja  a  földgömböt,  amelynek  árnyékos  oldalán  maradnak  az  éjszakai  madarak  –  az 
igazságosság legyőzi a hazugságot.  A nap és a fejedelem együttes jelentései: nap a földgömb felett –  
fejedelem,  mint  a  birodalom napja.  Nap  és  trónon  ülő  fejedelem  –  fejedelem,  mint  Isten  képmása,  
hasonmása, a nap önmagában pedig azt jelenti, hogy a birodalomnak csak egy ura lehet. Uo. 12–29. A 
fenti szimbólumokkal a lovasbalett szerzője azt kívánhatta kifejezni, hogy I. Lipót győzedelmes, bőkezű 
fejedelem, akinek uralkodása jólétet, virágzást  hoz a Habsburg Monarchia alattvalóira,  szemben XIV. 
Lajossal, aki a sötét erők, az igazságtalanság megtestesítője, amelyeket az emblémáskönyvek szerint a  
nap árnyékába húzódó éjszakai madarak testesítenek meg. A nap pedig maga a császár, ezzel is mintegy 
ellensúlyozandó a Napkirály napkultuszát, sőt már-már olyan uralkodó, akinek nagysága csak Istenhez 
hasonlítható. 
1050 A lovasbalett olasz nyelvű leírása, 1667 január (La Contesa dell’Aria e dell’Acqua festa a Cavallo  
Per L’Augustissime Nozze di S. M. Ces.) HHStA OMeA ÄZA 8–3. fol. 5–8. 
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hegy tetején Fama a prológusban elmeséli, hogyan támadt nézeteltérés egy gyöngy birtoklása miatt 
két elem, a Víz és a Levegő között. Az igazsága érvényesítése érdekében a Víz a hozzákapcsolódó 
Földdel,  a  Levegő pedig  szomszédjával,  a  Tűzzel  szövetkezve  elhatározták,  hogy csatát  vívnak. 
Ezután  következik  a  vitázó  felek  bevonulása.  Ennek  befejeztével  megjelenik  a  színpadon 
rendezetten  egy  lovascsapat  a  leggazdagabb  öltözékben,  arany  szegéllyel  díszítve.  Utánuk 
következik  egy  rendkívül  nagytestű  bálna,  melynek  szájából  és  orrlyukaiból  hihetetlen 
magasságban víz szökell. Megjelenik Neptunus, a tenger istene is, kezében égő tűzijátékkal, vízi és 
tengeri  csodalényekkel  körülvéve.  Röviddel  ezután  ismét  megjelenik  egy  lovascsapat,  a 
legpompásabb  és  legdíszesebb  öltözékben,  szép  rendben.  Majd  két  hatalmas,  soha  nem  látott  
magasságú elefánt vonul be a hátukon egy toronnyal, melynek tetején a Föld trónol, körülötte 12 
kentaur-szörny hatalmas bunkósbotot cipelve. Miután a két elem magának akarja a gyöngyöt, és 
elhatározzák,  hogy  megütköznek,  a  heroldok  felemelkednek  a  levegőbe.  Erre  a  színpad  másik 
oldalán  egy  lovascsapat  vonul  be  hajnalpírszínű,  arannyal  díszített  öltözékben.  Majd  utánuk 
bevonul a Levegő ugyanilyen öltözékben egy rémisztő,  tűzet  okádó sárkányon, 12 griffmadártól 
körülvéve,  melyek  elől  madár,  hátul  pedig oroszlánkülsejűek voltak,  és  elülső mancsukban égő 
fáklyát  tartottak.  Újabb  gazdagon  díszített  öltözetű  lovascsapatot  követően  a  színpadon 
lángnyelvek gyűrűjében megjelenik egy különösen nagyméretű szalamandra, melynek torkából tűz 
tör  elő.  Majd  felbukkan  egy  sereg  mezítelen  Venusfiúcska  12  óriástól  körülvéve,  akik 
vasdorongokat cipelnek a vállukon. Ezután az egyik és a másik fél is előadja a véleményét, majd 
hangos trombita-és  dobszó kíséretében felszólítják őket  a küzdelemre.  A lovascsapatok hevesen 
egymásra támadnak. A Föld, aki korábban a hegy tetején ült, most a hegy aljában előkészített hajó 
csúcsán  foglal  helyet,  és  onnan  nézi  a  csatát.  Az  argonauták,  mint  bírák  ugyancsak  a  hajón 
tartózkodnak. Amikor leghevesebben tombol a csata, az égbolt kivilágosodik, és kétoldalt egy kis  
felhő jelenik meg, mely a küzdőfelek megdöbbenésére egyre nagyobb lesz. Majd egy csillagokkal 
díszített gömb tetején, egy szivárványon ülve megjelenik az Örökkévalóság a Földet megáldva, és a 
vitázó lovagoknak megtiltja a további küzdelmet,  ugyanis semmi szükség arra, hogy a két elem 
olyasmit nyerjen el, mint a korona és az aranygyapjú. Azok ugyanis az Örökkévalóságtól kezdve az 
Osztrák  Császári  Házé  voltak.  Erre  a  csillagos  földgolyó  megnyílik,  és  láthatóvá  válik  az 
Örökkévalóság temploma,  benne  a  15  zseniális,  a  dicsőséges  Osztrák-uralkodóházból  származó 
római  császárral,  mindegyikük  pompás  lovon,  díszes  királyi  öltözékben.  Mindezt  megértik  a 
lovagok és az argonauta bírák is. A 15 géniusz előjön a dicsőség templomából. Egy hintón ezüst 
kagylóban egy pompás hatalmas gyöngy látható, amely a leendő római császári menyasszonyé lesz. 
A hintónál a mi legjóságosabb császárunkkal együtt a 16 géniusz is megjelenik. A hintót még három 
másik követi: az első fogoly indiánokkal, a második foglyul ejtett  tatárokkal, a harmadik pedig 
foglyul  ejtett  mórokkal,  mindegyikük  a  maga  természetes  öltözékében.  Amikor  a  csillagokkal 
borított  földgolyó a felhők segítségével  eltűnik, a 16 géniusz egy soha nem felejthető,  szemet  és  
szívet  gyönyörködtető  lovasbalettet  ad  elő  a  világ  legnagyobb  uralkodója,  Őfelsége,  a  császár 
esküvője alkalmából.”1051 

Egy korabeli illusztrált egylapos nyomtatvány ugyancsak részletesen ismerteti a 
lovasbalett  eseményeit.  Az illusztrált egylapos nyomtatványok általános felépítésének 
megfelelően a szöveges információ mellett  az olvasni nem tudó tömegek számára is 
érthető képi ábrázolás eszközével 16 színpadképben mutatja be a lovasbalett mitológiai 
vonatkozásokkal és szimbólumokkal teli nagyszabású történéseit.1052  

A  Theatrum  Europaeum  hatalmas  terjedelemben  mutatja  be  a  lovasbalettet, 
azonban metszetet nem mellékeltek hozzá a szerzők. A színpadképek leírása nagyfokú 
egyezést  mutat  az  eredeti  szövegkönyvvel,  és  a  szerzőt  nem kötötték  az  illusztrált 
egylapos nyomtatvány esetében megfigyelhető  terjedelmi korlátok sem. A  Theatrum 
Europaeum beszámolója  kiemeli,  hogy  az  1667.  január  14-én  (24-én),  hétfőn 
megrendezett  lovasbalett  az  előző  évi  decemberi  császári  esküvőhöz  tartozó  ünnepi 

1051 A lovasbalett német nyelvű leírása. Vázlat Őfelsége, a római császár esküvője alkalmából bemutatott  
lovas ünnepségről a Víz és a Levegő között (Endtwurff der jenigen begebendten festivitet welche sich beÿ  
der all Höchsten R. K. M. Hochzeit, zwischen dem Wasser und Luft zu Pferdt begeben werden ) HHStA 
OMeA ÄZA 8–3. fol. 11–12.    
1052 Illustrierter Einblattdruck: Eigentlicher Kupffer Entwurff und Beschreibung der Herrl. Festivitaeten  
so bey  dem Kais.  Beylager  gehalten worden.  o.  O.  (1666/1667);  Österreichische  Nationalbibliothek,  
Porträtsammlung, Bildarchiv und Fideikommissbibliothek. E 21. 023–C(P)RF;  Schumann, J.: Die andere 
Sonne i. m. 560.
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események  részét  képezte,  és  részletesen  ismerteti  a  bécsi  udvar  azon  meghatározó 
személyiségeinek nevét, akik a lovasbalett különböző színpadképeiben részt vettek: „A 
Levegő lovagjai elnevezésű első lovascsapat vezetője Károly lotaringiai herceg volt, aki egy szürke 
lovon ült ezüst nyereggel, amelyet arannyal és gyöngyökkel díszítettek. Csapatának további tagjai:  
Carl Ludwig von Hofkirchen gróf, Georg Sigmund Kozianer gróf, Franz-Albrecht-Julius Breiner 
gróf, Ferdinand Ernst von Herberstein gróf, Wilhelm von Oettingen gróf, Ludwig Coloredo gróf,  
Adam Wilhelm von Brandeiss gróf.  Ők mindnyájan Lipót kamarásai  voltak, a nyeregtáskáikba 
pisztolyt  helyeztek,  oldalukon  pedig  kereszttel  és  ékkövekkel  díszített  kardot  viseltek.  A  Tűz 
lovagjainak  csapatát  lángvörös  takaróval  és  lószerszámokkal  borított  lovon  ülve  Raimondo 
Montecuccoli gróf vezette, aki Lipót altábornagya, titkos és haditanácsosa volt. Csapatának további 
tagjai: Johann Rudolf Marzin gróf, Balthasar von Starhemberg gróf, Eneas Caprara gróf, Jacob 
Andre von Brandeiss gróf, Franz Leopold Thierheim báró, Georg Sigmund von Trautmansdorff 
gróf és Ernst von Scherffenberg gróf, mindnyájan Lipót kamarásai. A Víz lovagjainak csapatát 
Fülöp pfalzi  gróf  vezette,  akinek a lovát  pompás  takaró és  lószerszámok borították,  amelyekre 
gazdag  fantáziával  olyan  figurákat  hímeztek,  amelyek  a  tengerek  különböző  csodás  lényeit 
mutatták be. Csapatának további tagjai: Maximilian von Mansfeld gróf, Erasmus Friederich von 
Herberstein gróf, Siegfried Christoph Preuner gróf, Heinrich Franz von Mansfeld gróf, Ferdinand 
von  Herberstein  gróf  és  Maximilian  von  Fürstenberg  gróf,  ugyancsak  mindnyájan  Lipót 
kamarásai. A Föld lovagjainak csapatát Lipót főistállómestere és titkos tanácsosa, Gundacker von 
Dietrichstein  gróf  vezette.  Lovának  takarójára  különböző  ágakat,  lombozatokat  hímeztek 
különböző gyümölcsökkel és virágokkal, köréjük pedig szőlőszemek voltak kirakva drágakövekből 
és gyöngyökből. Csapatának további tagjai az előző három csapathoz hasonlóan Lipót kamarásai 
voltak: Johann Balthasar von Hoios gróf, Christoph von Uratislav gróf, Johann Baptista Spinola 
őrgróf, Gotthard Heinrich von Sallaburg gróf, Maximilian Adam von Wallenstein gróf, Sigmund 
von Thurn gróf és Adam Maximilian von St. Julian gróf.”1053 

I. Lipót maga is felbukkant a lovasbalett szereplői között, mégpedig saját magát 
alakította.  Olyan  ősi  római  öltözéket  viselt,  amelyben  Róma  első  hősei  és  királyai 
bevonultak a  városba.  Fején viselte  a császári  koronát,  jobb kezében pedig a  jogart 
tartotta.  Lovának  lószerszámai  aranyból  készültek,  és  leírhatatlan  szépségű 
drágakövekkel voltak kirakva. Sötétszőrű lován a lószerszámok aranyból készültek, és 
gyönyörű  drágakövekkel  voltak  kirakva,  nemes  mozgásával,  ügyes  ugrásaival 
engedelmesen követte lovasa parancsait, de mindenekelőtt nagyon bátornak látszott – 
ezzel is mintegy kifejezve, hogy a Habsburg-ház senkitől sem ijed meg, különösen nem 
XIV. Lajostól és a törököktől. A korábbi császárokat pedig a bécsi udvar következő 
személyiségei  alakították:  Ferdinand  Emmerich  von  Kollonitsch  gróf,  Carl  von 
Scharffenberg  gróf,  Franz  Augustin  von  Wallenstein  gróf,  Sigmund  Helfried  von 
Dietrichstein gróf, Franz Carl Cauriani gróf, Otto Heinrich von Caratto és Grana őrgróf, 
1053 TE X. 500–503. A Haus-Hof-und Staatsarchivban található levéltári forrás részletes listát tesz közzé a 
lovasbalett  résztvevőiről,  melynek  alapján  ugyancsak  igazolható  a  Theatrum Europaeum hitelessége, 
mivel a résztvevők nevei szinte teljesen megegyeznek. A forrás szerint a Napot jelképező lovascsapat  
lovagjai: őcsászári Fensége, Carl Gabriani, Wenzl von Althaim, Ferdinand von Harrach, Sigmund von 
Dietrichstein, Otto di Grana márki, Gottlieb von Windischgrätz, Maximilian Breinier. A Holdat jelképező 
lovascsapat lovagjai: Franz Küntschei gróf, Christoph von Althaim gróf, Ferdinand von Kollonitsch gróf, 
Carl  von Schäftenberg.  A Levegőt  jelképező lovascsapat  tagjai:  a lotaringiai  herceg,  Hoffkürch  gróf,  
Kaziamer  gróf,  Franz  Breinier,  Ferdinand  Ernst  von  Herberstein  gróf,  Wilhelm  von  Ötting  gróf,  
Colloredo gróf, Adam von Brandeiß gróf. A Vizet jelképező lovascsapat lovagjai: Pfalz von Sulzbach, 
Hans Carl von Balfi gróf, Franz Maximilian von Mansfeld gróf, Siefridt Christoph Breinier, Heinrich von 
Mansfeld gróf, Ferdinand von Herberstein gróf, Fürstenberg gróf. A Tüzet jelképező lovascsapat tagjai:  
Montecuccoli  gróf,  Marozni  gróf,  Bartl  von  Starnberg  gróf,  Caprara  gróf,  Jacob von Brandeiß  gróf, 
Sigismund von Trautmannsdorff  gróf,  Franz  Leopold von Thürham, Ernst  von Schäfftenberg gróf.  A 
Földet jelképező lovascsapat lovagjai: von Dietrichstein gróf, császári főistállómester, Hans Gebhardt von 
Soyß,  von  Wratislau  gróf,  Spinola  márki,  a  pápai  nuncius  unokabátyja,  von  Sprinzenstein  gróf,  
Maximilian von Wallenstein gróf,  Franz Sigismund von Thun gróf,  Adam Maximilian von St. Jullian 
gróf.  Azoknak a lovagoknak a listája, akik részt vettek a lovasbaletten (Lista derer Cavaglir, welche in  
dem beÿ der bevorstehendten Hochzeit haltenten Roß Ballett operirn sollen) HHStA OMeA ÄZA 8–3. 
fol. 9.
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Franz Christoph Kevenhüller  gróf,  Maximilian  Ludwig Pruner  gróf,  Michel  Wenzel 
Franz von Altheim gróf, Ferdinand Bonaventura von Harrach gróf, Franz Ulrich Kinsky 
gróf és Christoph Johann von Altheim gróf.1054 

 10.2.2.2.2 A lovasbalett politikai mondanivalója  

A  híres  lovasbalett  cselekménye  —  bár  kezdetben  úgy  indul,  mint  a  négy  elem 
küzdelme az igazgyöngy megszerzésének dicsőségéért, amelynek során az argonauták a 
bírák, az aranygyapjú pedig a végső jutalom — a konfliktus hirtelen megszakításával éri 
el tetőpontját azáltal, hogy egy égi hang megparancsolja a küzdőknek, hogy fejezzék be 
a  harcot,  majd  megjelenik  a  császár,  aki  kilovagol  az  Örökkévalóság  templomából. 
Maria  Goloubeva hangsúlyozza,  hogy a balett  a számtalan  mitológiai  és  allegorikus 
ábrázoláson keresztül a Habsburgok politikai igényeire vonatkozó üzeneteket hordoz.1055

Hubert  Ehalt  osztrák  történeti  antropológus  is  úgy  értelmezi  a  lovasbalett 
politikai  üzenetét,  mint  amely  alátámasztja  a  Habsburgok igényét  az  európai  vezető 
szerepre  XIV.  Lajossal  szemben,  különös  tekintettel  arra,  hogy  mindkét  uralkodó 
felesége  révén  jogosan  táplálhatott  reményeket  a  spanyol  trónra.  Ehalt  értelmezése 
egybecseng a több történész által is hangsúlyozott vélekedéssel, miszerint a La Contesa 
inspirációja  egy  lovasjáték  volt,  amelyet  1662-ben  rendeztek  meg  a  párizsi 
Tuileriákban. Az igazgyöngyért folytatott küzdelem, amely végül a császár javára dől 
el,  valójában a  Habsburgok ausztriai-ága és  a  Bourbonok között  a spanyol  infánsnő 
kezéért folyó diplomáciai versengés metaforájaként fogható fel. Visszatekintve az 1650-
es évekre, amikor I. Lipóttól megtagadták Mária Terézia kezét, aki végül XIV. Lajos 
felesége lett — ironikus módon éppen I. Lipót születésnapján —, aki maga is spanyol 
menyasszony  után  nézett  akkoriban,  a  bécsi  udvarnak  nagyon  is  jó  oka  volt  az 
örömünnepre, amikor a rég kiérdemelt dinasztikus házasságot végül sikerült megkötnie. 
Másrészről ez a hosszú diplomáciai  huza-vona eléggé sértő volt I.  Lipótra  nézve, és 
végül  is  Margit  Terézia  IV.  Fülöpnek  nem az  idősebbik  leánya  volt,  bár  nővérével 
ellentétben neki nem kellett lemondania a spanyol trónhoz való jogáról. A hivalkodó 
lovasbalett  megrendezése  valószínűleg  ennek  a  sértésnek  a  kompenzációja  volt,  és 
ennek a házasságnak a révén a  Habsburgok felújították  követeléseiket  az egyetemes 
elsőbbségre.  A  császár  látványos  érkezése,  mint  deus  ex  machina,  kilovaglása  az 
Örökkévalóság  templomából  hősi  erényekkel  és  ősei  szellemének  a  kíséretében, 
mindezek az uralkodó és a dinasztia nagyságát demonstrálják.1056 

A lovasbalett  egyértelmű válasz volt  az 1662-es párizsi  lovasjátékra,  amelyet 
igyekeztek  felülmúlni:  még  több  pompa,  még  több  résztvevő,  lovak,  gépezetek,  de 
mindenekelőtt  a  császár,  aki  nemcsak  fényes  és  ragyogó  individuumként  lépett  fel, 
hanem a dinasztikus folytonosság képviselőjeként is, aki nem egyedül sajátította ki a 
lovagság fogalmát, mint ahogyan azt francia unokatestvére1057 egyre növekvő mértékben 
megkísérelte. A lovasbalett az aranygyapjú és az argonauták jegyében zajlott, akik I. 
Lipótban  megtalálták  jövendőbeli  örökösüket  és  utódjukat.  Az  Aranygyapjas  Rend 
szuverenitása IV. Fülöp halála óta gyakorlatilag betöltetlen volt. Ugyan formálisan nem, 
de tartalmilag I. Lipót ezt betöltötte, legalábbis a Lovagrend jó harmada számára, amely 
az Örökös Tartományokból és a birodalmi nemességből származott.  A Rend legfőbb 
1054 TE X. 508–509. 
1055 Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 104.
1056 Uo. 104–105.
1057 XIV. Lajos és I. Lipót unokatestvérek voltak, mivel XIV. Lajos anyja, Ausztriai Anna és I.  Lipót  
anyja, Mária Anna egyaránt III. Fülöp spanyol király leányai voltak, vagyis testvérek. XIV. Lajos és I.  
Lipót ráadásul egy ideig sógorok is voltak, mivel mindketten IV. Fülöp leányait vették feleségül.  
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célja  azonban  még  mindig  a  katolikus  kereszténység  védelme  és  kiterjesztése  volt, 
vagyis  elvileg  a  keresztes  hadjárat,  amelyre  felesküdött  a  császár  minden  örökös 
tartományokbeli lovagja.1058 

Az Aranygyapjas Rend eredetéről a  Theatrum Europaeum a következőket írja: 
„Ennek a  dicsőséges  érdemrendnek az  eredete  1429-ig  nyúlik vissza.  Fülöp burgundiai  herceg, 
Merész  Károly  vagy Jó Károly atyja,  mint  az erényességet  és  a  lovagias  bátorságot  kedvelő és 
pártfogoló  úr,  hogy kinyilvánítsa  tiszteletét  és  nagyrabecsülését  az  ezzel  a  tulajdonságokkal  és 
érdemekkel  rendelkező  személyek  felé,  1429.  január  10-én,  Üdvözítőnknek,  Jézus  Krisztusnak, 
anyjának  Szűz  Máriának  és  András  apostolnak  a  tiszteletére  megalapította  az  Aranygyapjas 
Rendet. Maga az aranygyapjas érdemrend egy színaranyból készült nyaklánc, amelynek a formája 
kettős piszkavashoz hasonlítható, vagyis két egymásnak háttal fordított, behajlított kéz, közöttük 
pedig egy természetes színű kovakő függött, ami látszólag tűzszikrákat vetett ki magából. Ezen a  
láncon függ egy bárány szintén színaranyból, és úgy néz ki, hogy középen össze van kapcsolva, ettől 
a prémtől ered az „aurei velleris” név, azaz az arany gyapjú elnevezés. Fülöp burgundiai herceg 
kezdetben úgy rendelkezett, hogy az Aranygyapjas Rend lovagi társaságának nem lehet egyszerre 
25-nél több lovagi személy a tagja, ámde hamarosan még hat személyt felvett a tagok sorába, így a 
létszám 31-re emelkedett. V. Károly azonban, mint Spanyolország királya és Burgundia hercege, 
római császárrá válása előtt két esztendővel még húsz személlyel megnövelte a Rend tagjainak a 
számát, így ma (1657-ben) a tagok létszáma 51. A Rend legmagasabb rangú tagja és feje örökre a  
spanyol  király.  Ami  a  Lovagrend tagjainak öltözékét  illeti,  a  lovagok ősidők óta  a  gyűléseiken 
hosszú, földig érő skarlátvörös palástot viseltek, amely mindkét oldalán fel volt hasítva, és a hasíték, 
valamint a szegély mentén körös-körül a láncon látható kovakő és báránybőr szőrme figurák voltak 
hímezve.  A palást  belseje végig fehér  prémmel  volt  bélelve.  Fejükön ugyancsak skarlátvörös,  a 
palásthoz hasonlóan bélelt, kalapot viseltek hosszan lecsüngő bojttal. Azt, hogy a Rend tagjainak 
mely alkalmakkor kellett viselniük ezt az öltözéket illetve a nyakláncot, a brüsszeli alkotmányuk 
szabályozza.”1059  

A  Haus-,  Hof-  und  Staatsarchiv  anyagai  között  megtalálható  Nostitz  és 
Dietrichstein grófoknak az Aranygyapjas Rendbe való beiktatása alkalmából rendezett 
szertartás spanyol nyelvű leírása. Az esemény időpontja 1672. november 30.

„Őfelsége, a császár, a lovagok és a tisztségviselők, mindnyájan saját helyükön ültek. Az 
Aranygyapjas Rend vezetője bemutatta Őfelségének a pátenst, aki elolvasta. Majd a Rend vezetőjét 
és kincstárnokát elküldte, hogy hívják oda hozzá Lobkowitz herceget. Ezután Őfelsége utasította a 
herceget, hogy menjen oda, és tudakolja meg a kiválasztott lovagtól, hogy készen áll-e elfogadni a 
Rend  gallérját,  mellyel  császári  Őfelsége  megjutalmazza.  A  herceg  tisztségviselők  kíséretében 
odament  a  kiválasztott  lovaghoz,  hogy  feltegye  neki  a  kérdést,  mire  a  lovag  azt  felelte,  hogy 
örömmel elfogadja, és nagy megtiszteltetésnek veszi, hogy őrá esett Őfelsége választása. A herceg 
ezt követően kíséretével visszatért a Császári Őfelségéhez, és előadta neki a lovag válaszát, mire a 
császár azt mondta: „lépjen elő”. Erre a herceg visszament a kiválasztott lovaghoz, és odakísérte 
Őfelségéhez, majd visszatért a helyére. A Rend tisztségviselői megmutatták a ceremóniáskönyvet 

1058 Wrede, M.: Türkenkrieger i. m. 155. A császári propaganda egyik fontos eszköze volt az 1430. január  
10-én  III.  Fülöp burgund  fejedelem (1396–1467)  által  alapított  Aranygyapjas  Rend.  A Rend,  mint  a 
középkori  hagyományok  őrzője,  V. Károly uralkodása során  kapott  összeurópai  jelentőséget,  ugyanis  
1516-ban Tuy püspöke, Luigi Marliano az Aranygyapjas Rend történetének írása közben fogalmazta meg 
Károly jogát a világuralomra (dominium mundi). Így született meg V. Károly új jelképe, amely idővel a 
Spanyol  Birodalom címerében is megjelent.  Ezen Herkules  oszlopait  körbefonja a  Plus Ultra felirat, 
miközben az antik világ isteneként ábrázolt császár áthajózik az oszlopok között. A császár birodalma 
túlmutatott  Herkules  oszlopain, azaz a Gibraltári-szoroson, és távoli, addig ismeretlen tájakat  hódított  
meg. 1518-ban, az Aranygyapjas Rend első spanyol ülésén a barcelonai katedrális üléseire felfestették a 
császár  új  jelképét.  Korpás  Z.:  V.  Károly  i.  m.  19.  A  kora  17.  századtól  a  császári  udvarhoz  való 
integrációhoz  hierarchikusan  rendezett  tiszteletbeli  hivatalok  álltak  a  nemesek  rendelkezésére.  Az 
Aranygyapjas  Rend lovagjai  képezték a madridi  és  bécsi  uralkodói  udvarokban,  valamint  a  brüsszeli  
helytartói  udvarban  az  uralkodó  vagy  helytartó  körüli  legszűkebb  kört.  A  lovagok  álltak  az  udvari 
tiszteletbeli hivatalok csúcsán, és ők alkották a Habsburg-nemesi elit krémjét. Az aranygyapjú több volt,  
mint  csupán  egy,  az  udvarhoz  köthető  tisztség,  sokkal  inkább  a  kiemelkedő  szolgálat  és  a 
hatalomközeliség jele volt. Az 1621 és 1665 között IV. Fülöp spanyol király, mint a rend vezetője által  
kinevezett összesen 121 aranygyapjas lovag közül 40 a császár udvaronca volt. Őket általában a császár 
speciális javaslatára vették fel a rendbe. Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 189–190.
1059 TE VIII. 104.
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Őfelségének  és  a  kiválasztott  lovagnak,  hogy  a  szokásos  módon  felolvassák,  és  a  lovag  ennek 
megfelelően esküt tegyen. Miután befejezte, a kiválasztott lovag átvette Őfelségétől, a Császártól a 
Rend gallérját, majd ezután a Rend tisztségviselői visszakísérték a helyére. Ugyanez a ceremónia 
zajlott a másik kiválasztott lovaggal is. A szertartás végén misét mondtak. Nostitz és Dietrichstein 
grófoknak az Aranygyapjas Rendbe való felvétele alkalmából rendezett szertartás 1672-ben, Szent 
András napján, a Szent Ágoston templomban történt.”1060

A  La  Contesa  dell’aria,  e  dell’acqua  cselekményének  néhány  eleme 
megtalálható  más,  korábbi  Habsburg-esküvők  részletesen  kimunkált  ceremóniáiban. 
Ilyen volt 1571-ben Stájer Károly főherceg és Bajor Anna esküvője. Ennek során a négy 
elem  a  négy  évszakkal  és  négy  európai  nemzettel  volt  jelen,  amelyek  Európa 
leánygyermekeiként Junóval vívtak harcot az elsőbbségért. Ez a körforgásos minta, ami 
a reneszánszra és a manieriznusra jellemző,  gyakori  maradt  a barokk ünnepségeken, 
nemcsak Ausztriában, hanem a francia udvarban is. Azonban úgy tűnik, hogy 1667-ben 
a  lovasbalett  politikai  és  ideológiai  üzenete  sokkal  messzebbre  mutatott,  és  sokkal 
egyértelműbb volt, mint az 1571-es főleg formális egyetemes igényei. Az argonauták és 
az aranygyapjú jelenléte egyaránt fontos utalás arra, hogy az aranygyapjú burgundiai 
rendje örökösként a Habsburgokat illeti  meg, és az ausztriai  és a spanyol-ág közötti 
kölcsönös  házasságkötések  erősítik  a  Habsburg-ház  egységét,  és  univerzalisztikus 
törekvéseit.1061

 10.2.2.3 Az   Il pomo d’oro   című opera  

A Habsburgok  politikai  ideológiájának  magasztos  kifejeződése,  az  ideológia,  amely 
bemutatja  a  császár  és  a  dinasztia  szerepét  a  szigorú  értelemben  vett  transzcendens 
keresztényi  és  egyetemes  kontextusban,  megtalálható  a  leghíresebb operaelőadásban, 
amelyet a házasságkötéssel kapcsolatban állítottak színpadra. Az opera címe:  Il pomo 
d’oro (Aranyalma).1062 

Az opera megrendezésére az udvari építész, Lodovico Ottavio Burnacini (1636–
1707) 1666-ban kapott megbízást.1063 Az Il pomo d’oro-t hódolati operának szánták I. 
Lipót  és  Margit  Terézia  ünnepélyes  bécsi  bevonulása  alkalmából.  Az  előadásra 
Burnacini  külön  fából  készült  színházépületet  emeltetett,1064 azonban  ez  csak  1667 
augusztusára készült el. Ezért, továbbá a császárné terhessége, majd Ferdinand Wenzel 
trónörökös  halála  miatt  az  operát  1668  júliusában  mutatták  be,  amelyet  rendkívüli 
hosszúsága miatt két részre osztottak, így az ősbemutató dátumai július 12 és július 14. 
Három előadást terveztek, azonban csak kétszer adták elő. Az Il pomo d’oro jelentette a 
bécsi  barokkopera  csúcspontját.  Sem előtte,  sem utána  nem fordítottak  annyi  pénzt 

1060 Az Aranygyapjas Rend kitüntetési ceremóniája Nostitz és Dietrichstein grófoknak, 1672 (Ceremonias  
que se han de observar en la investidura de cos Tusones que han de recivir los ssres Condes de Nostiz y  
Dietrichstein) HHStA OMeA ÄZA 8–43. fol. 391–392. 
1061 Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 105.
1062 Uo. 106.
1063 Lodovico  Ottavio  Burnacini,  udvari  mérnök.  Majdnem  egy  fél  évszázadig  volt  felelős  a  bécsi 
udvarban  a  színházi  előadások  és  ünnepségek  megrendezéséért.  Burnacini  találta  fel  a  színházi 
gépezeteket, és építészként is tevékeny volt. Tökéletesítette Alfonso Parigi és Giacomo Torelli firenzei és 
velencei  hagyományokon  alapuló  színpadépítészetét,  amelyeket  Ludovico  Burnacini  apja,  Giovanni 
Burnacini  hozott  el  Bécsbe,  és  ezt  a  hagyományt  Ludovico  személyes  stílusával  továbbfejlesztette. 
Működésének ideje  alatt  Bécs  Európa színházi  fővárosa  volt,  amely sikeresen  versengett  Párizzsal  a 
színpadképek kialakítására  fordított  összegek és  ötletgazdagság  terén.  Theatrum mundi.  Die Welt  als 
Bühne. Hrsg. von Ulf Küster. München 2003. 134
1064 Ez a színházépület a Kortina bástyánál állt, és beszámolók szerint 1500 fő befogadására volt alkalmas. 
A hatalmas „Újszínház”100000 birodalmi tallérba került, de nem sokáig állt fenn, mivel az 1683-as török 
ostrom során megsemmisült. Spielmann, J. P.: Leopold i. m. 55.
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egyetlenegy operaelőadásra sem, mint az  Aranyalmára.1065 Az esküvőhöz kapcsolódó 
ünnepi  események  1666-68 között  zajlottak  le,  és  mindegyik  közös  jellemzője  volt, 
hogy fényűzés,  pompa  terén  túltettek  a  megelőző  uralkodók  alatt  rendezett  hasonló 
ünnepségeken. Egyedül a menyasszony ékszerei tízszer többe kerültek, mint a korszak 
legnagyobb szabású császári vállalkozása, amely a vallással állt kapcsolatban – ez pedig 
a Máriaoszlop emelése volt a Hofburgban. Az ünnepségek műfajukat tekintve nagyon 
változatosak  voltak.  Már  a  menyasszony  megérkezése  alkalmából  bemutatták  az 
Ossequioso applauso in Graz l’Anno 1666 című előadást. Ezt követte több mint húsz 
zenei és színházi produkció, amelyek az oratóriumtól (Le Lachrime di San Pietro, 1666) 
a  komédiáig  terjedtek  (Comedia  ridicula  nel  Carnevale,  1667).  Az  összes  előadás 
központi mondanivalója a Habsburg-dinasztia felsőbbrendűségének a bizonyítása volt. 
A legjelentősebb produkciók sorába tartozott a La Monarchia latina trionfante, a festa  
musicale című zenemű, a La Galatea című pásztorköltemény (1667), azonban a három 
legkiemelkedőbb eseménynek kétségkívül a tűzijáték, a lovasbalett és az Il pomo d’oro 
című opera tekinthető.1066 

Az Il pomo d’oro című opera az udvari költő Francesco Sbarra (1611–1668) és 
Antonio  Cesti  zeneszerző  közös  alkotása,  de  maga  I.  Lipót  is  közreműködött  a 
zeneszerzésben, aki nagy zenerajongó volt. Az opera olasz nyelvű, öt felvonásból és 66 
jelenetből  állt.  A  díszleteket  23-szor  változtatták  meg.  A  színpadot  egy  gondosan 
kidolgozott előszínpad keretezte, amelyet 14 allegorikus alakkal díszítettek.1067 

A különböző képi jeleneteket Matthäus Küsel (1629–1681) tervezte, aki gyakran 
működött  közre  illusztrátorként  Burnacini  színpadképeinél.  Fivére,  Melchior  Küsel 
(1626–1683) ezzel szemben 1666-ban saját maga ajánlkozott a bécsi udvarnak, hogy a 
császári  menyasszony  bécsi  bevonulását  megtervezi,  és  ezért  két  évre  császári 
privilégiumot kapott.1068

Az  opera  ősbemutatóját  a  kortársak  csak  1668-ban  tekinthették  meg. 
Propagandisztikus  mondanivalóját  tekintve  ugyanabba  az  irányba  mutat,  mint  a 
tűzijáték és a lovasbalett:  a Habsburgok hosszú uralkodási  hagyományait  és hatalmi 
igényeit hangsúlyozza. Az opera prológusában bemutatják I. Lipót, illetve családjának 
spanyol-ága által uralt területek allegóriáit. Ezek között található többek között Amerika 
megszemélyesítése is. Mindegyik meghajol a császár lovasszobra előtt, amely körül van 
véve császári hivatali elődeivel.1069 

 A  barokk  ünnepi  kultúra  eme  kiemelkedő  teljesítményének  a  történészek 
nagyon nagy figyelmet szenteltek, többet, mint bármilyen más színházi produkciónak I. 
Lipót  uralkodása  idején.  Zenéjét  Guido  Adler  és  Carl  B.  Schmidt  osztrák,  illetve 
amerikai  zenetörténész1070 tárgyalta  sokat,  míg  a  színpadi  díszleteket  és  a  grafikai 
kivitelezést a wolfenbütteli Sabine Solf1071 tanulmányozta részleteiben. Amíg a legtöbb 
történész  az  opera  összefüggéseit  emelte  ki  a  barokk udvari  kultúrával,  addig  Jean-
Marie  Valentin  és  Kristiaan  Aercke  az  opera  egyedülállóságát  és  kiemelkedőségét 
hangsúlyozta a császár és a dinasztia megjelenítésének a tekintetében. Valentin szerint 
az Il pomo d’oro a „birodalmi katolikus mítosz” rövid kivonata, amely kifejezi mind a 
1065 Theatrum mundi i. m. 134.
1066 Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 103–105.
1067 Uo. 107–108.
1068 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 252.
1069 Uo. 250.
1070 Guido Adler: Musikalische Werke der Kaiser Ferdinand III., Leopold I. und Joseph I. Vienna 1892. 
Carl B. Schmidt: Antonio Cesti’s Il Pomo d’oro: a reexamination of a famous Habsburg spectacle. In:  
Journal of the American Musicological Society 29. 3. (1976) 381–412. Goloubeva, M.: The Glorification 
i. m. 107.
1071 Sabine Solf: Festdekoration und Groteske. Der Wiener Bühnenbildner Lodovico Ottavio Burnacini. 
Inszenierung barocker Kunstvorstellung. Baden-Baden 1975. Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 107.
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dinasztia  egyetemes  igényeit,  mind  pedig  azt,  hogy  a  Habsburgok  mennyire  nem 
kedvelik a háborút és a zűrzavart.1072 Aercke az operát irodalomtörténészi nézőpontból 
közelíti  meg,  különös  figyelmet  fordít  a  cselekményre,  az  elrendezésre  és  nem 
utolsósorban a színpadi gépezetekre, amelyeket úgy terveztek meg, hogy befolyásolják 
a  „nézők emócióit  és  erkölcsi  világképét”.1073 Aercke  elemzése  valószínűleg  az  első 
komoly  kísérlet  az  Il  pomo d’oro allegorikus  jelentéstartalmának  vizsgálatára.  Több 
érvet  hoz  fel  annak  bizonyítására,  hogy  az  operát  annak  a  „triásznak”  a  részének 
szánták,  amely az  Il  pomo d’oro-n kívül  magába foglalta  a  La Contesa dell’aria,  e  
dell’acqua című  lovasbalettet  és  az  1666-ban megrendezett  nagyszabású  tűzijátékot. 
Aercke  úgy véli,  hogy a  négy kozmikus  elem kölcsönhatása  és  a  gömbszerű  tárgy 
allegóriája  mindhárom  előadás  alapvető  motívuma,  amelyek  együttesen  képezik  a 
„háború és a béke dialektikáját.”1074

Az opera  nagyszabású  és  látványos  színpadképeiről  Matthäus  Küsel  készített 
rézmetszeteket.1075 A prológus színpadképe bemutatja  a Habsburg-hírnév és dicsőség 
színterét  (Teatro  della  Gloria  Austriaca).  Középen  látható  I.  Lipót  császár  lovon. 
Fölötte  a  La Gloria  Austriaca  Pegazussal,  Amorral  és  Hymenaeusszal.  Két  oldalon 
sorakoznak  az  összes  eddigi  Habsburg-császár  lovasszobrai,  majd  ezektől  balra  a 
Császárság,  a  Magyar  Királyság,  Itália  és  Szardínia,  ezektől  jobbra  pedig 
Spanyolország, Amerika, a Cseh Királyság és Németország megszemélyesítései.1076 A 
zárójelenet  egy  monumentális  allegória  volt,  amely  az  „osztrák  dicsőség”  udvarát 
ábrázolta,  a  színpad  közepén  I.  Lipót  és  Margit  Terézia  szobrai  álltak  körbevéve 
kiemelkedő őseik képeivel. A jelenet utalás volt arra, hogy I. Lipót egy fogyóban levő 
dinasztia utolsó férfi sarja volt, a császári pár mögött sikeres utódok sokaságának képei 
sorakoztak,  akiknek ujjongva örvendeztek az allegorikus figurák, amelyek az Örökös 
Tartományokon  kívül  a  baráti  idegen  hatalmakat  is  jelképezték,  köztük  kiemelkedő 
helyen a spanyol Habsburg-domíniumokat.1077  

 10.2.2.3.1 Az Il pomo d’oro cselekménye és azok értelmezése  

Az opera kezdetén a Habsburg Monarchia, valamint az ausztriai és spanyol területek 
birtokainak  megszemélyesítései  ünneplik  a  dinasztikus  házasságot,  és  reményüket 
fejezik ki, hogy házasságukból nagyszámú utód születik majd, akik erősítik a Habsburg 
Monarchia  egységét.  A  cselekmény  alapja  a  klasszikus  mitológiai  történet  Paris 
döntéséről,  amikor  is  a  Viszálykodás  istennője  az  olymposi  istenek  közé  ejti  az 
aranyalmát,  hogy  felkeltse  Persephoné  féltékenységét,  aki  irigyelte  boldog  életüket. 
Mint az Iliászban, Juno (Héra), Venus (Aphrodité) és Pallas Athéné bejelenti igényét az 
almára, és Parist jelöli ki bírónak, hogy döntse el, kit illet meg az aranyalma. Paris a 
három istennő bőkezű ígéretei között válogatva végül Venusnak ítéli az aranyalmát. Az 
1072 Jean-Marie Valentin: Il Pomo d’oro et le mythe impérial catholique á l’époque de Leopold Ier. In: 
XVIIe Siécle 37 (1984) 17–31. Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 107.
1073 Kristiaan P. Aercke: Gods of Play: Baroque Festive Performance as Rhetorical Discourse. New York 
1994. Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 107.
1074 Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 107.
1075 Theatrum mundi i. m. 134–135.
1076 Uo.
1077 Spielmann,  J.  P.:  Leopold  i.  m.  55.  A  17.  század  velencei  operája,  amely  mértékadó  volt  a 
csúcsbarokk bécsi operája számára is, 12 alapvető színpaddekorációtípust ismert. Ezek a következők: kert 
(park, liget, erdő – gyakran épületekkel), utca (út), tér (fegyvertábor), terem, udvar, börtön, vízi jelenetek  
(kikötő, tenger sziklákkal, vihar), jelenetek a felhőkben, lépcsőzetes létesítmények, grották (barlangok, 
üregek, bányák, pokol), torony (erkély), színház a színházon. Vana Greisenegger-Georgila: Aspekte der 
Bühnendekoration im 17. Jahrhundert. In: Theatrum mundi i. m. 26.
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ezután  következő  konfliktusban  minden  egyes  isten  segítségül  hív  az  elemek  közül 
egyet:  Juno  megidézi  a  Hajnal  istennőjét,  Éóst  és  a  négy  szelet,  Venust  Neptunus 
támogatja,  Pallas  Athéné  pedig  evilági  hatalmakban  bízik:  az  athéniakban  és  az 
amazonokban. Aercke kiemeli azt a tényt, hogy a Tűz nem áll egyik versenyző oldalára 
sem. A konfliktus egyre hevesebbé válik, az istenek és istennők küzdenek egymással, 
sőt időnként halandókkal is, amíg végül Jupiter belefáradva a pusztításba, odaítéli az 
almát Margit Teréziának, a nagy hősnőnek, aki egyesíti magában Venus szépségét, Juno 
erejét és Pallas Athéné bölcsességét. Az aranyalma a birodalmi almára és a katolikus 
világra utal, amit egyesít a Habsburg-ház két ága közötti házasság. A befejező részben, 
amelynek  Celeste,  Terrestre  és  Marittime a  címe,  az  elemek  örvendeznek,  mivel  I. 
Lipót és Margit  Terézia  képe körül van véve a múlt  és a jövő Habsburgjaival,  akik 
helyet  foglalnak az Olympos  fölött  a felhőkben.  Ilyenformán ők a saját  apoteózisuk 
tanúivá válnak. Egy alternatív interpretáció szerint az Il pomo d’oro úgy is tekinthető, 
mint  a  „háború  és  béke”  dialektikája.  Goloubeva  úgy  véli,  hogy  az  opera  teljes 
cselekményét  meghatározza  a  Zűrzavar  (Káosz)  támadásának és a Rend (Harmónia) 
ellenállásának kettőssége. Mind az öt felvonásban a cselekmény a négy fő állapot között 
váltakozik, amelynek az eredménye a Rendetlenség és a Rend elemeinek kölcsönhatása, 
majd elcsitulása. A Diszharmónia beavatkozásával véget ér a béke az Olymposon, és 
megkezdődik  a  konfliktus  első  kiéleződése.  Amikor  Jupiter,  ahelyett,  hogy  azonnal 
befejezné  a  konfliktust,  kijelöli  Parist,  egy  halandót,  hogy  legyen  bíró  az  istenek 
vitájában, az a hierarchia veszélyes megfordítása. A konfliktus éleződése elvezet az első 
összeütközésig,  minden  egyes  isten  megkísérli  meggyőzni  Parist.  A  Diszharmónia 
további támadásával a fúriák elszabadulnak a pokolból (2. felvonás, 6–7. jelenet), az 
aktuális háború kezdetét veszi, és új konfliktus következik. A Rend ellenállása abban a 
pillanatban  következik  be,  amikor  Athén  királya,  egy  halandó  harcol  Marssal,  aki 
legyőzi,  és  fogságba veti  (3.  felvonás,  11–12.  jelenet).  Ebben a példában a létrejött 
hierarchia ellenáll  a Káosznak, és a konfliktus azonnal megszakad,  mivel Vénusz és 
Mars  ünneplik  a  győzelmüket,  amelyet  Solf  a  „szerelem  megtisztító  diadalának” 
nevez1078 (4.  felvonás,  10–11.  jelenet).  A Szerelem,  mint  a  Harmónia  egy eleme,  a 
megbékélést  fejezi  ki,  amelyet  csak  Cupido  felbukkanása  szakít  meg,  hogy 
figyelmeztesse a párt az athéniak visszatérésére, akik maguknak igénylik az aranyalmát. 
Párhuzamosan ezekkel a fejleményekkel, Juno a csillagok harci szekerén összeütközik 
Vénusszal a Tűz szférája fölött,  azután felszólítja magát  a Tűzet,  hogy szárítsa ki a 
tengereket,  amelyek  Neptunus  birodalmához,  az  ő  riválisának  szövetségeséhez 
tartoznak  (4.  felvonás,  6–9.  jelenet).  Mivel  a  Tűz visszautasítja  a  dolgok rendjének 
sérthetetlenségére utalva, a konfliktus nem éleződik ki, és a Tűz azután filozofikusan 
elgondolkodik,  elmélkedik  a  kaotikus  időkön.  Valójában  ez  a  Rend  ellenállásának 
legvilágosabb  példája  az  egész  operában.  Amíg  Juno  „politikai”  okfejtése  a  kor 
erkölcseire  vonatkozik  („Minden  elem  saját  magát  szándékozik  támogatni,  a 
leghatalmasabb  vágyakkal  és  ambícióval  jön  ki  a  saját  szférájából”),  a  Tűz 
rendíthetetlenül  tiszteli  a  fennálló  rendet:  „Jól  tudod,  hogy  a  tenger  szétfröccsen  a 
szárazföld hatalmas terei között, és ugyanez fog történni a Levegőddel és nem kevésbé 
a Tüzemmel is. A végzet minden egyes  elemnek kijelölte  a saját  helyét,  és azt nem 
hagyhatják el.” Végül egy újabb konfliktus után, Jupiter hirtelen véget vet a háborúnak, 
és  odaajándékozza  az  almát  Margit  Teréziának.  Jupiter  egy  mennykőcsapással 
széthasítja  Mars  tornyát,  ahol  a  nagyon  rejtett  jutalmat  tartják,  így  a  Tűz  ismét 
szerephez jut, mint olyan elem, amelynek révén a harmónia ismét helyreáll. I. Lipót és 
Margit  Terézia  most  a  hierarchia  csúcsán  helyezkednek  el,  hogy  mint  keresztény 
uralkodók jelenlétükkel biztosítsák annak stabilitását, hogy az — a megelőző pogány 

1078 Solf, S.: Festdekoration i. m. 80. In: Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 109.
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hierarchiával  ellentétben,  amit  az  Irigység  és  a  Diszharmónia  veszélyeztetett  — ne 
hulljon szét  ismét  Káosszá.  Őket  kíséri  jövendőbeli  örököseik  számos  képmása.  Az 
arany kor,  amelyet  a felajánlásban említenek,  ezáltal  elkezdődött.  Az  Il pomo d’oro 
retorikája a hierarchia megőrzésére és megerősítésére összpontosít, amely az egyetlen 
lehetséges út a Káosznak való ellenállásra, és tökéletesen összhangban van a korszak 
Habsburg-ideológiájával  és  különösen  a  császár  „imázsával”,  mint  a  harmónia  és 
stabilitás védelmezőjével. A Harmónia allegóriái és a Szent Dinasztikus Tűz egyaránt 
megtalálható a Költemények és jelképek könyvében, amelyet I. Lipót és Margit Terézia 
házassága alkalmából adtak ki. Az egyik költemény valószínűleg az 1666-os tűzijátékra 
utal, és megemlíti a császár és hitvese uralmát a Tűz és a Szerelem tüze fölött, amely 
elegendő az egész világra.  Az előszínpad nagy fontosságát hangsúlyozva mind Solf, 
mind Aercke összekapcsolja annak ábrázolását  az opera üzenetével.  Az előszínpadot 
díszítő  14  allegorikus  figura  interpretációjában  az  első  alak,  balról  az  első  sorban 
okozza Solf számára a legnagyobb problémát. Végül is úgy írja le a figurát, mint a Béke 
allegóriáját (az ág miatt, amely körbefonja a lándzsáját), Solf azt is felveti, hogy az ág 
— amennyiben tölgyfaágnak tekintjük — erőként (Fortezza) értelmezhető.  Ennek az 
interpretációnak  a  leegyszerűsítéseként  Aercke  egyszerűen  Békeként  utal  a  figurára. 
Azonban nagyon valószínűtlennek tűnik,  hogy az allegóriák sorában,  az alsó sorban 
ugyanaz kétszer előfordulhatna – mivel van már egy felismerhető alak egy olíva ággal, 
akit Solf szintén Békeként azonosít, az előszínpad jobb oldalán.1079 Mit fejezhet ki akkor 
a bal oldalon álló alak? Egy nagyon hasonló alakot lehet találni egy másik bizonytalan 
pásztorköltemény metszetének címoldalán,  amelynek a címe „A diadalmas Tisztaság 
vagy a hűséges Uránia”. Ennek a pásztorjátéknak a szerzője Johann Christian Hallmann 
(1640–1716),  és  1657-ben adták  ki.1080 A játék egy vitát  jelenít  meg az Erény és  a 
Szórakozás között, amelyben az előző diadalmaskodik. A címoldal egy koronás hölgyet 
ábrázol  egy kerek pajzzsal  és egy babérral  körbefont  lándzsával,  amint  egy világító 
fáklyát  tartó  alakon tipor.  Az  Il  pomo d’oro előszínpadán szereplő alakhoz hasonló 
figurát  így  az  Erényként  (Hallmann  darabjának  következtetése  szerint),  vagy 
Erkölcsösségként (mint a játék címe) lehet azonosítani. Az előszínpad ellenkező sarkán 
levő alak, jobbra az első a felső sorban Ceres, a Termékenység istennője – és áldást 
adva kiterjeszti a kezét. Az előszínpadi figurák allegorikus elrendezése megfelel az ősi 
Diana–Artemis misztériumnak, az Erkölcsösség és Termékenység kettősségének. Ennek 
a két értéknek az egymás mellé helyezése aligha meglepő egy olyan darabban, amely 
egy kora újkori esküvővel, különösen egy Habsburg-esküvővel kapcsolatos. Kifinomult 
és allegorikus módon visszatükrözte egy ősi dinasztia utódlási válságát.1081

Az 1666-os  házassági  ceremónia  alatt  az  apostoli  nuncius  VII.  Sándor  pápa 
(1655–1667)  nevében  megáldotta  I.  Lipótot  és  Margit  Teréziát,  és  kifejezte  azt  a 
reményét, hogy a császári párnak nagyszámú utóda fog majd születni, „az egyetemes 
keresztény közösség javára.”  Azonban minden ok megvolt  az aggodalomra,  mivel  a 
császári  pár  első  gyermeke,  Ferdinánd  Wenzel  főherceg,  aki  1667  szeptemberében 
született, néhány hónappal később meghalt.1082 Ez éppen azelőtt történt, hogy az Il pomo 
1079 Ez utalás lehet az olivai békére (1660), amelynek során János Kázmér lengyel király (1648–1668) 
lemondott a svéd koronára vonatkozó igényéről, viszont a svédek Észak-Livónia kivételével visszaadták a 
Lengyelország elleni támadásuk (1655) óta elfoglalt területeket. I. Lipót ebben a háborúban a lengyeleket 
támogatta, így a Solf által említett alak az olíva ággal I.  Lipót háborús dicsőségét hirdetheti. Mindezt 
valószínűsíti,  hogy mindössze hat esztendő telt el a két esemény között, ráadásul a császári udvarnak 
ebben a felfokozott versengésben égetően szüksége volt minden külpolitikai siker felmutatására.
1080 Johann  Christian  Hallmann:  Urania.  In:  Trauer-,  Freude-und  Schaffer-Spiele.  Breslau  1676. 
Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 110.
1081 Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 107–111.
1082 I.  Lipótnak és Margit Teréziának négy gyermeke született: Ferdinánd Wenzel (1667–1668), Mária 
Antónia (1669–1692), Lipót János (1670) és Mária Anna Antónia (1672). I.  Lipót második felesége a 
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d’oro-t bemutatták  volna.  Az  Ausztria-ház  tiroli  vonala  1665-ben  kihalt  (kivéve  az 
egyetlen  nőági  leszármazottat,  Claudia  Felicitas  főhercegnőt,  aki  a  császár  második 
felesége lett),  és I.  Lipót fiúörökös nélkül maradt.  Ennélfogva az  Il pomo d’oro-ban 
ünnepelt  dinasztikus  rend veszélyben  levő rend volt,  amely a Harmónia  és a Káosz 
között ingadozik, éppúgy, mint Sbarra cselekményében.1083

Az  Aranyalma című operának a  Theatrum Europaeum — a tűzijátékkal  és a 
lovasbalettel ellentétben — csak elenyésző teret szentel. Mintegy mellékesen megemlíti, 
hogy  1668.  július  3-án  (13-án)  a  császárné  születésnapján  délután  mutatták  be. 
Valószínűleg jelentőségét csak később ismerték fel a kortársak.1084

 10.2.3 Az esküvőhöz kapcsolódó ünnepi események üzenete  

Mind a tűzijáték, mind a lovasbalett, mind pedig az opera tele volt az antik görög és 
római  mitológiából  vett  jelenetekkel,  utalásokkal,  amivel  a  Habsburg-ház  és  a 
Habsburg-uralkodók  isteni  jellegére  akartak  utalni,  mint  akik  úrrá  lesznek  minden 
nehézségen,  és  legyőzik  ellenfeleiket,  ezáltal  helyreáll  a  világban  az  egyensúly, 
megvalósul az isteni rend – természetesen Habsburg-uralom alatt, ezzel is alátámasztva 
a Habsburgok világuralmi törekvéseit. Azonban a francia udvarban — különösen majd 
Versailles-ban  —  is  egymást  követték  a  mitológiai  elemekkel  megtűzdelt 
színielőadások, balettek és egyéb ünnepségek, amelyeknek végső célja ugyancsak XIV. 
Lajos  isteni  jellegének  alátámasztása.  Ebben  nem  volt  különbség  a  17.  század  két 
nagyhatalma  között:  a  különböző  ünnepségek  fényével,  pompájával  túl  akarták 
szárnyalni a rivális udvart, ezzel is megerősítve elsőbbségüket az univerzális monarchia 
megteremtésében.  A  ceremóniák  ehhez  ugyanolyan  eszközként  szolgáltak,  mint  a 
csaták, háborúk vagy éppen a diplomáciai furfangok. Mindez jelentősen felértékelte a 
ceremóniamesterek szerepét, akiknek kegyeiért valóságos versengés folyt a különböző 
udvartartások között.

Az  esküvői  szertartás  az  ahhoz  kapcsolódó  ünnepségekkel  a  különböző 
sajtótermékek  vezető  témája  volt.  Goloubeva  megemlíti,  hogy  a  bécsi  udvari 
ünnepségek  fényűző  pompájáról  rendszeresen  beszámoltak  a  német  periodikák, 
elsősorban  a  Majna-Frankfurtban  megjelenő  Theatrum  Europaeum.1085 Néhány 
történetíró  is  tudósított  a  híres  előadásokról,  így  például  Galeazzo  Gualdo  Priorato 
(1608–1678) a Historia di Leopoldo Cesare-ben az 1667-es lovasbalettet ismerteti.1086 I. 
Lipót  talán  leginkább  részletességre  törekvő  életrajzírója,  Eucharius  Gottlieb  Rinck 
(1670–1745)1087 pedig lelkesen leírja I. Lipót udvari színházának vívmányait: „El kell 
ismerni, hogy a császári udvarban előadott operákban mindaz fellelhető volt, amit Itália 

tiroli  Claudia Felicitas volt (esküvőjük időpontja 1673. X. 15.),  nekik két  gyermekük született:  Anna 
Jozefa (1674) és  Mária Jozefa Clementina (1675–1676).  I.  Lipót  harmadik felesége  a pfalz-neuburgi 
Eleonora Magdolna (esküvőjük időpontja 1676. XII. 14.). Ebből a házasságból tíz gyermek látta meg a 
napvilágot:  József  (1678–1711),  Krisztina  (1679),  Mária  Erzsébet  (1680–1741),  Lipót  (1682–1684), 
Mária Anna (1683–1754), Mária Terézia (1684–1696), Károly (1685–1740), Mária Jozefa (1687–1703), 
Mária Magdolna (1689–1743) és Mária Margit  (1690–1691).  Feltűnő, hogy I.  Lipót  gyermekei  közül 
sokan már csecsemőkorukban, vagy egészen kisgyermekként meghaltak.
1083 Uo. 111.
1084 TE X. 803.
1085 Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 102.
1086 Galeazzo Gualdo Priorato (1608–1678),  itáliai  diplomata és történetíró.  Diplomáciai  szolgálatokat 
teljesített  Krisztina  svéd  királynő  (1632–1654)  és  Velence  szolgálatában.  1664-ben  I.  Lipót  udvari 
tanácsossá és történetírójává nevezte ki. Munkáiban feldolgozta II. Ferdinánd és III. Ferdinánd Gusztáv 
Adolf svéd király (1611–1632) elleni harcait. 1672-ben megjelent III.  Ferdinánd császárról írt könyve.  
Három kötetben pedig I. Lipótot méltató művet írt, amelyek 1674 és 1677 között láttak napvilágot.
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a  zene  és  a  színházi  eszközök  terén  nyújtani  tudott.  A Bécsben  előadott  baletteket 
nehezen  lehet  összehasonlítani  a  francia  balettelőadásokkal,  azonban  az  operáknak 
olyan  sajátságos  vonásaik  voltak,  amelyek  Franciaországban  nem  voltak 
megtalálhatóak.”1088  

Ez  a  hatalmas  mennyiségű  információözön  elősegítette  az  azonosulást  a 
Habsburg-házzal,  és  általánosan  ismertté  és  elfogadottá  tette  I.  Lipót  házasságát  a 
spanyol  menyasszonnyal,  amelynek  nagyon  jelentős  volt  a  politikai  hozadéka. 
Felvetődik  a  kérdés,  hogy vajon a  bécsi  udvar  aktívan  irányította-e  a  híráramlást  a 
házassággal  kapcsolatban.  Lehetséges  magyarázatnak  tűnik,  hogy  mind  a  különféle 
híradások  a  menyasszony  utazásával,  betegségével  kapcsolatban,  továbbá  az 
információk a különféle ünnepségekről a Bécsben dolgozó különböző újságok tudósítóit 
célozták  meg,  hogy  ezeket  a  híreket  adják  tovább.  Így  az  esküvőhöz  kapcsolódó 
események a legtöbb olvasó számára hetente megjelenő rutinhírré váltak. Másrészt a 
császári udvar tudatosan is gondoskodott ezeknek az információknak az elterjesztéséről. 
Ebben nagy szerepük volt az újságok mellett az illusztrált egylapos nyomtatványoknak. 
Kézenfekvő volt továbbá, hogy általában a császári esküvő iránt a népesség körében 
amúgyis  megvolt  a  természetes  kíváncsiság,  az  udvarnak ennek az  érdeklődésnek a 
fenntartására nem is kellett különösebben törekednie. Nagyon sok bécsi polgár vett részt 
az  ünnepségek  előkészítésében,  illetve  tekintette  meg  az  ünnepségeket.  A  tűzijáték 
például  a  város  minden lakosa számára  elérhető volt,  míg  a  lovasbalettet  a  leírások 
szerint  mindenekelőtt  a  legelőkelőbb  nemesek  tekintették  meg,  közöttük  sok  volt  a 
külföldi  is.  Egy  hamburgi  újság  beszámol  a  császár  egyik  parancsáról,  amely  a 
menyasszony bevonulásának időpontjára  előírja,  hogy a házak ablakaiba  lámpásokat 
kell  kitenni,  hogy  egész  Bécs  ünnepi  fényben  ragyogjon.1089 A  különböző  nagy 
eseményeket az udvar saját maga felügyelte, megrendezésükre pedig neves művészeket, 
udvaroncokat vagy a császár bizalmasait kérték fel. A röpiratokon, illusztrált egylapos 
nyomtatványokon, újságokon keresztül pedig az események egy még szélesebb körhöz 
is  eljutottak,  ezzel  is  erősítve  a  császári  udvar  által  óhajtott  propagandisztikus  célt. 
Azonban  ellentmondás  fedezhető  fel  az  ünnepségekből  egyértelműen  kivilágló 
univerzalisztikus,  világuralmi  törekvések  és  a  Német-római  Birodalomban  meglevő 
békevágy között, amelynek fenntartását éppen I. Lipóttól, mint békés, jóságos császártól 
várták.  Ennek  alapján  I.  Lipótról  éppen  az  a  kép  rajzolódik  ki,  amelyet  addig 
konzekvensen XIV. Lajosnak tulajdonítottak.1090

1087 Eucharius  Gottlieb  Rinck  (1670–1745),  német  jogász,  heraldikus,  numizmatikus  és  történetíró.  
Egyetemi tanulmányait Lipcsében, majd Altorfban folytatta. Bécsben császári lovassági parancsnok, majd 
császári tanácsos is lett. Mind I. Lipótról, mind pedig XIV. Lajosról írt művet.
1088 Eucharius Gottlieb Rinck:  Leopolds des Grossen wunderwürdiges Leben und Thaten. 2 vols., 2nd 
edn., Leipzig, 1709; 3rd edn., Cologne, 1713, I. 87. Goloubeva, M.: The Glorification i. m. 102.
1089 Hamburger Zeitung 1666/48. 3. Uo. 252.
1090 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 247–254.
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11. Az aacheni béke (1668) – lélegzetvételnyi szünet az európai   
hegemóniáért folyó versengésben

 11.1 A devolúciós háború  

Az 1659-ben a pireneusi békével véget ért spanyolok elleni háború után XIV. Lajos 
többé-kevésbé  fantasztikus  terveket  szőtt  egy  Karoling  birodalmi  koncepció 
vonatkozásában.  Szerinte  a  császári  méltóságot  a  németek  elrabolták,  és  a  francia 
királynak azt vissza kell szereznie.1091 

XIV. Lajos a  Grand Dauphinnek írt  memoárjaiban a következő helyzetképet 
festette  Európa számára  kiemelten  jelentős  államairól  az  1661-es  évre vonatkozóan: 
„Spanyolország  nem tudta  egyhamar  kiheverni  nagy veszteségeit.  Nem volt  se  pénze,  se  hitele, 
semmilyen  nagyobb  erőfeszítésre  nem  volt  képes  sem  anyagilag,  sem  pedig  katonailag,  mivel 
lefoglalta őt a Portugáliával vívott háború, ami számomra megkönnyítette, hogy megnehezítsem a 
helyzetét. A Portugáliával vívott háborúnak a spanyol grandok többsége vélhetően nem akart véget 
vetni. A király idős és ingatag egészségű volt, neki csak egy eléggé beteges kiskorú fia volt. A király 
és minisztere Don Louis de Haro mindentől féltek, ami visszahozhatja a velünk vívott háborút, ami  
nem szolgálta sem a Spanyol Állam, sem pedig a Királyi Ház érdekét.  Nem láttam semmi okát,  
amiért félnünk kellene a császártól, akit csak azért választottak meg, mert az Ausztria-házból való, 
és aki ezerféle módon meg van kötve a birodalmi államokkal kötött kapituláció miatt,  és kevés 
késztetést  érez  aziránt,  hogy bármibe  is  belekezdjen.  A választófejedelmek,  akik olyan kemény 
feltételeket  támasztottak  vele  szemben,  biztosak  lehettek  benne,  hogy  neheztel  rájuk,  és  ezért  
állandóan bizalmatlanok voltak vele.  A Birodalom más hercegeinek egy része az én érdekeimet 
szolgálta. Svédországnak csak velem volt tartós és valódi érdeke. Elvesztett egy főherceget, és ez  
elég volt ahhoz, hogy fenntartsa hódításait az új király gyermekkora alatt. Az előző háborúban 
Dánia  meggyengült,  melyet  Svédországgal  vívott,  és  majdnem  belebukott,  csak  békére  és 
nyugalomra  vágyott.  Anglia  fellélegezve  a  fájdalmas  történései  után  azon  igyekezett,  hogy 
megerősítse az újonnan megválasztott  király kormányzását,  aki különben erős vonzalmat érzett 
Franciaország iránt. Hollandia politikájának csupán két célja volt: fenntartani a kereskedelmüket, 
és megtörni az Orániai-ház hatalmát. Az országot a legcsekélyebb háború is megakadályozta volna 
egyik vagy másik cél elérésében, a legfőbb támaszuk az én barátságom volt. Profitálni tudtam egy 
hátrányból: engem még kevéssé ismertek a világban, kevéssé figyelték a viselkedésemet, és kevéssé 
próbálták áthúzni a szándékaimat, terveimet.”1092 

Az előbbi idézetből kitűnik, hogy a francia uralkodó meglehetősen reálisan látta 
Európa legfőbb államainak belső és külső viszonyait és legfőképpen gyengeségeit, ami 
csak megerősíthette abban, hogy Franciaország nagyhatalmi helyzetét tovább növelje, 
kíméletlenül kihasználva az adott államok súlyos belső problémáit.

1662.  április  27-én  megújították  a  Hollandia  és  Franciaország  közötti 
szövetséget,  ennek ellenére Jean de Witt1093 tartott  a franciák erőszakos és agresszív 
terveitől  Spanyol-Németalfölddel  kapcsolatban.  De  Witt  különböző  lehetőségeket 
mérlegelt, hogy egy esetleges francia támadást megelőzzön. Felmerült, hogy Spanyol-
Németalföldet felosztják Franciaország és Hollandia között, vagy pedig átalakítják egy 
északi  és  egy  déli  állammá.  Azonban  XIV.  Lajos  az  egész  terület  megszerzésére 
törekedett, Franciaország számára éppen Spanyol-Németalföld volt a spanyol örökség 
legértékesebb  darabja.  Párizsban ennek megszerzése  érdekében egy jogcímet  hoztak 
elő, mégpedig az úgynevezett devolúciós jogot (droite de devolution), amely érvényes 
volt  öröklési  ügyekben  Flandriában,  Brabantban,  Namurban  és  Mechelenben.  Ez  a 
jogcím  kimondta,  hogy  az  első  házasságból  született  gyermekek,  mégha 

1091 Klueting, H.: Das Reich i. m. 203.     
1092 Louis XIV.: Mémoires i. m. 57–60.     
1093 Jean de Witt (1625–1672), Hollandia nagy pensionärje. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 770. 
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leánygyermekek is, mindig a második házasságból született gyermekek előtt örökölnek, 
elsőbbséget élveznek. A francia udvar jogászai ebből arra következtettek,  hogy XIV. 
Lajos  felesége,  IV.  Fülöp  első  házasságából  született  leánya,  Mária  Terézia  jogos 
örökösnője Brabantnak és egész Spanyol-Németalföldnek.1094 Noha a spanyol infánsnő 
lemondott  örökösödési igényeiről,  mindez azonban férjét nem tartotta távol Spanyol-
Németalföldre vonatkozó követelésétől.1095

A  Napkirály  egész  politikáját  lényegében  két  dolog  orientálta,  motiválta, 
amelyek  szorosan  összefüggtek  egymással:  a  spanyol  örökség  kérdése  és  Spanyol-
Németalföld  megszerzése.  Az  1664-ben  kitört  angol–holland  háború  során  ügyesen 
lavírozott a két ország között, és bár Hollandiát szerződésbe foglalt kötelezettségének 
megfelelően  segítette,  mindezt  azonban  úgy  tette,  hogy ezzel  lehetőleg  ne  okozzon 
túlságosan  nagy  gondot  Angliának.  Miközben  Spanyolországnak  közvetítő  szerepet 
kínált  fel  Portugáliával  szemben,  ugyanakkor  Lisszabonban  ügynökei  révén 
szakadatlanul szította a spanyolellenes hangulatot, amely ellen hiába emelte fel a szavát 
a spanyol-németalföldi kormányzó, Castel Rodrigo,1096 sőt maga a császár is. A Német-
római  Birodalomban  XIV.  Lajos  megnyerte  a  mainzi  és  a  kölni  választófejedelem 
támogatását,  továbbá  Pfalz-Neuburgot  és  Münstert  pénzbeli  segélyek  és 
különszerződések révén, akik kötelezték magukat, hogy nem engedik császári csapatok 
behatolását Spanyol-Németalföldre.1097   

XIV. Lajos elérkezettnek látta a pillanatot, hogy a devolúciós jogra hivatkozva 
megtámadja Spanyol-Németalföldet.  1667 májusában Turenne vezetésével  a franciák 
betörtek a tartományba, és 1667 szeptemberére elfoglaltak egy sor hiányosan vagy alig 
védett  erődítményt.  Ezzel  egyidőben  egy  másik  francia  hadsereg  Créqui  marsall 
vezetésével Lotaringiában sorakozott fel.1098 

„A  levelek,  melyeket  tisztjeink  a  barátaiktól  kapnak,  arra  utalnak,  hogy  tavasszal 
háborúra kell számítani, ha a spanyolok nem adják Franciaország kezére Condé városát és más  
erődítményeket,  melyeket  követel.  Azt  mondják,  hogy  Párizsból  rengeteg  hadifelszerelést  vagy 
muníciót  szállítanak hajón a Doische folyón.  Egy Arrasból  tegnap érkezett  kapitány azt  állítja, 
hogy látta, ahogyan oda csaknem 300 mindenfajta hadifelszereléssel megrakott szekér érkezett, és 
onnan apránként átszállították Douaiba. Az említett Douaiban több mint 200 különböző méretű 
ágyú van. Tegnap a királytól egy futár érkezett, és fontos leveleket hozott az intendánsnak, és e 
város kormányzóhelyettesének, mivel a kormányzó nem volt jelen. A futár elmondta, hogy amikor 
Párizsból elindult, egyidejűleg egy másik futár is útnak indult, hogy parancsokat vigyen Arrasba és 
Douaiba, és hogy a király parancsot adott M. de Créquinek, hogy gyűjtsön össze csapatokat, és 
vonuljon Lotaringiába. Egy tiszt ma elmesélte nekem, hogy az említett intendánstól tudja, hogy a 
lotaringiai herceg visszautasította a királyt, hogy tegye le a fegyvert. A király viszont csapatokat 
vonultatott fel, hogy kényszerítse a herceget, hogy békét kössön Pfalzzal, és seregeivel csatlakozzon 
Pfalz seregeihez, hogy a király hadseregében szolgáljon. Január 3-án a határon levő csapatok fölött  
rendkívüli  seregszemlét tartottak,  és számos tiszt Párizsba ment,ugyanis a király toborzásra ad 
megbízást.”1099     

1668 februárjában Condé meghódította Franche-Comtét.1100 A francia támadást 
Lisola1101 a következőképpen értékelte:  „a franciák bevonulása Belgiumba mindazok  

1094 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 84–85.
1095 Klueting, H.: Das Reich i. m. 203.
1096 Maura Corte Real conde de Lumiares,  később Don Francisco de Castel Rodrigo márki. Korábban 
1648.  április  3-a és  1656.  július  27-e  között  Spanyolország rendkívüli  nagykövete  volt  a  császárnál. 
Repertorium i. m. 516.   
1097 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 86.
1098 Uo. 87. 
1099 Ismeretlen  francia  tiszt  jelentése  Quesnoyból,  1668.  január  6.  HHStA  RK  Friedensakten  110. 
Friedensakten 1668. január–március, fol. 84–85.
1100  Michael Maurer: Europa nach dem Frieden von Nymwegen 1678/79 und dem Waffenstillstand von 
Regensburg 1684. In: Großer Historischer Weltatlas. i. m. 167.
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számára, akik megvizsgálják a dolgok további kihatásait, nem jelenthet mást, mint az  
ellenséges menetelés kezdetét, amely Bécs kapujáig irányul”.1102

 11.2 Az angol–holland–svéd Hármasszövetség (1668)  

XIV.  Lajos  erőszakos  támadása  Spanyol-Németalföld  ellen  súlyos  aggodalmakat 
ébresztett a Német-római Birodalomban, mivel ez egyben az Osztrák-ház elleni támadás 
is  volt,  ugyanis  Spanyol-Németalföld  a  Burgund  Birodalmi  Körhöz  tartozott.  I. 
Lipótnak  így  több  oka  is  volt  a  beavatkozásra,  azonban  hiába  keresett  mindehhez 
megfelelő  szövetségeseket.  A  legjobban  érintett  Spanyolországra  belső  viszonyai 
rendezetlensége  miatt  nem számíthatott,  más  hatalmakra  még  kevésbé,  a  birodalmi 
fejedelmek pedig részben Franciaország befolyása alatt álltak. Mindazonáltal a császári 
udvar az 1667 májusát követő hónapokban számos tárgyalást folytatott, és pénzt próbált 
szerezni  az  Örökös  Tartományokból.  Lisola  fáradhatatlan  erőfeszítéseinek 
köszönhetően  1667  júliusában  Bredában  békét  kötött  Anglia  és  Hollandia,  ezáltal 
mindkét  tengeri  hatalom  képessé  vált  arra,  hogy  szembeszálljon  Franciaország 
terjeszkedő politikájával.1103 

„Temple lovag1104 olyan sikeresen tárgyalt, hogy két megbeszélés után tegnap reggel egy 
közös védelmi szövetséget írt alá Hollandiával, beleértve a tengeri cikkelyeket is, melyeket mindkét  
részről  elfogadtak  Bredában.  Ez  gyakorlatilag  semmiben  nem  különbözik  az  1662-es  párizsi 
szerződéstől. Ezenfelül az említett követ egyidejűleg egy másik szerződést is megkötött Hollandia 
megóvása  érdekében,  továbbá  kötelezik  magukat,  hogy  a  két  Korona  közül  megtámadják  azt,  
amelyik  vonakodik  elfogadni  a  nekik  felkínált  ésszerű  feltételeket.  Azt  is  híresztelik,  hogy  a 
franciák mindig megakadályozzák az angliai békét, és le akarták rohanni Hollandiát az angolokkal 
egyetértésben az említett  1662-es szövetség szerinti  kötelezettségük ellenére,  ami nagy gyűlöletet 
vált ki  Franciaországgal  szemben.  Bergeick lovag1105  is  visszatért  Brüsszelből szombat este,  és 
ugyanúgy folytatja segítségkérését Spanyolország számára, mint azelőtt.”1106 

Spanyolország esetében késő őszre  világossá  vált,  hogy sem katonailag,  sem 
pedig pénzügyileg nem tud segítséget nyújtani, ráadásul Franciaország 1667. december 
15-én  szerződést  kötött  Brandenburggal.  1668.  január  23-án  viszont  létrejött  a 
Hármasszövetség  Anglia,  Hollandia  és  Svédország  között.1107 A  holland  politika 
tényleges  irányítója,  Jean  de  Witt  már  1665-ben  kezdeményezte  a  hágai  császári 

1101 Franz  Paul  von  Lisola  báró,  titkos  tanácsos,  a  Titkos  Konferencia  tagja.  Életének  fő  célja  a  
Franciaország elleni általános harc volt, a francia egyetemes monarchia létrejöttének megakadályozása.  
Rendkívüli politikai tehetséggel és éleslátással rendelkezett, kiválóan ismerte az idegen országokat, azok 
udvarait,  de  a  Hofburg  belső  erőviszonyaival  is  tökéletesen  tisztában  volt.  Remekül  alkalmazta  a 
különböző diplomáciai módszereket, nem riadt vissza az időnkénti „görbe utaktól” sem. Azonban I. Lipót  
többi  tanácsosához  képest  túlságosan  önhatalmúnak,  lobbanékonynak,  energikusnak  bizonyult,  amely 
feltűnést  keltett  a  bécsi  udvar  hagyományos  óvatosságával  és  lassúságával  szemben.  Egész  életét  a  
Franciaország  elleni  ádáz  gyűlölete  szabta  meg,  amelynek  eredete  ismeretlen.  Taszította  XIV.  Lajos  
túlhatalma és elbizakodottsága. A legnehezebb időkben is I. Lipót leghűségesebb híve maradt.  Redlich,  
O.: Weltmacht i. m. 139–140.     
1102 Uo. 87.
1103 Uo. 92–93. 
1104 Sir William Temple, angol diplomata és esszéíró, 1628–1699.
1105 Bergeick báró, spanyol diplomata
1106 Francia követjelentés Hágából a bredai békéről, 1668. január 24. HHStA RK Friedensakten 110. 
Friedensakten 1668. január–március, fol. 83.   
1107 1668. január 23-án az angol és holland teljhatalmú megbízottak Hágában aláírtak egy szerződést, 
amely révén  a két  hatalom kötelezte magát,  hogy támogatja  a  békét  Franciaország és  Spanyolország  
között,  melynek értelmében egy hadsereget  állítanak ki  Franciaország ellen.  Ezt  a  paktumot  a  Hágai  
Hármasszövetség címszó alatt írták alá, annak ellenére, hogy a svédek csak feltétételesen járultak hozzá. 
Louis XIV.: Mémoires i. m. 324.
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rezidensnél,  Friquet-nél1108 egy szövetség gondolatát  a császár és a tengeri  hatalmak, 
illetve  Svédország  között,  amelynek  az  lett  volna  a  célja,  hogy  megakadályozzák 
Franciaország növekvő túlsúlyát.  Hollandia időközben kitört  háborúja Angliával és a 
münsteri  püspökkel  ezeket  a  terveket  egy  időre  visszavetette,  mindez  azonban 
lehetőséget teremtett  a Hofburgnak a békeközvetítésre, amelyek Hollandiának igazán 
nagy  segítséget  nyújtottak.  A  devolúciós  háború  a  francia  veszélyt  kézzel  fogható 
közelségbe  hozta.  De  Witt  azt  remélte,  hogy  mindezt  diplomáciával  és 
szövetségkötésekkel elháríthatja. A Német-római Birodalomhoz hasonlóan Angliában is 
franciaellenes  hangulat  keletkezett.  II.  Károly angol  király  (1660–1685) XIV. Lajos 
oldalán állt,  azonban a Parlament  — amelytől  II.  Károly nagymértékben függött  — 
franciaellenes volt. II. Károly hágai követe, William Temple1109 de Wittel és Lisolával 
egy  Franciaország  elleni  energikus  védekezés  szükségességének  a  hangsúlyozásával 
egyezségre jutott, amivel mindenekelőtt a Spanyol-Németalföldön való további francia 
előrenyomulást  akarták  megakadályozni.  A  költségeket  Spanyolországnak  kellett 
fizetnie,  és még Svédország számára is  segélypénzeket  kellett  utalnia,  amelyet  1668 
áprilisában harmadikként felvettek a szövetségbe.1110

Lisola  1668  júliusában–augusztusában  erőfeszítéseket  tett  annak  érdekében, 
hogy Svédország és a császár, ill. Spanyolország között szoros szövetség jöjjön létre, 
melyről tanúskodik Wrangel svéd tábornokkal folytatott levelezése.

„Kissé késve kaptam meg múlt hónap 15-én, Londonban kelt levelét Excellenciás uram, 
melyben  őszinte  együttérzéséről  biztosít  fiam váratlan  halála  miatti  mély  fájdalmamban.  Nagy 
örömömre szolgál, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint a nemrégiben Stockholmban megkötött  
szerződés alapján szorosabbá vált a viszony Őfelsége, a császár és a király között. Magam részéről  
el vagyok ragadtatva, hogy létrejött egy ilyen kiváló egyetértés a két hatalom között, és mindent 
meg fogok tenni, hogy ez a kötelék még szorosabb és felbonthatatlanabb legyen a közös biztonság és  
jólét érdekében.”1111 

„Excellenciás  uram!  Bizonyára  emlékszik  arra,  amit  nekem  a  Dohna  gróf1112 hirtelen 
halála miatt Angliában félbeszakadt szerződéskötés befejezéséről írt, és tudatta velem, hogy egy új 
nagykövet kinevezésével járó késedelem elkerülése végett én kaptam megbízást, hogy folytassam a 
tárgyalásokat, és a még szükséges kiegészítéseket megtegyem. Tájékoztattam Őfelségét, királyomat 
erről, és Őfelsége óhaja, hogy szoros szövetségre lépjen a Katolikus Király Őfelségével, ahogyan azt  
nemrég  a  császár  Őfelségével  tette.  Megbízást  adott  nekem,  hogy  a  Dohna  gróf  halála  miatt 
félbeszakadt tárgyalásokat újra kezdjem,  és  igyekezzek  azt  befejezni,  ehhez azonban szükséges, 
hogy  Őfelsége,  a  Katolikus  Király  minisztereit  erről  értesítsék,  hogy  ezzel  kapcsolatban 
intézkedjenek, és haladéktalanul teljhatalommal ruházzanak fel valakit a velem való tárgyalásra. 
Őfelsége, az én királyom ezért felkéri Önt, hogy késedelem nélkül tudassa ezt a hasonló ügyekben 
jártas miniszterrel, legyen az akár Őexcellenciája, Castel Rodrigo márki úr, abból a célból, hogy 
amennyiben Spanyolország szövetséget akar kötni Svédországgal, akkor ruházzanak fel valakit a 
megfelelő teljhatalommal, és lássák el kellő instrukciókkal, és értesítsenek engem a nekik megfelelő  
helyről, legyen az akár Stade vagy akár egy harmadik hely, mint például Hamburg. Tisztelettel 
kérem  Őexcellenciáját,  hogy  értesítsen  a  döntésről,  mellyel  mélyen  lekötelezne.  Őszinte  híve: 
Wrangel. Pyrmont, 1668. július 31.”1113 

1108 Johann Friquet 1658. szeptember 4-e és 1667. október 1-e között tartózkodott Hágában. Repertorium 
i. m. 153.
1109 Sir William Temple báró „több részletben” látta el a hágai nagyköveti feladatokat, és ingázott Hága és 
London között (az időpontok: 1667. december 28. – 1667. december 30., 1668. január 19. – 1668. február 
18., 1668. szeptember 20. – 1671. július 3., 1674. július 15. – 1674. augusztus 31., 1678. július 14. – 
1679. augusztus 15.). Uo. 192. 
1110 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 93–96.   
1111 Wrangel levele Lisolának, Stade, 1668. július 7. HHStA RK Friedensakten 110. Friedensakten 1668. 
augusztus–december, fol. 31/b.
1112 Christoph Delphicus  von  Dohna  (1628–1668),  svéd  diplomata,  ő  írta  alá  Svédország  nevében  a 
Hármasszövetséget.
1113 Wrangel levele Lisolának, Pyrmont, 1668. július 31.  HHStA RK Friedensakten 110. Friedensakten 
1668. augusztus–december, fol. 33–34.
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„Uram!  Nagy  örömömre  szolgált,  hogy  megkaptam  Őexcellenciája  válaszát  előző  két 
levelemre, és elégedettséggel töltött el, hogy az Ön leveléből megtudtam, Castel Rodrigo márki úgy 
határozott,  hogy  teljhatalmat  ad  Hermann  de  Baden  úrnak,  hogy  tárgyaljon  velem.  Nagy 
megelégedésemre  szolgál,  hogy Castel  Rodrigo  márki  úr  őt  jelölte,  és  méginkább örülök,  hogy 
Excellenciás  uram is  jelen  lesz  a  tárgyalásokon.  Sajnos  a  találkozónk időpontját  egyelőre  nem 
tudom megadni, mivel még nem kaptam meg az udvartól a kívánt instrukciókat, mihelyt azonban 
megkapom, azonnal tudatni fogom Önnel, Excellenciás uram. Ami a tárgyalások helyszínét illeti, 
Excellenciás  uram  nem  javasolta  nekem  Aachent,  Koblenzet  és  Kölnt,  hanem  inkább  egy 
Brüsszelhez  közelebbi  helyszínt  abból  a  célból,  hogy  ha  esetleg  nehézségek  támadnának  a 
tárgyalások során,  rövidebb  idő  alatt  kaphassuk  meg  Castel  Rodrigo  márki  úr  utasításait.  Az 
említett  három  helyszín  messze  van  az  udvartól,  sokáig  kellene  utaznom,  azonkívül  nem 
indulhatnék útnak Aachenbe anélkül, hogy ne keltenék gyanút utazásom célját illetően, azonkívül  
nem tudom,  milyen  ürüggyel  utazhatnék Koblenzbe vagy Kölnbe,  ráadásul  nem távolodhatnék 
nagyon el innen a hadseregtől, melynek parancsnokságát Őfelsége rám bízta. Amennyiben Castel 
Rodrigo márki úrnak megfelelne, a legjobb lenne, ha ebbe a városba küldené a badeni fejedelmet,  
mivel véleményem szerint ez lenne a legmegfelelőbb hely, mivel a fejedelem és Ön, Excellenciás 
uram  valamilyen  ürüggyel  idejöhetnének,  anélkül,  hogy  bárki  feltételezhetné  szándékainkat, 
ezenkívül  csaknem  egyenlő  távolságra  lennénk  a  helyszínektől,  ahonnan  utasításainkat  kellene 
várnunk  a  tárgyalások  során  felmerülő  nehézségekkel  kapcsolatban.  Várom  válaszát,  és 
biztosíthatom,  mihelyt  megkaptam  Svédországból  az  utasításokat,  azonnal  tájékoztatom  Önt  a 
megfelelő időpontról. Hamburg, 1668. augusztus 28.”1114

XIV. Lajos emlékirataiban részletes elemzést ad a békekötés előtti külpolitikai 
viszonyokról  az  1668-as  évre  vonatkozóan.  Sorait  érdemes  összevetni  az  1661-es 
helyzetértékelésével,  amelyből  világosan  kiderül,  milyen  fontos  változások  mentek 
végbe az általa elemzett országok bel-és külpolitikájában, és mindezek hogyan hatottak 
a  háború  befejezésére  és  a  közeledő  békekongresszusra.  A  király  kitér  a 
Hármasszövetség létrejöttének a körülményeire is.

„Megtudtam,  hogy  a  hollandok  végül  rávették  az  angolokat,  hogy  kössenek  velük 
szövetséget, amely január 23-án Brüsszelben meg is történt. Ennek a fő cikkelye az volt, hogy ők és  
az  ebbe  a  ligába  belépő  más  államok  májusig  azon  fáradoznak,  hogy  megkössék  a  békét 
Franciaország  és  Spanyolország  között,  és  amennyiben  ez  a  határidő  lejár,  hatékonyabb 
eszközökhöz  folyamodnak.  Megértettem,  hogy  ez  a  konvenció  bármennyire  is  úgy  tűnt,  hogy 
egyenlőnek  tekinti  a  két  Koronát,  mégis  pusztán  ellenem  jött  létre,  nemcsak  azért,  mert  az 
ellenségeimnél köttetett, hanem azért is, mert ahogyan a dolgok álltak, a béke nyilvánvalóan csak 
tőlem függött. A svédek még nem írták alá ezt a szerződést, de úgy volt, hogy nemsokára aláírják,  
és a Holland Köztársaság 700 millió  livres-t fizetett nekik, amelynek fejében kötelezték magukat, 
hogy a hollandok számára kiállítanak 10000 gyalogos katonát. Ami a német fejedelmeket illeti, nem 
volt  róla  hírem,  hogy  bármelyikük  is  belépett  volna  ebbe  az  összeesküvésbe.  De  azok,  akik 
szövetkeztek velem a rajnai átjáró megvédésére, és akiket felszólítottak, hogy csatlakozzanak M. le 
Prince-hez,  eddig még nem adtak nekem pozitív  választ.  A lüneburgi  herceg  odaadta csapatait 
Hollandiának.  A  münsteri  püspök,  akit  arra  ösztönöztem,  hogy  intézzen  néhány  támadást 
Hollandia  ellen,  nem  rendelkezett  kellő  katonai  erővel,  és  megtudtam,  hogy  fél  a  kölni 
választófejedelem neheztelésétől,  aki  szerette  volna,  ha kinevezik ezen  Püspökség koadjutorává, 
azonban a paderborni püspök kiszorította őt. A dán király udvariasan beszélt velem, de ő szoros 
kapcsolatokat ápolt Hollandiával, és felfegyverzett jó sok sorhajót. Lengyelország, amelyet mindig 
belső viszályok forgattak fel, semmilyen okot nem adott félelemre, a király még bizonytalan volt, 
hogy lemondjon-e,  és  a Köztársaság sem döntötte  el,  hogy elfogadja-e a lemondását.  A császár 
eléggé nyugodtnak tűnt,  de régi  csapatai  mindig készenlétben álltak,  és  Spanyolország részéről 
türelmetlenül  sürgették,  hogy  támogassa  őket.  A  választófejedelmek  testületileg  közvetítőket 
küldtek  hozzám  követségbe,  de  valójában  nem  voltak  mindnyájan  egy  véleményen,  és  a 
brandenburgi  választófejedelem  jelentős  hadtesttel  rendelkezett,  mellyel  ellenségeimet 
megsegíthette.  Ami  a  svájciakat  illeti,  tudtam,  hogy  ők  a  lehető  legnagyobb  szomorúsággal 
szereztek tudomást arról,  hogy elfoglaltam Franche-Comtét,  amely azzal  dicsekedett,  hogy az ő 
védelmük  alatt  áll.  Spanyolországról  az  a  hír  járta,  hogy  Don  Juan  6–7000  katonával  akar 
nekivágni,  hogy  bevegye  Hollandiát,  de  azt  a  hírt  kaptam,  hogy  még  nem  indult  el.  A 
békejavaslatokkal kapcsolatban a Katolikus Király felhatalmazást küldött Castel Rodrigónak, hogy 

1114 Wrangel  levele  Lisolának,  Hamburg  1668.  augusztus  28.  HHStA  RK  Friedensakten  110. 
Friedensakten 1668. augusztus–december, fol. 29–30.       
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válassza  ki  az  általam  küldött  két  javaslat  közül  az  egyiket,  de  mivel  már  a  legkülönbözőbb 
mesterkedéseket és ravaszságokat alkalmazták velem szemben, joggal kételkedtem ebben, és azon 
igyekeztem,  hogy  minél  előbb  elmenjek  Flandriába,  mivel  fő  erőimet  oda  akartam  irányítani.  
Megváltoztattam az elhatározásomat,  hogy elküldöm a fivéremet  Katalóniába,  és  megelégedtem 
azzal,  hogy  csupán  egy  hadtestet  hagytam  ott  azért,  hogy  három  nagy  hadsereget  vezessek 
Hollandia ellen. Az egyiknek a Rajna partján kellett haladnia, és ezt Condé herceg parancsnokolta, 
a másodiknak a tenger felé fivérem vezetése alatt, a harmadikat pedig személyesen irányítottam az 
ország közepébe, hogy bárhol könnyen ott lehessek, ahol a személyes jelenlétem fontos. De mihelyt 
közeledett március vége, a hollandok a választófejedelmi kollégium küldöttségétől, valamint a pápa 
és az angol király helyeslésétől támogatva eljöttek hozzám, hogy haladékot kérjenek május végéig, 
vagyis, hogy addig ismét függesszem fel a támadást. Ezt azzal indokolták, hogy a spanyol király a  
maga részéről minden tőle elvárhatót megtett, és mindazt, amit én előírtam megadja, és már csak 
az  van  hátra,  hogy  a  megszokott  formába  öntsék,  és  biztosítsam  az  ehhez  szükséges  időt. 
Kétségkívül tudtam mit válaszolni ezekre a szemrehányásokra, alapvetően azonban arról volt szó, 
hogy  belássam,  mi  az  előnyösebb  és  becsületesebb  számomra:  vagy  beleegyezni  az  általam 
megszabott békefeltételek szerinti békébe, vagy folytatni a háborút a spanyolok és szövetségeseik 
ellen. A döntés maga meglehetősen nehéz volt, a mindkét oldalon álló okok száma és súlya miatt, de 
a legfőbb nehézséget az okozta számomra, hogy teljesen egyedül kellett döntenem, mivel nem volt  
senki, akivel teljes bizalommal tanácskozhattam volna. Azok az emberek, akikre más tanácsaimban 
szükségem van,  nem jöhettek  volna  velem  a  hadsereggel,  ugyanakkor  féltékenyek  lettek  volna 
azokra,  akik  velem  jönnek,  ők  tehát  inkább  a  béke  mellett  állnának  ki.  Másrészről  viszont 
csapataim számára és erejére hivatkozhatnánk, továbbá a spanyolok gyengeségére, Németország 
közömbösségére, hogy már megtettem az előkészületeket a következő hadjárathoz, az újoncok már 
be vannak sorozva, és parancsra várnak, a raktáraim fel vannak töltve, hogy a hollandok, akik 
olyan  nagy  hűhót  csaptak,  inkább  rosszindulatúak,  semmint  erősek,  hogy  a  velük  szövetkező 
angoloknak  sem  csapatok,  sem  anyagi  erőforrások  nem  állnak  rendelkezésre,  hogy  jelentős 
erőfeszítéseket tegyenek, hogy a svédek, akik még egyáltalán nem határozták el magukat, inkább 
valószínűleg továbbra is lavírozni fognak, semhogy feladnák a régi szövetséget Franciaországgal, és  
hogy Hollandiához csatlakozzanak, ráadásul országuk távol esik a miénktől, és csapataik túl későn 
érnének ide, és végül, hogy mindezen erők együttesen sem érnének fel még csapataim felével sem, 
nem számítva személyemet, erőmet és rátermettségemet, amelyről azt mondják, hogy nagyon sokat 
számítana, olyannyira, hogy még e hadjárat befejezte előtt meghódítanám Hollandiát. Semmi sem 
tűnt  számomra  fontosabbnak,  minthogy  megszilárdítsam  magam  legkisebb  szomszédaimnál,  és 
ennek érdekében önmérsékletről és becsületről kell tanúbizonyságot tennem, amit leginkább úgy 
tehetek, ha fegyverrel  a kézben mégis engedek szövetségeseim közbenjárásának, és megelégszem 
egy közepes kárpótlással. A békével lesz időm egyre jobban megerősíteni pénzügyeimet, hajóimat, 
és végül egész Európában nagyobb lesz a tekintélyem, és ezáltal  többet nyerhetek minden egyes 
államtól a céljaim eléréséhez. És valójában nem sokkal azt követően, hogy bejelentettem, hajlandó 
vagyok  békét  kötni,  a  császár,  aki  eddig  visszautasította  ezt  a  szerződést,  meggyőződve 
jóindulatomról, hajlandó volt tárgyalni róla.”1115

 11.3 Az aacheni békekongresszus  

A  Theatrum Europaeum részletes  leírást  ad  a  követségek megérkezéséről,  a  francia 
követ,  Colbert  bevonulásáról  Aachenbe  (Aix-la-Chapelle),  a  béketárgyalások 
lefolyásának a menetéről, végül pedig a béke pontjairól.

„Elérkezett az idő, amikor nemcsak Németország, hanem Európa minden potentátjának a 
figyelme az Aachenben rendezendő béketárgyalásokra irányult,  az egész Kereszténység arcát és 
tekintetét arra fordította,  hogy a békét a két hatalmas Korona, Spanyolország és Franciaország 
között  létrehozzák,  amelyhez  már  március  közepe  körül  elkészítették  a  jövendőbeli  követek 
számára a szállásaikat. A pápai nuncius érkezett meg elsőként Aachenbe, akit március 17-én (27-
én)  Brückhofen  úr,  Bergeick  bárója  követett,  mint  a  Spanyol  Korona  meghatalmazottja  a 
béketárgyalásokra,1116 aki  után  nemsokára  egy  császári  követ  is  megérkezett.  Március  26-án 
(április  5-én)  megjelent  Aachenben  Beverningk  úr  is,  mint  az  Egyesült  Hollandia  teljhatalmú 
1115 Louis XIV.: Mémoires i. m. 324–331.  
1116 Bergeick  báró  1668.  március  24-én  érkezett  meg  Aachenbe,  és  a  békekötés  napján,  május  2-án 
távozott onnan. Repertorium i. m. 519.

276



megbízottja  és  közvetítője,1117 április  13-án  pedig  megérkezett  Colbert  úr,  királyi  francia 
teljhatalmú megbízott, aki ugyanaznap este a következő rendben vonult a szállására. A menet élén 
lovagolt Aachen városának kormányzója a város 14 legelőkelőbb nemesével együtt, közöttük haladt 
a polgármester egy négy lovas hintóban, mellette pedig négy városi tisztségviselő lovagolt. Ezután 
következett egy őrnagy két tiszt kíséretében, őket 140 neuburgi lovas követte két csoportba osztva,  
zászlók  nélkül,  menetelésükhöz  trombiták  hangjai  társultak.  Ezután  a  sorban  a  francia  követ 
udvarmestere  és  egy  másik  szolgáló  haladt  hat  szamáröszvérrel,  amelyek  mindegyikét  egy-egy 
libériába öltözött istállófiú vezette kötőféken, az állatokra értékes takarókat terítettek, amelyekre a 
követ címerét hímezték,  a nyakuk köré pedig ezüst csengettyűket akasztottak. Őket követte két 
ugyancsak  kötőféken  vezetett  ló,  majd  a  követ  négy  trombitása  és  hat  apródja,  akik  után  16 
pompás ruhába öltöztetett nemesifjú vonult. Tőlük egy kisebb távolságra három díszhintó haladt,  
közülük az első kettő tele volt nemesekkel, a harmadikban azonban, amely a legragyogóbb volt, 
maga a francia követ, Colbert úr ült, akinek hintaja körül 18 lakáj futott. A francia követ hintója  
után következett a pápai nuncius díszhintója, amely mind közül a legpompásabb kivitelezésű volt, 
majd a sorban az Egyesült Hollandia követének hintója haladt, akit a münsteri püspöké követett,  
míg a menetet két poggyászkocsi zárta le. Miután Colbert úr megérkezett a városba, minden ágyút 
elsütöttek, és a francia követet a szállásán mindenki szívélyesen üdvözölte.”1118 

Castel  Rodrigo  jelentései  világosan  rámutatnak  arra,  hogy  milyen  hatalmi 
játszmák álltak az aacheni béke megkötésének hátterében.

„Miután  Nagy-Britannia  királyának  rezidensei  és  Hollandia  rendkívüli  követei  Castel 
Rodrigo  spanyol  németalföldi  kormányzónak  átnyújtottak  egy  békeszerződéstervezetet,  mely  a 
közöttük létrejött január 23-i szerződés alapján készült, nyomatékosan kérték az említett márkit, 
hogy adjon utasításokat és megfelelő meghatalmazást  teljhatalmú követének,  Bergeicknek, hogy 
saját és a Katolikus Király részéről kösse meg, és írja alá az említett szerződést. Mivel az említett 
Castel Rodrigo márki nem bízott Franciaország szándékainak őszinteségében, előzetes biztosítékot 
és garanciát kért, hogy a Legkeresztényibb Király a maga részéről betartja a fegyverszünetet, és az 
említett  szerződést  betartva  aláírja  majd.  Miután  Nagy-Britannia  királyának  miniszterei  és 
Hollandia miniszterei  biztosították őt Franciaország őszinte és jószándékáról, beleegyezett  abba, 
hogy közbenjár Nagy-Britannia királyának részéről és Hollandia részéről, hogy a Legkeresztényibb 
Király  ne  csupán  aláírja  a  szerződéstervezetet,  hanem  pontosan  be  is  tartsa  azt,  amit  abban 
megígért. Abban az esetben, ha miután az említett márki Bergeick bárónak megadta a szükséges 
utasításokat és teljes felhatalmazást, hogy írja alá a szerződéstervezetet, a Legkeresztényibb Király 
pedig  visszautasítaná az  aláírást,  vagy megszegné  az  említett  szerződést,  akkor Nagy-Britannia 
királya,  Hollandia  és  a  Katolikus  Király  egyesítik  haderejüket,  és  nyílt  háborút  kezdenek 
Franciaország ellen, szárazföldön és tengeren egyaránt. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy 
Nagy-Britannia királya és Hollandia jótállnak, és kezeskednek a jelen békeszerződésért, valamint 
felkérik a császárt, a svéd királyt, valamint a többi uralkodót és államot, akiknek érdekében áll a 
jelen béke fenntartása, hogy csatlakozzanak a békeszerződéshez.”1119 

„Temple  lovag,  Nagy-Britannia királyának rezidense beleegyezését  adta,  hogy aláír egy 
békeszerződéstervezetet  a  holland  követekkel,  melyben  királya  nevében  garanciát  vállal  egy,  a 
jelenleg  háborút  viselő  két  Korona  közötti,  Aachenben  megkötendő  békeszerződésre.  Őfelsége, 
Nagy-Britannia  királya  részéről  jogos  és  igazságos  az  az  igény,  hogy  a  Katolikus  Királynak 
Franciaországgal való viszálya során nyújtott jószolgálatáért cserébe a Katolikus Király is hasonló 
jószolgálatot  tegyen  Nagy-Britannia  királyának,  amennyiben  közte  és  Franciaország  között  a 
jövőben  valamilyen  viszály  törne  ki.  Castel  Rodrigo  márki  Spanyol-Németalföld  kormányzója 
szintén garanciát vagy kezességet vállal a Nagy-Britannia királya és Franciaország közötti  jelen 
békeszerződésre  vonatkozóan,  és  amennyiben  Franciaország  háborút  indítana  Nagy-Britannia 
királya ellen azután, hogy a békét Spanyolország és Franciaország között aláírták, és megkötötték, 
az említett márki kötelezi magát, hogy Őfelsége, a Katolikus Király minden segítséget megad Nagy-
Britannia királyának, ahogyan az említett rezidens is kötelezi magát, hogy Nagy-Britannia királya 

1117 Hieronymus  van  Beverningk  1668.  április  13-a  és  május  22-e  között  tartózkodott  az  aacheni 
békekongresszuson, mint Hollandia teljhatalmú megbízottja. Uo. 358.  
1118 TE X. 761.
1119 Castel Rodrigo levele, Brüsszel, 1668. április 20. HHStA RK Friedensakten 110. Friedensakten 1668. 
április–július, fol. 18–19.
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minden  segítséget  megad  a  Katolikus  Király  Őfelségének,  amennyiben  Franciaország  háborút 
indítana ellene.”1120 

A  Theatrum  Europaeum mindezt  így  foglalta  össze:  „Ezután  megkezdődött  az 
aacheni konferencia Franciaország és Spanyolország között Anglia közvetítésével és az Egyesült 
Hollandia részvételével, amelyet a pápai nuncius szállásán tartották meg. Április 9-én (19-én) egy 
küldött érkezett Párizsból Colbert úrhoz egy olyan alternatív javaslattal, amely kiegyezést hozhat a 
két  vitázó  fél,  Franciaország  és  Spanyolország  között,  és  mindkét  felet  kielégítheti.  A  francia 
javaslattal egyetértett Trevor úr királyi angol1121 és Beuningen úr holland küldött is,1122 és amelyet 
Őfelsége, a francia király már aláírt. Hogy ehhez a nagyon nagy fontosságú és nehezen létrejött  
békeműhöz  immár  semmi  se  hiányozzon,  már  csak  Spanyolország  egyetértése  kellett.  Spanyol 
részről de Castel Rodrigo márki nemsokára megerősítette, hogy néhány pont megváltoztatásával 
beleegyeznek  az  alternatív  francia  javaslatba,  és  teljhatalommal  felruházva  e  célból  Aachenbe 
küldik Bergeick bárót, hogy a békeszerződést aláírja. Április 17-én (27-én) pénteken a királyi angol 
meghatalmazott, Temple úr is megérkezett Brüsszelből Achenbe. Ezután az összes követ úr ezt a  
nagy, egyesített békeművet a lehető legkomolyabban a kezébe vette és áttanulmányozta, amelynek 
eredményeként  a  békeszerződést  már  április  22-én  (május  2-án)  aláírták,  és  egymás  között 
kicserélték az okmányokat.”1123 

A békét  Anglia  és  Hollandia  garantálta,  akik  ezt  ki  is  nyilvánították:  „Anglia 
királya és Hollandia urai abbéli szándékuknak megfelelően, hogy a Spanyol és a Francia Korona 
között  a  béke helyreálljon,  kijelentették,  hogy mihelyt  a  békét  Isten kegyelméből  megkötik,  ők 
kezességet  és  garanciát  vállalnak  annak  betartására.  Az  említett  király  és  az  említett  urak 
közbenjárásával és kérésével siettették a béketervet, mely mostanra elkészült. Az említett király és 
Hollandia nevében mi aláírók kijelentjük, és megígérjük, hogy kezességet és garanciát vállalunk az 
említett  békeszerződésért,  annak  minden  egyes  cikkelyéért,  és  mihelyt  megkötik  a  békét, 
megtárgyaljuk, és megegyezünk a spanyol királlyal azon részletes feltételekről és intézkedésekről, 
melyek  által  az  említett  garancia  hatékonyan  biztosítható.  Fel  fogjuk  kérni  a  császárt,  a  svéd 
királyt, valamint más uralkodókat és államokat, akiknek érdekében áll a jelen béke fenntartása,  
hogy csatlakozzanak az említett király és Hollandia urainak jószándékaihoz.”1124 

 11.4 Az aacheni béke pontjai  

XIV. Lajos természetesen megkísérelte keresztülhúzni a szövetségesek elképzeléseit oly 
módon, hogy látszólag mértéktartóan lépett fel. Az 1668. május 2-án megkötött aacheni 
békében lemondott Franche-Comtéról, és beérte 12 flandriai erődítménnyel.1125

„Uram! A levelét, melyet Hollandia rezidensének írt, személyesen tőle kaptam meg. Ebben 
Ön Őfelsége, a Legkeresztényibb Király újabb követeléseiről ír, melyek engem nagyon megleptek, 
mivel mindez idáig semmilyen tudomásom nem volt róluk. Az Ön leveléből nem tudom megítélni,  
hogy ezek  mire  terjednek ki,  és  mire  vannak alapozva,  annál  is  inkább,  mivel  Condé és  Link  
erődjén  kívül  még  felmerült  Diksmuide  is,  és  ezenkívül  említést  tett  még  egyéb  lehetséges 
követelésekről is. Arra kérem, hogy tájékoztasson engem részletesebben, és kérje,  hogy adjanak 
Önnek pontos  megnevezéseket  mindarról,  amit  követelhetnek,  megadva  azt  is,  hogy  ez  milyen 
alapon történhet,  annak érdekében,  hogy én ezt  átgondolhassam,  és  hogy ezekkel  kapcsolatban 
békés  megoldás  jöhessen létre,  mely  minden jövőbeni  nézeteltérést  gyökerestül  kiírt,  és  hogy a 
békét egyetértésben végre lehessen hajtani, és a határokat rendezni, és hogy mindazok, akik ebben 
a békében részt vettek, teljesen elégedettek legyenek az én eljárásommal.”1126 

Az aacheni béke legfőbb pontjai a Theatrum Europaeum alapján: 
1120 Castel Rodrigo levele, Brüsszel, 1668. április 22. HHStA RK Friedensakten 110. Friedensakten 1668. 
április–július, fol. 27–28.       
1121 Sir  John Trevor  1668. február  12-én érkezett  Aachenbe,  és június  7-én utazott  vissza Londonba.  
Repertorium i. m. 187. 
1122 Coenraad  van  Beuningen  1660.  október  5-e és  1662.  április  27-e között  Hollandia  kereskedelmi 
érdekeit  képviselte  Párizsban,  majd 1664.  december  26-tól  1667.  szeptember  29-ig Hollandia párizsi  
nagykövete volt. Uo. 358.
1123 TE X. 761–762. 
1124 Békeszándék, Aachen HHStA RK Friedensakten 110. Friedensakten 1668. április–július, fol. 71.   
1125 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 96.     

278



• „Legyen állandó és örök béke és barátság a Legkeresztényibb Király és a Katolikus Király 
között (1. pont).

• Mindenféle ellenségeskedésnek szárazon és vízen egyaránt véget kell vetni, a hadifoglyokat 
váltságdíj fizetése nélkül szabadon kell engedni (2. pont). 

• Jelen  békekötés  ereje  folytán  a  Legkeresztényibb  Király  az  elmúlt  évi  hadjárat  során 
meghódított  minden  helyet,  erődítményt  és  posztot  megtart,  úgymint  Charleroi 
erődítményét,  Bing,  Ath,  Douai,  Dornick,  Oudenaarde,  Ryssel,  Armentières,  Kortrijk,  
Bergen és Veurne városokat, valamint a Fort Escarpot (3. pont).

• A Legkeresztényibb Királynak minden olyan helyőrségből, városból, erődítményből ki kell 
vonnia katonáit,  amelyek  Burgund Grófságban fekszenek,  és  amelyet  szokás szerint  és 
általánosan  Franche-Comté-nak  neveznek,  és  az  említett  Grófságot  mindenféle  kikötés 
nélkül a Katolikus Őfelsége tulajdonába át kell adnia (5. pont).

• Őfelségeik  egyetértettek  abban,  hogy  a  pireneusi  békéből  a  Portugáliára  vonatkozó 
cikkelyek kivételével, amellyel Katolikus Őfelsége időközben békét kötött, semmit sem kell 
feleleveníteni (8. pont).

• Jelen békeszerződést be kell jegyeznie a Párizsi Parlamentnek és a Francia Királyság más 
parlamentjeinek,  a  Holland  Nagytanácsnak  és  tanácskollégiumoknak,  Kasztília  és 
Aragónia tanácsainak. A békét Aachen birodalmi városában aláírták (9. pont).”1127

„Az  említett  szerződés  harmadik  cikkelyéből  látható,  hogy  a  Legkeresztényibb  Király 
seregei sem el nem foglalták, sem meg nem erősítették Condé városát az 1667-es hadjárat során, 
sem  pedig  azóta.  A  szerződés  negyedik  cikkelyében  fel  vannak  sorolva  a  Legkeresztényibb 
Királynak  átengedett  helyek,  és  jól  látható,  hogy  ezek  szűk  területekre  és  nyitott  helyekre 
vonatkoznak,  nem  pedig  a  városokra  és  erődökre.  A  hatos  cikkelyben  kijelentik,  hogy  a 
Legkeresztényibb  Király  visszaszolgáltatja  Őfelségének  mindazon  erődítményeket,  várakat, 
melyeket seregei a béke közzétételének napjáig elfoglaltak, kivéve azokat a helyeket és erődöket, 
melyek a jelen szerződés alapján Őfelségénél,  a Legkeresztényibb Királynál maradnak. Ebből a 
cikkelyből jól látható, hogy ha Őfelsége, a Legkeresztényibb Király elfoglalta volna Condé városát 
az 1667-es hadjárat után, akkor köteles lett volna visszaszolgáltatni azt.”1128

Az aacheni béke jelentősége nem volt nagyobb, mint egy lélegzetvételnyi szünet 
az  európai  hegemóniáért  folyó  versengésben,  és  semmi  esetre  sem  lehet  tartós 
békerendezésnek tekinteni.1129 

„Amennyiben  a  Katolikus  Király  és  a  Legkeresztényibb  Király  megszegné  az  említett  
békét,  a három szövetséges mindent megtesz,  hogy ezt megakadályozza, és a békét helyreállítsa.  
Ennek érdekében szárazföldi és tengeri csapatokat egyaránt bevetnek. E szerint Nagy-Britannia 
királya és Hollandia urai kötelezik magukat,  hogy legkevesebb 40 nagy hadihajót szerelnek fel, 
közülük 14-et 60–80 ágyúval és 300 emberrel, 12-őt pedig 36 ágyúval és 150 fővel, ezenkívül 10000 
gyalogost és lovast állítanak ki. Ezt a számot a támadás helyétől és erejétől függően a szükséges 
mértékben megemelik. Svédország királya, mivel az ország helyzeténél  fogva könnyebben képes 
szárazföldi hadsereget felállítani, mint flottát felszerelni, kötelezi magát egy 16000 főnyi hadsereg 
felállítására,  melyből  11000  gyalogos  és  5000  lovaskatona  kellő  tüzérséggel  és  munícióval 
felszerelve.”1130 

Mindezek  ellenére  a  kor  szokásainak  megfelelően  a  békekötést  méltóképpen 
megünnepelték:  „A  béke  aláírását  követően  május  20-án  (30-án)  a  város  nagytemplomában 

1126 Castel  Rodrigo levele  Beringhen francia követnek. HHStA RK Friedensakten  110.  Friedensakten 
1668. április–július, fol. 101–102.
1127 TE X. 762–763.
1128 Döntő érvek, melyek arra utalnak, hogy a francia király követelése Condé városát illetően az 1668.  
május 2-án megkötött aacheni szerződés alapján megalapozatlan (Raisons peremptoires qui sont voir que  
le Roi de France n’est pas fondé de pretendre la ville de Condé en vertu du traité de paix qui tout fait a  
aix la Chappelle le 2me iour de may 1668) HHStA RK Friedensakten 110. Friedensakten 1668. április–
július, fol. 103–108.
1129 Maurer, M.: Waffenstillstand  i. m. 167.
1130 Nagy-Britannia,  Svédország  és  Hollandia  közötti  egyezmény  az  1668.  május  2-án  Aachenben  
megkötött  béke  végrehajtásának  garanciájáról,  1669. HHStA  RK  Friedensakten  110.  Friedensakten 
1668. augusztus–december, fol. 164–165.
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Colbert úr és a pápai nuncius jelenlétében Te Deum laudamust énekeltek, a város körül 30 ágyút 
elsütöttek, majd a megkötött béke megünneplését este nagyszabású örömtűzzel zárták le.”1131   

1131 TE X. 763. 
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12. A nijmegeni béke (1678/79) – Franciaország hatalma   
csúcsán, I. Lipót tehetetlensége XIV. Lajossal szemben

 12.1 A titkos Habsburg–francia felosztási szerződés (1668)   

Miután 1667 júliusában Anglia és Hollandia megkötötte a bredai békét, mindkét tengeri 
hatalom teljes  erejét  Franciaország  expanziós  politikájának  megállítására  fordíthatta. 
Ebben  a  helyzetben  állt  elő  I.  Lipót  azzal  a  tervével,  hogy  meg  kellene  egyezni 
Franciaországgal a spanyol örökség felosztásáról, amelyet Párizsban nem vetettek el. 
1667 novemberében a bécsi francia követ, Jacques Bretel Grémonville1132 tolmácsolta 
királya hajlandóságát, hogy ebben az ügyben tárgyalásokat folytassanak. Grémonville 
először  Lobkovitz-cal  lépett  kapcsolatba,  aki  nem volt  Spanyolország feltétlen  híve. 
Lobkowitz, a főkamarás, Lamberg gróf és a bécsi udvar több meghatározó személyisége 
lehetőséget  láttak  arra,  hogy  Franciaországgal  kedvező  megállapodást  köthessenek, 
kiváltképpen  annak  fényében,  hogy  a  magyarországi  helyzet  egyre  fenyegetőbbé 
kezdett válni, és újabb török háború fenyegetett. Azonban Lobkowitz nem akart egyedül 
belebonyolódni  ebbe  a  szerfelett  kényes  ügybe,  nehogy annak sikertelensége  esetén 
végérvényesen megszégyenüljön, és kegyvesztetté váljon, vagy pedig félnie kelljen a 
spanyolok bosszújától,  ezért  előtérbe  tolta  nagy riválisát,  Auersperget,  akit  hajtott  a 
becsvágy, hogy siker esetén végérvényesen nagy államférfivá váljon. 1667 december 
végén a császár Auersperg tanácsára végül beleegyezését adta a franciákkal folytatandó 
tárgyalásokra azzal a kikötéssel, hogy a megbeszéléseknek a legnagyobb titokban kell 
folyniuk.1133 Grémonville  éjszaka érkezett  meg Auersperg házába.  A titkos felosztási 
szerződést  1668.  január  20-án,  hajnali  2  órakor  kötötték  meg,  azonban 
1132 Grémonville bécsi diplomáciai tevékenysége politikailag rendkívül kiélezett időszakra esett, és ebből 
következően magától értetődik, hogy a gyakori megbeszélések közte és Hocher között később minden 
esetben a Titkos Konferencia megbeszéléseinek a tárgyává váltak. 1672 januárja és 1673 júliusa között 20 
olyan ülése volt a Titkos Konferenciának, amelyen a francia követtel foglalkoztak, ebből 16 az 1672 
júniusa és 1673 februárja közötti időszakra esik. Az 1672. január 9-i, augusztus 13-i, augusztus 25-i és az 
1673. július 28-i üléseknek Grémonville-en kívül nem volt más napirendi pontja. Sienell, S.: Die Geheime 
Konferenz i. m. 323–324. 
1133 A Titkos Konferencia működését mindvégig beárnyékolta az ún. „titokban tartás problémaköre”. A 
magasrangú  hivatalnokok  általi  kiszivárogtatás  megfigyelhető  a  titkos  felosztási  szerződés  (1668) 
kapcsán is, amely esetben maga Lobkowitz vagy Auersperg lehetett a kiszivárogtató. Mindenesetre erre 
utaló adatot tartalmaz Grémonville egy 1668-ból származó jelentése, aki azt írja, hogy „ugyanaz a férfi,  
aki megmutatta nekem a szász levelét, azt javasolta nekem, hogy Ognate gróf szerződéséről csináltassak  
másolatot 500 dukátért, ami megfelel 300 pistolénak. A bátyja a Kancellárián jegyző”. Természetesen azt 
a lehetőséget is figyelembe kell venni, hogy elfoghatták a császár és követei közötti levelezést. Nehezen 
magyarázható ugyanis, hogy pl. I. Lipót 1668-ból származó, saját kezűleg írt levele akkoriban a spanyol 
udvarban  levő  követénél,  Grana  márkinál  volt,  ma  pedig  a  párizsi  Külügyminisztérium levéltárában 
található. Uo. 299–300. Otto Heinrich Carretto, Marchese di Grana, vagyis Grana márki — ahogyan a 
forrásokban említeni szokták — 1668-ban vállalta el első diplomáciai küldetését, amely Spanyolországba 
vezetett, ahol 1680 és 1682 között, mint császári nagykövet végezte feladatát. 1671 tavaszán egy követi 
utazást teljesített, amelynek során tárgyalásokat folytatott Lotaringiában, Mainzban, Trierben és Kölnben.  
Kölnben  1673  májusáig  tartózkodott,  eltekintve  egy  rövid  kitérőtől  a  Trieri  és  a  Pfalzi 
Választófejedelemségbe, továbbá a Münsteri Püspökségbe (1671 nyara) és Padernbornba (1672 április, 
egy védelmi szövetség megkötése ügyében). Miután az 1670-es évek végén további küldetésekkel bízták 
meg a Monarchiában és Hollandiában, császári nagykövet lett Spanyolországban, végül pedig Spanyol-
Németalföld  kormányzói  posztját  töltötte  be,  ahol  1685  júniusában  Mariemontban  meghalt.  Sienell 
megjegyzi, hogy haláláról a  Theatrum Europaeum XII.  kötete is beszámol a 973. oldalon. Uo. 310. A 
Theatrum Europaeum XII. kötetének halálozási rovatában szerepel a tény, hogy „Június hónap folyamán  
Mariemontban elhunyt Grana márki, Spanyol-Németalföld kormányzója”. TE XII. 973. 
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visszadátumozták január 19-re, XIV. Lajos pedig február 2-án ratifikálta. A felosztási 
szerződés kimondta, hogy a jelenleg folyó devolúciós háború során Spanyolországnak 
el kell fogadnia azokat a feltételeket, amelyeket Hollandia közvetítőként állított fel, és 
Portugáliával március végéig békét kell kötnie. Ha ez nem valósul meg, és a háború 
tovább folytatódik, akkor a császár Spanyol-Németalföldön semmiképpen sem nyújthat 
segítséget Spanyolországnak. Ha pedig Spanyolországot Spanyol-Németalföldön kívül 
Franciaország vagy egy másik hatalom megtámadná,  akkor a császár nem folytathat 
háborút  Franciaország  ellen,  Franciaország  pedig  az  Örökös Tartományok  ellen.   A 
szerződés magvát a harmadik cikkely képezte: a jövőbeni háború elkerülése érdekében 
fel  kell  osztani  a  spanyol  örökséget  abban az  esetben,  ha  II.  Károly spanyol  király 
gyermektelenül  halna  meg.  A  császárra  és  utódaira  szállna  Spanyolország,  Nyugat-
India, a Milánói Hercegség, hűbérjoggal a Sienai Hercegség felett,  Finale, Longone, 
Hercole,  Orbitello  és más spanyol  kikötők a Toszkán-tengernél  a Nápolyi  Királyság 
határáig, Szardínia szigete, továbbá a Kanári-és Baleári-szigetek. XIV. Lajost és utódait 
illetné  Spanyol-Németalföld,  Franche-Comté,  a  Fülöp-szigetek,  Navarra,  Rosas,  az 
afrikai kikötők és a Nápolyi-Szicíliai Királyság. Ezzel a felosztási szerződéssel I. Lipót 
gyakorlatilag elismerte XIV. Lajos ugyanolyan jogát a spanyol örökségre, mint amilyen 
jogot  maga  is  birtokolt.  Készen  állt  arra,  hogy átengedje  Spanyol-Németalföldet  és 
Franche-Comtét  Franciaországnak.  Mindez  Franciaország  nagymértékű 
megerősödésével járt volna együtt. Ráadásul a franciák így közvetlenül Hollandiáig és 
az  északnyugati  német  területekig  nyomultak  volna  előre,  amelynek  révén 
Franciaország északi határa gazdag, virágzó és sűrűn lakott területekkel erősödött volna. 
A Spanyol-Németalföld és Franche-Comté között  elterülő Lotaringia és Elzász sorsa 
ezzel  visszavonhatatlanul  beteljesedett  volna.  A  titkos  felosztási  szerződés  azonban 
soha nem lépett életbe.1134 

Franciaország a titkos felosztási szerződéssel a devolúciós háborúban a császár 
semlegességét továbbra is fenn akarta tartani, másrészt meg akarta akadályozni, hogy a 
Német-római  Birodalom  csatlakozzon  a  már  világosan  kirajzolódni  látszó  angol–
holland–svéd Hármasszövetséghez. I. Lipót számára döntő fontosságú volt a kétfrontos 
háború elkerülése és az Örökös Tartományok elleni francia fenyegetés megszüntetése, 
és  úgy vélte,  hogy a  titkos  felosztási  szerződés  számára  ideiglenes  békebiztosítékot 
jelent.1135  

A titkos felosztási szerződés esetében igazából Lobkowitz volt a szerződés fő 
támogatója,  még  akkor  is,  ha  Auersperget  „küldte  előre”  maga  helyett,  és  ezáltal 
ráhárította a felelősséget.1136 A politika ekkor sem működött másként – mindenképpen 
kellett egy bűnbak, ezt pedig Auersperg személyében találták meg. A titkos felosztási 
szerződést Spanyolország háta mögött,  az ő tudtuk nélkül kötötték meg, ezért kavart 
hatalmas botrányt, és ezért kellett valaki, akire rá lehet kenni az egészet. Természetesen 
Auersperg ellenségei az udvarnál csak az alkalomra vártak, hogy megszabadulhassanak 
a nagyhatalmú hercegtől, ami a titkos felosztási szerződéssel el is érkezett.

A spanyol  örökség  felosztására  vonatkozó  titkos  Habsburg–francia  szerződés 
megkötésekor  a  Német-római  Birodalom vonatkozásában  nem birodalmi  politikáról, 
hanem osztrák nagypolitikáról volt szó.1137

1134 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 93–95.
1135 Klueting, H.: Das Reich i. m. 204–205.
1136 Uo. 204.
1137 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 397–398.
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 12.2 Szövetségkötések a holland háború előestéjén  

1668.  január  23-án  Anglia,  Hollandia  és  Svédország  Hármasszövetséget  kötött, 
amelynek fő célja Franciaország hatalmi túlsúlyának csökkentése volt.  Franciaország 
megpróbált  a  diplomáciai  elszigeteltségből  kitörni,  és  1669.  december  31-én 
megkötötték  a  francia–brandenburgi  titkos  szerződést,  amelyben  kimondták,  hogy 
amennyiben  II.  Károly  spanyol  király  halála  esetén  háború  robbanna  ki  Spanyol-
Németalföldön,  úgy Frigyes  Vilmos brandenburgi választófejedelem (1640–1688) tíz 
évre kötelezi magát arra, hogy 10000 főből álló segédcsapatot állít ki, lehetőség szerint 
saját vezetés alatt, cserébe pedig pénzbeli támogatást kapott XIV. Lajostól. A francia 
diplomáciai  erőfeszítések  tovább  folytatódtak,  és  1670.  február  17-én  Münchenben 
létrejött a francia–bajor szövetségi szerződés. XIV. Lajos felajánlotta Ferdinand Maria 
bajor  választófejedelemnek,  hogy síkraszáll  igényei  érvényesítése  mellett  az  Osztrák 
Örökös  Tartományokban,  különösen  a  Cseh  Királyságban,  továbbá  nagyon  magas 
összegű pénzbeli támogatásban részesíti. Mindezért a bajor választófejedelem kötelezte 
magát, hogyha neki a császári koronát felajánlják, úgy azt visszautasítja, és átadja XIV. 
Lajosnak, míg magát római királlyá választatja.1138 Franciaországnak 1670. június 1-én 
II.  Károly  angol  királlyal  is  sikerült  titkos  szerződést  kötnie  Hollandia  ellen,  1672 
áprilisában  pedig  Svédország  is  a  Napkirály  oldalára  állt.  XIV.  Lajos  az  erőszakos 
lépésektől  sem  riadt  vissza.  Mivel  IV.  Károly  lotaringiai  herceg  csatlakozott  a 
Hármasszövetséghez,  ezért  1670  augusztus  végén  minden  figyelmeztetés  nélkül 
megtámadta Lotaringiát, amelyet megszállt, a herceg pedig elmenekült. A bécsi udvar 
ekkor kivárásra játszott, mivel nem akart egyszerre kétfrontos háborút vívni a franciák, 
illetve  a  törökök  ellen,  így  inkább  a  birodalmi  rendekkel  való  szövetségkötésekre 
helyezte a hangsúlyt. Ennek eredményeként 1672. január 10-én létrejött a Marienburgi 
Szövetség  (würzburgi  egyezmény),  amelynek  értelmében  kiállítottak  egy  4800 
gyalogosból és 2000 lovasból álló haderőt.1139 I. Lipót azonban félt a franciákkal való 
szakítástól, ezért 1671. november 1-én titokban semlegességi szerződést1140 kötött XIV. 
Lajossal,  amely  kimondta,  hogy a  vesztfáliai  és  az  aacheni  béke  pontjait  fenn  kell 
tartani.  A császár  továbbá megígérte,  hogy nem keveredik  olyan  háborúba,  amely a 
Német-római  Birodalmon  és  Spanyolországon  kívül  folyik,  és  a  Franciaország  által 
megtámadott  hatalmakat  semmilyen  más  módon  nem  segíti,  csak  békés 

1138 XIV. Lajos továbbá szövetséget kötött Miksa Henrik kölni választófejedelemmel, Christoph Bernhard 
münsteri  fejedelempüspökkel,  János  Frigyes  braunschweig-lüneburg-calenbergi  herceggel  és  Ernst 
August welfi herceggel. Klueting, H.: Das Reich i. m. 206.  
1139 A szövetség tagjai voltak a császár, a mainzi és trieri választófejedelem, Münster fejedelempüspöke, a 
szász  választófejedelem  és  a  Brandenburg-kulmbachi  őrgróf.  Miután  János  Fülöp  mainzi  érsek  és 
választófejedelem 1673 februárjában meghalt,  a császár állt  a szövetség élén, amely valójában egy,  a  
császár  elnöklete  alatt  álló  fejedelmi  szövetség  volt,  mintegy  erősítve  a  Birodalom  föderalisztikus 
tendenciáit. Uo.   
1140 1671. szeptember 23-án és október 19-én zajlottak le a semlegességi szerződésről szóló tárgyalások. A 
szeptember  23-i  ülésről  fennmaradt  egy Abele által  írt  jegyzőkönyv,  amelyben a Titkos Konferencia  
titkára lejegyezte a császár, Lobkowitz, Schwarzenberg és Hocher véleményét a szerződésről. I. Lipót azt 
mondta, hogy „az ügy bár nehéz, és kemény dolog egy Franciaországgal kötendő szövetségbe belemenni,  
azonban  most  nincs  itt  az  ideje  annak,  hogy  Grémonville-lel  szakítsunk,  hanem  Lotaringia  miatt 
tárgyalnunk kell vele”. Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 324.
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közvetítőként.1141 Ezenfelül  1672.  szeptember  22-én  I.  Lipót  szövetséget  kötött 
Dániával,1142 március 1-én pedig a Szász Választófejedelemséggel.1143

 12.3 A holland háború  

XIV.  Lajos  1672  kezdetén  elérkezettnek  látta  az  időt,  hogy  megindítsa  a  mind 
diplomáciailag,  mind pedig  katonailag  kitűnően előkészített  háborút  Hollandia  ellen, 
amelynek a fenti szerződések mintegy diplomáciai előkészítését jelentették.1144

„1672-ben a francia  király személyesen  és  teljhatalmúan megszakította  a  kapcsolatot  a 
hollandokkal,  éppúgy,  mint  néhány  évvel  azelőtt,  amikor  is  miután  megszemlélte  csapatait,  a 
hollandok pimaszul csak Szemlés Királynak nevezték. Miután azonban a francia király hihetetlen 
hódításokba  kezdett,  a  következő  költemény  látott  róla  napvilágot:  egy  nap  alatt  bevette 
Lotaringiát, egy hét alatt beveszi Burgundiát, egy hónap alatt Hollandiát, és még mi mindent meg 
nem hódít egy év alatt?”1145  

A devolúciós háború (1667) a hatalmas francia hadigépezetnek tulajdonképpen 
csak a  főpróbája  volt,  az  erők igazi  megmutatása,  a  francia  katonai  potenciál  teljes 
kifejtése Hollandia megtámadásával következett be. Imponáló volt a felvonultatott erők 
nagysága, az előkészítés tökéletessége, a hadműveleti irányok merész megválasztása.1146 

Franciaország  számára  a  legfontosabb  támadóbázisnak  német  birodalmi  területek 
szolgáltak, mint például Köln, Lüttich (Liège), Neuß, Münster. A Maasnál és az Alsó-
Rajnánál  hatalmas  francia  hadsereg  gyülekezett,  amely  megindult  Maastricht  és  a 
hollandok által kölni és brandenburgi területeken elfoglalt erődítmények ellen. Április 
végén  maga  XIV.  Lajos  is  elhagyta  Saint-Germaint,  májusban  pedig  már  csapatai 
mellett volt a holland határoknál, hogy megindítsa a háborút. Miután a franciák minden 
egyes  erődítményt  különösebb  fáradtság  nélkül  bevettek,  júniusban  a 
feltartóztathatatlannak látszó francia sereg zavartalanul masírozott Hollandia területén 
keresztül, és a Wesel, Zuydersee, Utrecht, Muyden útvonalon át egészen Amszterdam 
közelébe  jutottak.  A  hollandok  ekkor  végső  kétségbeesésükben  június  20-án 
megnyitották  a  zsilipeket,  és  ezzel  megállították  a  francia  előrenyomulást.1147 Az 
események hatására meggyilkolták a de Witt fivéreket,1148 és minden hatalom Orániai 
Nassaui Vilmos (1650–1702) kezébe került, aki 1672. július 4-én Holland és Zeeland 
helytartója lett.1149

Hollandiának egyedül kellett szembenéznie a rettenetes erejű francia támadással, 
ámbár február 22-én szövetségi szerződést kötöttek Spanyolországgal. Később azonban 

1141 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 95–106. A bécsi svéd rezidens, Esaias Pufendorf (1628–1689) naplója 
szerint I.  Lipót azt mondta Hermann badeni őrgrófnak, aki szorgalmazta a franciák elleni erőteljesebb 
fellépést,  hogy inkább a törököktől  szenvedne el  valamennyi  veszteséget,  mint a franciáktól,  mert  az 
oszmánok  ellen  elvesztetteket,  ha  a  keresztény  világ  összefogna,  még  lenne  remény  visszaszerezni, 
ellenben,  amit  Franciaország  elvesz,  az  mindörökre  elveszett,  mivel  senki  sem  fog  a  Habsburg-ház 
segítségére sietni a franciák által elhódított területek visszaszerzésére. Uo. 109.
1142 A  szövetség  tagja  volt  még  a  brandenburgi  választófejedelem,  a  Braunschweig-Lüneburg-cellei 
hercegek, valamint a Hessen-kasseli tartományi grófnő. Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 327. 
1143 Uo. 326–327. 
1144 Klueting, H.: Das Reich i. m. 206. 
1145 Mencke, J. B.: Leben i. m. 162.
1146 Perjés G.: Seregszemle i. m. 159.
1147 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 106–107.
1148 Cornelius  de Witt  (1623–1672),  Putten nagy  baillije,  Jean  de  Witt  (1625–1672),  Hollandia  nagy 
pensionärje.  Petitfils,  J-C.:  Louis  XIV.  i.  m.  770.  A  holland  ratspensionär gyakorlatilag  Hollandia 
külügyminiszteri feladatait látta el.  Werner Buchholz: Zwischen Glanz und Ohnmacht.  Schweden als 
Vermittler des Friedens von Rijswijk. In: Der Friede von Rijswijk i. m. 220.
1149 Klueting, H.: Das Reich i. m. 207. 
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az  1669-es  szerződés  ellenére  Hollandia  mellé  állt  Frigyes  Vilmos  brandenburgi 
választófejedelem is. Berlinben — Bécshez hasonlóan — létezett egy francia érzelmű 
párt, amelynek a tagjai főként miniszterek voltak, míg a tábornoki kar jó része a háborút 
Hollandia oldalán kívánta megvívni. A választófejedelem sokáig ingadozott a két tábor 
között,  míg végül Hollandia mellett  döntött.  Ebben a legnagyobb szerepet  a félelme 
játszotta, hogyha a franciák döntő túlsúlyra tennének szert az Alsó-Rajnánál, akkor ez 
már  veszélyeztetné  Kleve  és  Mark  biztonságát,  ráadásul  Brandenburg  Hollandiához 
hasonlóan protestáns  volt,  így  a  hitrokonság  is  sokat  nyomott  a  latban.  A holland–
brandenburgi  szövetség  végül  is  1672.  május  6-án  jött  létre.  Ennek  értelmében 
megfelelő pénzügyi támogatás fejében Brandenburg 20000 katonával fogja támogatni 
Hollandiát. Ezt 1672. június 13-án egy Német-római Birodalom és Brandenburg közötti 
szerződéskötés  követte,  amelynek  célja  a  béke  biztosítása  volt,  ennek  érdekében 
mindkét  fél  részéről  12000 ember  állt  fegyveres  készültségben.  Formálisan  védelmi 
jellegű szövetség volt, valójában Franciaország ellen irányult. A Brandenburggal kötött 
szövetség  az  első  lépés  volt  a  Franciaországgal  szembeni  császári  politika  döntő 
fordulata  felé,  amelyet  az  Udvari  Haditanács  elnöke,  Montecuccoli  gróf  is 
szorgalmazott,  aki  1668  augusztusától,  Gonzaga  őrgróf  utódaként  töltötte  be  ezt  a 
posztot.  Azonban  összehasonlítva  a  hatalmas  francia  hadigépezetet  a  császár  és 
Brandenburg  jóval  kisebb haderejével,  Montecuccoli  kezdetben  amellett  szállt  síkra, 
hogy ne támadjanak, hanem a franciákat előnyös helyzetből várják be. Azt javasolta, 
hogy induljanak Majna-Frankfurt irányába, erősítsék meg a Közép-Rajna vidékét, majd 
egyesüljenek  a  Spanyol-Németalföld  felől  érkező  spanyol  csapatokkal,  és  ebben  a 
megerősített  helyzetben  Maastrichtnál  állítsák  meg  a  francia  áradatot.  Ezeknek  az 
eseményeknek  a  hatására  I.  Lipót  június  közepén  teljhatalmat  adott  Lisolának  a 
Hollandiával  kötendő szövetségi  tárgyalásokra,  július  elején  pedig  a  csapatlétszámot 
felemelte 16000-re. Azonban a hadjárathoz nagyon sok pénzre volt szükség, Frigyes 
Vilmos  is  a  császártól  követelt  pénzbeli  támogatást.  I.  Lipót  többször  hangsúlyozta 
Spanyolországnak, hogy anyagi eszközök hiányában semmit sem lehet tenni. A remélt 
spanyol  segítségre  való  tekintettel  a  hadsereg  indulását  az  egri  gyülekezőhelyről 
augusztus  25-re  tűzték  ki.  A Habsburg–brandenburgi  szövetség  első  kézzel  fogható 
eredményeként XIV. Lajos 35000 katonát Turenne vezetése alatt kénytelen volt kivonni 
a holland hadszíntérről, és a Rajnához átcsoportosítani őket. 1150 

I. Lipót azonban Hollandiától segítségéért jelentős pénzbeli támogatást kért, és 
még mindig kerülni akarta a Franciaországgal való nyílt szakítást. Ennek ellenére Lisola 
tárgyalásainak eredményeként Hágában 1672. július 25-én létrejött a Habsburg–holland 
szerződés,  amelyhez  azonban  Lisola  erőfeszítéseinek  ellenére  egyetlenegy  birodalmi 
rend sem csatlakozott.1151 Bajorország is azt kérte a császártól, hogy ne vonuljanak a 
Rajnához,  Grémonville  pedig  erőteljesen  tiltakozott  és  fenyegetőzött.  Követelte  a 
fegyverletételt,  a  holland  szövetség  felmondását  és  Lisola  megbüntetését.  A  bécsi 
francia  követ  ügyesen  kijátszotta  a  vallási  ütőkártyát  is,  a  holland  eretnekek  elleni 
harcra  hivatkozott,  továbbá  a  pápai  nuncius  is  kijelentette,  hogy méltánytalan  lenne 
gátolni  Franciaországot  egy  ilyen  szent  vállalkozásban.  XIV.  Lajos  maga  is  írt  I. 
Lipótnak,  és  kifejtette,  hogy  a  császárral  szemben  a  fő  célja  a  béke  és  barátság 
megőrzése, ellene semmit sem akar tenni. Ráadásul a császárt Lobkowitz is erőteljesen 
befolyásolta,  aki ekkor Auersperg bukása után a bécsi udvar legnagyobb befolyással 
rendelkező  embere  volt.  Lobkowitz  Franciaország  híveként  arra  törekedett,  hogy  a 
1150 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 107–110.
1151 Ennek  ratifikációs okmányait  december  13-án cserélték  ki.  A szerződés értelmében I.  Lipótnak a 
csapatok  létszámát  fel  kell  emelnie  24000  főre,  mihelyt  Örökös  Tartományainak  állapota  mindezt 
megengedi, ennek fejében 1673. szeptember 1-től havonta 45000 tallért kap. Továbbá Hollandia kifizet 
egy 200000 talléros különösszeget, és kiállít 20000 katonát. Uo. 116.     

285



Német-római  Birodalom  Franciaországgal  jó  kapcsolatokat  ápoljon,  ezáltal  pedig 
keleten szabad kezet kapjanak Magyarországon, Lengyelországban vagy az állandóan 
fenyegető  Porta  elleni  háborúhoz.  Lobkowitz  azt  tanácsolta  a  császárnak,  hogy  a 
Hollandiával  kötött  szerződést  ne ratifikálja,  Grémonville-nek pedig azt  bizonygatta, 
hogy a császári csapatok Rajnához vonulása csupán elterelő hadművelet, hogy ezáltal 
meggátolják  a  brandenburgi  választófejedelem  önálló  akcióit,  viszont  szeretnék 
megakadályozni,  hogy  Turenne  átlépje  a  Rajnát,  mivel  az  beláthatatlan 
következményekhez vezetne.1152

Frigyes  Vilmos  brandenburgi  választófejedelem  a  Rajna-vesztfáliai  területek 
végleges  elvesztésétől  félt,  ezért  elhagyta  szövetségeseit,  és  1673.  június  10-én 
megkötötte  a  vossemi  békét  XIV.  Lajossal.  Ennek  fejében  visszakapta  korábbi 
erődítményeit és még 80000 livres-t. A vossemi különbékét mind Hollandiában, mind 
pedig a Német-római Birodalomban élesen elítélték, hiszen ezzel Brandenburg elpártolt 
az  éppen  a  franciák  ellen  korábban  létrejött  holland–Habsburg–brandenburgi 
szövetségtől.1153

Brandenburg  kiesése  után  Bécsben  elhatározták,  hogy  felveszik  a  harcot  a 
franciák ellen, és felhagynak a korábbi politikával. Lisola nem hiába fáradozott évek óta 
azon, hogy a császári udvart a Franciaország elleni keményebb fellépésre ösztönözze. 
Lotaringia  francia  részről  történő  megtámadása,  a  francia  túlkapások  Elzászban,  a 
német birodalmi területek nyílt és gátlástalan megsértése az Alsó-Rajnánál és mindezek 
következtében a vesztfáliai béke révén kialakult európai rendszer megtörése, erőteljes 
csapások voltak a Német-római Birodalom számára. Ráadásul Hollandia lerohanása és 
az ottani súlyos holland vereségek már a Német-római Birodalomban is nagy hatást és 
félelmet  keltettek,  a  francia  veszély  immár  túlságosan  közelinek  tűnt.  Ez  újra 
felerősítette  a  korábbi  publicisztikai  hangokat,  amelyek  a  Német-római  Birodalom 
izgatott  nyilvánosságában hangos visszhangra találtak.  Április  közepén Montecuccoli 
visszatért Bécsbe, és Brandenburg kiesése ellenére nagyon energikus hangulatban volt. 
A  Hofburgban  a  franciaellenes  párt  egyre  nagyobb  befolyásra  tett  szert,  az  udvari 
kancellárt,  Hochert  is  sikerült  megnyerniük.  Még  maga  Lobkowitz  sem tudott  ettől 
teljesen  elzárkózni,  noha  érzelmi  okokból  nem tudott  azonosulni  egy Franciaország 
elleni  háborúval.  Az 1673. április  24-i  Titkos Konferenciát  I.  Lipót saját  véleménye 
vezette  be,  miszerint  „nem kellene  többé olyan hadjáratot  vezetnünk,  mint  az  előző  
évben”,  Montecuccoli  pedig  parancsot  kapott,  hogy  dolgozzon  ki  egy  haditervet  a 
küszöbön  álló  hadjárat  számára,  aki  mindenekelőtt  annak  a  szükségességét 
hangsúlyozta, hogy Brandenburg helyett új szövetségest kell találni, Hollandiától pedig 
kielégítő  pénzügyi  támogatást  kell  követelni.  Augusztus  25-én  megerősítették  a 
Braunschweiggel előző év szeptemberében megkötött  védelmi szövetséget,  amelyhez 
még Karl Kaspar trieri választófejedelem is csatlakozott, augusztus 28-án pedig a Pilsen 
melletti  Rokyzanban,  ahol  I.  Lipót  éppen  tartózkodott  az  Eger  felé  vezető  úton, 
Habsburg–spanyol  szövetséget  kötöttek.  A  szövetség  értelmében  Spanyolország  a 
Franciaország elleni háború során augusztus 1-től egy évig havonta 50000 birodalmi 
tallér  pénzbeli  támogatást  fog  fizetni,  és  fegyveres  segítséget  is  nyújt.  Két  nappal 
később,  augusztus  30-án  Habsburg–holland  szerződést  kötöttek  Hágában,  amelynek 
értelmében a császár kiállít egy 30000 főből álló hadsereget, amely augusztus közepén 
Egerben  gyülekezik,  majd  ezután  át  kell  kelnie  a  Rajnán,  és  nyílt  háborúba  kell 
bocsátkoznia  Franciaországgal.  Hollandia  ezen  felül  kifizeti  az  1673.  április  30-ig 
visszatartott pénzbeli támogatást, és augusztus 1-től kötelezi magát havonta 45000 tallér 
megfizetésére,  továbbá  előre  kifizet  100000  tallért.  A  hollandoknak  ki  kell  még 

1152 Uo. 110–112.
1153 Uo. 114–115.

286



állítaniuk 14000 katonát, akiknek egyesülniük kell a császári hadsereggel, és mindenben 
együtt  kell  velük működniük.  Egy titkos  cikkelyben  Hollandia  még vállalta,  hogy a 
trieri választófejedelemnek havonta 3000 tallér pénzbeli támogatást nyújt. Ugyanezen a 
napon még egy formális szövetséget is kötöttek Hollandia és Spanyolország között a 
kölcsönös háborús segítségről, a Német-római Birodalom, Spanyolország és Hollandia 
szerződését  pedig  a  lotaringiai  herceg  is  aláírta,  amelyben  a  három  szövetséges 
kötelezte magát, hogy IV. Károly lotaringiai  herceget visszahelyezik a Franciaország 
által megszállt hercegségébe. E két utóbbi szerződést visszadátumozták július 1-re. A 
császár szövetségkötéseivel  (1673) – amelyhez  csatlakozott  még Dánia,  Szászország, 
Braunschweig, Hessen-Kassel és Trier – egy sokkal erősebb franciaellenes koalíció jött 
létre, mint 1668-ban.1154 

A  Franciaország  elleni  erős  koalíció  létrejöttének  szükségességét  1673 
tavaszának és nyarának hadieseményei világosan igazolták, mivel a franciák a Német-
római  Birodalom nyugati  részét  uralmuk alá  hajtották,  Rajna-Pfalz  és Trier  területét 
feldúlták,  Elzászban  pedig  elfoglalták  a  vesztfáliai  béke  végzései  értelmében  nekik 
juttatott tíz birodalmi várost. Július 7-én I. Lipót elzarándokolt Mariazellbe, ahol vigaszt 
és isteni segítséget keresett ahhoz az elhatározásához, hogy a hadsereget egybegyűjtse, 
és  Egerbe  vonultassa.  A  bécsi  francia  követ,  Grémonville  békeajánlattal  állt  elő, 
azonban Bécs a következő feltételeket támasztotta: a birodalmi területek elhagyása és 
Lotaringia visszaszolgáltatása, amelyekbe XIV. Lajos természetesen nem egyezett bele. 
Augusztus 4-én I. Lipót elhagyta Bécset, hogy megszemlélje csapatait, és augusztus 20-
án érkezett meg Egerbe, ahová a szász választófejedelem is befutott. Augusztus 26-án a 
császár szemlét tartott a jól felszerelt csapatok felett, amelyeknek Montecuccoli volt a 
főparancsnoka, és 36000 főből állt. A csapatok zsoldját másfél hónapra előre kifizették. 
A szövetséges haderő 28-án Frankföld felé menetelt,  ahol Turenne már Würzburgnál 
állt.  Ugyanezen a napon I.  Lipót  a regensburgi birodalmi  gyűlésen  hadba lépésének 
indokait sorolta fel.1155 Szeptember 16-án Grémonville-t felszólították Bécs elhagyására, 
és kiállították  az útlevelét.  A francia  követ  18-án hagyta  el  a  császárvárost,  néhány 
napig a Bécs melletti Nußdorfban időzött, majd onnan utazott tovább Párizsba, ahová 
november elején érkezett meg.1156

Grémonville  Bécsből  való kiutasításáról  a  Theatrum Europaeum szerzője így 
tájékoztatta olvasóit: „1673. szeptember 19-én Őfelsége, a császár csehországi utazása végeztével 
teljes  udvartartásával  egy  vadonatúj  hajón  Stockerauból  visszatért  Bécsbe.  Prágából  való 
elindulása  előtt  Őfelsége  utasította  Albrecht  von  Zinzendorf  grófot,  hogy  függessze  fel  a 
tárgyalásokat  a  rendkívüli  francia  nagykövettel,  Grémonville-lel.  Szeptember  13-án  kiadott 
dekrétumában  a  császár  közzétette  Grémonville  Bécsből  való  kiutasításának  okait:  őcsászári  
Fensége,  a  mi  legkegyelmesebb  urunk  megbízza  titkos  tanácsosunkat,  kamarásunkat  és  a 
megözvegyült Eleonóra császárné főudvarmesterét, Albrecht von Zinzendorf grófot, hogy közölje 
Franciaország rendkívüli követével és rezidensével, Grémonville úrral, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül hagyja el Bécset, mivel a fent nevezett rendkívüli követ úr cselekedeteivel súlyosan vétett  
a nemzetközi jog normái ellen, amennyiben a császárellenes magyarországi lázadókat buzdította, és 
támogatta, továbbá szakítást igyekezett előidézni Őfelsége és annak szövetségesei között, mely cél 
érdekében számos más nagykövetet is igyekezett a maga oldalára állítani. Ugyanakkor a francia 
király megtörte a Münsterben megkötött általános keresztény békét, amennyiben nemcsak hogy 
erőszakkal  elfoglalta  Friedberg  városát  és  erődítményét,  valamint  Aschaffenburg  és  Seeligstatt 
városait,  hanem  egyidejűleg  elkezdte  pusztítani  a  Trieri  Választófejedelemség  területét,  amely 
pusztítás jelenleg is tart. Ezenkívül két Elzászban fekvő birodalmi várost, Colmart és Schlettstadtot 
fegyveresen megszállt, és polgárait lefegyverezte, aminek következtében Őfelsége, a császár jogosan 
akarja  az  említett  Grémonville  urat  azonnal  eltávolítani  a  császári  udvarból.  A  fentiek  miatt  

1154 Uo. 116–119.
1155 A  regensburgi  birodalmi  gyűlésen  elmondott  beszédével  I.  Lipót  a  Franciaország  elleni  háborút 
kinyilvánította, és megnyitotta. Uo. 120–121.
1156 Uo. 119–121.   
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Grémonville úr tiszteletben tartva Őfelsége óhaját és véleményét ígéretet tett arra, hogy Őfelsége 
akaratát egészen biztosan végrehajtja, és eltávozik. Őcsászári Fensége pedig legteljesebb kegyéről 
biztosítja az említett gróf urat. Kiadva a csehországi Kolínban 1673. szeptember 13-án. Christoph 
Abele.  Erre  a  komoly  császári  parancsra  Grémonville  úr,  bár  nem  szívesen,  a  Bécstől  egy 
mérföldnyire  fekvő  Nußdorfba  utazott,  mivel  hiába  folyamodott  esdeklően  egy  utolsó  császári 
audienciáért. Ezért kíséretével elhagyta Nußdorfot, és Ausztrián keresztül hajón Bajorország felé 
indult.”1157 

1673  júniusában  Kölnben  békekongresszus  ülésezett,  melynek  tanácskozásai 
eleve kudarcra voltak ítélve.  Svédország már 1672 óta  nagy erővel  azon fáradozott, 
hogy közvetítésével fegyverszünet és béke jöjjön létre. A svédek — noha 1672 áprilisa 
óta  újra  szövetségben  álltak  Franciaországgal  — megrémültek  szövetségesük  egyre 
növekvő hatalmától  és  egyre  erőszakosabb lépéseitől.  A bécsi  svéd rezidens,  Esaias 
Pufendorf1158 buzgón egy békekongresszus létrehozásán fáradozott,  és egy szövetségi 
tervet  is  kidolgozott,  amelyet  ráadásul  összekapcsolt  Lengyelország  törökök  elleni 
megvédésével.  A Hofburg nem zárkózott  el egy fegyverszünettől,  de békét már nem 
akart  kötni.  Hosszú  előkészítő  munka  után  sikerült  elérni,  hogy  a  kongresszus 
helyszínének Kölnt jelöljék ki,  ahol júniusban összegyűltek Franciaország,  a Német-
római Birodalom, Svédország, Anglia, Hollandia és Brandenburg követei.  A császárt 
Lisola  képviselte,  aki  azt  az  instrukciót  kapta  I.  Lipóttól,  hogy  semmi  esetre  se 
folytasson  különtárgyalásokat  a  franciákkal  Elzásszal  és  Lotaringiával  kapcsolatban, 
hanem csakis a többi szövetséges bevonásával tárgyaljon ezekről a területi kérdésekről 

1157 TE XI. 360. Ezután Grémonville egészen hirtelen eltűnt a francia politikai életből, valószínűleg bécsi  
sikertelensége miatt kegyvesztett lett XIV. Lajosnál.  Mindössze annyit  lehet róla biztosan tudni, hogy 
1670-ben a normandiai Lire-apátság járadékot folyósított neki, azonban a kolostorral mindenféle vitákba 
keveredett. Grémonville 1686 novemberében halt meg. Redlich, O.: Weltmacht i. m. 121.  
1158 Esaias  Pufendorf  a  jogász  Samuel  Pufendorf  fivére,  svéd  rezidensként  1671  és  1674  között 
tartózkodott Bécsben, korábban ugyanebben a funkcióban 1665 és 1669 között Párizsban. Ezután 1675–
1679 között drezdai, majd dán szolgálatba lépett, utóbbi követeként 1688/89-ben Braunschweigben, majd 
a regensburgi birodalmi gyűlésen teljesítette diplomáciai feladatait. Pufendorf a Titkos Konferencia egyes 
tagjaival újra meg újra hivatalos és nem hivatalos megbeszéléseket folytatott, amelyeket később a Titkos  
Konferencia plénumán vitattak meg, mint ahogyan a svéd rezidens írásbeli beadványait is, amelyek közül 
kiemelkedett a svéd szövetség ügye, amellyel a Titkos Konferencia 1671 októbere óta foglalkozott, és 
amelyet a császárnak a Titkos Konferencia október 3-i és 7-i ülésén referáltak. Október 19-én a Titkos 
Konferencián újra a svéd szövetségről  és a Hocher és Pufendorf  közötti  október 11-i  megbeszélésről  
tárgyaltak, majd december 11-én ismét Pufendorf javaslatait vitatták meg. A megbeszélések 1672-ben is 
folytatódtak, így június 20-án Hocher és Pufendorf újra találkozott egymással, amelynek eredményét a 
Titkos Konferencia már másnap megvitatta. 1672. december 12-én aláírták Pufendorf meghatalmazását,  
amely feljogosította  arra,  hogy egy esetleges  szerződésről  tárgyaljon  a császár  és  Svédország között. 
Ennek a  meghatalmazásnak  a másolatát  Pufendorf  1673.  január  11-én  nyújtotta  át  az  osztrák  udvari 
kancellárnak.  Mindezt,  továbbá  Pufendorf  Lobkowitcal  és  Hocherrel  folytatott  tárgyalásait  a  Titkos 
Konferencia  január  26-i  ülésén  beszélték  meg,  majd február  18-án  megvitatták  Pufendorf  és  Hocher 
megbeszélését. Pufendorf utolsó levelét — amelyet a Titkos Konferencia megtárgyalt — 1673. április 1-
én írta.  Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 320. Sienell megjegyzi, hogy a császár, Pufendorf és 
Hocher közötti politikai levelezés megtalálható a Theatrum Europaeum XI. kötetének 421–425. oldalán, 
amelyet röpiratok alapján dolgoztak fel, és ezeknek a röpiratoknak a példányai fellelhetők a Haus-, Hof-
und  Staatsarchiv  Reichskanzlei  állományában.  Sienell  adatai  hibásak,  az  általa  említett  levelezés 
valójában a XI. kötet 360–364. oldalán található, és a felvezetőrésze így hangzik: „1673. szeptember 7-én  
a svéd királyi rezidens, Pufendorf egy emlékeztető írást adott ki a császári udvari kancellárnak, Paul  
Hocher bárónak a következő tartalommal: Immáron hat nap eltelt, miután Regensburgból visszatértem,  
és  minden  percben  vártam  Őexcellenciája  válaszát  írásomra,  mivel  a  dolog  fontossága  nem  tűr  
halasztást. Egerben átadták nekem az őcsászári Fenségének szánt javított példányt, melyet szeretném, ha  
minél  előbb továbbítana, hogy kiderüljön belőle,  és megvalósuljon Őfelsége,  a svéd király őszinte jó  
szándéka. Biztosítom Őexcellenciáját, hogy Őfelségét, a svéd királyt a békekötésben az vezérli, hogy a jó  
és tartós békét újra helyreállítsa az Egyesült Hollandiában, továbbá, hogy Németországnak a vesztfáliai  
békében elnyert nyugalmát és a Birodalom alkotmányát megőrizze, és az Aachenben megkötött békének  
megtörhetetlennek kell maradnia.” TE XI. 360–361.        
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és a békéről. Lisola ráadásul a háttérben arra ösztönözte a hollandokat, hogy Lotaringia 
képviselőjét  is  hívják meg a kongresszusra,  amely nagyon felbőszítette  XIV. Lajost, 
hiszen számára Lotaringiával kapcsolatban semmilyen tárgyalni való nem akadt, mivel 
a Hercegséget francia földnek tekintette. Louvois ezzel kapcsolatban azon a véleményen 
volt,  „hogy királya  inkább egész életében háborúzni fog,  semmint,  hogy Lotaringiát 
feladja”. A kölni békekongresszus tárgyalásai szeptembertől kezdve megrekedtek, míg a 
háborús események ezzel szemben felgyorsultak.1159 

A  háború  kiemelkedő  eseményeihez  tartozik  még  a  nagy  francia  hadvezér, 
Turenne 1675-ben, a németországi Sasbachnál bekövetkezett halála, melyről Mencke a 
következő sorokkal emlékezett meg:  „Pfalzban Turenne tetszése szerint garázdálkodott, ami 
olyannyira elkeserítette a választófejedelmet,  hogy kihívta párbajra,  de Turenne ezt  udvariasan 
elutasította.  A lotaringiai  hercegnek Nancynál szerencséje  volt,  ugyanis  rajtaütött  a languedoci, 
anjoui,  bretagne-i  és  berryi  csapatokon,  amikor  azok  egyesülni  készültek  Turenne-nel,  és 
megkaparintotta felszerelésüket és fegyverkészleteiket. Azon igyekezett, hogy átkeljen a Vogézeken, 
hogy elvesztett hercegségét birtokba vegye. Ezért január 5-én Birkheimnél csatát vívott Turenne 
marsallal, de a lotaringiai herceg vereséget szenvedett, és háromezer fogoly mellett a felszerelése 
nagy részét  is  kénytelen  volt  hátrahagyni  a  franciáknak.  Ám nem sokkal  ezt  követően,  midőn 
Turenne egy rajnai területet  igyekezett  felderíteni,  eltalálta egy láncos golyó, és életét  vesztette. 
Néhányan úgy vélték, hogy Turenne haláláért Saint-Hilaire tűzérségi hadnagy1160 a felelős, ugyanis, 
midőn  Turenne-nel  az  említett  felderítésre  indultak,  Saint-Hilaire  skarlátvörös  kabátot  viselt, 
amiből  az  ellenség  rájött,  hogy  tisztről  lehet  szó,  és  ágyúval  lőtt  rájuk.  Turenne  halála  olyan 
súlyosan  érintette  a  francia  királyt,  hogy  azt  mondta,  szívesebben  veszített  volna  el  néhány 
zászlóaljat,  mint  a marsallt.  Holttestét  Párizsba hozatta,  és  királyi  pompával  a Notre  Dame-ba 
temettette,  ahol egy szép síremléket emeltetett  neki. Turenne utolsó szavai a következők voltak: 
„Uram, bocsásd meg bűneimet”, majd katonáihoz fordulva így szólt: „Gyermekeim, maradjatok 
hűek a királyotokhoz”.”1161   
 A  holland  háború  XIV.  Lajos  számára  végül  nem  hozta  el  a  célul  kitűzött 
korlátlan győzelmet  ellenfelei  fölött,  Hollandia — bár nagy erőfeszítések árán — de 
sikeresen tartotta magát. Azonban a háborút lezáró nijmegeni békekötéssel a Napkirály 
elérte hatalma csúcspontját.1162 

1159 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 122.
1160 Armand  de  Mormès,  de  Saint-Hilaire  (1651–1740),  altábornagy,  a  tüzérség  parancsnoka  és 
emlékiratíró. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 764.
1161 Mencke, J. B.: Leben i. m. 188–189. A császári hadseregben este még nem voltak biztosak a hírben, 
amely csak másnap reggelre vált bizonyossá. Montecuccoli nagyon elérzékenyült leghíresebb ellenfele 
halálán, felindultnak látszott, majd a következőket mondta: „Turenne olyan ember volt, aki dicsőséget  
hozott az emberiségnek, katonai akcióit még ellenfelei is nagyra becsülték”. Redlich, O.: Weltmacht i. m. 
144. Turenne ősi, hugenotta nemesi családból származott, unokája volt Orániai Vilmosnak (1579–1584 
között Holland és Zeeland helytartója).  Mazarin és Ausztriai Anna pártfogolta,  ennek révén 1643-ban 
megkapta marsalli kinevezését. Gyakorlatilag a korszak összes háborújában megfordult (spanyol–francia 
háború,  devolúciós háború, holland háború), a legyőzhetetlenség mítosza lengte körül. Óvatos hadvezér 
volt, bizonytalan küzdelmekbe nem bocsátkozott. A manőverekben hitt, az ostromháborút nem szerette. A 
gyalogságot középre helyezte, amelyet két oldalról páncélos nehézlovassággal erősített meg. A  Fronde 
alatt a felkelőkhöz csatlakozott, majd 1651-ben visszatért a király és Mazarinék táborába. Politikusként,  
diplomataként is jelentős szolgálatokat tett Franciaországnak. Idős korában áttért a katolikus hitre, amivel 
protestáns körökben nagy felzúdulást keltett. 1675-ben, a hollandiai háború során egy Koch nevű német 
tüzér által kilőtt ágyúgolyó végzett vele — életében ekkor érte először sérülés — de az egyben halálosnak 
is  bizonyult.  Kovács  Zsolt:  Jean  Bérenger  előadása  Turenne  marsallról  a  Hadtörténeti  Intézetben. 
Hadtörténelmi Közlemények 120. (2007: 1. sz.) 381–383.
1162 Wrede, M.: Das Reich und seine Feinde i. m. 332.
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 12.4 A nijmegeni békekongresszus  

Amikor az európai hatalmak az 1670-es évek közepe körül arra törekedtek,  hogy az 
1672-ben  kezdődött  háborút  egyfelől  Franciaország  és  szövetségesei,  másfelől 
Hollandia,  Spanyolország,  továbbá  a  császár  és  a  Német-római  Birodalom között  a 
nijmegeni  békekongresszuson befejezzék,  akkorra már  a  vesztfáliai  békekongresszus 
idején  fennálló  keretfeltételek  lényegesen  megváltoztak.  Míg  a  pireneusi  békét 
Franciaország  és  Spanyolország  között  még  szigorú  ceremoniális  rangegyenlőség 
alapján kötötték meg, az ezt követő időszakban azonban egyértelművé vált, hogy XIV. 
Lajos  Franciaország  emelkedő  hatalompolitikai  jelentőségének  ceremoniális 
vonatkozásban is érvényt akar szerezni.1163 

A  különböző  országok  diplomatái  már  1675-ben  megállapodtak  a 
békekongresszus  helyszínében,  választásuk  a  hollandiai  Nijmegenre  esett,  amely  az 
Alsó-Rajnánál  található.  II.  Károly  angol  király  elvállalta  a  közvetítői  szerepet,1164 

elsőként az ő egyik követe, Lionel Jenkins érkezett meg Nijmegenbe 1676. január 16-
án, majd az 1676-os esztendő során követték őt Hollandia, Franciaország, Svédország, 
Dánia,  Brandenburg és Spanyolország követei.  I.  Lipót  július  24-én meghatalmazást 
adott  a nijmegeni  béketárgyalásokra  Gurk püspökének,  Johann Goeß grófnak,  Franz 
Ulrich Kinsky grófnak és az udvari tanácsos Theodor Althet Heinrich Stratmannak.1165 

1163 Rohrschneider,  M.:  Präzedenzstreit  i.  m.  234–235.  Így  1661/62-ben  nyíltan  kirobbant  a  francia–
spanyol elsőbbségi vita, melyben nem kevesebbről volt szó, minthogy a francia uralkodó megkísérelte, 
hogy  az  elsőbbségi  kérdést  a  saját  maga  javára  döntse  el.  Ugyanis  a  svéd  nagykövet  nyilvános  
bevonulásánál  Londonban  1661.  október  10-én  erőszakos  összeütközésre  került  sor  Franciaország  és 
Spanyolország között az elsőbbség tekintetében, amely több halálos áldozatot követelt. XIV. Lajos ezt  
követően  háborúval  fenyegette  meg  IV.  Fülöpöt,  amennyiben  Spanyolország  továbbra  is  vitatja 
Franciaország elsőbbségét. A következő évben XIV. Lajos elérte, hogy a spanyol követ a francia udvarnál 
a következő nyilatkozatot tette: „Katolikus Őfelsége elhatározta, hogy minden nagykövetének parancsba 
adja, hogy minden olyan ünnepségen és ceremoniális eseményen,  amelyen XIV. Lajos nagykövetei  is 
részt  vesznek,  ezektől  maradjanak  távol,  és  a  spanyol  miniszterek  sehol  ne  versenyezzenek  francia 
miniszterekkel”.  Ezt  követően  a  francia  király  a  jelenlevő  pápai  nunciushoz  és  más  külföldi 
diplomatákhoz  fordult,  és  utalt  a  spanyol  nagykövet  magyarázatára,  hogy  a  „Katolikus  Király 
nagyköveteinek parancsba adatta, hogy az enyéimnek minden ügyben a rangot átengedje” Uo. 235.
1164 A vesztfáliai békekongresszushoz hasonlóan a franciák és a spanyolok a nijmegeni kongresszuson is 
közvetítőkön — mégpedig az angol  kongresszusi  követeken,  a pápai  nunciuson és a  béketárgyalások  
végső szakaszában a hollandokon – keresztül tárgyaltak egymással. Uo. 236.
1165 Theodor  Althet  Heinrich  von  Stratmann  (1637–1693)  Kleveben  született  egy  jogász  fiaként.  A 
Löweni Egyetemen jogot tanult, majd sógora segítségével először a brandenburgi, majd 1666-tól a pfalz-
neuburgi  választófejedelem szolgálatba  lépett.  A politikailag rendkívül agilis  pfalzi  választófejedelem 
számára Stratmann nélkülözhetetlenné vált, aki a következő években Berlinben, Kleveben és Varsóban 
képviselte a pfalz-neuburgi érdekeket, mielőtt 1672-ben jülich-bergi alkancellárrá nevezték ki. Küldetései  
a Monarchiában azonban ezzel korántsem értek véget. Az 1673. június 6-i vossemi francia–brandenburgi  
különbéke  során  mutatott  sikeres  közvetítése  meghozta  számára  a  nemzetközi  áttörést  a  diplomácia 
színterén,  és  ettől  kezdve  elismert  diplomatává  vált.  Ezután  azonban  sikertelenül  működött  közre 
Franciaországban és Lengyelországban a császár érdekében, amely tárgyalások során egy Bajorországgal  
kötendő  szövetségi  tervezetről  és  a  Spanyolországgal  és  Hollandiával  kötendő  szövetségi  szerződés 
ratifikációjáról volt szó – mindenestre ekkor történt meg az első személyes kapcsolatfelvétel I. Lipót és 
Stratmann között. Stratmannak nagy szerepe volt a császár és ura legidősebb leánya, a pfalz-neuburgi 
Eleonóra  Magdolna  (1655–1720)  között  1676.  december  14-én  Passauban  kötött  házasság  tető  alá 
hozásában.  Az  új  császárné  közbenjárására  Stratmann  megkapta  követi  megbízatását  a  nijmegeni 
békekongresszusra,  ahová  1677.  február  25-én  érkezett  meg.  A  békekongresszus  befejezése  után 
Stratmann  Kölnön  keresztül  Regensburgba  utazott,  ahol  1679  novemberében  átvette  a  Birodalmi 
Fejedelmi Tanács (Fejedelmi Kollégium) vezetését, pontosan azt a funkciót, amelyet elődje, az osztrák 
udvari  kancellárnak  kinevezett  Johann Paul  von Hocher  1663–1665  között  betöltött.  Regensburgban 
Stratmann  csak  viszonylag  rövid  ideig  tartózkodott,  mivel  részt  vett  1681  eleje  óta  császári  követi  
minőségben  a  frankfurti  kongresszus  ülésein,  amely  1682  végére  befejeződött.  Ezután  visszatért 
Regensburgba, azonban Hocher halála után azonnal megkapta a felszólítást, hogy töltse be a helyét. Már 
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Kinsky 1677.  január  5-én,  Stratmann  február  25-én,  Goeß pedig  csak  augusztusban 
érkezett  meg  Nijmegenbe.1166 A császári  követség  titkára  a  pfalzi  választófejedelem 
szolgálatából I. Lipót szolgálatába lépett Johann Friedrich Seilern (1645/46–1715) volt. 
XI. Ince pápa közvetítő szerepet vállalt, és 1677 februárjában elküldte a kongresszusra 
Bevilacqua  nunciust,  aki  minden  erejével  a  keresztény  államok  közötti  béke 
helyreállításáért munkálkodott, hogy ennek megkötése után minél hamarabb el lehessen 
kezdeni a törökök elleni szent háborút.1167 

A Theatrum Europaeumból származó forrásrészlet ismerteti a francia–Habsburg 
békeszerződést aláíró uralkodók címeit, a békekötés helyszínét, és megnevezi a két fél, 
valamint  a  közvetítő  hatalom,  Anglia  diplomatáit  is  azok  pontos  rangjával  együtt: 
„Egyfelől a Legfenségesebb és Leghatalmasabb Fejedelem és Úr, Lipót, választott dicsőséges római  
császár, Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia stb. királya, 
Ausztria  főhercege,  Burgundia,  Brabant,  Stájerország,  Karintia,  Krajna  hercege,  Morvaország 
őrgrófja, Lützenburg, Felső-és Alsó-Szilézia, Württemberg és Teck hercege, Svábország fejedelme, 
Habsburg, Tirol, Rüburg és Görtz grófja, a Szent-római Birodalom őrgrófja Burgauban, továbbá 
Felső-és  Alsó-Lausitzban,  Windische  Markban,  Naonban  és  Salinis  Porosban,  másfelől  a 
Legfenségesebb  és  Leghatalmasabb  Fejedelem  és  Úr,  XIV.  Lajos,  Franciaország  és  Navarra 
királya,  semmit  nem óhajtottak  jobban,  minthogy egy megtörhetetlen  békét  tető  alá hozzanak, 
véget vetve ezzel olyan sok ország és tartomány pusztításának és keresztény vér elfolyásának. Isteni 
jóságból  a  Legfenségesebb  és  Leghatalmasabb  Fejedelem  és  Úr,  II.  Károly,  Anglia  királya 
halhatatlan  dicsőséggel,  törhetetlen  buzgalommal  és  fáradhatatlan  tanácsaival  elvállalta  a 
békeközvetítő feladatát, hogy minél előbb létrejöjjön a közös nyugalom és általános béke. A császár 
és  a  Legkeresztényibb  Király  hozzájárult,  hogy  Nijmegenben,  Gelderlandban  legyen  a 
béketárgyalások helyszíne.  Ezért a fent említett  helyen összegyűltek és  megjelentek  mindkét fél  
kinevezett rendkívüli követei és meghatalmazottai, császári részről a következő személyek: Johann 
úr, Gurk püspöke, a Szent-római Birodalom fejedelme, császári Őfelsége tanácsosa, Franz Ulrich 
Kinsky  úr,  a  Szent-Római  Birodalom  grófja,  Chinitz  és  Tettau  grófja,  Klumetz  ura,  császári  
Őfelsége  titkos  tanácsosa,  királyi  helytartó,  királyi  tartományi  vagy  tartományjogi  ülnök,  a 
fellebbezések elnöke és királyi prefektus Csehországban és Theodor Albrecht von Stratmann úr, 
császári  Őfelsége  birodalmi  udvari  tanácsosa.  A  Legkeresztényibb  Király  részéről  a  következő 
személyek:  Godefroy d’Estrades  úr,1168 gróf,  Franciaország marsallja,  a  királyi  rend lovagja, a 
Legkeresztényibb Király alkirálya Amerikában, Dunkerque városának és erődítményének, továbbá 
minden  hozzátartozó  helynek  a  kormányzója,  Charles  Colbert  úr,  lovag,  Croissy  őrgrófja,  a 
Legkeresztényibb Király titkos és rendkívüli tanácsosa és Jean-Antoine de Mesmes úr,1169 lovag, 

négy héttel később, április 7-én Stratmann bizonyíthatóan részt vett a Titkos Konferencia ülésén, június 
28-án letette az esküjét, mint osztrák udvari kancellár, december 23-án pedig titkos tanácsossá nevezték 
ki. Az időbeli egymásutániság Stratmann esetében különösen figyelemreméltó, mivel világosan mutatja, 
hogy a császár döntése, miszerint egy bizalmasát kinevezi a Titkos Konferenciába, függetlenné vált annak 
korábban betöltött pozíciójától. Eszerint Stratmann már azelőtt a Titkos Konferencia tagjává vált, mielőtt  
osztrák udvari kancellár vagy titkos tanácsos lett volna. Stratmann több mint tíz éven keresztül részt vett a  
Titkos Konferencia ülésein, egészen 1693. október 25-én bekövetkezett haláláig. Sienell, S.: Die Geheime 
Konferenz i.  m. 178–180. Stratmann 1676-ban lépett  először I.  Lipót  szolgálatába,  korábban a pfalz-
neuburgi  Fülöp  Vilmos  alkancellárja  volt.  A  nijmegeni  békekongresszuson  jelenlevő  követ  írt  egy 
röpiratot, amelynek a következő volt a címe:  Az Osztrák-ház birodalmi politikája. Stratmann ebben az 
írásában  kifejtette,  hogy  a  Birodalomban  csak  egy  „Fejedelmi  Állam”  van,  mégpedig  Ausztria,  a  
birodalmi rendek pedig csupán „helyi fejedelmek”. A „Fejedelmi Állam” Ausztriának kell a Birodalom 
vezetését magára vállalnia, és meg kell nyirbálni a birodalmi fejedelmek vesztfáliai béke óta meglevő,  
meglehetősen kiterjedt felségjogait, különösen a külföldi hatalmakkal kötendő szövetségkötés jogát.  A 
legjobb eszköz pedig minderre a Franciaország elleni birodalmi háború.  Klueting, H.: Das Reich i. m. 
208.  
1166 Kinsky 1679. március  17-ig,  Stratmann 1679.  szeptember 8-ig,  míg Goeß 1679.  szeptember 4-ig 
tartózkodott Nijmegenben. Repertorium i. m. 153.  
1167 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 152–153.
1168 Godefroy, d’Estrades gróf (1607–1688), londoni nagykövet, Franciaország marsallja.  Petitfils, J-C.: 
Louis XIV. i. m. 743.
1169 Jean Antoine de Mesmes, d’Avaux gróf (1640–1709), nagykövet, államtanácsos. Uo. 731.
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Avaux grófja, hasonlóképpen a Legkeresztényibb Király titkos és rendkívüli tanácsosa.1170 Nagy-
Britannia  (Anglia,  Skócia  és  Írország)  királya,  mint  közvetítő  részéről:  Laurence  Hyde  úr 
fegyverhordozó,  Wilhelm  Temple  úr  és  Lionel  Jenkins  úr  aranylovagok,  akik  közvetítők,  és 
feladatuk,  hogy  a  béketárgyalások  menetét  az  általános  nyugalom  helyreállítása  érdekében 
megfelelő mederbe tereljék.”1171     

A kongresszus munkálatai csak nagy lassan haladtak előre. Az egész 1676-os 
esztendő protokolláris vitákkal telt el, ceremóniákon, rangbeli elsőbbségeken vitáztak a 
felek.1172 Csak 1677 márciusában kezdődtek meg az érdemi béketárgyalások.1173 

A császári követek Damian von der Leyen mainzi választófejedelemnek1174 írott 
beszámolói hűen tükrözik az 1677-es esztendő béketárgyalásainak főbb történéseit. 

Stratmann 1677. június 4-i jelentése még alapvetően a béketárgyalások kezdetén 
szokásos tapogatózásokról szól, de már jól érezhetően kezdenek kirajzolódni a későbbi 
töréspontok  is,  mint  például  a  birodalmi  rendek  kártérítése,  a  lotaringiai  kérdés,  a 
Hollandiával  kötendő  kereskedelmi  szerződés  ügye,  illetve  a  császári  követ  arról  is 
tájékoztat,  hogy  a  béketárgyalások  kezdetén  még  folyamatosan  érkeznek  a  követek 
Nijmegenbe.

„Nagytiszteletű  méltóságos  választófejedelem!  A  legalázatosabban  jelentem,  hogy  két 
nappal ezelőtt az angol nagykövet, Temple átadta az itt jelenlevő szövetséges követeknek az általuk 
március  3-án  benyújtott  javaslataikra  Franciaország  és  Svédország  részéről  adott  választ.  Ezt 
követően  a  harmadik  angol  követ,  Jenkins  közölte  velem  a  szövetségesek  válaszát,  miszerint 
biztosítják  Önt,  hogy  a  császár  követeivel  folytatott  béketárgyalások  szerint  a  megkárosított 
birodalmi rendeket, és elsősorban Önt jelentős kártérítés illeti meg. Magam részéről támogatni és 
segíteni fogom az ide kirendelt követeket. A lotaringiai felhatalmazás ellen a franciák kifogásokat 
emeltek, és ennélfogva a lotaringiai javaslatot eddig nem vették át, és egyáltalán nem válaszolták 
meg.  A  mindenható  Isten  áldja  meg  a  lotaringiai  herceg  vezette  császári  csapatokat!  A  pápai 
nuncius  tegnapelőtt  reggel  érkezésével  kapcsolatban  tájékoztatott  engem,  hogy  az  itt  jelenlevő 
protestáns vagy evangélikus küldöttek miatt inkognitóban szeretne megérkezni, és itt tartózkodni.  
Mára  várható  de  los  Balbases  márki  is.  Még  egy  nap  van  hátra  a  kereskedelmi  szerződés  
megvitatásáig.  Ajánlom  magam  a  mindenható  Isten  kegyelmébe,  maradok  legalázatosabb 
alattvalója.”1175 

Stratmann  június  22-én  beszámol  a  holland  béketervről  és  a  spanyol  követ, 
Balbases  szokásos  diplomáciai  protokolláris  teendőiről:  „Nagytiszteletű  méltóságos 
választófejedelem! Itt küldöm Önnek a béketervet, ahogyan azt a holland követek átadták az angol 
közvetítőnek. Holnap a spanyol követek1176 meg akarnak jelenni a nyilvánosság előtt, hogy minden 
itt jelenlevő követet a szokásos módon üdvözöljenek, hivatalos látogatáson azonban nem vesznek 

1170 D’Avaux  és  Colbert  1676.  június  14-én,  míg  Estrades  ugyanazon  év  június  28-án  érkezett  meg 
Nijmegenbe.  D’Avaux  1678.  augusztus  10-én  indult  vissza  Párizsba,  míg  Colbert  és  Estrades  a 
spanyolokkal és a császár követeivel való béketárgyalások miatt továbbra is a béketárgyalások helyszínén 
időzött.  D’Avaux  később  1678.  október  1-e  és  1688.  december  15-e  között  Franciaország  hágai 
nagykövete volt. Repertorium i. m. 225.   
1171 TE  XI.  1277.  Temple  1674.  július  15-e  és  1676.  július  3-a  között  rendkívüli  nagykövetként 
tartózkodott  Hágában,  majd  1678.  július  14-én  visszatért  Hollandiába,  amelyet  másodszor  1679. 
augusztus 15-én hagyott el. Hyde 1678. április 20-án érkezett, és már június 21-én visszaindult Londonba, 
de  egy  privátmisszió  keretében  ugyanezen  év  augusztus  26-án  újra  holland  földre  lépett,  és  1678. 
szeptember 23-án indult haza Angliába. Repertorium i. m. 192.     
1172 A  francia  követek  a  kötelező  látogatások  és  viszontlátogatások  tekintetében  egyértelmű  utasítást 
kaptak,  miszerint  azon  követek  látogatását,  akik  először  a  spanyolokat  látogatták  meg,  a  francia 
követeknek vissza kell utasítaniuk. Rohrschneider, M.: Präzedenzstreit i. m. 236.
1173 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 153.
1174 János Fülöp 1673. február 12-én bekövetkezett halála után Lothar  Friedrich von Metternich lett a 
választófejedelem (1673–1675), őt pedig Damian van der Leyden követte, aki 1675. július 3-a és 1678.  
december 6-a között töltötte be ezt a posztot.
1175  Stratmann levele a mainzi választófejedelemnek, 1677. június 4. HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 
11.   
1176 Balbases mellett a nijmegeni béketárgyalásokon résztvevő többi spanyol követ Don Ronquillo Pedro, 
Abreu Carlos és Don Juan Christin Bautista volt. Repertorium i. m. 522.
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részt mindaddig, amíg Spanyolországból nem kapják meg a teljes felhatalmazást. A rá következő 
napon, tehát holnapután, de los Balbases az itt jelenlevő összes nagykövet előtt megteszi a szokásos 
tiszteletbeli  látogatását,  melyen  a  követek  maguk  is  megjelenhetnek,  és  társaloghatnak 
egymással.”1177 

Stratmann  augusztus  13-án  a  császár  által  letartóztatott  Wilhem  Egon  von 
Fürstenberg  strasbourgi  püspök  személye  körüli  vitáról  és  a  harci  cselekmények 
folytatásáról tudósít: „Nagytiszteletű méltóságos választófejedelem! Tegnapelőtt este fogadtam a 
megérkező  Gurk  püspök  urat.  A franciák  Wilhelm Egon von  Fürstenberg  strasbourgi  püspök 
személyét a szövetségesek előtt tisztázni akarták, mivel abban mind az angol közvetítő, mind pedig 
minisztere,  Dücher  tökéletesen  egyetértettek,  és  be  is  bizonyították,  hogy  az  említett  herceg  a 
szövetségesek  és a császár ellensége,  és feltételezésem szerint ez a pont ismét  késleltetni  fogja a 
lotaringiai  javaslatra  adott  francia  választ.  Augusztus  5-én  Vaudémont  herceg1178  lerohanta 
Charleroi-t,  és  másnap  az  orániai  herceg  saját  maga  is  értesült  arról,  hogy  a  város  tényleges 
megszállása  is megkezdődött.  A mindenható Isten áldja meg és  vezérelje  Őfelsége,  a császár és 
szövetségesei  csapatait,  hogy  a  hadjáratot  a  remélt  sikerrel  vigyék  véghez!  Végezetül  ajánlom 
magamat a legnagyobb tisztelettel és alázattal.”1179 

A császári követ október 16-án kelt levelében ugyancsak a lotaringiai kérdéssel 
foglalkozik, ugyanakkor beszámol Orániai Vilmos (1650–1702, 1689-től angol király) 
házasságkötéséről  Stuart  Máriával,  York  hercegének  lányával  (1662–1694)  is: 
„Nagytiszteletű méltóságos választófejedelem! Legutóbbi legalázatosabb levelemben tájékoztattam 
Önt  az  angol  közvetítőhöz  eljuttatott  válaszáról,  melyet  a  lotaringiai  javaslattal  kapcsolatos 
legutóbbi francia nyilatkozatra adtak, és mellékeltem a francia memoriálékat. Ezt a spanyol követ, 
Don Ronquillo  lefordította  latin nyelvre  a pápai  nunciusnak,  amit  nekem felolvastak,  majd  ezt 
követően  diktálásra  is  átadták,  mint  ahogyan  ezt  itt  most  mellékelem.  Az  orániai  herceggel 
kapcsolatban  miután  az  Egyesült  Tartományok  urai  ezt  a  házasságot  jóváhagyták,  és 
engedélyezték, Londonban és Hollandiában megkongatták a harangokat, ünnepi harangjátékokat 
játszottak,  örömtüzeket  gyújtottak,  úgy  hírlik  azonban,  hogy  néhány  holland  bizalmatlanul 
szemlélte a herceg házasságát. Isten óvja őhercegi méltóságát, legalázatosabb szolgájaként ajánlom 
magamat.”1180   

1677/78 folyamán még a katonai helyzet is olyan volt, hogy mindkét fél döntő 
sikerben reménykedhetett.1181 XIV. Lajos is minden erejével fegyverkezett, egy nagyon 
erős  hadsereget  összpontosított  Spanyol-Németalföldön,  és  ezért  hagyta  elveszni 
Messinát és a szicíliai terveit. 1678 márciusában a franciák gond nélkül meghódították 
Gentet és Ypernt.1182 A genti hadjárat alapján határozta meg XIV. Lajos békefeltételeit: 
Svédország  vissza  fogja  kapni  elvesztett  területeit,  Spanyolország  Franciaországnak 
fogja  adni  Aire-t,  Saint-Omert,  Cambrait,  Bouchaint,  Condét  és  Valenciennes-t  és 
mindenekelőtt  Franche-Comtét.  Maastricht  Hollandia  birtokába fog jutni,  de alá kell 
írnia Franciaországgal egy kereskedelmi szerződést. Mindezen megállapodásokat még 
1678.  május  10-e  előtt  szentesíteni  kell.  Ez  az  ultimátum  csupán  Spanyolországot 
érintette súlyosan. Hollandia olyan jó helyzetbe került, hogy egészen augusztus 15-ig 
határidőt kapott a döntésre. A II. Károly angol királynak májusban nyújtott hatalmas 
támogatás  átmenetileg  megerősítette  Angliát.  Mindez  azonban  egyelőre  nem 
valósulhatott meg a Nagy Választófejedelem és Dánia királyának hajthatatlansága miatt, 
akik  nem voltak  hajlandóak  átengedni  Svédországnak  a  meghódított  területeiket.  A 
közvélemény nyomásának hatására Anglia királya Hollandiával július 26-án támadó és 
1177 Stratmann levele a mainzi választófejedelemnek, 1677. június 22. HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 
19.    
1178  Charles Henri de Lorraine, Vaudémont herceg (1649–1723). Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 768.
1179 Stratmann levele a mainzi választófejedelemnek, 1677. augusztus 13. HHStA MEA Friedensakten 69. 
fol. 28.  
1180 Stratmann levele a mainzi választófejedelemnek, 1677. október 16. HHStA MEA Friedensakten 69. 
fol. 51.      
1181 I. Lipót minden reményét a függőben levő katonai akciókba helyezte, így a francia diplomácia sokkal  
könnyebben tudott különbékéket kötni. Maurer, M.: Waffenstillstand  i. m.168.
1182 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 153.
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védelmi  szövetséget  kötött.  A  háború  kiteljesedésének  elkerülését  Svédország 
megértése és a Nijmegenbe küldött  francia követek rugalmassága tette lehetővé.  Bár 
augusztus 14-én az orániai herceg támadást indított a Saint-Denis-i fennsíkon Bergen 
közelében Luxembourg marsall1183 hadserege ellen,  amelyet  a marsall  véres csatában 
visszavert,  azonban  az  ehhez  hasonló  incidensek  már  nem  akadályozták  meg  a 
békeszerződések aláírását.1184 

A holland békepárt egyre inkább teret nyert, Amszterdam kereskedői követelték 
a háború befejezését, amely már évek óta megbénította kereskedelmi tevékenységüket. 
XIV. Lajos felkínálta a hollandoknak a kedvező béke lehetőségét. Kilátásba helyezte 
Maastricht  kiürítését,1185 Hollandia  területi  integritásának  helyreállítását  és  egy 
elfogadható kereskedelmi szerződést.1186 

„Őfelsége, a Legkeresztényibb Király örömmel értesült az Egyesült Tartományok urainak 
leveléből és rendkívüli nagykövetük, de Beverningk úr1187 által nyújtott biztosítékokból, hogy az 
általános békére irányuló szándékuk megegyezik Őfelsége azon vágyával, mellyel Őfelsége mindig 
is  a  béke  megteremtésére  törekedett,  örömmel  látja  továbbá,  hogy  készek  elfogadni  azon 
feltételeket,  melyeket  nekik  Őfelsége  teljhatalmú  nagykövetei  által  Nijmegenben  felkínált.  Az 
említett  Egyesült  Tartományok  urai  szándékának  ismertetésével  egyidejűleg  Beverningk  úr 
megkérte Őfelségét a nevükben, hogy egyezzen bele egy hat hetes tűzszünetbe, amire azért  van 
szükségük,  hogy  ezalatt  tanácskozhassanak  szövetségeseikkel,  és  elnyerjék  beleegyezésüket  egy 
ilyen nagy mű megkötéséhez.  Őfelsége csapatainak jelenlegi helyzete és a bevetésükre kínálkozó 
kedvező alkalom nem tenné lehetővé, hogy Őfelsége elfogadja ezt a javaslatot,  amennyiben az a 
vágya, hogy békét biztosítson Európának, nem kerekedne felül szívében az új hódításokra irányuló 
vágya  felett.  A  béke  megteremtése  érdekében  beleegyezik  a  hat  hetes  fegyverszünetbe,  mely  a 
következő hónap elsején veszi  kezdetét oly módon, ahogyan azt Franciaország és Spanyolország 
között 1668-ban kikötötték. Mivel azonban nem lenne igazságos, hogy Őfelsége ellenségei ezt az időt 
arra  használják  fel,  hogy a  jelenleg  Őfelsége  számára  előnyös  hadihelyzetet  csökkentsék,  ezért 
Őfelsége  arra  kéri  az  Egyesült  Tartományok  mondott  urait,  hogy  ígérjék  meg  neki,  hogy  a 
fegyverszünet  ideje  alatt  igyekeznek  rávenni  szövetségeseiket,  hogy  fogadják  el  Őfelsége  által 
felajánlott feltételeket,  továbbá, hogy sem közvetett,  sem közvetlen módon nem támogatják őket 
Őfelsége vagy szövetségesei ellen e háború folyamán. Ennek fejében Őfelsége kész megújítani velük 
a múlt hónap 18-i levelében tett ígéreteit, melyeket mindig kész megadni Spanyolországnak éppúgy, 
mint  Hollandiának.  Ezt  az  emlékeztetőt  Őfelsége  parancsára  átadták  Beverningk  úrnak,  hogy 
ismertesse  meg  az  Egyesült  Tartományok  uraival  Őfelsége  békeszándékát,  és  hogy  ennek  még 
nagyobb nyomatékot adjon, megbízza Luxembourg herceget, hadserege tábornokát, hogy ebben a 
hónapban  várja  válaszukat  Brüsszel  közelében  azzal  a  paranccsal,  hogy  ez  alatt  az  idő  alatt  
semmilyen erődöt ne támadjon meg.”1188 

Mialatt  a  francia  uralkodó  Hollandia  számára  ilyen  kedvező  ajánlatot  tett, 
ugyanakkor  a  többi  szövetséges  számára  elfogadhatatlannak  tűnő  feltételeket 
támasztott:  kártérítést  követelt  Svédországnak,  a  Fürstenbergeknek,  a  Gottorpoknak, 
Franche-Comté és a nyolc legerősebb spanyol-németalföldi erődítmény átengedését. A 
császárnak  át  kellett  volna  adnia  XIV.  Lajosnak  Freiburgot  vagy  Philippsburgot, 
Lotaringia  vagy  Nancy  is  francia  tulajdonban  maradt  volna,  továbbá  Lotaringián 
keresztül  négy  hadi  út  állt  volna  rendelkezésre  Franciaország  számára.  XIV.  Lajos 
1183 François  Henri  de  Montmorency-Bouteville,  Luxembourg  herceg  (1628–1695),  Franciaország 
marsallja. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 754.
1184 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 382–383.
1185 XIV.  Lajos  azonban  kikötötte,  hogy  Maastrichtban  biztosítani  kell  a  katolikusok  szabad 
vallásgyakorlását. Uo. 383.
1186 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 153. 
1187 A nijmegeni béketárgyalásokon 1676. január 4-e és 1678. augusztus 10-e között Hieronymus van 
Beverningk, Willem van Odijk Nassauheer és Willem van Haren képviselte Hollandiát. Repertorium i. m. 
358.
1188 Őfelsége, a francia király részéről az Egyesült Tartományok rendkívüli nagykövetének, Beverningk  
úrnak  átadott  emlékeztető  (Memoire,  que  le  Roy  a  fait  mettre  entre  le  mains  du  Sr.  Beverning,  
Ambassadeur extraordinaire des Estats Generaux des Provinces Unies vers Sa Majesté), 1678. június 1. 
Camp de Weter, aláírók XIV. Lajos és Arnauld de Pomponne.  HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 92.  
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ezeknek a feltételeknek az elfogadására harminc napot adott a szövetségeseknek, akik 
felháborodásukban válaszra sem méltatták a francia javaslatokat.1189

„Őfelsége jónak találja azt a tervet, hogy a nagykövetek új tárgyalást kezdjenek Freiburg 
és Philippsburg kicseréléséről, feltéve, ha ezt Őfelsége, a császár nagykövetei miharabb elfogadják 
a béke mielőbbi megkötése érdekében. Őfelsége, a Legkeresztényibb Király e háború folyamán úgy 
látta,  hogy  a  Birodalom  fejedelmei  mindennél  jobban  óhajtották  Philippsburg  erődjének 
lerombolását,  ezért hajlandó ebbe beleegyezni azzal a feltétellel,  hogy cserébe hagyják meg neki  
Freiburgot a Breisachból odavezető úttal együtt, valamint egy mérföldnyi területet az erőd körül,  
továbbá  azzal  a  feltétellel,  hogy  Philippsburgot  rombolják  le  porig,  és  adják  vissza  Speyer 
püspökének, anélkül, hogy a császár ott helyőrséget tarthasson fenn.”1190 

Azonban  a  francia  békeajánlattól  elcsábított  hollandok  titkos  különtárgyalás 
útjára  léptek,  hiába  figyelmeztette  őket  a  császár.  Ráadásul  a  spanyol  belpolitikai 
fejlemények következtében Spanyolország is elkezdett ingadozni. Don Juan, IV. Fülöp 
természetes fia eltávolította az udvarból a régens királynőt, IV. Fülöp özvegyét, Mária 
Annát,  és  magához  ragadta  a  hatalmat,  amelynek  megtartása  érdekében 
Franciaországhoz  kezdett  közeledni.  A  háborús  hangulat  csökkenése  után  1678. 
augusztus  10-én  különbéke  jött  létre  Franciaország  és  Hollandia  között,  amelyhez 
szeptember 1-én Spanyolország is csatlakozott.1191

 Az  1678.  augusztus  10-én  Nijmegenben  aláírt  első  három  egyezmény: 
fegyverszünet Svédország és Hollandia között, kereskedelmi és tengerészeti szerződés 
Franciaország  és  Hollandia  között,  végül  a  Legkeresztényibb  Király  és  Hollandia 
közötti béke.1192

„Nagyméltóságú  választófejedelem!  Mellékeljük  a  holland  követek  által  előttünk  eddig 
titokban  tartott,  de  egyébként  már  kinyomtatott  holland  béke-és  kereskedelmi  szerződést.  A 
spanyol szerződéssel kapcsolatban a francia követek mindenféle újabb nehézséget támasztanak, és 
nem csupán az említett Charlemontot és Dinantot, valamint más helyeket akarnak, hanem azok 
teljes és minden oldalról biztosított elcsatolásáig Gentet vagy Charleroi-t vissza akarják tartani,  
majd Spanyolországtól semlegességet akarnak kicsikarni, hogy az ne segítsen a szövetségeseknek, 
különösen  az  utóbbiba  azonban  a  spanyol  követség  nem  egyezik  bele.  A  Bergennél  lezajlott  
szerencsés  ütközetről  a  melléklet  részletesen  beszámol.  A további  sikereket  remélve  mindenről 
beszámolok, ami zajlik.”1193 

„Nagytiszteletű méltóságos választófejedelem! Tegnapelőtt Hyde Angliából ismét Hágába 
érkezett,  és  tegnap reggel  Temple-lel  együtt  közölte  az  Egyesült  Tartományok követeivel,  hogy 
királya  nem  vette  jónéven,  hogy  az  Egyesült  Tartományok  követei  aláírták  a  különbékét 
Franciaországgal,  mielőtt  a  spanyolok  megkötötték  volna,  méghozzá  anélkül,  hogy  a 
békeszerződésben az ismert helyek kiürítésével kapcsolatban a legcsekélyebb említés történt volna. 
Ezek  a  kiürítések  biztosítékul  szolgálnának,  mialatt  Franciaország  Spanyolországgal  szemben 
újabb és újabb, a béketervében nem szereplő követeléseket támaszt.”1194 

1678.  szeptember  17-én  pedig  „behódolt”  Spanyolország,  amikor  Don  Juan 
d’Austria,  legitim fivére,  II.  Károly spanyol  király nevében kénytelen volt  elfogadni 
XIV. Lajos rendkívül kemény követeléseit.  Franche-Comté francia tulajdonba került, 
Spanyol-Németalföldet  ismét  feldarabolták.  Hága  megnyugtatására  Franciaország 
lemondott  a  meghódított  északi  területeiről:  Kortrijkról,  Oudenaardéról,  Ath-ról, 
Binche-ről és Charleroi-ról.1195 A vesztfáliai békekongresszussal szemben Nijmegenben 
sikerült elérni, hogy a francia és spanyol követek 1678. szeptember 17-én aláírjanak egy 
1189 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 153.    
1190 Francia követjelentés Philippsburg és Freiburg kapcsán. Nijmegen, 1678. október 23. HHStA MEA 
Friedensakten 69. fol. 136.
1191 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 153–154. 
1192 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 383. 
1193 Gurk püspök levele a mainzi választófejedelemnek, 1678. augusztus 19. HHStA MEA Friedensakten 
69. fol. 107.
1194 Stratmann levele a mainzi választófejedelemnek, 1678. augusztus 26. HHStA MEA Friedensakten 69. 
fol. 112.
1195 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 383–384. 
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békeszerződést,  amely fontos építőkövét  képezte a nijmegeni  békeműnek.  A holland 
közvetítők nagy gondot fordítottak arra, hogy a szerződések aláírását alapvetően úgy 
alakítsák,  hogy az  újabb  elsőbbségi  vitákat  megakadályozzák.  A békemű  aláírása  a 
követek  szállásának  fogadótermében  történt.  Ebbe  a  terembe  három ajtón  keresztül 
lehetett belépni, közülük kettő egymással szemben helyezkedett el. Ez a két ajtó vezetett 
a szobákhoz, amelyekben a francia és spanyol követek az aláírás előtt tartózkodtak. A 
terem közepén állt  egy hosszú asztal,  amelynek a végén a két holland követ egyike 
mindig jelen volt, azért, hogy ne kerüljön sor vitára a jobb és baloldali elhelyezkedést 
illetően,  ugyanis  a  jobboldali  elhelyezkedés  hagyományosan  magasabbrangúnak 
számított,  mint  a baloldali.  Egy adott  jelre a francia  és spanyol  követek egyidejűleg 
beléptek  az  audienciaszobába,  és  azonos  tempóban  az  asztalhoz  léptek,  ahol 
kölcsönösen  üdvözölték  egymást.  Ezután  helyet  foglaltak  az  asztal  két  egymással 
szemben fekvő oldalán, és egyidejűleg feltették kalapjaikat. Az asztalon már elő volt 
készítve a békeszerződés két példánya, az egyik francia, a másik pedig spanyol nyelven. 
Ezeket  korábban  követségi  titkárok  egymással  egybevetették.  A  spanyol  követek 
aláírták  a  spanyol  nyelven  megszerkesztett  békeszerződést,  amelyen  aláírásukat  a 
jobboldali hasábon helyezték el, ugyanígy cselekedtek a franciák is a francia nyelven 
megszerkesztett  békeszerződéssel.  Ezután  a  békeművet  kicserélték,  és  mindketten  a 
még szabad baloldali  hasábba írták  alá,  ezután  a  követségi  titkárok  a  szerződéseket 
lepecsételték. Ezt követően mindkét követség bókolt egymásnak, és újra visszamentek a 
szobákba, amelyekből beléptek a terembe. Ezáltal a békeszerződés aláírására az aláíró 
hatalmak egyenrangúságának a lehető  legteljesebb figyelembevételével  került  sor.  A 
háborúban  elszenvedett  területi  veszteségek  ellenére  a  békeszerződés  aláírásának 
ceremoniális  elrendezését  a  spanyolok  sikerként  könyvelhették  el,  mivel  az  európai 
nyilvánosság  előtt  láthatóvá  vált,  hogy  Spanyolország  a  hatalmak  hierarchiájában 
semmiképpen sem Franciaország mögött helyezkedik el. Ugyanakkor ez Franciaország 
számára  nem  jelentett  presztízsveszteséget:  területi  vonatkozásban  jelentékeny 
növekedésre tettek szert, továbbá Hollandia után a franciaellenes szövetség egy további 
tagját tudták semlegesíteni.1196 XIV. Lajos így szétrobbantotta a szövetségesek ellene 
kötött koalícióját.1197 

Az augusztus 10-i és szeptember 17-i szerződések stratégiailag nagyon jelentős 
területeket érintettek. Hollandia elvesztett néhány gyarmati területet, Spanyolországnak 
azonban  le  kellett  mondania  Franche-Comtéról  Besançon-nal  együtt,  továbbá  12 
erődített  helyről  Spanyol-Németalföldön  Saint-Omertől  és  Yperntől  kezdve 
Valenciennes-ig  és  Maubeuge-ig  bezárólag.  Ez  nagyon  jelentős  nyereség  volt 
Franciaország számára, mivel nyugaton közvetlen összeköttetésre tettek szert Elzásszal, 
északi  határaikat  pedig  nemcsak  tovább  tolták  előre,  hanem  egy  új  erődökből  álló 
gyűrűvel is biztosították.1198 Franciaország ily módon elkezdte kiépíteni a Vauban által 
1675 óta követelt híres „négyszögletű védelmi rendszert” (pré carré), amely betömte a 
korábbi békeszerződések által  keletkezett  három rést az Escaut, a Sambre és az Aire 
folyók völgyei mentén. XIV. Lajos Saint-Omernek és Aire-sur-la-Lysnek köszönhetően 
teljessé  tette  Artois  „franciává  tételét”.  Flandriában  bekebelezte  Casselt,  Builleau-t, 
Ypres-t,  Werwicket,  Warnetont  és  Popheringe-t  azok  minden  kastélyával  és 
tartozékával  egyetemben.  A  francia  király  rátette  a  kezét  francia  Hainaut-ra  is: 
Valenciennes,  Maubeuge, Cambrai,  Bouchain, Condé-sur-l’Escaut és Bubay egyaránt 
francia  fennhatóság alá  került.  Az északi  határok védelmére  nem maradt  más,  mint 
munkába állítani Vaubant, akinek nem esett  nehezére megerősíteni Menint,  hogy ily 

1196 Rohrschneider, M.: Präzedenzstreit i. m. 236–238.
1197 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 154.
1198 Uo.
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módon pótolja Courtrait,  és jól felfegyverezni Maubeuge-t, hogy ezáltal kompenzálja 
Charleroi  elvesztését.  Philippeville-t  és  Marienbourgot  pedig  ezentúl  Charlemont  is 
megerősítette.1199     

A Hofburgban felmerült  a kérdés,  hogy van-e értelme a háború folytatásának 
most,  hogy Hollandia  és  Spanyolország  is  kiesett,  ráadásul  pénzbeli  támogatásuk  is 
abbamaradt.  A háborús  párthoz  tartozott  Stratmann,  Montecuccoli  vagy a  birodalmi 
alkancellár,  Königsegg  gróf.  Azonban  a  békekötés  mellett  szóltak  súlyos  érvek. 
Bajorország — amely gondosan óvakodott attól, hogy belépjen a háborúba — buzgón 
azon  fáradozott,  hogy a  Német-római  Birodalomban  egy semleges,  harmadik  pártot 
képezzen a béke megkötése érdekében, és ennek a célnak már megnyerte Pfalzot és a 
Szász  Választófejedelemséget.  A  háborús  kimerültség  és  a  különbékekötések  gyors 
hatásai  világosan megmutatkoztak,  amikor  1678 szeptemberében a  választófejedelmi 
kollégium  többsége  a  birodalmi  gyűlésben  Brandenburg  tiltakozása  ellenére 
kinyilvánította  a  fegyverletételt.  Frigyes  Vilmos  brandenburgi  választófejedelem  a 
háború  folytatását  sürgette,  és  kijelentette,  hogy  miután  megalázta  Svédországot,  a 
Rajnánál  folytatja  a  háborút  a  franciák  ellen  szövetségben  a  császári  csapatokkal. 
Azonban Bécsben egyre nagyobb bizalmatlanság alakult ki Brandenburggal szemben, 
mivel Frigyes Vilmos sikerei a Hofburg féltékenységét és félelmét váltották ki. Hocher 
véleménye  szerint  nincs  szükség  egy  új  vandál  királyságra  a  Keleti-tenger 
térségében.1200 Ráadásul a Hofburg vezető politikusai azzal is tisztában voltak, hogy a 
brandenburgi választófejedelem 1678 tavaszán Párizzsal tárgyalásokat kezdeményezett, 
és készen állt arra, hogy Elő-Pomeránia vagy ennek egy részének átengedése fejében 
megegyezzen Franciaországgal.  XIV. Lajos ezt akkor elutasította,  most azonban már 
hajlott egy ilyenfajta megegyezés felé. A béke megkötése mellett szólt a magyarországi 
nyugtalan helyzet és az újra erősödő török veszély is. I. Lipót nehéz helyzetben találta 
magát.  1678 novemberében és decemberében béketervezeteket cseréltek ki a császár, 
Franciaország és Svédország között. 1678 végén I. Lipót elszánta magát a békére.1201 

Azonban a békekötés előtt számos probléma merült fel, ami Mencke leírásaiból 
is kiderül: „Hűen fogunk tudósítani Őfelsége, a császár és Franciaország között kötendő hosszas 
béketárgyalásokról,  úgy  ahogyan  az  ténylegesen  történt.  A  legvitatottabb  pont  a  franciák 
Németországon keresztül történő szabad átvonulása volt. De adódtak ezenkívül más nehézségek is,  
mint  például  a  Fürstenberg  család esete,  mellyel  kapcsolatban a császár  Őfelsége  ragaszkodott 
hozzá, hogy a herceg alázatosan kérjen tőle bocsánatot, és adjon neki nyilvános elégtételt, mivel 
cserbenhagyta  a  császárt.  Franciaország  egyetértett  abban,  hogy  a  birodalmi  küldöttek  kellő 
számban vannak jelen  ahhoz,  hogy a  Birodalom nevében békeszerződést  írhassanak alá.  Mivel 
azonban a  Bouillon  Hercegséget  illetően  nem állapodtak  meg,  a  követek  azt  tanácsolták,  hogy 
mindkét oldal részéről függesszék fel a béketárgyalásokat.”1202 

Az angol  közvetítő,  Lionel  Jenkins  erőfeszítéseinek  köszönhetően  azonban a 
megbeszélések  hamarosan  újra  folytatódtak:  „Az  angol  közvetítő,  Lionel  Jenkins 
fáradhatatlan buzgalmának köszönhetően a béketárgyalások ismét folytatódtak. A pápai nuncius, 
aki eddig különösen szívén viselte, hogy elsimítsa a katolikus fejedelmek közötti nézeteltéréseket, 
aggódván,  hogy  minden  eddigi  fáradozása  eredménytelen  lesz,  rávette  a  lüttichi  küldötteket, 
Charneux és  Vandervecken1203 urakat arra  a nyilatkozatra,  hogy mivel  a béke útjában csupán 

1199 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 384.
1200 A kancellár a török veszélyre és arra hivatkozva, hogy a Franciaország elleni háború folytatása csak 
Brandenburg  előnyére  szolgálna  és  Elő-Pomeránia  megszerzésével  járna  a  számára,  békét  sürgetett.  
Klueting, H.: Das Reich i. m. 208.  
1201 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 154–155. 
1202 Mencke,  J.  B.:  Leben i.  m. 216. Turenne marsall  apja IV.  Henrik bajtársa,  a  hugenotta  Henri  de 
Bouillon marsall volt, aki előnyös házasságával tovább növelte a de la Tour d’Auvergne család birtokait, 
ugyanis  amikor  meghalt  első  felesége,  Charlotte  de  la  Marck,  Turenne  apja  megörökölte  Sedan  és 
Bouillon hercegségét. Kovács Zs.: Jean Bérenger előadása i. m. 381.
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uruknak a Bouillon Hercegségre támasztott igénye áll, ezennel beleegyezésüket adják, hogy ezen 
különleges érdek ne legyen a továbbiakban akadálya a Birodalom jólétének és békéjének.”1204

 12.5 A nijmegeni béke pontjai Franciaország és a Német-római Birodalom között  

A  nijmegeni  béke  a  két  nagyhatalom  között  jelentős  területi  változásokat  hozott, 
különösen  a  Rajna-menti  erődítmények,  Spanyol-Németalföld  és  Franche-Comté 
vonatkozásában.  Emellett  kiemelkedő  jelentőségűek  a  lotaringiai  hercegre  és  a 
Fürstenberg-fivérekre vonatkozó pontok. A nijmegeni béke esetén is kontrollforrásokkal 
—  elsősorban  a  Haus-Hof-und  Staatsarchivban  levő  békeszerződés  alapján  — 
vizsgálom a Theatrum Europaeum hitelességét.   

A nijmegeni békét 1679. február 5-én kötötték meg Franciaország és a Német-
római Birodalom között: „Miután mindent elrendeztek, a követek február 5-én éjfélkor aláírták 
a békét az angolok kivételével, akik nem akarták megengedni a császári követeknek, hogy elsőként 
ők  írják  alá  a  békét,  ezért  megtagadták  a  béke  aláírását,  mivel  úgy  vélték,  hogy  ha  őket  
közvetítőknek tekintik, abban az esetben őket illeti meg az elsőbbség az aláírásnál.”1205  

Két békeszerződést írtak alá: az egyiket a császár és Svédország között a status  
quo ante elveihez való visszatérés alapján, a másikat pedig a Német-római Birodalom és 
Franciaország  között.1206 Ez  utóbbi  gyakorlatilag  a  vesztfáliai  béke  megújítását 
jelentette.1207 

A nijmegeni béke általános határozatai a következők voltak:
• „Tudatjuk mindenkivel, akit illet, hogy a kiváló és nagyhatalmú Lipót császár és birodalmi 

szövetségesei,  valamint a kiváló és nagyhatalmú XIV. Lajos, a Legkeresztényibb Király, 
Isten  kegyelméből  Franciaország  és  Navarra  uralkodója  és  szövetségesei  között  folyó 
háborút  be  szeretnék  fejezni,  meg  akarják  állítani  a  keresztény  vér  kiontását,  oly  sok 
tartomány  pusztulását.  Végre  a  mindenható  Istennek  köszönhetően  a  kiváló  és 
nagyhatalmú  II.  Károly,  Isten  kegyelméből  Nagy-Britannia  királya  folyamatos  jó 
szolgálataival  és  közvetítésével  rávette  Őfelségét,  a  császárt  és  Őfelségét,  a 
Legkeresztényibb  Királyt,  egyezzenek  bele,  hogy  Nijmegen  városa  legyen  a  békekötés 
helyszíne, ahová elküldték az általuk kinevezett teljhatalmú rendkívüli követeiket, akik a 
tárgyalásokat követően Isten nevében megkötötték a kölcsönös barátságon alapuló békét, 
melynek szövege a következő.”1208

• „Ez a keresztényi, általános és örökkétartó béke legyen az igaz és őszinte barátság záloga a 
római császár Őfelsége és a Legkeresztényibb Király között, továbbá örököseik és utódaik 
között,  a  Királyságok  és  Tartományok  között,  továbbá  a  római  császár  Őfelsége 
szövetségesei  között.  A  békébe  bele  kell  foglalni  a  Szent-Római  Birodalom 
választófejedelmeit és rendjeit, azok örököseit és utódait, továbbá a másik fél részéről a 
Legkeresztényibb Király  minden szövetségesét  is.  A békét  őszintén  meg  kell  tartani  és 
ápolni,  ezért  mindkét  fél  részéről  örök  amnesztiát  kell  életbe  léptetni,  és  mindazon 
cselekményeket el kell felejteni, amelyek ennek a háborús nyugtalanságnak a kezdete óta 
megtörténtek, továbbá a másik féllel szembeni követelésekről örökre le kell mondani.”1209 

• „Létrejön egy egyetemes és örök béke, valamint egy igaz és őszinte barátság Őfelsége, a 
császár  és  Őfelsége,  a  Legkeresztényibb  Király  között,  éppúgy,  mint  valamennyi 
szövetségeseik között egyaránt. Ezt a békét örököseik és utódaik őszintén védeni fogják, és  

1203 Laurent  de Charneux és  Ferdinand Vandervecken lüttichi  követek 1678.  december  30-a és  1679. 
február 2-a között vettek részt a nijmegeni békekongresszuson. Repertorium i. m. 296.
1204 Mencke, J. B.: Leben i. m. 218–219.  
1205 Mencke, J. B.: Leben i. m. 219.
1206 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 384.
1207 Redlich,  O.:  Weltmacht  i.  m.  155.  Dániával  és  Münsterrel  Franciaország  és  Svédország  néhány 
hónappal később kötött békét. Klueting, H.: Das Reich i. m. 208.
1208 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159. 
1209 TE XI. 1277–1278.  
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megőrzik  egymás  javára,  előnyére  és  dicsőségére,  hogy  régi  barátságuk  visszanyerje 
tartósságát (1. pont).”1210 

• „Ezzel  a  békével  örök  felejtés  és  megbocsátás  veszi  kezdetét  mindazon  sérelmekkel, 
károkkal,  költségekkel  kapcsolatban,  amit  a  jelen  háború  kezdete  óta  egymástól 
elszenvedtek,  és  semmilyen  ürüggyel  semmilyen  kártérítésre  nem tarthatnak  igényt  (2. 
pont).”1211

• „Annak érdekében,  hogy az  őszinte  barátság  helyreálljon,  és  a  jövőben fennmaradjon, 
Őfelsége, a császár és a Legkeresztényibb Király kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a 
jövőben egymás ellenségeit semmilyen okból vagy ürüggyel nem támogatják, se közvetett 
vagy  közvetlen  módon  nem  segítik  őket  fegyverekkel,  pénzzel,  és  sem  átvonulást,  sem 
visszavonulást országaikon keresztül nem engedélyeznek (3. pont).”1212

• „A jelen  béke  alapját  az  1648.  október  22-én  megkötött  münsteri  béke  képezi,  kivéve 
melyek a következő cikkelyekben megváltozásra kerülnek (4. pont).”1213

• „Az 1648.  október  24-én  Münsterben,  Vesztfáliában  megkötött  béke  képezi  a  jelenlegi 
békekötés alapját, amely a barátság és az általános nyugalom legszilárdabb záloga. Ezért a 
vesztfáliai  béke pontjait jelen békekötésbe is bele kell  foglalni azonkívül,  amelyekben a 
jelenlegi béketárgyalások során megegyeztek.”1214 
A  nijmegeni  békeszerződés  egyik  legjelentősebb  megállapodása  értelmében 

XIV. Lajos lemondott Philippsburgról, viszont megtartotta Freiburgot.1215

• „Mivel az említett  münsteri  békeszerződés alapján Őfelsége,  a Legkeresztényibb Király 
mindörökre  jogot  szerzett,  hogy  helyőrséget  tartson  fenn  Philippsburg  városában  és 
erődjében,  az  említett  erődöt  azonban  jelen  háború  folyamán  a  császár  csapatai 
elfoglalták, ugyanakkor azonban Freiburg városa és  vára Őfelsége,  a Legkeresztényibb 
Király kezére került, a fent nevezett két uralkodó az említett erődökkel kapcsolatban az 
alábbiak szerint rendelkezik (5. pont).”1216 

• „Őfelsége,  a  Legkeresztényibb  Király  saját  és  utódai  nevében  lemond  a  münsteri 
békeszerződés által számára mindörökre biztosított jogokról Philippsburg városában (6. 
pont).”1217

• „A Legkeresztényibb Király maga és utódai nevében lemond, és örökre átadja a római 
császár  Őfelsége  és  utódai  számára  Philippsburg  erődítményét  és  hozzátartozó  részeit 
egészen a Rajna túloldalán felállított sáncokig.”1218 

• „Őfelsége,  a  császár  a saját,  valamint  örökösei  és  utódai  nevében mindörökre átengedi 
Őfelségének,  a  Legkeresztényibb Királynak,  valamint  örököseinek és  utódainak,  annak 
minden jogával,  kiváltságaival  és  előjogaival  Freiburg városát és  annak tartozékait  oly 
módon, hogy a jövőben sem a császár,  sem a Birodalom,  sem az Ausztria-ház bármely 
uralkodója semmilyen követelést nem támaszthat (7. pont).”1219

• „Őcsászári Fensége maga és utódai nevében lemond a Legkeresztényibb Király és utódai 
javára Freiburg kastélyáról és városáról Metzhausen és Kirchzart falvakkal egyetemben, 
azonban  azzal  a  kikötéssel,  hogy  az  említett  város  Osztrák-háztól  korábban  kapott 
privilégiumait és szabadságjogait háborítatlanul meg kell hagyni.”1220 

1210 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159.
1211 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159.
1212 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159.
1213 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159. 
1214 TE XI. 1278.
1215 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 155.
1216 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159.
1217 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159. 
1218 TE XI. 1278.
1219 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159.
1220 TE XI. 1278.
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• „Freiburg városa tartozékaihoz értendő mindaz, ami addig a város tartozékaihoz tartozott. 
Őfelsége, a császár a saját és az Ausztria-ház nevében a maga és örökösei részéről lemond 
minden tulajdonjogáról, javadalmairól, előjogairól ezekkel kapcsolatban (8. pont).”1221

• „Abban is megállapodtak, hogy Breisach városa és Freiburg városa közötti összeköttetés 
biztosítása  céljából  a  császár  Őfelsége  mindenkor  biztosítja  az  áthaladást  Breisachtól 
Freiburgig Őfelsége, a Legkeresztényibb Király alattvalói és csapatai számára, hogy azok 
élelmiszert  és  hadimuníciót  küldhessenek egyik erődből  a másikba tetszésük szerint  (9. 
pont).”1222

• „Azt is határozottan kikötötték, hogy Őfelsége, a császár semmilyen adót nem vethet ki,  
vagy nem emelhet a Breisachból Freiburgba szállított élelmiszerre és hadimunícióra, sem 
pedig a Breisgauból Freiburg városába érkező élelmiszerre, ami elősegíti a helyőrség és a 
lakosság ellátását, és ami különösen a városnak maradt csekély terület miatt nehézségekbe 
ütközne (10. pont).”1223 
A  francia  király  Nijmegenben  megszerezte  Nyugat-Flandria jelentős  részét 

Cambraival,  Valenciennes-nel,  Saint-Omerrel  és  Ypernnel  és  a  Spanyolországhoz 
tartozó  Franche-Comtét,  továbbá megszállási  jogot  kapott  olyan  rajnai  városokban, 
mint például Aachen, Düren, Neuss és Zons.1224 

Hollandia  —  amelynek  megtámadásával  1672-ben  kirobbant  a  háború  — 
területileg csorbítatlan maradt.  Auvergne gróf megkapta Bergen op Zoom grófságot, 
Maastricht  Hollandiához  került,  Orániai  Vilmos  pedig  visszaszerezte  Orange 
fejedelemségét.1225

Lotaringia  V.  (Lotaringiai)  Károly  tulajdonába  került,  mindehhez  még 
megkapta  Toult,  de  át  kellett  engednie  Nancyt  és  Longwyt  (Longwick),  továbbá 
területén négy katonai útvonalat kellett biztosítania francia csapatok számára. A herceg 
azonban ezt nem fogadta el, így Lotaringia francia uralom alatt maradt.1226 XIV. Lajos 
békefeltételeit a lotaringiai herceg olyan megalázóknak tartotta, hogy inkább előnyben 
részesítette  a  császárral  való  szövetség  megőrzését,  és  kitartott  száműzött  állapota 
mellett,  továbbá folytatta  háborúját  Svédország,  a  Nagy Választófejedelem és Dánia 
ellen.1227 

• „A  lotaringiai  herceg,  aki  ebben  a  háborúban  a  császárhoz  csatlakozott,  és  aki  azt 
óhajtotta,  hogy  belekerüljön  ebbe  a  szerződésbe,  visszakapja  mindazon  államokat, 
melyeket  nagybátyja,  Károly  herceg  1670-ben  birtokolt,  amikor  is  Őfelsége,  a 
Legkeresztényibb  Király  csapatai  országa  területére  léptek,  kivéve  a  következő 
cikkelyekben felsorolt változásokat (11. pont).”1228

• „Mivel  a  lotaringiai  herceg  ebben  a  háborúban  a  római  császár  Őfelségének  volt  a 
szövetségese, és Őfelsége követelte, hogy a herceget foglalják bele ebbe a békeszerződésbe,  
ezért  számára,  továbbá  örökösei  és  utódai  számára  szabad  és  háborítatlan  birtoklását 
engedélyezzük mindazon helyeknek és javaknak, amelyeket atyja, Károly herceg 1670-ben 
birtokolt,  és  amelyeket  azonban  azóta  a  Legkeresztényibb  Király  fegyverei  erejével 
elragadott  tőle,  kivéve  a  következő  cikkelyekben  levő  és  megmagyarázandó 
változtatásokat.”1229 

1221 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159.
1222 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159. 
1223 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159.
1224 Klueting, H.: Das Reich i. m. 208.
1225 Maurer, M.: Waffenstillstand i. m. 168. Orániai Vilmost Hollandiában a XIV. Lajos elleni sikerei után 
háborús  hősként  és  felszabadítóként  ünnepelték.  Gyakran  római  vértezetben,  ill.  római  hadvezérként 
ábrázoltatta  magát,  és  saját  megszemélyesítésére  ő  is  antik  mitológiai  hősöket  választott,  mint  pl. 
Mercurius, Herkules vagy XIV. Lajos ellenstilizálásaként Atlast. Tischer, A.: Mars i. m. 198.  
1226 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 155.
1227 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 384.
1228 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159. 
1229 TE XI. 1279.
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• „Nancy városa mindörökre a Francia Koronáé lesz minden hozzá tartozó területtel együtt, 
melyet részletesebben a következő cikkelyek tárgyalnak, a mondott erőd és a hozzátartozó 
területek  mindörökre Őfelsége,  a  Legkeresztényibb Király,  valamint  örökösei  és  utódai 
tulajdonába kerülnek,  és  ennélfogva a  lotaringiai  herceg  a  maga,  valamint  örökösei  és 
utódai  nevében lemond az említett  városra vonatkozó minden jogáról,  fennhatóságáról, 
előjogairól, kiváltságairól (12. pont).”1230

• „Nancy városának örökre a Francia Korona részének kell maradnia, ezért a fent említett  
lotaringiai  herceg  örökösei  és  utódai  nevében  a  legnagyobb  tisztelettel  átadja  azt  a 
Legkeresztényibb Királynak.”1231 

• „Abból a célból,  hogy szabadabbá tegyék a közlekedést  az említett  Nancy városa és az 
Őfelségének  alárendelt  területek  között,  valamint,  hogy  megkönnyítsék  Őfelsége 
csapatainak  áthaladását,  megállapodnak  abban,  hogy  az  Őfelsége  és  a  herceg  által 
kinevezett  biztosok  meghatároznak  egy  fél  mérföld  szélességű  útvonalat,  amely 
Lotaringiában  Nancy  városából  Saint-Didierbe,  egy  másikat,  mely  Nancyból  az  elzászi 
Schlettstadtba, egy harmadikat, mely Nancyból a Burgundiai Grófságban levő Vesoulba és 
végül egy negyediket, mely Nancyból Metzbe vezet (13. pont).”1232

• „A  fent  említett  Nancy  városa  és  a  Francia  Koronának  alárendelt  más  uradalmak  és 
szabad közösségek között a francia katonák könnyebb áthaladását szeretnénk elérni, ezért 
a  Legkeresztényibb  Király  és  az  említett  herceg  által  kinevezett  komisszáriusok  négy 
útvonalat  jelöltek  ki,  amelyeknek  egy  fél  lotaringiai  mérföldet  kell  átfogniuk.  Az  első 
útvonal  a  Szent  Desiderius  templomtól  Nancyba,  a  második  Nancyból  Elzászba,  a 
harmadik ugyancsak Nancy városától a Burgund Grófságban fekvő Besançonig, végül a 
negyedik Nancytól Metzbe vezet.”1233 

• „Mindazon  helyek,  területek,  falvak  és  uradalmak,  melyek  az  említett  fél  mérföldnyi 
szélességű  útvonalon  találhatóak,  Őfelsége,  a  Legkeresztényibb  Király  tulajdonába  és 
fennhatósága alá tartoznak. Az ezen kívül eső területek azonban a korábbihoz hasonlóan 
az említett herceg tulajdonába és fennhatósága alá tartoznak (14. pont).”1234 

• „Az említett herceg mindörökre lemond Longwy városának és a hozzátartozó területeknek 
minden felség-és tulajdonjogáról Őfelsége, a Legkeresztényibb Király javára, aki viszont a 
hercegnek adja a Longwy városával egyenértékű és kiterjedésű egyik püspökséget a három 
közül, amiben majd a biztosok meg fognak egyezni, és melyben a herceg, valamint örökösei 
és  utódai  mindörökre  ugyanazokat  a  jogokat  fogják  birtokolni,  mint  amelyek  Longwy 
városában megillették őket, mielőtt átadták azt Őfelségének (15. pont).”1235

• „Longwy városának hozzátartozó részeivel egyetemben a Legkeresztényibb Királynál kell 
maradnia, és a fent említett hercegnek, továbbá örököseinek és utódainak a jövőben többé 
nem lehet semmiféle joga és követelése a várossal kapcsolatban.”1236 

• „Nancy  városának  átengedéséért  Őfelsége  a  hercegnek  kárpótlásul  átengedi  Toul 
városának  fennhatóságát  és  tulajdonjogát  mindörökre  úgy,  hogy  annak  minden  joga, 
kiváltsága,  fennhatósága  a  herceget,  valamint  örököseit  és  utódait  illessék  meg  (16. 
pont).”1237 

• „A  Legkeresztényibb  Király  Nancy  városáért  cserébe  a  legnagyobb  szívjóságtól 
vezéreltetve  átadja  a  fent  említett  hercegnek,  annak  örököseinek  és  utódainak  Toul 

1230 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159.
1231 TE XI. 1279.
1232 HHStA MEA Friedensakten  69.  fol.  6/159.  A franciák  számára  egy négy és  fél  mérföld  széles,  
keresztalakú  korridort  kellett  a  hercegnek  biztosítania,  amely  Nancyból  kiindulva  Saint-Didieren 
keresztül Elzászban, Besançonban és Metzben végződött. Maurer, M.: Waffenstillstand i. m. 168.
1233 TE XI. 1279.
1234 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159. 
1235 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159.
1236 TE XI. 1279.
1237 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159.
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városát.  A Legkeresztényibb Király jelen szerződésben lemond arról  a jogáról  is,  hogy 
Toul püspökét kinevezze, amelyet neki hajdan IX. Kelemen pápa kölcsönzött.”1238 

• „Megállapodtak arról, hogy Őfelsége és a herceg által kinevezett biztosok fogják kijelölni 
Nancy városához és  Toul  városához csatolt  területeket,  és  kijelölni  azok határait,  hogy 
azok kiterjedésben és értékben egymásnak teljesen megfeleljenek (17. pont).”1239 
Egy pont Bouillon hercegre is vonatkozott: 

• „A  liège-i  püspök  és  herceg,  valamint  Bouillon  herceg  között  régóta  vitatott  Bouillon 
Hercegséget Őfelsége, a Legkeresztényibb Király hatalma és segítsége révén a jelen háború 
folyamán Bouillon herceg visszakapta. Megállapodtak abban, hogy a tulajdonjog a hercegé 
marad,  ugyanakkor  a  liège-i  püspök  megtarthatja  minden  jogát,  melyet  jogi  úton 
érvényesíteni tud. A jelen szerződés ratifikálását követő három hónapon belül meg kell  
nevezni a liège-i püspök és Bouillon herceg közötti nézeteltéréseket, és ebben a városban 
össze  fognak  gyűlni  a  bírák,  hogy  döntést  hozzanak  az  említett  nézeteltérésekről  (20. 
pont).”1240

Wilhelm  Egon  von  Fürstenberget  1674-ben  tartóztatták  le.  Mencke  a 
következőképpen  számol  be  a  kalandregénybe  illő  letartóztatásról,  amelynek 
ismertetése során a Theatrum Europaeum XI. kötetének 564. oldalára hivatkozik. 

„1674-ben  még  a  kölni  békeszerződésekkel  foglalkoztak,  melyeken  Wilhelm  von 
Fürstenberg herceg is részt vett,  azonban személyét sem a császár, sem pedig néhány birodalmi  
rend nem fogadta el, mivel úgy vélték, hogy ő inkább a háború tüzét szítja. Azonban mindezzel nem 
törődve, az említett herceg ott maradt, és időnként a kölni választófejedelemhez utazott. Miután 
császári szempontból a hercegről több vétség is kiderült, a következő vádpontokat emelték ellene: 
1. A herceg a császár vazallusa és örökös alattvalója. 2. A kölni választófejedelmet és a münsteri  
püspököt  a  legveszélyesebb  tervekre  próbálta  rávenni,  és  úgy  irányította  a  Kölni 
Választófejedelemséget, mintha annak ő lenne a vezetője. 3. A császár Őfelségéről társaságban és 
összejöveteleken sértő hangon beszélt. 4. Nem tisztelte a császári tanácsosokat sem. 5. Őfelsége, a 
császár és a Birodalom ellen veszélyes terveket szőtt.  A herceget február 4-én elfogták. Amikor 
szokása szerint ebéd után meglátogatta Masek grófnőt, majd onnan a néptelen utcákon a kertek és  
szőlőshegyek között a Szent Panthaleon kolostorba indult a kölni választófejedelemhez,  hintaját 
három irányból kilenc–tíz császári tiszt hirtelen megközelítette,  a lovak gyeplőit megragadták, a 
kocsist lelőtték, és helyére az egyik császári lovag ült. Egy másik pedig odakiáltott a hercegnek, 
hogy mint  császári  fogoly,  adja meg  magát.  A herceg  emberei  tüzet  nyitottak a támadókra,  és 
közülük néhányat megsebesítettek, vagy megöltek. A herceg kiugrott a hintóból, hogy a csetepaté 
okozta  zűrzavarban  megpróbáljon  kereket  oldani.  Azonban  hamar  körbevették,  és  rászegezett 
puskákkal visszakényszerítették a hintóba. Ezután a herceget előbb Bonnba, majd végül Bécsbe 
szállították, ahol a Titkos Tanácsban halálra ítélték, azonban érdekében fellépett a pápai nuncius, 
és végül az 1679-es nijmegeni békekötés során szabadította ki a francia király. Néhány császári  
miniszter  úgy vélte,  hogy jobb lett  volna a herceget  azonnal  lelőni,  amely  véleményt  a későbbi  
események alátámasztották.”1241 

1238 TE XI. 1279–1280.
1239 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159. 
1240 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159. 
1241 Mencke, J. B.: Leben i. m. 185–187. A Hofburg meg akarta nyerni magának szövetségesként a Kölni 
Választófejedelemséget, ahol az erőtlen Miksa Henrik választófejedelmet Wilhelm Egon von Fürstenberg 
teljesen a maga és Franciaország befolyása alatt tartotta. Lisola fejéből pattant ki a terv, hogy le kellene 
tartóztatni Fürstenberg herceget,  amelyet  1674. február 14-én Kölnben a Grana ezred lovasai végre is 
hajtottak, amikor a herceg hazafelé tartott egy barátnőjénél, von der Mark grófnőnél tett látogatásáról.  
Ennek során a herceg felfegyverzett szolgáit rövid kézitusa után legyűrték, őt magát pedig Bonnba, majd 
Egeren  és  Brünnön  (Brno)  át  Bécsújhelyre  (Wiener  Neustadt)  szállították.  A  herceg  letartóztatása 
természetesen hatalmas feltűnést keltett, már csak azért is, mivel a kölni választófejedelem követeként 
hivatalos volt a kölni békekongresszusra. Másfelől az is vitathatatlan, hogy Fürstenberg annak ellenére,  
hogy  a  Német-római  Birodalom  alattvalója  volt,  a  császárral  és  a  Birodalommal  szemben  francia  
érdekeket  támogatott.  Frigyes  Vilmos  brandenburgi  választófejedelem  például  helyeselte  a  herceg 
letartóztatását. A francia kormány viszont az emberi jogok megsértéséről beszélt, noha korábban ők is  
tervbe  vették  Lisola  kiiktatását,  amint  az  Louvois  Maastricht  kormányzójának  írt  1674.  január  16-i 
parancsából kiderül: „Lisolát a Lüttichből való hazautazása során fogják el, és egyáltalán nem lenne olyan 
nagy  baj,  ha  közben  megölnék,  miközben  kíséretével  együtt  ellenáll”.  I.  Lipót  Fürstenberg  herceg 
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• „François-Egon herceg, strasbourgi érsek, fivére Guilleaume-Egon herceg, unokaöccsük, 
Antoine-Egon herceg, fürstenbergi tartománygróf és az említett Fürstenberg-ház minden 
tagja visszakapja az Érsekséget, az apátságokat, az allódiumokat, továbbá a háború előtti  
hírnevüket,  szabadságukat,  méltóságaikat,  egyházi  javadalmaikat,  tisztségeiket, 
kiváltságaikat,  és  jelen  szerződés  aláírásakor  visszanyerik  teljes  szabadságukat  (21. 
pont).”1242

• „A  római  császár  Őfelsége  beleegyezik,  hogy  Franciscus  Egon  fejedelem,  Strasbourg 
püspöke, és annak fivére, Wilhelm Egon von Fürstenberg herceg minden szolgálójukkal 
egyetemben  visszakapja  minden  korábban  élvezett  jogát  és  hivatalát.  A  fent  említett 
Wilhelm Egon herceget jelen béke aláírását követően szabadon kell engedni.”1243 
A  Fürstenberg  fivéreket,  Franz  és  Wilhelm  Fürstenberget  visszahelyezték 

minden  addig  élvezett  jogaikba.  Wilhelm  von  Fürstenberget  1679.  május  5-én  a 
fogságból szabadon engedték, majd június 7-én Bécsből Regensburgba utazott.1244 

 12.6 A Svédország és a Német-római Birodalom között létrejött megállapodás  

A  császár  és  Svédország  közötti  békében  Svédország  megkapta  a  Német-római 
Birodalomban 1648-ban megállapított területeit.1245

• „Mindazon megállapodásokat, amelyek létrejöttek egyfelől a római császár Őfelsége és a 
Birodalom, másfelől pedig a Svéd Királyság és a svéd király, mint Gottorp hercege között, 
jelen szerződésbe bele kell foglalni.”1246

• „Holstein-Gottorp hercegét is bele kell vonni ebbe a szerződésbe, és minden félnek arra 
kell törekednie, hogy a Svédország, Dánia, Brandenburg stb. közötti háború véget érjen, a 
franciák  pedig  Chastelet-ben,  Aachenben  és  más  helyeken  helyőrséget  tarthassanak 
fenn.”1247 
A  császár  továbbá  kötelezte  magát,  hogy  Brandenburgnak  és  a  még 

Franciaország  szövetségese,  Svédország  ellen  harcoló  fejedelmeknek  nem  nyújt 
segítséget,  Franciaországot  pedig  megilleti  az  a  jog,  hogy  nyolc  erődített  helyet  a 
Német-római Birodalom nyugati részén hadműveleti bázisként használjon.1248

• „Mivel a háború még folytatódik Svédország és ellenségei között, akik egyúttal Őfelsége, a 
Legkeresztényibb  Király  ellenségei  is,  Őfelsége,  a  császár  jelen  szerződés  harmadik 

letartóztatásáért  köszönetet  mondott  Lisolának,  míg  XIV.  Lajos  visszahívta  delegációját  a  kölni 
kongresszusról, amely így véget ért. A Napkirály ugyanis a tárgyalások folytatásának feltételéül szabta 
Fürstenberg  szabadon  bocsátását  vagy  legalább  a  foglyok  átengedését  egy  semleges  hatalomnak.  A 
herceg ügyével a nijmegeni békekongresszuson is foglalkoztak, és végül 1679-ben bocsátották szabadon 
a béke megkötése után.  Redlich, O.: Weltmacht i. m. 125–126. 1674. május 24-én a birodalmi gyűlés 
kinyilvánította a Franciaország elleni háborút. A franciák határsértései miatt a korabeli publicisztikában 
egyfajta birodalmi patrióta hullám volt megfigyelhető. Ehhez hozzájárult a Német-római Birodalommal 
való  azonosulás  tudata,  míg  XIV.  Lajos  a  Német-római  Birodalom  ellenségeként  jelent  meg  a 
publicisztikában. A császár, mint a Német-római Birodalom védelmezője tekintélyt szerzett magának, a 
Német-római  Birodalom  pedig  egységesen  felsorakozott  mögé.  I.  Lipót  ebben  a  helyzetben  azt  is 
megengedhette magának, hogy a kölni választófejedelmi minisztert, Wilhelm Egon von Fürstenberget a 
semleges Köln birodalmi városában letartóztassa, és Ausztriába vitesse. A herceget Bécsújhelyen halálra 
ítélték. A Franciaországot támogató politikának ezt az élharcosát a nijmegeni békekötésig szigorú őrizet  
alatt tartották, míg fivérét, Franz Egon von Fürstenberget ezalatt 1673-ban Párizsban sikerült biztonságba 
helyezni. Klueting, H.: Das Reich i. m. 207.
1242 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159. 
1243 TE XI. 1280.
1244 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 155.
1245 Maurer, M.: Waffenstillstand i. m. 169.
1246 TE XI. 1281. 
1247 Mencke, J. B.: Leben i. m. 221–222.
1248 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 155.
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cikkelyének  és  annak  a  cikkelynek  megfelelően,  melyet  nagykövetei  és  teljhatalmú 
megbízottai a mai napon Svédország teljhatalmú nagyköveteivel aláírtak, kötelezi magát, 
hogy  semmilyen  közvetett  vagy  közvetlen  segítséget  nem  nyújt  Őfelsége,  a 
Legkeresztényibb  Király,  valamint  Őfelsége,  Svédország  királya  ellenségeinek  (23. 
pont).”1249

A  kontrollforrások  segítségével  ezúttal  is  megállapítható,  hogy  az  általuk 
ismertetett  békepontok  szövege  szinte  teljesen  megegyezik  a  Theatrum  Europaeum 
szövegével, mely hitelesen adta vissza a békekötés pontjait,  nyilvánvalóan az eredeti 
békeszerződés teljes szövegét véve alapul. 

 12.7 A Saint-Germaini béke Franciaország, Svédország és Brandenburg között  

Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem még egyedül is folytatta a harcot, sőt 
éppen ezekben a napokban vállalkozott egy téli hadjáratra Poroszországban, azonban 
egy idő után Franciaország túlhatalma őt is legyűrte, és 1679. június 29-én megkötötte 
Franciaországgal a Saint-Germaini békét. Ebben le kellett mondania Elő-Pomerániáról 
és a rendkívül értékes Stettinről. A választófejedelem mindezért minden felelősséget a 
császárra és a szövetségesekre hárított, elfeledkezve arról, hogy ő volt az, aki 1673-ban 
aláírta a vossemi szerződést, és 1678 tavaszán készen állt arra, hogy Franciaországgal 
különbékét kössön.1250 

• „A jövőben szilárd és tartós béke és barátság lesz a Legkeresztényibb Király, a svéd király 
és  a  brandenburgi  választófejedelem,  valamint  utódaik,  királyságaik,  országaik  és 
alattvalóik között. Szabadon kereskedhetnek egymással szárazföldön és vízen (1. pont).

• Örök  amnesztia  és  felejtés  mindazzal  kapcsolatban,  amit  egyik  vagy  másik  részről  a 
háború folyamán elkövettek (2. pont).

• Minden ellenségeskedés megszűnik a felek között tíz napon belül vagy legkésőbb a jelen 
szerződés  aláírását követően.  Értesíteni  kell  a  tábornokokat,  akik egyik vagy másik  fél 
hadseregeit  vezetik,  hogy  csapataikat  vonják  ki  azokból  az  országokból,  melyeket 
elfoglaltak, jelen szerződés ratifikációinak kicseréléséig (3. pont).

• Mivel  a  vesztfáliai  békeszerződéseket  mindig  úgy  kell  tekinteni,  mint  a  béke  és  a 
köznyugalom legbiztosabb és legszilárdabb alapját, és mivel Őfelsége, a Legkeresztényibb 
Király mindenkor, még a háború folyamán is úgy nyilatkozott, hogy az a szándéka, hogy a 
vesztfáliai  békeszerződések  teljességgel  érvényben  maradjanak,  és  mivel  mind  a  svéd 
király,  mind pedig a  brandenburgi  választófejedelem hasonlóképpen nyilatkozott,  jelen 
cikkelyben  határozottan  kikötik,  hogy  az  1648-ban  megkötött  münsteri  és  osnabrücki 
szerződések  teljesen  érvényben  maradnak,  és  szinte  szóról-szóra  bekerülnek  a  jelen 
szerződésbe, kivéve az alábbi cikkelyekben felsorolt változásokat (4. pont).

• A brandenburgi  választófejedelem jelen  szerződésben megígéri,  hogy visszaadja  a  svéd 
királynak  mindazt,  amit  Pomerániában  csapataival  elfoglalt,  nevezetesen  Stralsund  és 
Stettin  városát, valamint általában mindazokat a területeket, amelyeket a Birodalomban a 
vesztfáliai békeszerződésben a Svéd Koronának átengedtek (5. pont). 

• Azonban a jószomszédság fenntartása és  a jövőbeli  nézeteltérések elkerülése  érdekében 
szükséges, hogy új határokat jelöljenek ki Pomerániában az alábbiak szerint (6. pont).

• Minden Oderán-túli terület, melyet a Svéd Korona akár a vesztfáliai békeszerződés, akár 
az 1653-as stettini szerződés alapján birtokolt, ezentúl teljes felségjogával a brandenburgi 
választófejedelemhez  tartoznak,  kivéve  Cammin  és  Gollnau  városokat  a  hozzátartozó 
területekkel együtt (7. pont).  

• Mivel  azonban  Gollnau  városa  és  a  hozzátartozó  területek  a  brandenburgi 
választófejedelemnél maradó területek közé vannak ékelődve, és mivel szerette volna, hogy 

1249 HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 6/159.
1250 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 156.
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átengedjék  neki,  megállapodtak,  hogy  az  említett  Gollnau  városát  és  a  hozzátartozó 
területeket meghagyják neki, cserébe viszont 50000 ecu-t kell a svéd királynak fizetnie (8. 
pont).

• Jelen  szerződésben  megállapodtak,  hogy a  svéd  király  lemond  minden jogáról,  ami  az 
1653-as stettini szerződés alapján Pomerániában az Oderán-túli területek kikötői díjából őt 
és a brandenburgi választófejedelmet együttesen illette meg (9. pont).

• A  svéd  király  mind  a  maga,  mind  örökösei  és  utódai  nevében  lemond,  és  átengedi 
mindörökre a brandenburgi választófejedelemnek, örököseinek és utódainak a vesztfáliai 
békeszerződés,  valamint  az  1653-as  stettini  szerződés  alapján hozzátartozó  Oderán-túli 
területeket,  és  megosztja  vele  a  pomerániai  kikötők  kikötői  díját,  kivéve  Cammin  és 
Gollnau városát (10. pont).

• A svéd király beleegyezik, hogy a jelen szerződésben a brandenburgi választófejedelemnek 
átadott területek és városok hűbéresei és alattvalói mostantól fogva mindörökre felmentést 
kapjanak a neki tett  hűbéresküjük és a vele szembeni  hűbéri kötelezettségeik alól,  és a 
jövőben a brandenburgi választófejedelem fennhatósága alá kerüljenek (11. pont).

• Az  Odera  folyó  a  vesztfáliai  békeszerződés  rendelkezései  alapján  mindörökre  a  Svéd 
Korona  fennhatósága  alá  tartozik,  és  a  brandenburgi  választófejedelem  semmilyen 
erődítményt nem építhet, és nem erősíthet meg (12. pont).

• Miután  Őfelsége,  a  Legkeresztényibb  Király  és  a  brandenburgi  választófejedelem 
ratifikálták a szerződést, Őfelsége minden csapatát kivonja az említett választófejedelem 
azon  területeiről,  melyeket  elfoglalt  ezerfőnyi  lovashadtest  kivételével,  melyet  Wesel  és 
Lippstadt  erődítményeiben  tart  fenn  egészen  addig,  amíg  a  jelen  szerződés  teljes 
végrehajtása a svéd királyra vonatkozóan nem történt meg. Ezt követően teljes mértékben 
kivonja csapatait a brandenburgi választófejedelem területéről. Addig azonban Wesel és 
Lippstadt  városai  továbbra  is  gondoskodni  kötelesek  az  említett  lovashadtest 
elszállásolásáról és ellátásáról (13. pont).  

• Megállapodtak  és  kikötötték,  hogy  mihelyt  a  svéd  király  és  a  brandenburgi 
választófejedelem  ratifikálta  a  békeszerződést,  az  említett  választófejedelem  kivonja 
csapatait a svéd királyt megillető területekről, azonban az erődítményekben meghagyja a 
helyőrséget, kétezer főnyi lovashadtestet, Stettinben pedig 1200 főt, egészen addig, amíg a 
svéd király nem küld csapatokat, hogy birtokba vegye az említett erődöket (14. pont).

• A brandenburgi választófejedelemnek megengedik, hogy már megelőzőleg visszavonja az 
említett erődökből az összes ágyút és hadifelszerelést, melyet odavitetett, azonban ott kell 
hagynia azt a tüzérségi és hadifelszerelést, ami a Svéd Koronáé volt, valamint azt, ami a 
jelen békeszerződés aláírása napján még ott van (15. pont).

• Mivel  a  brandenburgi  választófejedelem  nyomatékosan  kérte  Őfelségét,  a 
Legkeresztényibb Királyt,  hogy egyúttal  a  Dánia  ellen  folytatott  háborút  is  fejezze  be, 
ugyanis  a  választófejedelem  szoros  szövetségben  van  Dániával,  és  mivel  a  dán  király 
kifejezte  azt  az  óhaját,  hogy  szeretné  visszaállítani  a  régi  barátságot  és  szövetséget 
Franciaországgal,  Őfelsége,  a  Legkeresztényibb  Király  kijelentette,  hogy  örömére 
szolgálna a béke megkötése a kereszténység egyetemes érdekében, feltéve, hogy az egyúttal 
Svédországgal  is  létrejön.  Feltételül  szabta  továbbá,  hogy az  említett  választófejedelem 
kötelezi  magát,  hogy  semmilyen  közvetett  vagy  közvetlen  segítséget  nem  nyújt  a  dán 
királynak,  amennyiben továbbra is  háborúban állna Franciaországgal  és  Svédországgal 
(16. pont). 

• Őfelsége,  a  Legkeresztényibb  Király  kötelezi  magát,  hogy  megszerzi  a  svéd  király 
beleegyezését  a  jelen  szerződésbe,  és  az  aláírástól  számított  három  hónapon  belül  a 
ratifikációt  is.  Ameddig  a  választófejedelem  nem kapja  meg  a  ratifikációt,  addig  nem 
köteles átadni Svéd-Pomerániát. (17. pont).
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• Őfelsége, a Legkeresztényibb Király és a brandenburgi választófejedelem egy hónap múlva 
ratifikálják a szerződést, míg Őfelsége, a svéd király és az említett választófejedelem között 
ez három hónap múlva történik meg (18. pont).”1251 
Frigyes Vilmos ezután megkezdte a Franciaországhoz való közeledést, amelynek 

eredményeként  1679.  október  25-én  ugyancsak  Saint-Germainben  titkos  szövetséget 
kötött  XIV.  Lajossal.  Ennek  értelmében  országa  területén  szabad  áthaladást 
engedélyezett a francia csapatoknak, és ígéretet tett arra, hogy egy jövendőbeli király 
vagy  császárválasztásnál  a  Habsburg-ház  jelöltjének  minden  erejével  ellenszegül, 
ellenben  teljes  mellszélességgel  támogatni  fogja  XIV.  Lajost,  a  dauphint  vagy 
bármilyen  más  francia  jelöltet.  Néhány  héttel  később  János  György  szász 
választófejedelem  ugyancsak  elkötelezte  magát  Franciaország  mellett,  és  mivel 
Ferdinand  Maria  bajor  választófejedelem  már  1670-ben  szerződést  írt  alá  a 
Napkirállyal,  így  XIV.  Lajos  elmondhatta,  hogy  a  három  legjelentősebb  német 
választófejedelem meghajolt akarata előtt.1252 

Végül az 1679 novemberi fontainebleau-i szerződés értelmében Dánia minden 
ellenvetés  nélkül  elfogadta  a  francia  ultimátumot.  Az  északi  békének  az  volt  a 
rendeltetése, hogy Franciaországot szövetségesei védelmezőjeként állítsa be. Az északi 
béke a Nijmegenben megkezdett folyamat betetőzése volt.1253 

 12.8 A nijmegeni béke értékelése   

I. Lipót mélyen megalázottnak érezte magát a kényszerből ráerőltetett  békeszerződés 
miatt, és semmiféle szerencsekívánatot nem volt hajlandó elfogadni. Ezzel ellentétben 
Regensburgban a  birodalmi  rendek dicsérték  a  békekötést,  sőt  Münchenben a  békét 
díszkivilágítással ünnepelték meg. Ez is mutatja, hogy éppen a Német-római Birodalom 
megosztottsága,  a  belső  szétszakadozottság  volt  az  egyik  fő  oka  Franciaország 
diadalának.1254 A császár  meghatalmazottain  keresztül  kötötte  meg  a  békét,  anélkül, 
hogy erre bármiféle felhatalmazást kapott volna a birodalmi rendektől, ami a vesztfáliai 
béke  megsértését  jelentette.  Mindezt  I.  Lipót  a  nagy  sietséggel  magyarázta,  és  a 
békekötés után a birodalmi gyűlés csak néhány héttel  később fogadta el a nijmegeni 
békekötést. Mindenesetre a gyorsan megkötött béke arra utal, hogy a birodalmi rendek 
kizárásával a császár Nijmegenben a saját pozícióit akarta erősíteni a Birodalmon belül. 
Volker Press szerint I. Lipót 1679-ben mint a „Birodalom szószólója” léphetett fel, és a 
német  történész  ebben  a  „császári  pozíció  megerősödését”  látta.  Ezzel  szemben  az 
ugyancsak német történész,  Karl  Otmar von Aretin a nijmegeni  békét a „Császárság 
második nagy vereségeként” tartja számon, „amely 1648 óta érte a Birodalmat”.  Ezt 
igazolják Franciaország jelentős területi szerzeményei, továbbá az a tény, hogy az 1673-
ban kötött különbékékkel XIV. Lajos szétrobbantotta I. Lipótnak a fontosabb birodalmi 
rendekkel létrehozott szövetségkötéseit. Aretin továbbá kitér arra is, hogy a nijmegeni 
béke  után  a  Német-római  Birodalomban  a  császárral  szembeni  bizalmatlanság 
növekedett, mivel nyilvánvalóvá vált a tehetetlensége Franciaországgal szemben, akitől 
nem képes megvédeni a Birodalmat. I. Lipót számára a nijmegeni béke fordulópontot 

1251 A szerződés helye és kelte Saint-Germain-en-Laye,  1679. június 29. Az aláírók pedig Arnauld de 
Pomponne  és  F.  Meinders  (Franz  von  Meinders  már  1673-ban  részt  vett  a  vossemi  különbéke 
tárgyalásain,  1679.  február  23-a  és  július  1-e  között  pedig  különleges  követi  megbízást  kapott  a 
Franciaországgal és Svédországgal kötendő Saint-Germaini béke megkötésére. Repertorium i. m. 37.).  
HHStA MEA Friedensakten 69. fol. 232. 
1252 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 156.
1253 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 384–385. 
1254 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 155–156.
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jelentett.  A  brandenburgi,  a  szász  és  a  bajor  választófejedelem  a  császár  iránti 
bizalmatlansága  miatt  kapcsolatokat  keresett  Franciaországgal,  és  a  titkos 
szerződésekben (1673) beleegyezésüket  adták,  hogy a jövőben egyetlen egy császárt 
sem választanak meg, aki a Habsburg-házból való. Azonban a három választófejedelem 
ezzel  eljátszotta  a  vesztfáliai  béke által  kínált  lehetőséget  a Német-római  Birodalom 
föderalisztikus átalakítására. Ráadásul megrótták a császárt habozása miatt, hogy részt 
vegyen  a  Német-római  Birodalom  védelmében  egy,  a  Birodalmi  Körökre  épített 
birodalmi  védelmi  szervezet  kiépítésében,  amely  csak  az  1681.  évi  Birodalmi  Hadi 
Alkotmánnyal valósult meg.1255 

A  Német-római  Birodalomban  a  nijmegeni  béke  megítélése  nagyon  negatív 
volt.1256 A francia királlyal  vívott háború a szövetségesek kezdeti sikerei után hosszú 
összecsapássá fejlődött, amely során egyik oldal sem tudott átütő sikereket elérni. Míg a 
hollandok  kereskedelempolitikai  érdekekből  hajlottak  a  békekötés  felé,  addig  a 
birodalmi csapatok tovább harcoltak az elmúlt években elvesztett területeken (Elzász, 
Lotaringia, Rajna-vidék). Hollandia számára ezért kézenfekvőnek tűnt egy különbéke 
megkötése,  mialatt  a  császár  a  már  1677  óta  Nijmegenben  folyó  béketárgyalások 
ellenére  remélte,  hogy  sikereket  érhet  el  a  csatatéren,  amelyek  tárgyalási  pozícióit 
jelentősen feljavíthatják. Azonban mindez a császárnak csak újabb hátrányokat okozott. 
A Német-római Birodalom kitűzött céljai, hogy legalább részben elérjék az elvesztett 
területek visszaszolgáltatását, nem váltak valóra. I. Lipótnak teljesítenie kellett a francia 
békefeltételeket,  sőt újabb területi  veszteségekkel  fejezte  be a háborút.  A fenti  okok 
miatt I. Lipót uralkodásának mélypontjaként lehet értékelni a nijmegeni békeszerződést, 
amely megnyilvánult a korabeli publicisztikában is. A röpiratok világos és egyértelmű 
kritikákat  fogalmaztak  meg  a  békével  kapcsolatban.  Már  a  béke  megkötése  előtt  is 
kritizálták a hollandokat különbéke törekvéseik miatt.  A röpiratszerzők szerint ennek 
ellenére  a  császárnak  tekintettel  kell  lennie  arra,  hogy  a  Német-római  Birodalom 
elkötelezte magát a hollandok szabadsága mellett. Érthetetlennek tartották a békekötés 
alatt  a  hatalmak  rangsorvitáit  is.  A  kritikák  a  császárt  és  tanácsadóit  egyértelműen 
bírálták. A röpiratokkal ellentétben az újságokban azonban nem lehetett éles kritikákat 
megfigyelni,  mindössze enyhe „rosszallást”. Sőt volt olyan újság, amely a nijmegeni 
békekötést pozitívan értékelte (a müncheni  Mercuri Relation). A békével kapcsolatos 
képi ábrázolások főleg Franciaországban és Hollandiában jelentek meg, ahol örömteli 
eseménynek tekintették. Hollandiában különösen sok érmét vertek erre az alkalomra. A 
Német-római Birodalomban viszont alig lehetett ezzel kapcsolatos érméket találni, és 
illusztrált egylapos nyomtatványokat is csak kis számban adtak ki.1257        

A nijmegeni békét hagyományosan XIV. Lajos diadalaként értékelik, mint aki 
ezzel elérte hatalmának csúcspontját Európában.1258 Ez a vélekedés abból a szempontból 
mindenképpen  jogos,  hogy  Franciaország  Nijmegenben  tekintélyes  területi 
nyereségekre tett szert.1259 Ráadásul történelmi jogokra hivatkozva megszerzett a francia 
határhoz közeli birodalmi területeket is: keleten a Mosel és a Rajna közötti részeket, 
1255 Klueting, H.: Das Reich i. m. 208–209.
1256 A  nijmegeni  béke  propagandájában  ugyan  ismét  megjelent  a  remény,  hogy  egy  hosszabb  távú 
rendezési tervet sikerült kialakítani, de ennek a békekötésnek a korabeli német publicisztikában nem volt 
látványos dicsőítése, hiszen XIV. Lajos külpolitikai jelentősége folyamatosan növekedett.  G. Etényi N.: 
Pamflet i. m. 100–101.  
1257 Schumann, J.: Die andere Sonne i. m. 160─171.
1258 Erről tanúskodik az Európa-szerte sok vitát kiváltó szobor a Győzelem terén (Place des Victoires),  
amely XIV. Lajost ábrázolta, mint aki legyőzte a Hármasszövetség (1668) cerberusát. A szobor talapzatán 
négy rabszolgát formáltak meg, akik a Német-római Birodalmat, az Oszmán Birodalmat, Spanyolországot 
és  Hollandiát  szimbolizálták,  egy  relief  pedig a svéd  királyra  utalt,  mint  aki  kéri  XIV.  Lajost,  hogy 
csatlakozhasson hozzá. Wrede, M.: Das Reich und seine Feinde i. m. 334.  
1259 Maurer, M.: Waffenstillstand i. m. 169.
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északon pedig Spanyol-Németalföldből a Schelde és a Maas mentén kihasított vidéket. 
Ez  utóbbi  egyben  Spanyol-Németalföld  déli  erődrendszerének  birtokba  vételét  is 
jelentette,  amely  ettől  kezdve  a  francia  terjeszkedési  törekvések  katonai 
támaszpontjaként  is  szolgált.  Ennek  következtében  ezután  még  olyan  jelentős 
tartományok  uralkodói  is  kénytelenek  voltak  elismerni  XIV.  Lajos  hűbéri 
fennhatóságát, mint a württembergi herceg vagy a svéd király.1260 Másfelől azonban azt 
is figyelembe kell venni, hogy XIV. Lajos eredeti célját, Hollandia térdre kényszerítését 
nem  érte  el,  és  hogy  ez  a  háború  Franciaország  katonai  és  pénzügyi  erejét  olyan 
mértékben  túlfeszítette,  hogy  Bretagne-ban  és  Guyenne-ben  belső  nyugtalanságok 
törtek ki.1261

Ráadásul a nijmegeni békével nem sikerült elérni az európai viszonyok tartós 
rendezését.  Ennek  fő  okai  között  szerepel  néhány  területi  kérdés  tisztázatlansága 
(Elzász, Lotaringia), illetve átmeneti jellege (Philippsburg vagy Freiburg). XIV. Lajos 
hatalma a belső nehézségek ellenére töretlen maradt, és várható volt, hogy expanziós 
politikáját folytatni fogja. Mindehhez társult, hogy mind a Német-római Birodalomban, 
mind pedig Angliában bármikor új politikai helyzet állhatott elő. Angliában szemben 
állt  egymással  a  franciabarát,  katolikus  király,  II.  (Stuart)  Jakab és  a franciaellenes, 
protestáns  Parlament.  A  Birodalomban  a  császárban  csalódott  brandenburgi 
választófejedelem 1679-ben pártot váltott, és a Napkirály oldalára ált. Másfelől azonban 
1680/81-ben a szász és a bajor választófejedelem, valamint a Braunschweig-kalenbergi 
herceg utódai szakítottak elődeik franciabarát politikájával, és I. Lipót pártjára álltak. A 
hatalmi  egyensúly  megbomlásával  fenyegetett  továbbá  az  oszmánok  támadása  a 
Balkánon, ami a Habsburgokat keleten lekötötte.1262  

Ennek ellenére Nijmegen után XIV. Lajos „zenitjének a csúcsán” állt, I. Lipót 
elfogadta  Franciaország  összes  diplomáciai  követelését.  Párizs  városa  odaítélte  a 
királynak  a  „Le Grand” titulust,  ezután  elválaszthatatlanul  ott  volt  a  neve  mellett  a 
festett  vagy  vésett  feliratokon,  reliefeken,  emlékműveken,  pénzérméken  és  egyéb 
érméken. A spanyol uralkodó beleegyezett, hogy 1679. augusztus 31-én feleségül veszi 
„Monsieur” leányát,  Mária Lujzát.1263 Úgy tűnt,  hogy Európa a „francia óra” szerint 
halad.  A talpnyalók versengtek  XIV. Lajos kegyeinek keresésében és  a bókolásban, 
egymást felülmúlva az uralkodó magasztalásában.1264    

1260 Kalmár J.: A spanyol örökösödési háború i. m. 72.
1261 Maurer, M.: Waffenstillstand i. m. 169. 
1262 Uo. 
1263 Marie-Louise d’Orléans (1662–1689), Orléans-i Fülöp és Angliai Henrietta leánya, 1679-től kezdve 
Spanyolország királynéja. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 759.  
1264 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 385.  Az emlékiratíró, Choisy abbé így hízelgett a királynak: „A király, 
„Louis Le Grand” elnevezés azt jelenti nekünk, hogy a legeslegelső, aki a nijmegeni békével eljutott az 
emberi dicsőség csúcsára. Miután ezerszer tanúságot tett hadvezetési képességeiről és emberi értékeiről, 
győzelmei  csúcsán maga tette le a fegyvert,  és megelégelve hódításait,  békét adott Európának a neki  
tetsző feltételekkel”. Choisy: Mémoires. Paris 1979. Uo. Voltaire később így vélekedett a nijmegeni béke 
utáni helyzetről: „Ebben az időben a király dicsősége csúcsán állt. Amióta csak uralkodott, győzedelmes  
volt, minden megostromolt helyet bevett, mindenféle módon felülkerekedett egyesült ellenségein. Európa  
rettegése hat éven át tartott, végül ő lett a döntőbíró és békéltető: Államához csatolta Franche-Comtét,  
Dunkerque-t és Flandria felét, és ami leginkább javára írható, hogy egy boldog nemzet királya és más  
nemzetek példaképe”. Euvres historiques. Paris 1957. Bluche, F.: Louis XIV. 385.   
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 12.9 A nijmegeni béke megünneplésére kiadott francia királyi rendeletek   

A  nijmegeni  béke  Franciaországban  a  jelentős  területi  nyereségek  miatt  hatalmas 
lelkesedést váltott  ki,  amelyről  XIV. Lajos békét közzétevő és annak megünneplését 
parancsba adó rendeletei is tanúskodnak. 

A hétköznapi kikiáltások szürke egyformasága mellett a békekötések közzététele 
élénk  színfoltot  hozott  a  párizsiak  életébe,  amelyben  a  kikiáltó  melletti  kíséret,  a 
trombitaszó és a harangzúgás mind az esemény örömteli fontosságát emelték. A béke 
kihirdetése  szerves  része  volt  magának  a  békefolyamatnak,  mint  annak  lezárása  és 
garanciája. A publikálás több szinten zajlott, a politikai elit, a résztvevők és a királyi 
intézmények a szerződés minden elemét tartalmazó változatot megismerhették, míg a 
társadalom többi része egy erősen lerövidített,  csupán a békekötés tényére és a béke 
megszegőire váró büntetések ismertetésére korlátozódó szöveget hallhattak a kikiáltó 
révén.  A rituálé  egyes  elemei  propagandisztikus  célokat  is  szolgálhattak,  de lehetett 
„rontáselűző erejük” is, mint például a kihirdetést követő harangzúgásnak.1265 

Az  Archives  Nationales  levéltári  anyagai  között  megtalálhatóak  a  nijmegeni 
békét közzétevő és annak megünneplését parancsba adó királyi rendeletek.   

1679. április 24-én Saint-Germain-en-Laye-ben XIV. Lajos nevében kihirdették 
a  császárral  kötött  békét,  amelyen  szerepel  Arnauld  de  Pomponne  aláírása  is: 
„Mindenkivel  tudatjuk,  hogy szilárd,  erős  és  tartós  béke kötetett  a  barátság és  a teljes  őszinte 
kibékülés jegyében a rendkívül fenséges, kiváló és nagyhatalmú Lajos herceg, Isten kegyelméből 
Franciaország és Navarra királya, a mi uralkodónk és a rendkívül fenséges, kiváló és nagyhatalmú 
Lipót császár, valamint a választófejedelmek, hercegek, birodalmi államok vazallusai, alattvalói és 
minden neki alárendelt terület,  ország, uradalom között.  A fent említett béke általános érvényű 
közöttük  és  vazallusaik,  valamint  alattvalóik  között,  amennyiben  ezentúl  szabadon  jöhetnek-
mehetnek,  tartózkodhatnak  és  visszatérhetnek  az  említett  Királyságok,  Államok  és  Országok 
területén.  Egymással  szabadon  tarthatnak  kapcsolatot,  kereskedhetnek  árukkal  szárazföldön, 
tengeren, folyókon vagy más vizeken. Bármely személy, aki bármilyen ezzel ellentétes dolgot kísérel  
meg, vagy aki megsérti a békét, vagy megzavarja a köznyugalmat, súlyos büntetésben részesül.”1266 

Párizs  városa  kereskedőinek  elöljárója,  Langlois,  valamint  a  Városi  Tanács 
engedelmeskedve a királyi parancsnak, 1679. április 26-án a Városi Tanács irodájában 
elrendelte  az előbbi  írás kifüggesztését  a  város különböző pontjain:  „Őfelsége  nekünk 
címzett e hó 25-i pecsétes levele Lajos, majd alább Colbert aláírásával alapján a fenti békekötésről 
szóló  értesítés  ki  lesz  függesztve  a  város  minden  kikötőjében  a  folyó  teljes  hossza  mentén,  a 
hidaknál,  a  hídmesterek  delizsánszainál,  a  városkapuknál,  hogy senki  emberfia  figyelmét  el  ne 
kerülhesse.”1267 

Ezután  következett  a  béke  megünneplését  parancsba  adó  királyi  rendelet, 
amelyet ugyancsak Saint-Germain-en-Laye-ban írt alá Lajos és Colbert április 29-én: „A 
követeink  által  javasolt  békefeltételeket  elfogadta  kedves  és  szeretett  fivérünk,  a  császár  és 
választófejedelmei, valamint a hercegek és a birodalmi államok. Nagyon nagy örömünkre szolgál, 
hogy szinte maradéktalanul sikerült elérnünk azt a gall békét, melyet Európának akartunk adni, 
méghozzá  egy  olyan  időszakban,  amikor  a  legnagyobb  hasznot  húzhattuk  volna  a  háború 
folytatásából.  És mivel  mi  belátjuk,  hogy egyedül Isten oltalma és  kegyelme segített  bennünket 
fegyvereinkkel igazságot tenni, és Ő segített hozzá, hogy alattvalóink számára ezzel  a dicsőséges  
békével  szilárd  nyugalmat  biztosítsunk,  úgy  helyes,  hogy  eme  Isteni  jóságért  köszönetképpen 
hálaadási ünnepségeket rendezzünk egész népünkkel együtt, és kérjük, hogy ugyanolyan áldásban 
részesítsen bennünket a békeidőben, ahogyan azt a háború alatt tette.  Éppen ezért  elrendeljük,  
hogy  Párizs  jó  városának  katedrálisában  a  következő  csütörtökön  Te  Deumot  zengjenek  és 

1265 Novák V.: Információáramlás i. m. 81.
1266 A francia–Habsburg békekötés kihirdetése és annak kifüggesztésére utasító királyi rendelet, 1679.  
április 26. (De par le Roy et Messieurs les Prevost des Marchands et Eschevins de la Ville de Paris) AN 
K  1001,  Nr.  223,  224.  A  rendelet  megtalálható  mind  nyomtatott  (Nr.  223.),  mind  pedig  kéziratos 
formában (Nr. 224.). 
1267 AN K 1001, Nr. 223. A forrás nyomtatott szöveg. 
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népünnepélyeket, mulatságokat rendezzenek, továbbá megparancsoljuk, hogy legyenek jelen ezen 
az ünnepségen, és a népünnepélyeken rendezzenek tűzijátékot, és az ilyen alkalmakkor szokásos 
egyéb tanújelét is mutassák örömünknek.”1268 

A  Hollandiával  megkötött  béke  közzétételére  1678.  szeptember  26-án, 
Fontainebleau-ban került sor, az aláírók XIV. Lajos és Arnauld de Pomponne voltak. Az 
írás tartalma megegyezik a császárral megkötött béke szövegével, mint ahogyan a béke 
kifüggesztésének  elrendelése  is,  azonban  hiányzik  az  ünnepségek  megrendezésére 
vonatkozó utasítás: „Mindenkivel tudatjuk, hogy szilárd, erős és tartós béke köttetett a barátság 
és a teljes őszinte kibékülés jegyében a rendkívül fenséges, kiváló és nagyhatalmú Lajos herceg,  
Isten kegyelméből  Franciaország és  Navarra királya,  a  mi  uralkodónk és  Hollandia hűbérurai, 
vazallusaik,  alattvalóik,  minden  Királyságuk  és  minden  nekik  alárendelt  Ország,  Terület, 
Uradalom  között.  A  fent  említett  béke  általános  érvényű  közöttük  és  vazallusaik,  valamint 
alattvalóik között, melynek értelmében ezentúl szabadon járhatnak-kelhetnek, tartózkodhatnak és 
visszatérhetnek  az  említett  Királyságok,  Államok  és  Országok  területén,  szabadon  tarthatnak 
egymással  kapcsolatot,  szabadon kereskedhetnek árukkal  szárazföldön, tengeren,  folyókon vagy 
más vizeken. Bármely személy, aki ezzel az Isten kegyelméből adott békével ellentétes dolgot kísérel 
meg, vagy aki megsérti a békét, vagy megzavarja a köznyugalmat, súlyos büntetésben részesül.”1269 

Párizs  városa  kereskedőinek  elöljárója,  Langlois  szeptember  29-én  a  Városi 
Tanács irodájában a következő hirdetményt tette közzé: „Őfelsége hozzánk címzett, e hó 28-i 
pecsétes levelében megparancsolta, hogy az Őfelsége és Hollandia között megkötött békéről szóló 
értesítés legyen kifüggesztve a város minden kikötőjében, a folyó teljes hosszában, a hidaknál, a 
hídmesterek delizsánszainál, a városkapuknál, hogy senki emberfia figyelmét el ne kerülhesse.”1270 

Az ünnepségekre végül szeptember 29-én került sor. Párizs 11 terén dobpergés 
és  trombitaszó  közepette  ünnepélyesen  kihirdették  a  békét,  majd  a  fővárosban  és 
vidéken egyaránt díszlövésekkel, tűzijátékkal és Te Deummal ünnepeltek.1271

A Dániával és Brandenburggal létrejött békekötés franciaországi kihirdetésének 
időpontja  1679.  november  15.  Az aláírók  XIV.  Lajos  és  Colbert,  a  helyszín  Saint-
Germain-en-Laye,  a  címzett  pedig  valószínűleg  Párizs  kereskedőinek  elöljárója: 
„Szükségesnek  tartjuk  közhírré  tenni  a  békét,  melyet  fölöttébb  drága  és  szeretett  fivérünkkel, 
Dánia  királyával  és  fivérünkkel,  a  brandenburgi  választófejedelemmel  kötöttünk.  Megküldjük 
Önnek  ezen  béke  közhírré  tételére  vonatkozó  okiratát,  és  elrendeljük,  hogy  hirdesse  ki  jövő 
szerdán, e hónap 21-én. Ügyeljen rá, hogy ezt betartsák és végrehajtsák, és semmilyen módon ne 
sértsék meg.”1272 

Az  ünnepségek  elrendelésére  vonatkozó  utasítást  ugyancsak  XIV.  Lajos  és 
Colbert írta alá Saint-Germain-en-Laye-ben: „A mi igen kedves és drága fivérünkkel, Dánia 
királyával és fivérünkkel, a brandenburgi választófejedelemmel kötött béke alkalmából, mely gall 
béke egyúttal az egész keresztény világ békéje is, és amelyet Isten kegyelméből kötöttünk, mivel a  
jóságos Istennek úgy tetszett, hogy ez a háború a mi és a szövetségeseink dicsőségére érjen véget,  
hálaadó ünnepséget rendelünk el. Éppen ezért megparancsoljuk, hogy Te Deumot zengjenek Párizs 
jó  városának katedrálisában a  következő  szerdán,  e  hónap 20-án.  Ezenkívül  elrendeljük,  hogy 
örömtüzeket  gyújtsanak  és  az  ilyenkor  szokásos  egyéb  népünnepélyeket  és  mulatságokat 
rendezzenek.”1273 

1268 A francia–Habsburg békekötés megünneplésére kiadott királyi rendelet AN K 1001, Nr. 226. 
1269 A  francia–holland  békekötés  kihirdetése,  1678.  szeptember  26. AN  K  1001,  Nr.  207.  A  forrás 
nyomtatott szöveg.  
1270 A francia–holland békekötés  kifüggesztésére utasító királyi  rendelet,  1678. szeptember 29.  AN K 
1001, Nr. 207. A forrás nyomtatott szöveg. 
1271 Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 109. 
1272 A francia–dán és francia–brandenburgi békekötés kihirdetése, 1679. november 15. AN K 1001, Nr. 
252., 254. 
1273 A francia–dán és  francia–brandenburgi békekötés  megünneplésére  kiadott  királyi  rendelet AN K 
1001, Nr. 253. 
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13. Az érem másik oldala – I. Lipót sikerei a törökök ellen, a   
zentai csata (1697)

Míg I. Lipót a holland háború, illetve az azt lezáró nijmegeni béke tekintetében XIV. 
Lajossal  szemben  nyugaton  kifejezetten  kudarcot  vallott,  addig  keleten  jelentős 
sikereket ért el az Európát fenyegető törökökkel szemben.

 13.1 Az Udvari Haditanács (Hofkriegsrat)   

A törökök elleni háború megszervezésében és irányításában a 16–17. század folyamán 
mindvégig  fontos  szerepet  töltött  be  a  bécsi  udvar  egyik  kiemelkedő  fontosságú 
központi kormányszerve, az Udvari Haditanács.

Háború  esetén  a  hadvezetésért,  a  szervezésért  és  a  hadsereg  pénzügyeiért  a 
Birodalomban  és  az  Örökös  Tartományokban  az  Udvari  Haditanács  volt  felelős. 
Hozzátartozott a katonai ügyek intézése, és a hadsereg legfelsőbb vezetésének feladatát 
is ellátta.1274 

I. Miksa, akit neveztek az „utolsó lovagnak”, a „zsoldosok atyjának”, a „tüzérség 
alapítójának”, a „régi idők utolsó emberének, és az „új idők első emberének” is, 1500 
körül  egy Hadikamarát  hívott  életre,  amelyet  egy olyan  intézménynek  szánt,  amely 
tartományai  összhadügyei  felett  lenne  illetékes.  Ez  a  Hadikamara  a  legszorosabb 
kapcsolatban állt a pénzügyi hatóságokkal. Ennek nyilvánvalóan az volt a fő oka, hogy 
a  hadviselés  ekkorra  már  jobbára  pénzkérdéssé  vált.  Ez  a  Hadikamara  azonban 
hamarosan eltűnt.1275  

I. Ferdinánd uralkodása alatt az 1528 februári kancelláriai instrukció a hadügyek 
számára  egy  külön  szerv  létrehozását  mindenekfelett  elsőbbséget  élvezőnek 
nyilvánította.  1529  januárjában  tanácskozások  zajlottak  egy  különleges  hadihivatal 
létrehozásáról,1276 sőt  egy 1531.  február  26-i  különleges  instrukció négy tanácsost  is 
kijelölt  ebbe  a  megalakítandó  intézménybe.  Az  instrukció értelmében  a 
tanácskozásoknak mindenekelőtt a törökök elleni védekezésről kell szólnia. Nehéz volt 
azonban megtalálni az alkalmas tagokat az újonnan létrehozandó hivatal számára. Az 
első  Haditanácsi  Kollégium eléggé  fáradtságosan  jött  létre.  Ferdinánd  egyik  fiának, 
Miksa főhercegnek, a későbbi II.  Miksa császárnak írott levelében 1556. május 8-án 
arról panaszkodott, hogy az osztrák tartományi rendek közül senki nem akarja elvállalni 
a haditanácsosi hivatalt, éppen ezért máshol kell megkeresnie a megfelelő személyeket. 
Azonban az egyszer már eltökélt szándékától, a Haditanács létrehozásától többé nem 

1274 Karl-Norbert Chlubna: Militär-und Kriegskosten unter Kaiser Karl VI. im Türkenkrieg 1715–1718. 
Unter besonderer Berücksichtigung des Fürstentums Siebenbürgen und des Königreiches Ungarn. Wien 
2005. 42.
1275 Thomas Fellner – Heinrich Kretschmayr: Die Österreichische Zentralverwaltung. Wien 1907. 234–
235.
1276 I. Ferdinánd már Bécs 1529. évi török ostromát megelőzően főként osztrák nemesekből nevezett ki 
haditanácsosokat  és  hadbiztosokat  (Kriegsräte/Kriegskommissare).  Ők  egyrészt  Bécsben,  másrészt  a 
magyar hadszíntéren az ott szolgáló főhadparancsnok (Oberstfeldhauptmann) mellett, ugyan részben még 
ad hoc jelleggel, de egymást szinte folyamatosan váltva működtek, mindkét helyen általában három–négy 
fő.  Kiemelt  szerepüket  jelzi,  hogy  a  bécsi  haditanácsosokat  már  az  1530-as  években  is  consilium 
bellicum,  consilium  belli,  consiliari  bellici,  Viennae  agentes/constituti vagy  Kriegsräte  zu  Wien, 
Hofkriegsräte néven  emlegették.  Feladatuk  elsősorban  a  törökellenes  védelem  és  a  Szapolyai  János 
(1487–1540) elleni  hadjáratok megszervezése  volt,  de gyakran  intézkedtek a keleti  diplomácia  egyes  
kérdéseiben is. Pálffy G.: Habsburg Monarchia i. m. 76.     
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lehetett  eltántorítani.  Hónapokig  tartó  tárgyalások  után  végül  felállt  egy  öttagú 
kollégium, az Udvari Haditanács, és 1556. november 17-én megkapta instrukcióit.1277

Az  Udvari  Haditanácsnak  első  rendszabálya  szerint  kötelessége  és  feladata 
minden  olyan  üggyel  foglalkozni,  amely  a  katonai  igazgatás  hatáskörébe  tartozik. 
Felelős  a  katonák  toborzásáért,  felfegyverzéséért,  ellátásáért,  a  hadianyagok 
beszerzéséért, szabályszerű állapotáért és tárolásáért, különös tekintettel a határoknál és 
Bécs  városában.  A határok lehető  legnagyobb  éberségű felügyeletét  — különösen a 
keleti  határvidéken  —  az  újonnan  létrehozott  hatóság  nyomatékosan  és  ismételten 
hangsúlyozott  feladatává  tették.  A  határvidékeket  különleges,  az  Udvari  Haditanács 
által  kijelölt  komisszáriusoknak  (biztosoknak)  kell  beutazniuk,  és  számukra  külön 
instrukciókat dolgoztak ki. Az építőmestereket és a katonai objektumok tisztségviselőit 
arra  kötelezték,  hogy  a  rájuk  bízott  épületek  állapotáról  rendszeres  és  gondos 
jelentéseket  küldjenek  az  Udvari  Haditanácsnak.  Az  élelmiszerek  beszerzésére  az 
instrukció  ugyancsak  nagy  hangsúlyt  fektetett,  az  élelmiszerraktárak  létesítését  és 
élelemmel való feltöltését is elsőrendű feladatnak minősítették – ebben a vonatkozásban 
ismételten  kiemelték  a  határhelyek  fontosságát.1278 A  hadügyigazgatás  minden 
alkalmazottját azonnali hatállyal az Udvari Haditanács, mint elöljáró hatóság hatásköre 

1277 Fellner, T – Kretschmayr, H.: Die Österreichische Zentralverwaltung i. m.  235–238. A bécsi Udvari 
Haditanács alapításának évszámaként a történetírásban teljes joggal 1556-ot adják meg, létrejötte azonban 
egy majdnem három évtizedes hosszú folyamat eredménye.  I.  Ferdinánd ugyanis  már Bécs 1529. évi 
török  ostroma  előtt  mindenekelőtt  az  osztrák  nemesség  soraiból  nevezett  ki  haditanácsossá  vagy 
hadbiztossá,  akik később egyfelől  Bécsben,  másrészt  a  magyar  hadszíntéren  az  ott  szolgáló  csapatok 
altábornagyai  mellett,  részben  ad hoc megbízottakként,  de  állandóan egymást  váltva  tevékenykedtek 
(általában mindkét helyen három vagy négy személy). Szerepük világossá válik abból a tényből, hogy a 
bécsi Haditanácsot már az 1530-as években úgy emlegették, mint „consilium bellicum” vagy „consilium 
belli”. Feladatuk mindenekelőtt a törökök elleni védekezés és hadjáratok vezetésének megszervezése volt 
Szapolyai  János  magyar  király  (1526–1540)  ellen,  de  biztosokként  gyakran  a  keleti  diplomácia 
kérdéseiben is döntöttek. A hadviselés szervezeti formájának a kialakítása már 1520 körül elkezdődött a 
pénzügyi  közigazgatás  újjászervezésével  egyidejűleg.  Ez  nem  csekély  részben  a  török  frontvonal 
eseményeinek is köszönhető volt Magyarországon és Horvátországban, bár szilárd intézményi kereteket 
ténylegesen csak 1556-ban sikerült mindennek adni. A bécsi Udvari Haditanács megalapítása európai  
viszonylatban  is  nagy  jelentőségűnek  számít,  mivel  a  hadviselés  területén  a  legkorábbi  kollegiális 
tanácsadó  szervnek  tekinthető.  A  közép-európai  katonai  közigazgatás  és  hadviselés  megújításáról 
tanúskodik  I.  Ferdinánd  1556.  november  17-én  kibocsátott  instrukciója.  A  késő  középkori, 
hadialkalomhoz kötődő uralkodói tanács helyébe egy korához viszonyítva modern szakhatóság jött létre, 
amely mindennapos üléseivel egy tanácsadó kollégium formáját öltötte magára, és amely eredetileg öt  
tagból állt. Fő feladata általában véve a hadsereg vezetése, illetve a katonai erődítményekért is felelős  
volt.  Kezdetben  azonban  kétségtelenül  legfontosabb  teendője  a  törökök  elleni  védelmi  koncepció 
kidolgozása, a határmenti erődítmények megszervezése és ellenőrzése, a hadianyag és élelmiszerállátás  
biztosítása, továbbá az Udvari Kamarával együttműködve a határmenti katonaság toborzása és zsoldjának 
fizetése  volt.  Pálffy  Géza:  Die  Akten  und  Protokolle  des  Wiener  Hofkriegsrats  im  16.  und  17. 
Jahrhundert. In: Quellenkunde i. m. 184–185. 
1278 Az élelmezési szervezet az Udvari Kamara ellenőrzése és irányítása alatt működött. A mezei seregek 
élelmezését a török háborúkban a Tábori Élelmezési Hivatal (General Feldproviantamt) látta el, az egyes 
várakban,  városokban  működő  éléstárak  rendszerén  keresztül  pedig  a  várőrségek  folyamatos 
élelemellátását biztosították. Az élelmezési struktúra élén a Fő Élelmezési Hivatal (Obrist Proviantamt) 
állt, amely önálló bevételekkel ugyan nem rendelkezett, de az egyes kamarai jövedelmekből biztosítottak  
számára  pénzforrásokat.  Az  élésmesterek  az  egyes  területileg  illetékes  kamarákkal  folyamatos 
kapcsolatban álltak, rendszeres jelentéstétellel tartoztak az egyes kamarák felé. Megírták az adott raktár 
(Magazin)  anyagi  helyzetét  és  az  élelmiszerrel  való ellátottságról  (Proviant  Extract)  is  kimutatásokat 
küldtek. A területileg illetékes kamarák beleszólása a hadsereg élelmezésének szervezésébe csekély volt, 
a  kamarák  az  élelem felvásárlásában  és  szállításában  fejtettek ki  tevékenységet.  A régiónyi  területen 
működő  élelmezési  főbiztosok  is   folyamatosan  informálódtak  mind  a  kamaráknál,  mind  az 
élésmestereknél,  hogy  a  reguláris  hadak  élelemszükségletét  kielégítsék.  Oross  András:  A  Szepesi 
Kamara, a Habsburg-pénzügyigazgatás és katonai kiadások a XVII. század második felében. Fons XV. 
(2008: 2. sz.) 100–101.       
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alá vonták, és annak utasításait minden tisztségviselőnek be kellett tartania.  Az Udvari 
Haditanács kollégiumának élére von Königsperget állították,  aki elnöki címet kapott. 
Königspergnek,  mint  elnöknek  volt  a  feladata,  hogy  az  Udvari  Haditanács  ülésein 
elhangzottakról  referáljon  a  császárnak.  Az  Udvari  Haditanács  szokásos  hivatali 
időpontjaként a reggel hat vagy hét órától délelőtt tíz óráig tartó időtartamot határozták 
meg,  szükség  esetén  délután  is  lehetett  üléseket  tartani,  vasárnap  és  ünnepnapokon 
azonban  semmi  esetre  sem.  A  haditanácsosok  150  forint  értékhatárig  a  Hadügyi 
Számadási Hivatalhoz nyújthattak be fizetési meghagyást, efölötti összeg esetében az 
Udvari  Kamarának  kellett  az  igényt  benyújtani,  amely  az  uralkodó  jóváhagyását 
követően teljesítette azt. A pénz elosztása és a két hatóság közötti kapcsolat fenntartása 
céljából az Udvari Haditanácsba az Udvari Kamara egy tanácsosát mindenkor delegálni 
kellett. Az Udvari Haditanács nem rendelkezhetett korlátlanul pénzügyi eszközei felett, 
ezzel az Udvari Kamarát ruházták fel.1279 

A  harmincéves  háború  után  III.  Ferdinánd  alatt  a  kipróbált  ezredekből 
békeidőben  is  többet  megtartottak,  és  ezzel  megteremtették  Ausztriában  az  állandó 
hadsereg alapját. Ide nyúlik vissza a tulajdonképpeni osztrák-magyar hadsereg eredete. 
Ez  a  fejlődés  az  Udvari  Haditanácsnak  nemcsak  a  jelentőségét  emelte,  hanem 
ugyanakkor kötelezettségeit  is  növelte.  Ez egyértelműen nyilvánvalóvá vált  az 1650. 
február 10-én kiadott  új  instrukcióból,  mellyel  az Udvari  Haditanács  első ízben vált 
állandó  intézménnyé.1280 Az  instrukcióban  az  Udvari  Haditanács  elnöke  mellé  egy 
alelnököt állítottak. Ekkoriban a haditanácsosok száma meredeken emelkedett, azonban 
ez nem növelte a testület munkájának a hatékonyságát. A császár kinyilvánította, hogy 
az  egyszer  már  kinevezettek  helyét  nem lehet  visszavenni,  de  a  „valóságos  döntési 
folyamatokban  és  az  üléseken”  való  részvétel  csak  az  öt  legrégebbi  haditanácsos 
számára  megengedett.1281 A  tanácsosok  nagy  számát  azonban  gyorsan  csökkenteni 
kellett,  mivel  I.  Lipót  már  1668-ban  arról  panaszkodott,  hogy  „csak  kevés  valódi 
tanácsossal  van  ellátva,  és  ezért  még  néhányat  be  kell  rendelni”.  Az  instrukció 
ügyköröket  (Ratsabteilungen)  állított  fel,  amelyekhez  haditanácsosokat  rendeltek  ki 
(fegyverraktárak,  tüzérség,  élelmiszer,  újoncozás,  lovak  beszerzése,  katonai 
objektumok).  Az ügykörök felelőseitől  megkövetelték a havonkénti  jelentéstételt.  Az 
1556. évi instrukciót  érvényesnek kellett  tekinteni  azzal  a  korlátozással,  hogy a heti 
ülésnapok számát hatról négyre, a hivatali időt pedig délelőtt 8 és 11 óra között szabták 
meg.1282 

1697.  december  10-én  létrehozták  a  Deputációt  (küldöttség,  követség, 
megbízatás), amely az Udvari Haditanács, a Főhadbiztosság,1283 az Udvari Kamara és a 
1279 Fellner,  T  –  Kretschmayr,  H.:  Die  Österreichische  Zentralverwaltung  i.  m.  238–239.  A császári 
Udvari  Haditanács  mint  legfelsőbb  hadvezetés  békeidőben eredetileg  alig  foglalkozott  pénzügyekkel.  
Háborúk idején természetszerűleg bekapcsolódott a pénzügyi apparátusba, méghozzá erősebben is, mint 
ahogyan  azt  az  Udvari  Kamara  mint  legfelsőbb  pénzügyi  hatóság  szerette  volna.  Chlubna,  K-N.: 
Kriegskosten i. m. 42. 
1280 Uo. Az 1650. február 10-i instrukciót 18 évvel később, 1668. augusztus 9-én I. Lipót megismételte.  
Fellner, T – Kretschmayr, H.: Die Österreichische Zentralverwaltung i. m. 252.
1281 Szigorú értelemben véve az Udvari Haditanács legrégebbi formája látszólag nem igazán működött. Az 
udvari haditanácsosok közül, akiknek az öttagú kollégiumát a továbbiakban is fenntartották, mindig csak 
kettő vagy három volt jelen a Hoflagerben, a többiek pedig többnyire a harctéren voltak a csapatoknál. 
Különösen  a  magyar  határon  szolgáltak  a  törökök  elleni  harcban,  többnyire  aktív  katonai  szerepet 
töltöttek be, és csak időnként látták el hivatalnoki feladataikat. A kollégium elnöke kezdettől fogva az 
Udvari Haditanács elnökének címét viselte. Uo. 241–242.
1282 Uo. 252–253.
1283 Az 1650. évi rendelet elsősorban a Főhadbiztosságról szól, amely a korábbi sorozóhivatalokból és az  
ellenőrző hatóságokból jött létre. Az ellenőrzés nagyon fontos volt, mivel a rendelkezésre álló katonák 
sorozása ritkán volt megbízható, ugyanis ettől a létszámtól függött a megítélt pénzösszeg nagysága. A 
sorozóhivatal helyére lépő Főhadbiztosság átvette annak ellenőrző funkcióját, de mivel egyúttal rászállt a 
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két  Udvari  Kancellária  elöljáróiból  tevődött  össze.  Fő  feladata  a  hadügyi  kiadások 
finanszírozása  és  az ebben való közreműködési  módok szabályozása,  a  tartományok 
hozzájárulása a katonai kiadások fedezéséhez, az egyes tartományok közötti igazságos 
elosztás biztosítása volt. Azzal, hogy a rendelet szerint hatóságoknak és hivataloknak 
egymás között, illetve egymással egyeztetniük és szóban vagy írásban tárgyalniuk kell, 
elméletileg egyszerűsödnie kellett volna az ügymenetnek. Valójában azonban az Udvari 
Haditanács cselekvési szabadságát még jobban korlátozták, mivel most már csaknem 
minden udvari hivatalnak módjában állt a hadügyi kérdésekben véleményt nyilvánítani, 
illetve  beleszólni.  Az  eddigi  három  hivatalon  — azaz  az  Udvari  Haditanácson,  az 
Udvari Kamarán és a Főhadbiztosságon — kívül most már egy negyedik is, a Deputáció 
is  egy  újabb  felügyeleti  hatóság  lett.  Ezenkívül  pedig  ráadásul  az  Osztrák  Udvari 
Kancellária  is  jelentős  befolyással  bírt  a  hadügyekre.  Az  Udvari  Haditanács  olyan 
elnökei, mint Montecuccoli gróf vagy Starhemberg gróf nem túl nagy sikerrel küzdöttek 
a rendszer körülményessége ellen. A hivatali mechanizmus zűrzavaráról panaszkodott 
Savoyai Jenő herceg is, aki 1703-tól volt az Udvari Haditanács elnöke,1284 egy Guido 
Starhemberg  grófhoz  (1657–1737)  írt  1703.  október  3-i  levelében.  Savoyai 
mindenesetre annyit elért, hogy a belső és felső-ausztriai hadügyi hivatalokat az Udvari 
Haditanácsnak rendelték alá, ezek önállósága ugyanis a hadügyigazgatás menetét még 
tovább lassította.1285 

Savoyai  már  az  1690-es  évek  elején  komoly  katonai  tapasztalatokkal 
rendelkezett,  1690  májusában  kinevezték  a  lovasság  tábornokává.  Nagyon  súlyosan 
érintette a tehetetlenség, a döntéshozási mechanizmus gyengesége, lassúsága, az állandó 
viták  a  Főparancsnoksággal.  A  Habsburg  Monarchia  spanyol  szövetségeseiben 
különösen  csalódott.  Egy  levelében  beszámolt  látogatásáról  a  milánói  spanyol 
kormányzónál: „Fuensalida gróf a maga sajátos módján ágyban fogadott, hálósipkája  
a fején, sokkal inkább hasonlított egy majomra, semmint egy emberre”.1286 

Az  állami  és  katonai  szervezet  gyengesége,  amely  egy  kétfrontos  háború 
terheinek  elviseléséhez  nem  bizonyult  elegendőnek,  csődöt  mondott  a  katonák 
toborzásában és az eszközök beszerzésében.1287 

Ennek  ellenére  aligha  vitatható,  hogy  az  Udvari  Haditanács  megalapítása  a 
Habsburg  Monarchia  hadügyi  fejlődése  és  törökellenes  védelmének  biztosítása 
szempontjából  alapvető  jelentőségű  volt.  Az  Udvari  Haditanács  Európa  legkorábbi, 
rendszeresen  ülésező,  tanácsadó  hadügyi  kormányszervei  és  szakhivatalai  közé 
tartozott.1288

hadjáratok  költségvetésének,  majd  később  a  hadügyi  költségvetés  kidolgozása  is,  egyre  növekvő 
tekintélyre és jelentőségre tett szert. Az 1650. és az 1680. évi Udvari Haditanácsi rendeletekből kitűnik,  
hogy  a  Főhadbiztosságot  az  Udvari  Haditanácsnak  rendelték  alá,  de  mint  számviteli  hatóság 
(Rechnungsbehörde) már létrehozásától kezdve az Udvari Kamara is felettes hatósága volt. Az 1681. évi 
Udvari Kamarai rendelet pedig határozottan kimondta, hogy a Főhadbiztosság „mint hadügyi szervezet” 
az Udvari Haditanácsnak, mint „gazdasági szervezet” pedig az Udvari Kamarának van alárendelve. Az 
1697 decemberi  deputációsrendeletben a Főhadbiztosság vezetője bizonyos értelemben már az Udvari 
Kamara, az Udvari Haditanács és mindkét Udvari  Kancellária elöljáróinak rangjára emelkedett. Mária 
Terézia császárnő első uralkodási éveiben a Főhadbiztosság az alárendeltségből udvari hivatallá lépett 
elő. Uo. 253–254.
1284 Savoyai Jenő 1703 és 1736 között volt az Udvari Haditanács elnöke. Chlubna, K-N.: Kriegskosten i. 
m. 43–44. 
1285 Fellner, T – Kretschmayr, H.: Die Österreichische Zentralverwaltung i. m. 255–257.
1286 Hanne Egghardt: Prinz Eugen. Der Philosoph in Kriegsrüstung. Facetten einer außergewöhnlichen 
Persönlichkeit.  Wien  2007.  57–58.  Savoyai  francia  neveltetése  folytán  elszörnyedt  ettől  a  hatalmas 
hivatali  bürokráciától,  amely a hadviselés  megváltozott  szerkezete  miatt  alakult  ki,  ezért  kellett  több 
hivatal. Számára azonban mindez felfoghatatlan, hatalmas káoszt jelentett, amit értetlenül szemlélt.
1287 Max Braubach: Prinz Eugen von Savoyen. Eine Biographie. I–IV. Wien 1963. I. 240. 
1288 Pálffy G.: Habsburg Monarchia i. m. 76.
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 13.1.1 Az Udvari Haditanács keleti diplomáciai szerepe   

Az Udvari Haditanács az Oszmán Birodalom vonatkozásában diplomáciai szerepet is 
betöltött,  sőt  1720-ig  az  Oroszországgal  való  diplomáciai  kapcsolatokat  is 
lebonyolította.1289 

A magyar végvidéken a tizenötéves háborút lezáró zsitvatoroki békével (1606) 
új  fejezet  nyílt  a  Habsburg–török  diplomáciai  kapcsolatok  történetében.  A  békével 
egyértelmű  lett,  hogy  az  Oszmán  Birodalom  mindinkább  az  európai  államrendszer 
tagjává  vált.  A  szultán  elismerte  a  Habsburg-császár  hatalmát,  megállapodásuk  a 
kölcsönösségre  épült.  Határoztak  továbbá  arról,  hogy  alattvalóik  szabadon 
kereskedhetnek a másik állam területén, az erről szóló egyezményt 1615-ben írták alá. 
Az  Oszmán  Birodalomnak  már  nem volt  annyi  ereje,  hogy  több  fronton  egyszerre 
harcoljon,  így  a  17.  század  első  és  második  harmadát  a  Habsburgokkal  kötött  és 
megőrzött „hosszú béke” idejének tekinthetjük. A „hosszú török háború” lezárása után a 
Hofburg  számára  a  nyugati  háború  veszélye  miatt  az  oszmánokkal  megkötött  béke 
bármi áron való megtartása volt a cél. A Habsburg Monarchia nyugati ellenfeleire, az 
ott zajló harmincéves háborúra összpontosította erőit, ennek megfelelően keleten nem 
akartak semmiféle harci cselekménybe bonyolódni. A magyar határvillongásokat sem 
nézték jó szemmel, és az ebben résztvevőket többször megfedték – persze csak szóban 
és a törökökkel való jó kapcsolatok kedvéért.1290

A  Theatrum  Europaeum rendszeresen  beszámol  a  törökök  és  a  végváriak 
végvidéki  küzdelmeiről.  Így  például  „1648-ban  kétszáz  török  portyázott  a  Rába  partján, 
azonban a muskétások szétkergették őket. Azonban a törökök folytatták portyázásaikat, amelyek 
már  Bécsben  is  rémületet  okoztak,  ezért  Mansfeld  grófot  küldték  ellenük.”1291 „A  török 
portyázások 1649-ben is folytatódtak, bevették Drégelyt, a Rába mentén is súlyos károkat okoztak, 
végül Érsekújvár kapitánya, Forgács Ádám1292 egy időre szétverte őket. Ennek ellenére a magyar 
rendek  követei  Bécsbe  utaztak  azzal  a  kéréssel,  hogy  az  Udvari  Haditanács  kezdje  meg  az 
oszmánok  elleni  felszabadító  háborút.”1293 „A  rendek  mindenképpen  vissza  akarták  foglalni  a 
törökök  által  elfoglalt  területeket,  III.  Ferdinánd  Buchheim  grófot  jelölte  ki  a  velük  való 
tárgyalásokra. Az újabb török fosztogatások hírére megerősítették a határmenti erődítményeket,  
ennek ellenére Komárom erődjénél újabb összecsapások zajlottak, a törökök pénzre is szert tettek,  
az összecsapások során életét vesztette Rauch százados és fia.”1294 

Ez a viszonylagos nyugalom azt a látszatot keltette,  hogy a keleti  diplomácia 
területén  minden  kiválóan  működik.  Így  az  ezt  irányító  bécsi  Udvari  Haditanács 
politikájára,  diplomáciai  törekvéseire  is  a  változatlanság,  mozdulatlanság  volt  a 
jellemző.  Az Udvari  Haditanács elnökei ekkor Rambaldo Collalto,  Johann Christoph 
Löbl  és  Heinrich  Schlick  voltak,  az  alelnöki  posztot  Gerard  Freiherr  von  und  zu 
Questenberg töltötte be 1624 és 1646 között, Michel d’Asquier pedig az 1625 és 1664 
közötti  időszakban látta  el  a  „keleti  nyelvek  főtolmácsa”  feladatkörét.  Az ő állandó 
jelenlétük,  valamint  az  isztambuli  állandó  rezidensek  ritka  váltása  garantálta  az 
állandóságot és a stabilitást a keleti kapcsolatokban. Ezt a politikát a későbbi elnökök is 

1289 Fellner, T. – Kretschmayr, H.: Die Österreichische Zentralverwaltung i. m. 240.
1290 Kerekes Dóra: Tradicionális birodalom – modern birodalom. Az Oszmán Birodalom a 17. század első 
felében. Aetas 23. (2008: 4. sz.) 151–152.         
1291 TE VI. 483.
1292 Akinek Rechberg grófnővel 1648-ban kötött esküvőjéről ugyancsak tudósít a  Theatrum Europaeum 
TE VI. 482.
1293 TE VI. 884–885.
1294 TE VI. 1146–1147.
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folytatták,  és  az  1661–1664  közötti  nagy  hadjáratot  leszámítva  a  visszafoglaló 
háborúkig nem is volt valódi háborús helyzet.1295 

A fentiek illusztrálására jó példa az isztanbuli császári követ, Schmidt báró1296 

kinevezése  és  elutazása  a  török  fővárosba,  amelyről  a  Theatrum  Europaeum igen 
részletes leírást közöl:  „1650 februárjában császári Őfelsége kinevezte Schmidt bárót udvari 
haditanácsossá  és  rendes  legátussá  az  Ottomán  Portához.  A  báró  emiatt  előkészületeket  tett  a 
Konstantinápolyba való küszöbönálló indulásához. 130 főből álló kíséretet állított össze, a kíséret 
tagjai között nagyon sok szakterülethez értő képzett ember volt.”1297 

A forrás részletesen felsorolja azokat  az ajándékokat  is,  amelyeket  a császári 
követség IV. Mehmed szultánnak és magasrangú török minisztereknek vitt: „A szultán a 
következő ajándékokat kapta: 1 kerek ezüst asztal, 2 hatalmas ezüst üst, 6 ezüst gyertyatartó, 6 
trébelt tál, 6 díszes korsó, 4 virágváza, 6 áttört füstölő, 48 nagy tál ugyanannyi tányérral és 12 
kistányérral, 1 szép ezüst óra, 2 egészen simára aranyozott mosdótál két vizes kancsóval, 12 szép 
tálaló tál, 2 áttört kosár trébelt virágokkal. A fent leírt ajándékok összesen 2988 ezüst márkányi 
értéket tettek ki. Néhány magasrangú miniszternek is mindenféle tálaló és egyéb trébelt tálakat, 
mosdótálakat vizes kancsókkal, gyertyatartókat,  továbbá aranyozott serlegeket,  áttört  kosarakat 
ajándékoztak összesen  462 márka  értékben.  Másoknak még  különböző órákat,  íróasztalokat  és 
mindenféle dísztárgyakat vittek 5000 gulden értékben. Ezenkívül Schmidt báró még saját költségén 
további 550 márka értékben ajándékozott különböző dísztárgyakat. Az ajándékok összesen 4400 
márka,  avagy  40000  birodalmi  tallér  értéket  tettek  ki,  ami  igen  tetemes  császári  ajándéknak 
mondható. Adja Isten, hogy mindez jó célt szolgáljon, és az egész kereszténység javára váljék.”1298 

Az új isztambuli követ 1650. októberében utazott el népes küldöttségével együtt: 
„Október  22-én  (12-én)  az  Ottomán  Portához  rendelt  császári  követ,  Schmidt  báró  követsége 
tagjaival egyetemben legszebb ruháikba öltözötten elbúcsúztak őcsászári Fenségétől és a birodalmi 
tanácsosoktól, majd hat trombitás  és egy dobos zenekísérete mellett  elvonultak. Miután ellátták 
őket jókívánságokkal és üdvözletekkel, október 30-án (20-án) vasárnap a küldöttség 160 tagja 13 
hajóval  elutazott  Konstantinápolyba.  A  követ  feladatai  közé  tartozott,  hogy  felhívja  a  törökök 
figyelmét arra, hogy a jövőben jobban be kell tartaniuk a békét, mint ahogyan eddig tették, és a  
jelenlegi béke alatt elvett kétszáz falvat és várat vissza kell szolgáltatniuk. A követet útja során 
kísérje  jó  szerencse,  és  vigyázzon  rá  védőangyala,  munkájában  legyen sikeres,  ezzel  is  növelje 
Őfelsége, a császár dicsőségét, ezzel együtt pedig az egész Római Birodalomét. Ámen!”1299 

Ezzel  párhuzamosan novemberben török követség érkezett  Bécsbe:  „November 
30-án  (20-án)  szerdán  délután  egy  170–180  fős  török  küldöttség  érkezett  Bécsbe,  melyet  a 
magisztrátus olyan pompával fogadott,  amilyenben török küldöttség még soha nem részesült.  A 
Kärtner-kapun át vonultak be, majd a Vörös-torony érintésével a Schlagbrückenen keresztül az 

1295 Kerekes D.: Tradicionális i. m. 153.
1296 Johann Rudolf Schmidt von Schwartzenhorn 1651. január 18-a és március 13-a között tartózkodott 
Isztambulban. Repertorium i. m. 171.
1297 TE VI. 1140. 
1298 TE VI. 1140–1141. A korban természetes diplomáciai ajándék és a korrupció között nagyon nehéz 
meghúzni a határvonalat, ugyanis ez utóbbi is széles körben elfogadott volt. A források gyakran írnak 
szép  és  értékes  tárgyakról,  művészi  kivitelezésű  ajándékokról,  amelyeket  török  tisztségviselők  a 
legkülönbözőbb  alkalmakkor  kaptak.  Ezek  az  ajándékok  természetes  és  legális  részét  képezték  a 
diplomáciai  kapcsolatoknak.  Kifejezték  az  egymás  iránti  tiszteletet,  a  jó  szándékot.  A  leggyakoribb 
ajándékok az íróasztalok, ezüst evőeszközkészletek, díszes kelyhek, gyönyörű órák vagy lovak voltak. 
Rengeteg  ilyen  került  Konstantinápolyba,  Budára  vagy Nándorfehérvárra.  A zsitvatoroki  béke után a 
Bécsben  tárgyaló  török  alkalmi  követek  is  hoztak  különböző  ajándékokat,  díszes  fegyvereket,  keleti 
szőnyegeket, különböző illatú fűszereket. Bevett gyakorlat volt, hogy egy-egy török tisztségviselő már 
jóval a tárgyalások előtt jelezte, milyen ajándékokat kíván, amiket azután többnyire meg is kapott. A 
korrupció  nagyobb  mértékben  akkor  jelent  meg,  amikor  a  tárgyalások,  a  politikai  érintkezések  mind 
gyakoribbá  váltak.  Amikor  már  nemcsak  az  alapokról,  hanem a  napi  részletkérdésekről  is  tárgyalni,  
vitatkozni kellett. Ebben az időben a korrupció szó olyan gyakran jelent meg a követi jelentésekben, hogy 
a titkosírásokban külön, egyedi kódot kapott, hogy ne kelljen minden egyes betűt külön-külön rejtjelezni. 
A Habsburgok török politikájának apparátusa természetes jelenségnek tartotta a korrupciót, és minden 
gátlás nélkül alkalmazta is. Hiller István: A Habsburgok török diplomáciája a 17. század első felében. In: 
Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére i. m. 224.
1299 TE VI. 1142–1143.  
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Arany Bárány fogadóba tértek be, ahol elszállásolták őket. A követ fején hatalmas fehér turbánt  
viselt,  mely  hatszor  akkora  volt,  mint  maga  a  feje,  és  amelyen  egy  almanagyságú  piros  ékkő 
ragyogott,  barna  paripáját  pedig  arannyal  átszőtt  díszes  nyeregtakaró  borította.  Mögötte  öt 
kötőféken  vezetett  ló  haladt.  Kedden,  december  20-án  (10-én)  a  török  követet  nagy  pompával 
vezették a császári audienciára, mint ahogyan erről 21-én (11-én) Bécsben beszámoltak, amelynek 
alkalmából a követ Őfelségének, a császárnak olyan káprázatos ajándékokat vitt, aminőket soha 
annak előtte német-római császár még nem kapott a török szultántól: többek között azt a rendkívül 
értékes,  igazgyöngyökkel  és  arannyal  gazdagon hímzett  kerek sátrat,  melyben Szulejmán török 
szultán táborozott, amikor 1529-ben 300 ezer katonájával 23 napig ostromolta Bécs városát, mely  
akkoriban  még  nem  volt  annyira  megerősítve,  mint  manapság  (az  ostromról  Thomas  Lansius 
számolt be a Consultatione de Principatu inter provincias Europae, Editionis quarte Oratione prima 
pro Germania című művének 133. oldalán). Átadott továbbá még húsz évre visszamenőlegesen és 
az elkövetkező húsz évre értendő hadisarcot,  ezenkívül még két pompásan felszerszámozott szép 
lovat, továbbá szép kárpitokat és még számos egyéb ritkaságot. Az ajándékok elnyerték Őfelsége, a 
császár tetszését, és úgy tűnt, hogy hajlandó lenne egy húsz évre szóló békét kötni.”1300         

 13.2 A törökök elleni felszabadító háború (1683–1718)  

Miután  I.  Lipót  császár  1657-ben  trónra  lépett,  a  Habsburg  Monarchiának  hosszú 
békeidőre lett volna szüksége, hogy kiheverje a harmincéves háborút. Azonban ez az 
annyira óhajtott és várt békeidőszak nem volt tartós. Az 1663-as török offenzíva és az 
ezt követően kirobbant konfliktus megnyitotta a lehetőséget a császár számára, hogy a 
keresztény hit védelmezőjének szerepkörében tüntesse fel magát,  és keleten aktívabb 
politikát  folytasson.  Az  oszmánok  elleni  háború  a  veszélyérzet  miatt  hatalmas 
érdeklődést váltott ki a Habsburg Monarchia lakosaiban, ami nagymértékben növelte az 
erről  beszámoló  újságok,  röplapok  példányszámát.  Az  1664.  augusztus  1-i 
szentgotthárdi (Mogersdorf) csatában elért győzelmet azonban a Habsburg- propaganda 
alig hangsúlyozta. A Hofburg keveset tett azért, hogy a császárt háborús hősként állítsa 
be,  talán azért,  mert  I.  Lipót  maga aktívan nem vett  részt a harcokban,  hanem csak 
Bécsből követte a történéseket. Nyilvánvalóan ebben szerepet játszott az a tény is, hogy 
e nagy hadisiker után gyorsan fegyverszünetet kötöttek a törökökkel, amely bár jelentős 
kereskedelmi előnyökkel járt együtt,  de területi  nyereségeket nem hozott magával.  A 
Habsburg-politika ekkor még messzemenően nyugat felé orientálódott, és a Balkánon 
egy aktívabb politikában nem volt érdekelve, ezért nem használta ki a szentgotthárdi 
győzelem kínálta propagandisztikus előnyöket. Ez megmagyarázza azt is, miért keltett 
olyan nagy érdeklődést a balkáni népek körében a török–velencei háború (1645–1669) 
Kréta  (Kandia)  birtoklásáért,  és  miért  okozott  számukra  nagy  csalódást,  hogy  a 
császárpárti média viszonylag keveset foglalkozott vele. Az 1680-as években alapvető 
fordulat  következett  be.  A Bécs  elleni  1683-as  oszmán  támadás1301 következtében  a 

1300 TE VI. 1143–1144. 
1301 IV. Mehmed szultán 1683. február 20-án hivatalosan is deklarálta a háborút a Habsburg Monarchia 
ellen, tavasszal pedig százezres szultáni haderő indult meg Drinápolyból a Magyar Királyság felé. I. Lipót  
császár  az  utolsó  pillanatig  az  1664-ben  megkötött  béke  fenntartására,  ill.  megújítására  törekedett, 
amelynek  elérése  érdekében  még  1682  februárjában  is  Alberto  Caprara  (1630–1685)  személyében 
rendkívüli követet küldött Isztanbulba, és csak miután 1682 őszén világossá vált számára, hogy a háború 
elkerülhetetlen,  kezdett  el  felkészülni  a  védekezésre.  A  szultáni  sereg,  miután  a  telet  Drinápolyban  
töltötte,  1683.  április  1-én  indult  el  Nándorfehérvár  felé,  amellyel  ténylegesen  megkezdődött  a 
magyarországi hadjárat. Tóth Hajnalka: Adalékok a török 1683. évi felvonulásához. Aetas 23. (2008: 4. 
sz.) 86–87.  1683-ban Kara Musztafa nagyvezír (1634/35–1683) már annak az Oszmán Birodalomnak a 
hadseregét vezette Bécs alá, amelyet két nagy elődje, Köprülü Mehmed (1583–1661) és Köprülü Ahmed 
(1635–1676) mesteri  módon készített  fel  a  nagy erőpróbára.  1669-ben elfoglalták  Kandiát,  közben a 
velenceiektől  tanulva korszerűsítették az aknarobbantásos ostrom tudományát.  Sikeres harcokat vívtak 
Lengyelországgal  (1672–1676)  és  Oroszországgal  (1677–1681),  a  Porta  területi  követeléseivel  pedig 
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Casa d’Austria fő figyelme keletre és délkeletre helyeződött át, és a bécsi udvar érdekei 
ebben  az  irányban  elsőbbséget  élveztek  –  védekezésből  támadásba  lendültek.1302 A 
császári főhadsereg hadműveletei a Duna medencéjére irányultak azzal a céllal, hogy 
először  bevegyék  Budát,  majd  később  Belgrádot.1303 Buda  bevételével  (1686)  egy 
korábban alig lehetségesnek tartott fordulat következett be a Balkánon – az út a császári 
csapatok előtt  nyitva  állt.1304 A nagyharsányi  (mohácsi,  1687)  csata  után  az  oszmán 
uralom  a  magyar  Alföld  felett  örökre  megszűnt.  A  magyar  rendek  1687  őszén  a 
pozsonyi országgyűlésen lemondtak a királyválasztás jogáról, és elismerték a magyar 
korona  örökölhetőségét  a  Habsburg-ház  férfiága  számára.  Józsefet,  I.  Lipót  császár 
elsőszülött  fiát  1687  decemberében  magyar  királlyá  választották.1305 Magyarország 
visszafoglalása és a császári csapatok további sikerei Belgrádnál 1688 szeptemberében, 
Nišnél  és  Vidinnél  1689  októberében  megváltoztatták  a  bécsi  Udvari  Haditanács 
stratégiáját, amely több generáció óta hasonló módon a károk mérséklésére, egy óvatos 
„előre  menekülő”  védekezésre  rendezkedett  be.  Ezután  figyelembe  véve  a  császár 
néhány  tanácsadójának  véleményét,  a  császári  csapatok  egyre  mélyebben  kezdtek 
benyomulni a balkáni tartományokba, ahol az itteni lakosság számára számos pátenst és 
proklamációt  adtak  ki.  Így  például  Badeni  Lajos  (1655–1707)1306 Niš  bevétele  után 

rettegésben  tartotta  északi  ellenségeit.  Megerősítették  Buda  védműveit,  Bécs  előbástyáját,  Érsekújvár  
várát pedig a magyarországi oszmán hatalom fontos hadiszertárának, lőszer,-fegyver-és élelemraktárának 
rendezték be. R. Várkonyi Á.: Buda Expugnata i. m. 27.    
1302 1683-ra a Habsburg Monarchia gazdaságilag, diplomáciai súlyát tekintve, szervezőkészségben és hadi 
potenciálban  egyaránt  megtestesítette  a  törökök  elleni  nemzetközi  szövetség  összefogására  képes 
hatalmat.  A 17. századra a Habsburg Monarchia jövedelme megnégyszereződött  a különböző vámok, 
bányajövedelmek,  pénzverés,  só  és  egyéb  monopóliumok,  illetve  adók  révén,  noha  a  költségvetést 
súlyosan  megterhelték  az  udvartartás,  a  hivatalszervezet  és  a  rendkívül  drága  diplomácia  költségei,  
amihez még hozzájárult a megfelelő ellenőrzés hiánya és a hűtlen kezelés. Ebben a korszakban épült ki  
Trieszt,  az  Adria  új  kikötője,  a  Brenner-hágón  átvezető  új  kereskedelmi  útvonal,  kifejlődött  a  stájer 
acélipar, a tiroli rézbányászat, a cseh üvegipar, az Örökös Tartományok parasztságra épülő ipara, és 1667-
től kezdve nagy lendületet vett a keleti kereskedelem. A Habsburg Monarchia anyagi ereje azonban nem 
készpénzjövedelmében rejlett, hiszen e tekintetben kincstári hiányokkal köszöntött rá 1683. A kialakuló 
újkori pénzvilágban a Habsburg Monarchia különleges hitelképességekkel rendelkezett, és főleg az udvar 
hitelezőjére,  Oppenheimer  Sámuelre  (1630–1703)  épített,  aki  nagymértékben  hozzájárult  a  háborús 
költségekhez, illetve nagymértékben támaszkodtak különböző angol és holland bankházak hiteleire. Ez a 
hitelképesség  a  török  háborúk  előrehaladtával  egyre  inkább  növekedett,  és  segített  átvészelni  az 
Oppenheimer bankház 1703-as összeomlása következtében kialakult válságot, sőt 1706-ban megalakult 
az Ausztriai Állambank, amelynek a működése azonban csak a háború üzemeltetéséhez volt elegendő. 
Uo. 28–29.   
1303 Három hadszíntéren  indították  el  a  hadműveleteket:  a  Peloponnészoszon és  a  Balkánon,  továbbá 
Magyarországon és végül Ukrajnában és a lengyel–moldvai határon. Zrínyi Miklós terve az volt, hogy a 
szultáni  fősereget  kell  megverni,  és  az  utánpótlási  vonalaktól  elvágott  török  várak  így már  könnyen 
bevehetőek. A másik támadási terv a tizenötéves háború tapasztalataira épült: eszerint a magyarországi 
várakat egyenként foglalnák vissza. Végül a két terv keverékét alkalmazták, így nyilvánvalóvá vált, hogy 
Buda ostromára csak akkor kerülhet sor, ha előtte visszafoglalják a törököktől Esztergomot, Visegrádot,  
Vácot, Hatvant, Érsekújvárt. Uo. 36. 
1304 Buda ostroma idején  egész  Magyarország  hadműveleti  terület  volt.  A harc  a  korabeli  hadviselés 
legkorszerűbbnek számító módszereivel folyt (sáncrendszerek, földbeásott gyülekezőhelyek, ágyúállások, 
circumvallációk, contravallációk, új harcállások, szuronyos puskák). Uo. 37.  
1305 I. Lipót császár a jus armorum és a jogeljátszás elve alapján az 1687/88 évi pozsonyi országgyűlésen 
erőszakos,  törvénysértő  eljárással  átalakította  a  magyar  alkotmányt.  Az  addig  választó  királyságot  a 
Habsburg-dinasztia örökös királyságává tette, eltörölte a rendi ellenállás jogát (Aranybulla 31. pontja), és 
magyar királlyá koronáztatta kilencéves fiát, Józsefet. Uo. 40–41.
1306 Badeni  Lajos  II.  Miksa Emánuelt  követte a magyarországi  török háborúk főparancsnoki  posztján. 
1689-ben  lett  a  magyarországi  hadak  fővezére,  legnagyobb  sikerét  a  szalánkaméni  csatában  aratta. 
Kortársai  „Türkenlouis-nak”  nevezték.  Nemigen  élt  a  művészeti  reprezentáció  eszközeivel,  rastatti  
kastélyában azonban igen gazdag, máig fennmaradt török hadizsákmány tanúsította dicsőségét. Galavics  
G.: Kössünk kardot i. m. 130.
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felszólította az ottani lakosságot az oszmánok elleni felkelésre és a császári csapatokkal 
való katonai együttműködésre. A császári rezidens, Domenico Corradino 1690. január 
30-án  Raguzából  (Dubrovnik)  beszámolt  a  bosnyákok,  horvátok  és  bolgárok 
elvárásáról,  hogy az oszmán igát lerázzák,  és császári  védelmet  kapjanak. A balkáni 
népek megnyerését szolgálta továbbá számos helyi hős császári nemesi rangra emelése 
a  Habsburg  Monarchia  érdekében  tett  szolgálataiért.  A  császárnak  az  újonnan 
meghódított országokban szüksége volt egy saját, új, hozzá hű nemesi rétegre.1307

A zentai  csata  betetőzése  volt  annak  az  1683-tól  1718-ig  tartó  folyamatnak, 
amelynek során Magyarország egész területe felszabadult a török uralom alól. Ennek 
kezdete volt Bécs 1683. évi sikertelen török ostroma, befejezése pedig a pozsareváci 

1307 Schwarcz,  I.:  Konfliktverhältnisse  auf  dem Balkan  i.  m.  231–234.  A Balkánon (Rumélia  volt  az 
Oszmán Birodalom európai tartományainak összefoglaló neve. A szó etimológiailag a rúm, azaz római, és 
az eli, vagyis ország, föld szavak összetételéből származik, tehát azt jelenti, hogy a „rómaiak országa”,  
ezzel is mintegy hangsúlyozva a jogfolytonosságot Róma–Konstantinápoly–Bizánc és Isztambul között. 
Egyiptom és Szíria meghódítása után az addig nagyjából azonos területű két rész, Rumélia és Anatólia 
közül  az  utóbbi  erőteljesen  megnőtt,  ezzel  egyidejűleg  csökkent  az  európai  rész  primátusa  az 
államigazgatásban,  ami  az  etnikai  és  a vallási  arányokat  is  erőteljesen  megváltoztatta,  az iszlám hitű 
lakosság  egyértelműen  túlsúlyba  került.  Kerekes  D.:  Tradicionális  i.  m.  144.)  a  muszlimok  és  a 
keresztények együttélését az iszlám hódítás után a tolerancia és az intolerancia kettőssége jellemezte. Az  
iszlám  vallás  úgy  tekint  a  kereszténységre,  mint  a  judaizmusra,  sabaeanusokra,  szamaritánusokra, 
zoroasztriánusokra, amelyeket az iszlám korábbi és befejezetlen formáinak tart, és amelyek tartalmazzák 
az isteni kinyilatkoztatás eredeti elemeit. Emiatt a keresztényeknek védelmet garantál az iszlám állam, 
vagyis megadja a lehetőségét annak, hogy bizonyos feltételekkel gyakorolhassák saját vallásukat, többek 
között  fizessék  a  fejadót  (cizye).  Ennek  a  gyökerei  visszanyúlnak  Mohamed  (570/571–632)  első 
hódításaiig és különösen az úgynevezett nadjrani paktumig (631), amely a jemeni nesztóriánusokra és a 
helyi  zsidóságra is vonatkozott. Ennek az első paktumnak a kikötéseit továbbá kiterjesztették az arab  
haderők által meghódított más helyekre is. A legrészletesebben kidolgozott formája az úgynevezett Umar 
paktum volt a szíriai keresztényekkel,  amelyet  a muszlim hagyomány a próféta második követőjének, 
Umarnak  (634–644)  tulajdonít.  Ezek  a  paktumok  a  későbbiek  során  mintegy  modellként,  alapként 
szolgáltak  a  muszlimok  és  a  keresztény  alattvalóik  kapcsolatainak  szabályozására.  A  négy  legális 
szunnita  iskola  közül  a  legtoleránsabb  a  keresztényekkel  szemben  az  Ottomán  Birodalom  uralkodó 
iskolája, a hanafita volt: Abu Hanifa megengedte a keresztényeknek lerombolt templomaik újjáépítését, 
új templomokat azonban nem engedett építeni. A keresztényekkel és szent helyeikkel kapcsolatban az 
volt  az  iszlám alapvető  célja,  hogy beépítsék  őket  az  Oszmán Birodalom szerkezetébe.  Ha ebben  a  
törekvésükben ellenállásba  ütköztek,  akkor a  helyi  lakosságot  rabszolgaként  kezelték,  a  templomokat 
mecsetekké  alakították  át,  ha  azonban  a  keresztények  önként  behódoltak,  akkor  megőrizhették 
szentélyeiket.  Azonban a helytől  is függött,  hogy egy templomot leromboltak-e,  vagy pedig mecsetté 
alakították át,  ugyanis  általában a legszebb és a legkiemelkedőbb helyeken levő templomokból lettek 
mecsetek, amelyek gyakran valamilyen vár területén feküdtek. Nagyobb városokban, ahol a szultán több 
muszlimnak a letelepedését rendelte el, és ahol helyőrségek állomásoztak, ott több templomot alakítottak  
át. Ez elsősorban nem az Umar paktumtól függött, hanem attól, hogy a helyi muszlimokat kellő számú 
szentéllyel lássa el, vagyis a muszlim közösség nagyságától, és attól, hogy az adott város milyen jelentős  
volt  az  oszmán hatóságok  számára.  A 16.  századtól  kezdve az  oszmán társadalmakban  fokozódott  a 
vallási fanatizmus. Több szultáni rendelet jelent meg, amely megtiltotta az alkohol árusítását, elsősorban 
a mecsetek közelében. A kávé is ellentmondásos volt, a kávéházak társadalmi felfordulást okoztak, sőt a 
kávéívás Isztambulban és az Oszmán Birodalom egyéb városaiban vérontáshoz is vezetett, mivel a vallási  
fanatikusok  idegennek,  illegálisnak  és  új  szokásnak  találták.  Az  ottománok  még a  18.  században  is 
folytatták a templomok mecsetekké alakítását, vagy azért, hogy saját szükségleteiket kielégítsék, vagy 
pedig azért, hogy a hitetleneket az iszlám felsőbbrendűségére emlékeztessék. Ha egyszer egy templomot 
elvettek  a  keresztényektől,  azt  semmilyen  körülmények  között  nem  lehetett  visszaszerezni,  és  még 
kevésbé  keresztény  szentéllyé  helyreállítani.  A  „hitetlenség”  bármely  megnyilvánulását  a  muszlimok 
elleni  támadásnak  tekintették,  melyeket  szigorú  intézkedésekkel  toroltak  meg.  Az  iszlám  elleni 
támadásként értékelték például, ha egy templom magasabb volt, mint egy mecset, ha egy házat a mecset  
közelében vallásos ceremóniákra használtak, ha a pap a templomon kívül vezetett vallási körmenetet, ha 
egy vegyes lakosságú településen harangoztak, ha hangosan olvastak fel keresztény vallási szövegeket, 
vagy ha  keresztény  iskolákat  nyitottak  meg kisgyerekek  számára  egy  olyan  házban,  amely muszlim 
mahalle közelében állt. A templomi harangszót az iszlám felsőbbsége elleni támadásnak fogták fel, és az 
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béke (1718), amelynek végzései alapján a Temesköz is felszabadult a török hódoltság 
alól.  A  visszafoglaló  háborúk  alatt  olyan  jelentős  helyeket  sikerült  visszavenni  a 
törököktől,  mint  1685-ben Érsekújvár,  Szolnok,  1686-ban Buda,  Simontornya,  Pécs, 
Szeged,  Siklós,  Kaposvár,  1687-ben  Eger,  Eszék,  Valpó,  Pozsega,  Palota  és  a 
nagyharsányi győzelem, 1688-ban Szigetvár, Székesfehérvár, Lippa, Újlak, Pétervárad 
és  Belgrád,  1689-ben  Niš,  Vidin,  1690-ben  Kanizsa,  1691-ben  a  szalánkaméni 
győzelem,1308 Lippa  visszafoglalása,  1692-ben  Nagyvárad,  1693-ban  Borosjenő, 
Világos,  1694-ben Gyula.  1690 és  1697 között  a  törökök több támadást  is  intéztek 
elvesztett területeik visszaszerzésére — amelynek legnagyobb eredménye volt Belgrád 
visszafoglalása  (1690)  —  azonban  összességében  ezek  a  támadásaik  sikertelenek 
voltak. 1697. június 17-én II. Musztafa (1695–1703) szultán megindult hadseregével az 
edirnei  gyülekezőhelyükről  Magyarország  visszafoglalására,  majd  augusztus  19-én 
Pancsovánál átkeltek az Al-Dunán.1309 Ennek a török hadjáratnak volt a befejezése a 
zentai csata, amelynek során a török hadsereg olyan súlyos vereséget szenvedett, amely 
után már soha nem tudott igazán talpraállni,  és amely csata megteremtette a karlócai 
béke (1699), illetve a már említett  pozsareváci  béke előfeltételeit,  ugyanis  enélkül  a 
fényes  győzelem nélkül  a törököket nem lehetett  volna Karlócánál  tárgyalóasztalhoz 
ültetni.

Oszmán  Birodalom  egész  területén  tiltották.  A  fentiek  ellenére  sok  elnyomott  vallási  kisebbség  az 
Oszmán Birodalomra úgy tekintett, mint egyfajta „földi paradicsomra”, így néztek rá például a Német-
római Birodalom zsidói is a 15. század végén, a 16. század elején, amikor vallási vezetőik arra szólították  
fel őket, hogy Európa minden részéből vándoroljanak az Oszmán Birodalom területére. A keresztény és 
egyéb vallások viszonylagos szabadsága az Oszmán Birodalomban valójában azonban csak a „másik” 
eltűrését,  elviselését  jelentette,  nem  pedig  egyenlőséget  és  toleranciát  a  modern  idők,  illetve  a 
felvilágosodás  értelmében.  Inkább arról  volt  szó,  hogy az  oszmánok készek  voltak  elfogadni  a  helyi 
lakosság „másságát”,  és  ebből  igyekeztek  hasznot  húzni.  Rossitsa Gradeva:  Ottoman Policy towards 
Christian  Church  Buildings.  In:  Rumeli  under  the  Ottomans,  15–18th  Centuries:  Institutions  and 
Communities. Istanbul 2004. 339–368.     
1308 A százezer főnyi haderejével, francia hadmérnökeivel és ugyancsak francia tüzérségével Zimony felé 
közelítő török sereget Badeni Lajos vezetésével 1691. augusztus 19-én megsemmisítette a negyvenötezer 
főnyi  császári  gyalogságból  és  magyar,  rác  és  horvát  lovasságból  álló  szövetséges  haderő.  A 
szalánkaméni ütközetet az „évszázad legvéresebb csatájaként” is emlegették, melynek során a nagyvezír  
és számos főtiszt mellett tizenkétezer török katona maradt holtan a csatatéren, míg a szövetséges csapatok 
hétezer embert vesztettek. R. Várkonyi Á.: Buda Expugnata i. m. 42.   
1309 Szakály Ferenc:  Hungaria  Liberata.  Budavár  visszavétele és  Magyarország  felszabadítása a  török 
uralom alól 1683–1718. Bp. 1986. 168–172.
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 13.3 A zentai csata (1697) és a boszniai hadjárat  

A császári hadsereg helyzetét az 1697. évi törökellenes hadjárat megkezdése előtt több 
tényező is nehezítette. Ide tartozott a pénzhiány,1310 az ezredlétszámok csekély volta,1311 

az ellátási  gondok, ennek következtében a katonák körében növekvő elégedetlenség, 
továbbá a vita arról, hogy a hadjárat védekező vagy támadó jellegű legyen-e. Március és 
május  között  végül  a  legtöbb  problémát  sikerült  megoldani  (a  pénzhiányt  főleg  az 
Oppenheimer  bankházzal  kötött  kölcsönügyletek  révén),  továbbá  eldőlt  az  is,  hogy 
támadó  jellegű  háborút  kell  indítani.  A  főparancsnok  a  szász  választófejedelem,  I. 
Frigyes Ágost lett (1694–1733),1312 aki tízezer főnyi szász katonát is hozott magával.1313 

A főparancsnoki kinevezés kérdésében a császár sokáig vívódott.  Caprara ekkor már 
túlságosan öreg volt, beteges és talán túlzottan óvatos. Végül kinevezte I. Frigyes Ágost 
szász választófejedelmet  főparancsnoknak,  aki  akkoriban már  világszerte  ismert  volt 
rámenősségéről,  élvhajhász és nőcsábász természetéről.  Savoyai  Jenő herceget ekkor 
még csak második emberként vették számításba I. Frigyes Ágost alárendeltjeként.1314 

A  magyarországi  hadszíntéren  1697  májusában–júniusában  az  ezredek  nagy 
része  még  csak  felvonulóban  volt  a  Baja  térségében  kijelölt  gyülekezőhely  felé.  A 
különböző fegyvernemek összevonása eltérő ütemben zajlott, a tüzérség szállítása még 
el  sem kezdődött.  Ráadásul  mintegy  tízezer  emberből  álló  lovassági  hadtest  Felső-
Magyarországon volt lekötve a Tokaj-hegyaljai  kuruc felkelés miatt.  Gróf Auersperg 
altábornagy hadteste Bihács ostromának abbahagyása után elvonult a Kolutnál kijelölt 
gyülekezőhely felé. Az erdélyi, a szlavóniai és a Felső-Magyarországon levő császári 
csapatok  is  megkezdték  menetelésüket  a  gyülekezőhely  felé.  Július  1-jére  már 

1310 II. Miksa és II. Rudolf alatt a török határ védelmére fordított éves katonai kiadások másfél-kétmillió 
guldent tettek ki az 1570-es és 1580-as években, miközben az összes „civilkiadások” az udvartartásra, a  
központi hatóságokra, a követségekre és komissziókra, a külföldi követek ajándékaira stb. összesen kb. 
65000  guldenre,  azaz  a  fenti  hadi  kiadások  közel  harmadára  rúgtak.  1655-től  1684-ig  az  Oszmán 
Birodalom és Franciaország ellen folytatott  háborúk következtében az összkiadások négymillióról  9.4 
millió guldenre emelkedtek, az Augsburgi Szövetség (1686–1699) török háborúi idején először lépték át a 
húszmilliós határt, a spanyol örökösödési háborúban pedig a harmincmilliót. A 17. és 18. században a 
katonai kiadások részaránya egészen 94%-ra emelkedett. A császári hadsereget a spanyol örökösödési 
háborúban,  a  harmincéves  háborúhoz  hasonlóan,  nemcsak  a  rendes  állami  bevételekből  (camerale,  
contributionale)  hanem kölcsönökből  és  pénzbeli  támogatásokból  is  finanszírozták.  A császári  itáliai 
hadsereg Észak-Itália 1701-es meghódítása után a megszállt területeken évi 4–5 millió  gulden hadiadót 
szedett be. A höchstädti győzelem (1704) után a Bajor Választófejedelemséget tíz éven át, mint megszállt  
területet  kezelték,  és  hasonló  módon  egyfajta  megszállási  adó  megfizetésére  kényszerítették. 
Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 479–480.   
1311 A  császári  hadsereg  növekedése  a  17.  század  második  felében  és  a  18.  században  a  pénzügyi 
erőforrások  bővülésével  arányosan  ment  végbe.  Az  egyre  nagyobb  létszámú hadsereg  ellátása  egyre  
fokozódó  logisztikai  problémákat  is  eredményezett.  Már  1630-ban  a  Wallenstein  vezetése  alatt  álló 
császári  hadsereg  151000  főt  számlált.  A  harmincéves  háború  után  a  császári  hadsereg  tényleges  
állománya (a gyalogság és a lovasság a várőrség és a parasztkatonák nélkül) kereken 20000 főt tett ki,  
1671-ben  ez  a  szám 34500-ra,  1687-ben  64000-re  és  1698-ra  pedig  116000-re  emelkedett.  A török 
háborúk befejezését (1699) követő átmeneti létszámcsökkenést követően a császári hadsereg állománya 
1704-ben, a spanyol örökösödési háború csúcspontján 138000 fő volt, a rá következő évben pedig már 
160000.  Az  1737–1739-ig  tartó  török  háborúk  idején  a  császári  haderő  mintegy  160000  katonával 
rendelkezett. Az osztrák örökösödési háborúban (1740–1748) és a sziléziai háború idején (1756–1763) a 
császári hadsereg 200000 főt számlált, és ez a létszám további emelkedő tendenciát mutatott.  Uo. 419–
420.
1312 Később II. (Erős) Ágostként lengyel király (1697–1733). 
1313 Szita László – Gerhard Seewann: A legnagyobb győzelem. Dokumentumok az 1697. évi török elleni 
hadjárat és a zentai csata előtörténetéhez. Pécs–Szigetvár 1997. 11–14.
1314 Egghardt, H.: Prinz Eugen i. m. 62.
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kialakították azt a megerősített tábort, amelyben 60 ezer főnyi seregnek volt biztosítva 
az élelmezése, és Vörösmarton volt a főraktár.1315 

Miután I. Figyes Ágost szász választófejedelmet 1697 nyarán lengyel királlyá 
választották, a császár bár kényszeredetten, de mégis meglepő gyorsassággal kinevezte 
főparancsnoknak  Savoyai  Jenő  herceget.  A  császár  félt  Savoyai  elhamarkodottnak 
tartott villámakcióitól, ezért szigorúan parancsba adta neki, hogy a herceg semmilyen 
hadmozdulatba nem kezdhet anélkül, hogy előtte tábornokaival ne tanácskozott volna, 
semmi esetre sem kockáztathat, és az ellenséggel csak akkor bocsátkozhat harcba, ha 
nagy  fölényben  van,  és  csaknem  biztos  a  csata  császáriak  szempontjából  kedvező 
végkimenetele.1316 

Az Udvari  Haditanács elnökének, Ernst Rüdiger Starhemberg grófnak (1638–
1701) a véleménye szerint a főparancsnoki posztra három ember jöhetett  számításba 
Caprara utódaként: Jenő herceg, Hermann Otto Limburg-Styrum gróf (1652–1704) és 
Commercy herceg. Commercy herceget, noha kitűnő lovassági parancsnok volt, végül 
figyelmen  kívül  hagyták,  mivel  elsősorban gyalogsági  parancsnokra volt  szükség.  A 
versenyben így ketten maradtak: Savoyai és Styrum. Bár Styrum jóval idősebb volt, és 
régebben szolgált a hadseregnél, rangban azonban alacsonyabb volt – csak nemrégen 
lett tábornagy. Őt a szász választófejedelem támogatta. Styrumról az Udvari Haditanács 
azt gondolta, hogy szolgálati ideje alatt csupán kevés időt töltött magánál a hadseregnél, 
inkább ide-oda utazgatott, soha nem harcolt a gyalogságnál, és nem volt főparancsnok. 
Ezzel  szemben  Savoyait  a  badeni  őrgróf  támogatta,  és  őt  ajánlotta  Starhemberg 
figyelmébe, elsősorban azért, mert tapasztalt, jóképességű, egyaránt ért a gyalogsághoz 
és  a  lovassághoz,  kellő  parancsnoki  tekintéllyel  rendelkezik  az  alárendeltjeivel 
szemben, a tisztek, és ami még fontosabb, a rosszul fizetett és kétségbeejtő helyzetben 
levő közkatonák körében is népszerű volt. Savoyai buzgón szolgálta Őfelségét, Itáliában 
parancsnok volt,  elsősorban a  gyalogságnál  teljesített  szolgálatot.  Részt  vett  a  Santa 
Brigitta erőd elleni támadásokban, és Casale ostromát is vezette. Minden részletet maga 
dolgozott  ki,  és  maga  hajtotta  végre.  Alatta  a  hadsereg  mindig  egységes  volt  és 
engedelmes, és ő mindvégig megőrizte tekintélyét, ami különösen fontos szempont a 
morálisan teljesen szétesett  magyarországi  hadseregnél.  Mindezek miatt  Starhemberg 
megfogadta a badeni őrgróf tanácsát,  és 1697. március 15-én kelt szakvéleményében 
Savoyai Jenőt javasolta a császárnak a magyarországi csapatok főparancsnokának. Bár 
ez  egyértelmű  javaslat  volt,  mégis  egy  hónapba  telt,  amíg  a  császár  április  25-én 
kinevezte  Savoyait.  A  bécsi  bajor  rezidens,  Mörmann1317 még  április  24-én  is  azt 
gondolta, hogy Styrum fogja megkapni a főparancsnokságot, mivel sokan Styrummal 
számoltak,  őt  tartották  esélyesebbnek.  Miután  Savoyai  megkapta  a  magyarországi 
főparancsnokságot, Commercyt is odaküldték, Styrumnak pedig a Birodalomba kellett 
mennie.1318

„A császári fő hadsereg Vörösmartonnál gyülekezett, és mivel a szász választófejedelem az 
éppen zajló lengyel királyválasztás miatt a hadsereget parancsnokként nem tudta tovább vezetni, 
így megbízták a bátor Savoyai Jenő herceget, hogy főparancsnokként irányítsa tovább a császári fő 
hadsereget.  A  herceg  július  9-én  az  előbb  említett  vörösmartoni  táborból  felkerekedett,  12-én 
megérkezett Bukin közelébe, 14-én keresztülvonult Ilokon, és végül megérkezett Kobilába.”1319 

A török hadsereg létszáma a hosszú felvonulási úton még tovább növekedett. 
Carlo Ruzzini (1653–1735) adatai szerint — aki 1683 és 1699 között volt velencei bécsi 
1315 Szita L. – Seewann, G.: A legnagyobb i. m. 20–22.
1316 Egghardt, H.: Prinz Eugen i. m. 62–63.
1317 Franz Hannibal Mörmann 1693. június 15-e és 1702. november 18-a vagy 19-e között volt bécsi bajor 
követ, majd 1715. július 1-e és 1726 decembere között immár bárói rangban ugyancsak követi feladatokat 
látott el a császárvárosban. Repertorium i. m. 14. 
1318 Braubach, M.: Prinz Eugen von Savoyen i. m. 242–244. 
1319 TE XV. 116.   
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követ  —  a  janicsárok  és  szpáhik  összlétszáma  36000-re  becsülhető.  Ezekhez 
csatlakoztak  még  albán,  boszniai,  tatár  segédcsapatok,  amelyek  létszáma  28–30000 
lehetett.  A  tüzérség  és  dunai  flotta  pedig  3800  katonából  állhatott.  A  hajóhaduk 
megoszlása:  16  gálya,  30  fregatt,  66  naszád.  Egy  gályán  150–200  katona 
szolgálhatott.1320

„A török szultán július közepén Belgrádban volt. Azonban a hadserege ezúttal nem volt 
olyan nagy létszámú, mint egy esztendővel  korábban, mivel  a tatárok a Fekete-tengernél  bajba 
kerültek,  és  a  törököknek kellett  nekik segítséget  nyújtaniuk.  A török hajóhad 16 gályából,  30 
fregattból és 66 naszádból állt. Minden egyes gályán 150 ember szolgált, amely időnként 200-ra is 
emelkedhetett. A gályákon tíz ágyú volt elhelyezve.”1321 

Az  oszmán  hadsereg  egy  kisebb  egysége  július  végén  sikertelen  ostromot 
intézett  Karánsebes  ellen:  „Július  27-én  a  törökök  megrohamozták  Karánsebes  városkát  és 
palánkvárát,  amelyben hatvan közlegény, egy hadnagy, egy őrmester,  két tizedes és a hadbiztos 
Gallatin alkotta a helyőrséget. A törökök azonban kétezren voltak, és nagy részük már a városba is 
benyomult, és megölték a hadnagyot, az őrmestert és húsz közlegényt, miután a helyőrség katonái  
korábban lekaszaboltak 18 törököt. Gallatin hadbiztos a helyőrség maradékával bátran védekezett, 
és a törököknek vissza kellett vonulniuk. A törökök vesztesége Karánsebes ostromakor 50 halott, 28 
fogoly és 4 zászló volt.”1322 

Felderítői adatok szerint a törökök Péterváradot akarták megtámadni. A Száva 
felett átívelő hajóhíd építése és a Pétervárad térségében feltűnően megszaporodott török 
hírszerzői  tevékenység  mind  a  péterváradi  erődrendszer  megtámadása  mellett  szólt. 
Ezért  Savoyai  újabb csapatokat vezényelt  Pétervárad védelmére,  és augusztus 12-ére 
összehívta a hadsereg-haditanácsot, amelynek az volt a célja, hogy megállapítsák, vajon 
a  török  hadsereg  a  következő  napokban  milyen  irányban  haladhat,  és  minderre  a 
császáriak hogyan reagáljanak. A megfelelő döntéshozatal valóban nehéz lehetett, mivel 
a  törökök  által  végrehajtott  hadmozdulatokból  nem lehetett  pontosan  megállapítani, 
hogy valóban a döntő haditerv kibontakozásáról van-e szó, vagy haditervük részeként 
csupán figyelemelterelő csapatmozgásokat  hajtanak-e végre.  Augusztus 19-én végleg 
eldőlt a törökök támadási iránya. II. Musztafa szultán Pancsovánál átkelt a Dunán, négy 
pasa pedig Szalánkaménig nyomult előre 18000 fős hadtesttel. Ezzel egyidőben a török 
flotta kísérte a csapatokat. A hajóhaduk Szalánkamén, majd a Tisza felé fordult, ezután 
a hajók legnagyobb része Titel felé vette az irányt. Titel jelentős erődítmény volt. A vár 
és az erőd szigetként emelkedett ki a környező síkságból, déli része pedig a Tisza és a 
Duna  mocsárvilágától  volt  védett.  A  vár  és  a  fő  sánc  mellett  több  kisebb-nagyobb 
erődöt  emeltek,  amelyekben  lövegeket  helyeztek  el.  A  Titel  elleni  török  támadás 
augusztus 27-én kezdődött.1323

„Július végén a török hadsereg a tüzérségével együtt áthaladt a Száván, és feltételezhetően 
támadó szándékuk Pétervárad felé irányult. Augusztus 11-én a császáriak az említett Péterváradról 
híreket kaptak, miszerint a török hadsereg egy része Titel felé menetel. Rögtön ezután újabb hír 
érkezett arról, hogy a török hajóhad megérkezett Szalánkamén közelébe, a szárazföldi hadseregük 
pedig letáborozott  Pancsovánál.  Emiatt Savoyai Jenő herceg haditanácsot tartott,  és a hadsereg 
tisztjeinek  parancsba  adta,  hogy  másnap  napfelkeltére  csapataikkal  legyenek  menetkész 
állapotban. Azonban két lovasezrednek a mocsár fölé vert hídon kell maradnia, és figyelemmel kell  
kísérnie az ellenség hadmozdulatait, és ennek megfelelően vagy Titel irányába kell előrenyomulnia,  
vagy pedig szükség esetén a hadsereget kell követnie. Jenő herceg Commercy herceggel és Guido 
von Starhemberg gróffal együtt Titelbe ment, hogy ennek a helynek az állapotát szemügyre vegyék. 
A Szalánkaménnel szembeni szigetnél ők a török hajóhad egy részét is láthatták a Tiszán. Nehm 
tábornoktól  egy  gyorsfutár  érkezett,  és  arról  tudósított,  hogy  az  ellenség  nagyszámú  janicsárt 
visszaküldött  Belgrádba,  hogy ott  a  tüzérséggel  együtt  behajózzanak,  és  Titel  megtámadásához 
használják fel őket. Még ugyanezen az estén megérkezett a hadsereg a mocsár felett átívelő hídtól  

1320 Szita L.– Seewann, G.: A legnagyobb i. m. 25. 
1321 TE XV. 116.
1322 TE XV. 116. 
1323 Szita L. – Seewann, G.: A legnagyobb i. m. 28–32. 
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nem messze fekvő Schickabarába, és az eddig távollevő tábornokok is befutottak ide. Augusztus 13-
án a hadsereg előrenyomult másfél mérföldnyire Petsch-ig, ahol a hírszerzők híreket hoztak arról, 
hogy egy ellenséges török csapatot láttak a Tisza túlsó oldalán. 15-én a hadsereg fél mérföldnyire 
előrenyomult a Ziska-mocsár mentén, ahová Rabutin tábornoktól hír érkezett, miszerint 18-a és 20-
a körül Aradon lesz. 16-án a hadsereg pár mérföldnyire előrehaladt Zenta felé, és maga mögött  
hagyta  a Tiszát.  Még ugyanezen a napon Vaudemont  herceg  a lovassággal  a  táborba érkezett.  
Eközben ezekben a napokban különböző jelentések  futottak be a törökök meneteléséről.  Nehm 
tábornok azt jelentette a Titelnél fekvő táborból, hogy az egész török hajóhad közelít Titelhez és  
Szalánkaménhez, a török előőrs két órányira a főcsapat előtt halad a Barancla folyón. Gyanítható 
volt, hogy az előőrsöt követi az egész török hadsereg. 18-án Nehm tábornoktól újabb hír érkezett.  
Eszerint a törökök folytatták menetelésüket,  majd letáboroztak Kipie-nél, és azt tervezték, hogy 
időveszteség  nélkül  átkelnek  a  Maroson.  Ezután  pedig  3-4000  lovasuk  kivált  a  hadseregük 
jobbszárnyából,  és  néhány  fregattnak  és  naszádnak  megparancsolták,  hogy  ússzanak  felfelé  a 
Dunán. Erre a hírre a császáriak haditanácsot tartottak, és elhatározták, hogy Rabutin tábornokot 
a legsürgősebben ide rendelik, továbbá Kiskanizsánál egy hidat kellene verni, és Titel erődítményét  
egy  támadás  esetén  megsegíteni.  Ennek  az  elhatározásnak  a  következményeként  Savoyai  Jenő 
főparancsnok még ugyanazon az éjszakán hét lovasezreddel  és  harminc ágyúval  Titel  irányába 
vonult.  19-én  még  15  zászlóaljat  ugyancsak  útnak  indított  Titel  felé.  Azonban  mindez  már 
túlságosan  késő  volt,  mivel  Nehm  tábornoktól  hírek  érkeztek,  miszerint  állásai  elhagyására 
kényszerült, és két mérföldnyire vissza kellett vonulnia, miután egy egész napon át az ellenséggel 
csatázott,  és  mind  szárazföldön,  mind  pedig  vízen  az  ellenség  hátrébb  szorította,  és  arra 
kényszerítette,  hogy  csapatai  maradékával  a  következő  éjszaka  elmeneküljön.  Mivel  jobb 
megoldást nem tudott, elhagyta csapataival a titeli helyőrséget. A törökök ezután elfoglalták, majd 
felégették a helyőrséget, az ágyúkat pedig elvontatták. A császáriak vesztesége nem volt több mint 
300 ember.”1324 

A császári hadvezetés úgy értékelte a titeli kudarcot, hogy annak fő oka a nem 
elég  alapos  felderítés  volt,  Jenő  herceg  pedig  késlekedett  az  erők  összevonásával. 
Ezután még jobban megerősítették Péterváradot, a törökök pedig Kobilánál álltak, majd 
a Tisza jobb partján megkezdték előrenyomulásukat Szeged felé, ezért  Savoyai  Jenő 
főparancsnok megerősítette Szeged palánkjait és az ellátó bázis raktárait.1325

„Mivel  a  törökök  távolabbi  szándéka  Pétervárad  felé  irányult,  így  Nehm  tábornok 
parancsot kapott, hogy a legsürgősebben vonuljon oda, és támadja meg a törököket. 17-én Rabutin 
tábornok, aki ekkor már elérte Aradot, ugyancsak parancsot kapott, hogy menetelését Kiskanizsa 
irányában mindenképpen gyorsítsa  fel.  20-án  megtudták,  hogy a  szultán  hadseregét  két  részre 
osztotta. A szultán a túlsó oldali hadsereggel maradt, a nagyvezír pedig az innenső oldalival. Többé 
nem volt  kétséges,  hogy a törökök Pétervárad megtámadására készülnek. A törökök időközben 
elfoglalták Kobilát is. Ezután Rabutin tábornoknak újabb parancsot kézbesítettek, hogy mihelyt 
csak  lehetséges  egyesüljön  a  fősereggel.  Időközben  Goulon  hadmérnök  Dumont  és  Ettrich 
mérnökökkel  Péterváradra  ment,  és  Nehm tábornok is  megérkezett  oda,  és  várta  a császári  fő 
hadsereget.  A fősereghez Rabutin tábornok hadtestének egy részével  csatlakozott,  a  maradékot 
pedig visszaküldte Erdélybe. A török szultán ekkor belátta, hogy Pétervárad megtámadása a jelen 
körülmények  között  őrültség  lenne,  ezért  sietve  tábort  bontott,  és  hadseregével  a  sziszeki 
mocsarakhoz  ment  azzal  a  szándékkal,  hogy  megtámadja  Szeged  határvárost  és  erődítményét, 
amelyben minden élelmiszert felhalmoztak, amelyre a császári erőknek a Tiszánál szüksége volt, 
továbbá sok nehéz ágyút és muníciót is ott tároltak, amelyeket a császáriak odavittek Temesvár 
előző évi ostroma után. A törököknek Szeged megtámadásával az volt a céljuk, hogy mindezeket  
megszerezzék. A törököket tovább bátorította Thököly és a kurucok. Azt mondták a szultánnak, 
hogy  Szeged  városa  és  különösen  Palánka  nincs  megerősítve,  mivel  néhány  évvel  korábban  a 
városfal  egy  része  bedőlt.  Mindezek  után  a  császári  hadseregnél  azonnal  elhatározták,  hogy 
rátámadnak  az  ellenségre.  11  napra  való  élelmiszert  halmoztak  fel,  és  parancsba  adták,  hogy 
szükség  esetén  a  Bajánál  készenlétben  álló  800  szekeret  küldjék  a  hadsereg  után.  Ezután 
szeptember 9-én a hadsereg visszament a sziszeki mocsarakhoz, amelyen az ellenség már napokkal 
korábban áthaladt. A császáriak még ugyanezen a napon sikeresen átkeltek a mocsáron, mivel az  
egészen kiszáradt állapotban volt, ráadásul a törökök a mocsár felett átívelő hidakat meghagyták. 
Innen  Savoyai  Jenő  herceg  a  lovassággal  és  több  mint  száz  szekérrel,  amelyek  tele  voltak 
hídépítésre  szolgáló anyagokkal,  a  szent-tamási  mocsarakhoz ment,  és  éjszaka elkészíttetett  két 

1324 TE XV. 116–117.
1325 Szita L.– Seewann, G.: A legnagyobb i. m. 33–34. 
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hidat, egyiket a gyalogság, a másikat pedig a lovasság, a tüzérség és a csomagok számára. Ezután  
10-én a herceg a gyalogság megérkezésekor a petsch-i élelmiszerraktárig vonult, és onnan egy erős 
őrséget küldött Szegedre azzal a paranccsal, hogy a helységnek, amely felé a szultán teljes erővel  
menetelt, annyi időt biztosítsanak, hogy lehetőség szerint olyan erődöt emelhessen, hogy azon az 
ellenség  hadseregének  megérkezése  előtt  kiküldött,  törökökből,  tatárokból  és  lázadókból  álló 
felderítők ne üthessenek rajta és  égethessék  hamuvá.  Estefelé a gyalogság ugyancsak Petsch-be 
ment.”1326 

Szeptember 10-én a császári hadsereg Óbecse élelmező raktáráig ért. Itt érte a 
hír,  hogy  a  törökök  Zentánál  a  Tiszán  való  átkelésre  készülnek.  A  császáriak 
szeptember 11-én hajnalban felsorakoztak az előrenyomuláshoz.1327 

A Theatrum Europaeum XV. kötetének bevezető oldalait nagy terjedelemben a 
zentai csata ismertetésének szenteli, amely jól mutatja, hogy a kortársak milyen nagy 
jelentőséget tulajdonítottak az ütközetnek.          

„Éjszaka gyorsfutár érkezett de Cub kapitánytól Zentáról azzal a hírrel, hogy a szultán 
még  ezen  a  napon dél  körül  Zenta  elé  érkezett,  és  sok  lovast  kiküldött  a  szárazföldre  azzal  a 
feladattal, hogy ott fosztogassanak, és a területet felégessék. Azért, hogy teljes bizonyossággal meg 
tudják állapítani, hol áll az ellenség tulajdonképpen, kiküldtek két hadnagyot egyaránt harminc 
lovassal,  öt  zászlóssal  és  több  altiszttel.  Őket  követte  a  következő  napon,  szeptember  11-én  a 
hadsereg  12  menetoszlopban.  Hat  menetoszlopban  vonult  a  lovasság,  és  ugyancsak  hat 
menetoszlopban menetelt a gyalogság. A tüzérség középen haladt, amelyet zászlóaljakba osztottak 
fel, és menetelésüket dragonyos lovasszázadok biztosították. A hadsereg mögött száz lovas haladt, 
akik a málhák és  a csomagok biztosításáért  voltak felelősek. A menetelés  alatt  néhány altisztet  
mindkét hadnagy visszaküldött, hogy jelentsék, hogy Zentánál ellenséges őrségbe ütköztek, akikkel 
ütközetbe  bocsátkoztak.  Emiatt  Savoyai  Jenő  herceg,  főparancsnok  a  huszárokat  a  csetepaté 
helyszínére küldte, hogy azok megsegítsék kiküldött katonáit. A huszárok visszatérésükkor, délután 
két órakor, egy fogoly pasát hoztak magukkal, akit a szultán küldött ki híreket szerezni. A pasát a 
herceg a menetelés alatt kihallgatta, és megfenyegette, hogy amennyiben nem árulja el az igazságot,  
ott helyben lefejezteti. A fogoly pasa, hogy életét mentse, megerősítette az eddigi információkat, és 
továbbiakat is adott. Eszerint a szultán kezdetben valóban azt tervezte, hogy Szeged felé vonul, és  
megkísérli sietve bevenni Szegedet, mielőtt a keresztény hadsereg utolérné. Thököly és a kurucok 
biztosították a szultánt, hogy Szegedet könnyen be lehet venni, mivel egyetlen egy erődítés sincs a  
hely körül. De amikor a szultán értesült róla, hogy a keresztény hadsereg utánanyomul, és hogy a 
szegedi helyőrséget megerősítették, úgy döntött, hogy inkább Zentánál marad. Itt egy hidat veretett 
a Tisza fölött, hogy a keresztény hadsereggel ne kelljen harcba bocsátkoznia. A szultán akarata 
most már az volt, hogy Felső-Magyarország és Erdély felé vonuljon. Ezért néhány ezer lovassal 
átkelt a Tiszán. A szultán megparancsolta, hogy a nehéztüzérség is kezdje meg az előző éjszaka a 
Tiszán való átkelést, és a málhákat is vigyék át a túlsó partra. Azonban a hadsereg maradéka több 
mint száz ágyúval még a folyó innenső oldalán volt, és a fogoly pasa nem tudta teljes bizonyossággal 
megmondani,  vajon  ezek  is  átkeltek-e  már  a  hídon.  Azonban  annyi  bizonyos,  hogy  elkezdték 
magukat körbesáncolni, és egy kis sáncot is építettek a híd elé. A pasa vallomása alapján és más 
jelentések fényében a herceg folytatta a menetelést a korábban ismertetett rendben. Azonban nem 
igazán tűnt hihetőnek, hogy a gyalogság még ezen az oldalon áll, mivel az elmúlt éjszaka, a fogoly 
pasa elmondása szerint, elkezdtek másik lövészárkot készíteni. Ezért a herceg előrement az összes 
lovassal  és  egy  kevés  tüzérséggel,  néhány  órányira  megközelítette  Zentát,  ahol  egyesültek  az 
előremenetelt  gyalogsággal.  A herceg  ekkor a hadsereget  csatarendbe állította  olyan formában, 
hogy  a  hadsereg  jobbszárnya  a  Tiszáig,  a  balszárnya  viszont  olyan  messzire  nyúlt  ki  a  sík  
szárazföldön, ahogyan a csapatok hossza ezt megengedte, és ezt a szárnyat egy dupla vonal zárta le. 
Ebben a rendben folytatták a menetelést az ellenséges tábor felé, és mivel a törökök hídon való 
átkelése egyre csak erősödött, és naplementéig nem maradt több hátra, mint négy és fél óra, így a 
herceg újra előrement hat ezreddel és valamennyi tüzérséggel, hogy az ellenséget visszavonulásuk 
során  megtámadja.  Miután  a  herceg  megérkezett  az  ellenséges  sáncok  elé,  megkezdte  annak 
ágyúzását.  Azonnal  kiadta  a  parancsot,  hogy  mindenkinek  egyesülnie  kell  az  előrenyomuló 
hadsereggel.  Ezután  a  herceg  egy  fél  ágyúlövésnyi  távolságra  közelebb  menetelt  az  ellenség 
lövészárkaihoz. Ekkor már sötétedésig alig maradt hátra két óra. A balszárnyat az első ütközet 
során  Guido  von  Starhemberg  gróf,  tábornagy,  Corbelli  gróf,  altábornagy,  és  Hasslingen  úr, 
vezérőrnagy vezette. A balszárnyat a második ütközet során de Vaudemont herceg, altábornagy és 

1326 TE XV. 117–118.
1327 Szita L. – Seewann, G.: A legnagyobb i. m. 35–36.
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von Prist  úr, vezérőrnagy irányította.  A balszárny néhány lovasszázaddal felzárkózott  a vízhez, 
hogy  megakadályozza  néhány  török  lovasszázad  menekülését,  azonban  hiába.  Ezután  ágyúkat 
vontattak ide, és elkezdték folyamatosan lőni a hídon hömpölygő ellenséget. A hídon még mindig 
sok  volt  a  menekülő.  A jobbszárnyon is  hasonlóképpen alakultak  a  dolgok.  A jobbszárny első 
ütközetét Heister gróf, táborszernagy, von Cronsfeld gróf, altábornagy és Schlick gróf, tábornok 
vezette.  A  többi  roham során  Truchsess  báró,  altábornagy,  von  Schalaburg  gróf,  vezérőrnagy 
parancsnokolta a jobbszárnyat.  Az ellenség szekérsáncával szembeni hadtestet  és a lovasságot a 
következők vezették: Őméltósága, Savoyai Jenő volt a főparancsnok, a többiek pedig Commercy 
herceg,  tábornagy,  von  Warner  vezérőrnagy,  Rabutin  gróf,  a  lovasság  tábornoka,  Reuss  gróf, 
lengyel és szász választófejedelmi tábornagy. Az ellenséges sánc félhold alakzatban egyik yíztől a  
másikig terjedt, és teljesen körbe volt véve ágyúkkal, azonban a balszárnynál észrevették, hogy a 
sáncalakzat és a lefolyatott víz között egy kb. 40–50 lépésnyi hosszú út húzódik, amelyen az ellenség 
hátába lehet kerülni. Mivel a jobbszárnyon a gyalogság még nem állt készen a csatára, Őméltósága 
a herceg nagy sietséggel még több ágyút hozatott,  és nem törődve a törökök ágyúinak és kisebb 
fegyvereinek rettenetes tűzével, őmaga indította meg az első támadást. Az ellenség hátába kerülve 
nagy zavart keltettek annak soraiban, és így haladt előre az egész hadsereg minden oldalról jövő 
erős ágyútűzben egészen az első sánc lövészárkáig (amely egymás mögötti elrendezésben még egy 
erős  és  magas  szekérsánccal  is  meg  volt  erősítve),  és  kibírták  az  ellenség  ágyútüzét,  miközben 
teljesen szokatlan módon a gyalogság hátbatámadta a lovasságot.  E támadás során a balszárny 
egyre nagyobb zűrzavart és fejetlenséget keltett az ellenség soraiban, olyannyira, hogy még a már 
korábban birtokolt  hídjaiktól  is  elvágta őket.  Amikor ezáltal  a jobbszárny és  a fősereg egy kis  
lélegzetvételhez  jutott,  azt látták, hogy az ellenségtől  egy nagy csapat a balszárny ellen fordult. 
Felismerve, hogy a Mindenható ezeket a barbárokat a keresztények kezére adta, a teljes gyalogság 
minden erejével és lankadatlan bátorsággal az ellenség sáncaira támadt, őket rövidesen követte a 
lovasság, dühödten leszálltak lovaikról és a török gyalogság után eredtek, átmásztak a sáncon, és 
iszonyatos vérfürdőt rendeztek a törökök soraiban; amitől  a katonák, mivel mocsárhoz hasonló 
vértengerben kellett támadniuk, jobban kimerültek, mint magától a mészárlástól. Sem a pasáknak, 
sem másoknak nem kegyelmeztek,  akik  pedig  pénzért  próbálták  menteni  az  életüket,  és  egyre 
mélyebben hatoltak az ellenség soraiba, amíg végül teljes zűrzavar támadt közöttük, és a törökök 
visszavonultak a híd és a víz felé abban a reményben, hogy átjuthatnak a másik partra. Azonban a 
jobb  és  a  balszárny,  valamint  az  utánuk  nyomuló  hadsereg  teljesen  bekerítette  a  menekülő 
ellenséget,  akik  nagy  tömegben  ugráltak  a  folyóba  a  hídnál,  úgyhogy  a  híd  előtt  két  ember 
magasságban tornyosultak a halottak, és olyan sűrűn feküdtek egymáson a holttestek a folyóban, 
hogy a  fél  folyó  szélességében,  mint  egy  szigeten  át  lehetett  gázolni  rajtuk.  Ezután két  órával, 
immár  éjszaka  a  herceg  Őméltósága,  hogy  elejét  vegye  mindenféle  szerencsétlenségnek, 
megparancsolta  a hadseregnek,  hogy hagyják el  a csatateret,  és  sürgősen gyülekezzenek zászlói 
alatt. Ez részben megtörtént, azonban a katonák jelentős részét lehetetlen feladat volt az éjszaka 
kellős közepén az ellenséges táborból visszahívni, ahol össze-vissza kószáltak, és mint ilyenkor lenni 
szokott, sorra robbantak fel a megmaradt bombák, petárdák, és ezáltal az élelmiszer és más értékes 
holmik is jórészt füstbe mentek.”1328 

A győzelem teljes nagysága csak másnap, szeptember 12-én vált világossá. A 
törökök mindent hátrahagytak – ágyúikat, lófarkas zászlóikat. A zsákmány kiadós volt, 
sőt  II.  Musztafa  szultán  pecsétje  egy  értékes  kis  pecséttartó  zacskóban  ugyancsak 
hátramaradt.  A  szultán  művészien  vert  felirata,  a  tuğra így  hangzott:  „Musztafa 
Mehmed,  Han  fia,  aki  mindig  győzedelmes”.  Amikor  Jenő  hercegnek  mindezt 
lefordították, a következőket mondta: „a metsző bizonyosan tévedett”.1329 

Max Braubach német történész megemlíti, hogy az elesettek között volt Elmas 
Mohamed pasa nagyvezír, továbbá az adanai, anatóliai és boszniai nagyvezír is. A török 
halottak számát 25000-re becsülték, csak 2000 töröknek sikerült átjutnia a folyó túlsó 
partjára. A szultán, aki végignézte saját gyalogságának a teljes megsemmisülését, sietve 
Temesvár irányában vonult el. Jenő herceg a katonáit a sáncokból újra visszavonta, és 
másnap a török táborba vezette őket. Csak amikor szeptember 12-én a szultán elhagyott 
táborát  a  Tisza  túlsó  oldalán  elfoglalták,  tudatosult  a  császáriakban  teljesen  a 
győzelmük nagysága. Hatalmas mennyiségű zsákmány hullott a kezükbe: több mint 100 

1328 TE XV. 118–119.
1329 Egghardt, H.: Prinz Eugen i. m. 64.
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ágyú, 7 lófarok, 423 zászló, a nagyvezír pecsétje. A győztesek vesztesége csak 28 tiszt 
és 401 közlegény volt, 133 tiszt és 1435 közlegény sebesült meg, közöttük volt Heister 
és a szász tábornok, Reuss gróf is, aki nemsokára belehalt sebeibe. Savoyai a szultán 
üldözését ráhagyta a huszárokra és a dragonyosokra, akik Temesvár felé még további 
zsákmányra tudtak szert tenni. Bécsben a bajor rezidens, Mörmann 14-én délután éppen 
befejezte az audienciát a császárnál, amelyben még Pétervárad biztosításáról és az udvar 
erdélyi  gondjairól  volt  szó,  amikor  trombiták  harsogása  jelezte  Vaudemont  herceg 
érkezését,  aki  közölte  a  dicsőséges  győzelem  hírét.  A  jelentésben  —  amelyet  a 
szeptember  15-én  a  megszerzett  török  zászlókkal  Zentából  megérkezett 
dragonyosezredes, Dietrichstein gróf a császárnak átnyújtott —, Jenő herceg kiemelte 
„a  csapatok  érdemeit,  a  tábornoki  kar,  a  tisztek  és  a  közkatonák  bátor,  hősi 
szellemét”.1330 

A Theatrum Europaeum szerzője részletesen felsorolja a törököktől zsákmányolt 
fegyvereket és egyéb értékes dolgokat, majd közzéteszi a halottak és sebesültek számát, 
és beszámol a győzelem hírének Bécsbe való megérkezéséről. Itt is érdemes összevetni, 
vajon mennyire egyeznek meg a  Theatrum Europaeum adatai a szakirodalomból vett 
tényekkel.  A  számbeli  adatokban  (halottak,  sebesültek  száma,  zsákmány  nagysága) 
meglehetően nagyok az eltérések, ugyanakkor a győzelem Bécsbe való megérkezésének 
a híre esetén a különböző leírások nagyjából összecsengenek.

„Másnap,  szeptember  12-én  megengedték  a  katonáknak,  hogy  jól  megérdemelt 
zsákmányaikat  az  ellenséges  táborban  felkutassák  és  összegyűjtsék.  A  tisztek  és  közlegények 
jelentős mennyiségű aranyat, ezüstöt, pénzt, ruhákat és más értékes holmikat szedtek össze. Ezen 
felül  találtak  99  ágyút,  hatalmas  mennyiségű  bombát,  rakétát,  kézi  gránátokat,  muníciót, 
élelmiszert,  mindenféle  fegyvert.  Zsákmányoltak  továbbá  2000  ökröt,  sok  tevét,  lóöszvért,  
marhákat  és  bárányokat.  Megszereztek  500  különféle  zászlót,  közöttük  volt  69  nagyon  előkelő 
zászló, amelyek közül a legértékesebb zsákmány a janicsár aga hét lófarkas zászlaja volt. Nagyon 
sok sátort is találtak, többek között a szultán pompás sátrát, továbbá megtalálták testőrkocsiját,  
lovait és más értékes holmijait.  Előkerült a nagyvezír pecsétje is, amelyet egy hadbiztos szerzett  
meg,  aki  Erdélyből  érkezett  Rabutin  tábornokkal  együtt.  A  pecsétet  a  hadbiztos  bemutatatta 
Savoyai  Jenő  főparancsnoknak.  Minden  egyes  nagyvezír  ilyen  pecsétet  kap  a  szultántól 
megbízatása  jeleként,  amelyet  mindaddig  a  nyakán  kell  hordania,  amíg  betölti  ezt  a  magas  
méltóságot. Megtalálták továbbá a janicsár aga és majdnem minden életben maradt aga és pasa 
pecsétjét  is.  A  török  táborban  rábukkantak  a  török  haderő  felállásának  a  vázlatára  is. 
Ritkaságszámba ment, ha sikerült ilyet fellelni. A vázlaton a török hadseregben szolgálatot teljesítő  
minden egyes nemzet hadteste és a katonák száma egyaránt részletesen fel volt tüntetve. Mindebből 
meg lehetett tudni, hogy a szultáni haderő létszáma 70–80000 fő között mozgott. Mindezt egy zentai 
rác kereskedő is megerősítette, akit a törökök elfogtak a csata előtt, és akinek sikerült Temesvárnál 
elmenekülnie. A kereskedő elmondta, hogy ő a csata alatt a túlsó parton állt, és a túlsó partra átért  
török gyalogság között mindössze 27 zászlót számolt meg.”1331 

A  Theatrum  Europaeum közzéteszi  fegyvernemenkénti  csoportosításban  a 
halottak és a sebesültek számát, kiemelve a legjelentősebb személyeket:  „A sebesültek 
között  volt  Heister  gróf,  császári  táborszernagy,  Reuss  gróf  szász  választófejedelmi  tábornagy, 
császári tábornok, továbbá von Pfeffershofen vezérőrnagy. Később azonban az említett Reuss gróf  
Szegeden belehalt sebesüléseibe. A lovasság halottainak a száma 140 fő. Közülük 12 volt tiszt. A  
lovasság sebesültjeinek száma 378 fő, közülük 60 tiszt, tehát összesen 518 fő volt a lovasságnál a  
halottak vagy sebesültek száma. A tüzérségnél 9 tiszt és 28 közlegény sebesült meg, viszont meghalt  
1 tiszt és 9 közlegény. Tehát mindösszesen a hadsereg vesztesége: meghalt 25 tiszt és 458 közlegény, 
megsebesült 128 tiszt és 1460 közlegény. A lovasság és a tüzérség lovai közül elpusztult, megsebesült  
és eltűnt összesen 3481 ló. Török részről a beérkező jelentések szerint meghalt Elmas Mehmed pasa 
nagyvezír, Misirlizade Ogla Ibrahim anatóliai pasa, Ziafer temesvári pasa, Al-Ziafer ruméliai pasa,  
Hafsli adenai pasa, Ibrahim diyarbekiri pasa, Mehmed pasa janicsár aga, 11 másodrendbeli pasa, 

1330 Braubach, M.: Prinz Eugen von Savoyen i. m. 260.
1331 TE XV. 119.
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54 sorbasier vagy janicsárkapitány, a tüzérség tábornoka tisztjeivel, a hadsereg marsallja és 24000 
közlegény.”1332

Szeptember  14-én  a  győztes  hadsereg  tagjai  kénytelenek  voltak  felszedni  a 
tábort a terjengő hullaszag miatt, sátraikat Zenta és Kiskanizsa között verték fel. Egyes 
források szerint a török hajóhidat is elvontatták,  hogy a sok ezer fennakadt tetemtől 
megszabaduljanak. Az elmenekült II. Musztafa szultán pedig Temesváron kinevezte új 
nagyvezírét,  Hüsseyn  Amucazadét  (1644–1702),  aki  Köprülü  Mehmed  nagyvezír1333 

unokaöccse volt.  Az új nagyvezír  a belgrádi helyőrség legnagyobbrészét  Temesvárra 
irányította, és fő feladatának tartotta, hogy a szerteszét kóborló török csapatokat újra 
összegyűjtse.  Mintegy 30000 katonát  sikerült  is  összeszednie,  a  szultán  pedig  3000 
janicsár kíséretében megkezdte elvonulását Belgrád, majd Isztambul irányába.1334

A zentai győzelem hírét szeptember 15-én Dietrichstein gróf, dragonyosezredes 
vitte meg Bécsbe, ahol a megszerzett török zászlókat is átadta, továbbá közvetítette a 
herceg üzenetét is.1335 A császár ünnepelt, azonban nemsokára Bécsben felerősödtek a 
kritikus  hangok.  Savoyai  szemére  vetették  hazardírozását  és  parancsmegtagadását, 
hiszen  végül  is  kapott  egy  sürgönyt  a  császártól,  amelyet  nem vett  figyelembe,  és 
amelyben I. Lipót megtiltotta neki a csatát. A „borzalmas vérfürdő”, ahogyan a zentai 
csatát később nevezték, mindazonáltal Jenő herceget kora leghíresebb hadvezérévé tette. 
Egy ilyen győzelem után gyaníthatóan a legtöbb hadvezér visszavonulót fújt volna, és 
otthon hatalmas pompával ünnepeltette volna magát, azonban Jenő herceg nem így tett. 
Logikusan és  józanul  úgy gondolkodott,  hogy mivel  az  ellenség hatalmas  vereséget 
szenvedett,  most  súlyos  sokk  alatt  áll,  ezért  jobb  alkalom  nem  kínálkozik  sebei 
elmélyítésére.  Azonban mivel  már  szeptember  közepe volt,  várható  volt  az  időjárás 
fokozatos romlása, a fenyegető eső, sár és hideg, amely minden hadműveletet jelentősen 
megnehezített,  ezért  gyorsan  kellett  cselekedni.  Kézen  fekvő  lehetőségnek  tűnt 
Temesvár  erődjének  az  ostroma.  A  Zentától  északra  fekvő  táborban,  ahol  a 
főparancsnok a hadseregét elhelyezte, a halottak bűze miatt a levegő elviselhetetlenné 
vált, ezért Jenő herceg minél előbb útnak akart indulni, azonban időközben megtudta, 
hogy  a  szultán  Isztambulba  való  hazaindulása  előtt  legénységének  egy  részét 
Temesvárra helyezte át, így ennek az erős erődnek a bevételéről le kellett mondania. 
Nemsokára  találtak  egy  más  alternatívát:  Savoyai  elhatározta  a  boszniai 
„villámháborút”.1336 

„A  szultán  15-én  Thökölyvel  Pancsovánál  átkelt  a  Dunán,  és  megérkezett  Belgrádba. 
Nemsokkal utána követte lovassága, miután a temesvári helyőrséget 10000 emberig megerősítették.  
Ezzel szemben Savoyai Jenő herceg 13-án háromszoros ágyúlövés kíséretében a szultán rendkívül 
értékes és nagy sátránál Te Deum laudamust tartott. Estefelé az egész császári hadsereg a nagyobb 
és a kisebb ágyúkból egyaránt háromszoros üdvlövést adott le. Ezután a hadsereg a halottak nagy 
bűze miatt, továbbá a 14-én beköszöntött esős idő miatt Kiskanizsa és Szeged között táborozott le.  
Onnan  a  sebesülteket  részben  Szegedre,  részben  pedig  Bajára  vitték.  Von  Dietrichstein  gróf 
dragonyos ezredest a megszerzett ellenséges zászlókkal és lófarkakkal Bécsbe küldték, hogy azokat 
átadja a császárnak egy,  a  csatáról  írt  beszámoló  kíséretében.  A beszámolóban az állt,  hogy a  

1332 TE XV. 120.
1333 Köprülü  Mehmed  minden  tekintetben  a  14–17.  századi  oszmán  rendszer  jellegzetes  képviselője. 
Albán származású volt,  aki  a  devsirmerendszeren keresztül  került  be a központi  államigazgatásba,  és 
tehetségének, valamint szerencséjének köszönhette, hogy ilyen magas pozícióig jutott. Hite az iszlámban, 
az Oszmán Birodalomban és a szultán hatalmában mindvégig töretlen volt, még akkor is, ha észlelte a  
visszásságokat,  és  azok  megszüntetésére  törekedett.  IV.  Mehmed  Birodalmát  szulejmáni  alapokon 
kormányozta, elsődleges céljának tartotta az Oszmán Birodalom feletti szultáni tekintély visszaállítását és 
a korrupció megszüntetését. Kerekes D.: Tradicionális i. m. 156–157.     
1334 Szita L. –  Seewann, G.: A legnagyobb i. m. 40–41.
1335 „Ez a győzelmes hadművelet éjszaka végződött, de a döntő csapásig. Maga a nap sem akart előbb  
lenyugodni, míg ragyogó szemével Felséged fegyvereinek teljes diadalát végig nem nézhette”. Uo. 170.
1336 Egghardt, H.: Prinz Eugen i. m. 64–66. 
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csatában keresztény oldalon a gyalogság vesztesége nem haladta meg a 277 főt, közülük 12 volt 
tiszt. A sebesültek száma 1173, közöttük 59 tiszt.”1337 

 Az 1697. évi török elleni hadjárat befejező szakaszát a boszniai hadiexpedició 
és  Rabutin  tábornok Új-Palánka és  Pancsova elleni  hadműveletei  jelentették.  Az év 
vége  felé  ugyanis  a  legfontosabb  feladatok  közé  tartozott  a  hadsereg  téli  szállásra 
vonulásának megszervezése,  a  temesvári  pasalikhoz közeli  Tisza  menti  palánkok és 
várak  megerősítése,  a  hadjárat  során  elpusztult  vagy  megrongálódott  hajóhidak 
kiépítése és a szegedi védművek kijavítása.1338 

Bécsbe visszatérve Jenő herceget háborús hősként ünnepelték és méltatták, a nép 
lelkesen  üdvözölte.  A  császár,  akinek  a  szultán  pecsétjét  személyesen  nyújtotta  át, 
megajándékozta  őt  egy  értékes  díszkarddal,  és  dicsőségére  portréjával  ezüstmedált 
veretett.1339

„A császár megjutalmazta Savoyai Jenőt, a zentai győzőt a Birodalomnak tett szolgálatai 
miatt,  és hálaadó ünnepséget rendeztek a zentai győzelem alkalmából. November 17-én Savoyai, 
Vaudemont  herceg  kíséretében,  Bécsbe  érkezett,  és  tájékoztatta  a  császárt  a  magyarországi 
hadjárat további fejleményeiről, és átnyújtotta a császárnak a szultán pecsétjét.”1340 

 13.4 A karlócai béke (1699)  

A  zentai  győzelem  megteremtette  a  karlócai  béke  előfeltételeit,  amelynek 
békeokmányait 1699. január 26-án írták alá, és cserélték ki a császári és a török felek.

A  békekongresszus  tárgyalásai  1698  októberében  Karlócán  kezdődtek  meg, 
amely a Szerémségben, Pétervárad közelében, a Duna jobb partján fekszik.1341 Császári 
részről  Wolfgang  von  Oettingen  gróf,  a  Birodalmi  Udvari  Tanács  elnöke,  Leopold 
Schlick gróf,1342 tábornok, Luigi Fernando Marsigli hadmérnök tábornok (1658–1730), 
egy titkár és egy tolmács alkotta a karlócai küldöttséget. A török delegációt formailag 
Rami Mehmed reis effendi (kancellár) vezette, a tényleges béketárgyalásokat azonban a 
Porta főtolmácsa, a görög származású Alessandro Mavrocordato (1673–1709) folytatta 
le.  A béketárgyalásokon  részt  vett  még  Velence  képviseletében  Carlo Ruzzini  bécsi 
követ, lengyel részről a poznani palatinus, Stanislaw Malachowsky, az orosz cárt pedig 
Prokop  Bogdanovics  Voznyicin  képviselte.1343 Közülük  október  13-án  Schlick  és 
Marsigli  megjelent  Jenő  herceg  főhadiszállásán,  hogy  tárgyalásokat  folytassanak  az 
aktuális  katonai  helyzetről,  és  kérték  a  főparancsnok  véleményét  is.  Miután  a 
kongresszus  helyszínére  és  annak környékére  vonatkozóan a  felek  fegyverszünetben 
egyeztek  meg,  a  Habsburg  Monarchia,  Törökország,  Velence,  Lengyelország  és  a 
közvetítő  tengeri  hatalmak  képviselői  Karlócán  összeültek.1344  Nagy sietve  sátrakat 
vertek  fel  a  delegáltak  szállása  számára,  a  béketárgyalásokat  pedig  egy  gyorsan 
összetákolt  faházban  folytatták  le,  ahol  rendkívül  hideg  volt.  A  nyugati  hatalmak 
képviselői  székeken  ültek,  a  törökök  pedig  egy  díványon.  Összesen  36  ülésnapot 

1337 TE XV. 120.      
1338 Szita L. –  Seewann, G.: A legnagyobb i. m. 44–48.
1339 Egghardt, H.: Prinz Eugen i. m. 67.
1340 TE XV. 235.
1341 Braubach, M.: Prinz Eugen von Savoyen i. m. 269.
1342 Wolfgang Oettingen-Wallerstein gróf és Leopold Joseph Schlick gróf, mint a császár követei 1698. 
október 25-e és 1699. február 4-e között tartózkodtak a karlócai béketárgyalásokon. Repertorium i. m. 
172. 
1343 Szakály F.: Hungaria i. m. 124–125.
1344 Braubach, M.: Prinz Eugen von Savoyen i. m. 270.
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tartottak,  a  követek  úgy  alkudoztak  egymással,  mint  egy  bazárban.1345 Heves 
nézeteltérések  bontakoztak  ki elsősorban Erdély,  majd Bánát  kérdésében.  A törökök 
Erdély  esetében  lemondtak  követeléseikről,  a  Bánáttal  kapcsolatban  viszont 
ragaszkodtak  ehhez  a  fontos  területhez,  és  kijelentették,  hogy  a  jelenleg  a  császári 
csapatok által birtokolt helyeket nem szabad a továbbiakban megerősíteni, a Tisza és a 
Maros  partján  pedig  erődépítési  tilalom  lép  életbe.  Ezen  helyek  kiürítésének 
ellensúlyozására  némi  határátalakítást  hajtottak  végre  Szlavóniában,  és  Pétervárad 
lerombolásáról sem esett már szó. Ezután Lengyelország és Velence is megegyezett a 
törökökkel.1346 1699. január 26-án délben a török asztrológusok által kedvezőnek ítélt 
időpontban végül aláírták a békeszerződést.1347 Délelőtt 10 és 11 óra között a császári, a 
lengyel, a holland, az angol és a török meghatalmazottak nagy pompa közepette utoljára 
vonultak  be  a  konferenciaépületbe.  Az  orosz  követ  az  előző  nap,  a  fegyverszünet 
aláírása  után elutazott,  a  velencei  követ  távolmaradt  az ünnepségekről  tiltakozásul  a 
rákényszerített  béke miatt.  Ezt követően felolvasták az Oszmán Birodalommal kötött 
császári, lengyel és velencei békeszerződéseket, majd aláírták őket. A Velencével való 
békeegyezményt  a közvetítőkön kívül csak a császári és török követek írták alá.  Az 
aláírásnak az oszmán követre, Rami Mehmed Efendire való tekintettel pontosan 11 óra 
45  perckor  kellett  megtörténnie:  ő  ugyanis  kijelentette,  hogy  számára  ebben  az 
időpontban a csillagok konstellációja egy szerződés aláírására különösen kedvező. A 
császári követek jelentéseikben átsiklottak ezen a részleten, mivel ők a török követek 
babonás  magatartását  nem  vették  különösebben  komolyan,  mindenesetre  a  császár 
korábban  még  soha  nem  tudott  az  Oszmán  Birodalommal  ilyen  kedvező  feltételek 
mellett békét kötni.1348  

A Habsburg–török békeszerződés kimondta, hogy Erdély — régi határai között 
—  Habsburg  fennhatóság  alatt  marad  (1.  pont).  A  Tisza,  Maros  és  Erdély  által 
közrefogott  Temesközt  a  törökök tartják meg.  Az összecsapások elkerülése  végett  a 
császáriak  ezen  vonalakon  belül  kötelesek  kiüríteni  és  lerombolni  a  kezükön  levő 
erősségeket.  Ezeket  a  törökök  sem  építhetik  újjá,  és  másutt  sem  emelhetnek  új 
erődítményeket.  A  határfolyók  szigetei  a  császár  birtokában  maradnak,  a  folyókon 
azonban mindkét fél alattvalói szabadon hajózhatnak (2. pont). A Duna-Tisza közének 
déli  része  továbbra  is  császári  fennhatóság  alatt  marad,  Titelt  azonban  nem szabad 

1345 Egghardt, H.: Prinz Eugen i. m. 68.
1346 Braubach, M.: Prinz Eugen von Savoyen i. m. 270.
1347 Egghardt, H.: Prinz Eugen i. m. 68.
1348 Ernst D. Petritsch: Rijswijk und Karlowitz. Wechselwirkungen europäischer Friedenspolitik. In: Der 
Friede von Rijswijk i. m. 309. I. Lipót a békeszerződést 1699. február 16-án Bécsben ratifikálta, míg II.  
Musztafa szultán ratifikációjára Isztambulban a Hidschra utáni 1100-as év Scha´bân hónapjának utolsó 
dekádjában került sor, ami a keresztény időszámítás szerint az 1699. február 22-től március 2-ig terjedő 
időtartamnak felelt meg. A békeratifikációkat császári részről a karlócai első császári követ, a Birodalmi 
Udvari  Tanács  elnöke,  Wolfgang  Oettingen  gróf,  oszmán  részről  pedig  Ibrahim pasa  adta  át.  1699.  
december 7-én ment végbe Szalánkaménnél pontosan megállapított ceremoniális szabályok betartásával a 
két nagykövet és gazdag kíséretük találkozója: három oszlop jelölte meg az egyezmény kicserélésének 
pontos helyét,  amelyek  közepén a két nagykövet  leszállt  lováról, és amelynek során mindketten azon 
fáradoztak, hogy csak a másik után érintsék meg a földet. Ibrahim pasa bécsi bevonulását 1700. január 
30-án számtalan szemlélődő kedvű bécsi ünnepelte. A török nagykövet majdnem kilenc hónapig maradt  
Bécsben,  akinek a kísérete  560 személyből,  450 lóból,  180 tevéből  és  120 lóöszvérből  állt.  A török  
követség a császári udvar költségén több vendégfogadóban szállt meg a bécsi Lipótvárosban. A császári 
nagykövetnek,  Wolfgang  Oettingen  grófnak  isztambuli  tartózkodása  alatt  sikerült  néhány  dolgot 
szóbahoznia, és azokra megoldást találnia, mely kérdéseket a karlócai béke nem rendezett véglegesen. Így 
pl. kieszközölt egy szultáni engedélyt,  amelyben II.  Musztafa nyomatékosan védelmébe vette a római 
katolikus intézményeket, papokat és zarándokokat. Uo. 309–310. Oettingen és Schlick 1700. február 8-a 
és október 11-e között időzött az oszmán fővárosban a karlócai béke ratifikálása végett. Repertorium i. m.  
172.
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tovább erődíteni (3. pont). A Szerémséget egy egyenes vonallal  két részre osztották, 
amely a Tisza torkolatától a Moravica folyóig húzódott. A vonaltól keletre eső területet 
a szultán, az attól nyugatra eső részt pedig a császár kapta meg (4. pont). Szlavónia és 
Horvátország felé a Száva, illetve az Una folyó mentén vonták meg a két Birodalom 
határát (5. pont). Ennek sérthetetlenségét kimondták a szerződő felek (6. és 8. pont). 
Megállapodtak, hogy a másik fél lázadó alattvalóit nem támogatják, menedéket nekik 
nem adnak.  A Porta  pedig köteles  Thökölyt  és  híveit  a  Birodalom belsőbb részeibe 
telepíteni  – nehogy újra  zavart  kelthessenek (9-10. pont).  A felek saját  területeikkel 
szabadon  rendelkezhetnek,  váraikat  megerősíthetik,  oda  lakosságot  telepíthetnek, 
azonban a szultánnak köteleznie kell magát az Oszmán Birodalomban élő katolikusok 
privilégiumainak megerősítésére (7. és 13. pont). Megegyeztek továbbá fogolycserében, 
illetve  méltányos  váltságdíjban  szabadon  bocsátásuk  fejében  (12.  pont).  Végül 
kölcsönösen  biztosították  egymás  alattvalóinak  szabad  kereskedelmét  (14.  pont).  A 
békeszerződés  további  részében  Lengyelország  megkapta  Kamenecet,  Oroszország 
pedig Azovot, amelyet eddig is birtokolt.  Velence megtartotta Moreát, Santa Maurát, 
Aegina szigetét, Dalmáciában pedig Castelnuovo, Senj, Knin és Ciklut várát, viszont le 
kellett mondania egyéb görögországi hódításairól. A békeszerződést 25 évre kötötték, és 
a status quo elve tükröződött benne.1349 

A  karlócai  béke  aláírása  pontot  tett  egy  15  éves,  török  elleni  felszabadító 
háborúra,  amely  Kahlenbergtől  elvezetett  Zentáig.  Ennek  a  háborúnak  a  kezdetén 
Savoyai Jenő herceg még alig ismert önkéntesként kezdett harcolni, azonban a végére 
egy olyan csata győztese lett, amely a török veszély végét jelentette Közép-Európában, 
és  a  Habsburg  Monarchia  nagyhatalommá  való  felemelkedését  saját  súlyánál  fogva 
biztosította.1350 A karlócai béke jelentette először Európa számára a török veszély végét, 
az  Oszmán  Birodalom  viszont  ekkor  élte  meg  hanyatlása  tetőpontját.  A  Habsburg 
Monarchia ezzel szemben végleg a nagyhatalmak sorába lépett. I. Lipót császár éppen 
ezért  bőkezűnek  mutatkozott.  Honoráriumként  Jenő  hercegnek  földbirtokot 
ajándékozott, amelyet ő szabadon választhatott meg. A herceg végül egy olyan terület 
mellett  döntött,  amely  a  Duna–Dráva torkolatánál  terült  el,  és  amely  mintegy  tucat 
falvat foglalt magába.1351

1687-ben  a  törökök  még  olyan  békejavaslattal  álltak  elő,  amelynek  tartalma 
hasonló  volt,  mint  a  szentgotthárdi  ütközet  utáni  vasvári  békéé,  amikor  még  elég 
erősnek érezték magukat ahhoz, hogy követeljék az elveszített magyarországi területek 
visszaadását. A karlócai béke viszont a magyar tartomány elvesztését hivatalossá tette. 
A Karlócánál elszenvedett területi veszteség teljességgel példa nélküli volt az ottomán 
történelemben.  Ez  a  helyzet  ráébresztette  a  törököket  arra  — magát  a  szultánt,  III. 
Ahmedet  (1703–1730)  is  beleértve  —,  hogy  mielőbbi  katonai  sikereket  kell 
felmutatniuk. Azonban az 1716–1718. évi háború újabb kudarcokat hozott,  amelynek 
során olyan nagy fontosságú erődítmény is elesett, mint Belgrád, amely pedig 1688–90 
kivételével ottomán kézen volt, még 1521-ben Nagy Szulejmán (1520–1566) hódította 
meg.1352

A pozsareváci békét ugyancsak huszonöt évre kötötték meg 1718. július 21-én. 
Ennek  lényeges  pontjai  gyakorlatilag  megegyeztek  a  karlócai  békében  foglaltakkal. 
Eltérések csak a határok leírásában mutatkoztak, mivel ezt a békét is a status quo elve 
alapján kötötték meg. A Habsburg Monarchia olyan szerbiai területeket is megszerzett, 
amelyekre hadaival 1716/17 folyamán nem jutott el, a megállapodás mégis jobbára csak 

1349 Szakály F.: Hungaria i. m. 125–126.  
1350 Braubach, M.: Prinz Eugen von Savoyen i. m. 270.
1351 Egghardt, H.: Prinz Eugen i. m. 68.
1352 Suraiya Faroqhi: The Ottoman Empire and the World Around It. London–New York 2006. 57–58.

331



a  fegyveres  foglalásaikat  szentesítette  (Temesköz,  Belgrád,  Szerémség  keleti  fele, 
Olténia).1353 Az  Oszmán  Birodalom  európai  hatalmát  megtörő  háború  véglegesen 
lezárult.1354

 13.5 Az oszmán hadsereg hanyatlásának okai a 17. század második felében  

A Zentánál aratott hatalmas császári győzelemnek a főparancsnok, Savoyai Jenő herceg 
kiváló  katonai  képességein  és  jó  helyzetfelismerő  készségén,  valamint  a  császári 
csapatok rendezettségén túl a török hadsereg gyengesége is az egyik fő oka volt. A 17. 
század végére  az  oszmán  hadsereg  elveszítette  a  korábbi  évszázadok  során  kivívott 
legyőzhetetlenségéről  szóló  mítoszát.  Már  korántsem  volt  az  a  félelmetes  haderő, 
amelytől egész Európa rettegett.1355

Az  oszmán  hadsereg  számára  a  nyugati  fronton  katonai  értelemben  vett 
nehézségek  először  az  úgynevezett  rövid  háború  (1663–1664)  során  váltak 
nyilvánvalóvá.  Azonban a Habsburgokat  annyira  lekötötték  a  saját  nyugati  határaik, 
hogy képtelen voltak bármiféle  előnyre  szert  tenni  a Rábánál  kivívott  szentgotthárdi 
győzelemből (vasvári béke, 1664). Ebből a tapasztalatból indulhatott  ki IV. Mehmed 
szultán és nagyvezíre,1356 Kara Musztafa pasa, hogy azt higgyék, hogy egy franciák által 
1353 Szakály F.: Hungaria i. m. 164.
1354 R. Várkonyi Á.: Buda Expugnata i. m. 45. A zentai csatában az Oszmán Birodalom fölött aratott döntő 
katonai győzelem és különösen a karlócai béke megkötése után az idősödő I. Lipót udvarában egy lazán 
szerveződő  „merkantilista  párt”  nyert  befolyást.  Ehhez  a  csoporthoz  olyanok  tartoztak,  mint  a  cseh 
kancellár, Franz Ulrich von Kinsky, a birodalmi alkancellár, Dominik Andreas von Kaunitz, az Udvari 
Haditanács elnöke és hadvezér, Savoyai Jenő, az Udvari Kamara alelnöke, Gundaker von Starhemberg,  
az udvari kamaratanácsos, Johann David Palm és az udvari kamarai titkár, Christian Julius Schierl von 
Schierendorff. Többek között Belgrád meghódítását követelték, mely egyszer már a Keleti Kereskedelmi 
Társaság egyik lerakatának adott otthont, és amely a Habsburg Monarchia kereskedelmi és áruforgalmi 
helyszíneként,  „keletre  nyíló  ablakaként”  kellett  volna  szolgálnia.  A  csúcshivatalnokoktól  és  néhány 
arisztokratától kiinduló merkantilista, a kereskedelmi terjeszkedést célzó törekvések részben a hollandok, 
angolok,  franciák  és spanyolok tengeri  birtokait  célozták.  A spanyol  örökösödési  háború előestéjén a 
„merkantilista  párthoz”  tartozók  a  Balkánon  a  területi  terjeszkedés  mellett  szálltak  síkra  olyan  
területeken,  melyek  a bécsi  Habsburgok közép-európai  „magtartományainak” a közvetlenül a Német-
római Birodalmon kívül eső részét határolták.  Winkelbauer,  T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht  i.  m. 
400. 
1355 Az oszmán hadsereg a 17. század végén meglehetősen tarka csapattestekből állt össze. A hivatásos  
hadsereg magába foglalt mintegy 50000 ún. janicsárt, akik a gyalogság elitalakulatai voltak, továbbá a 
kereken 15000 főből álló lovasságot. Ehhez jöttek a segédcsapatok tömegei, a serátkulik, „a határvidékek 
rabszolgái”, akiket szükség szerint soroztak be. Számos segéderő kísérte még a hadsereget, a szakácsoktól 
és  kézművesektől  kezdve  a  cigányokig,  mutatványosokig  és  énekesekig,  akiknek  a  szórakoztatásról 
kellett gondoskodniuk. Ezenkívül a nagyvezír magával vitte a háremét is, amelyet  olyan gazdagon és 
pompázatosan alakított ki, és díszített fel, amennyire az csak lehetséges volt. Amikor a hatalmas török  
sokaság 1683-ban egészen Bécsig nyomult, Kara Musztafa pasa háreme nem kevesebb mint 1500 nőből, 
700 fekete eunuchból,  továbbá szolgák,  lovak és kutyák ezreiből állt.  A számszerűleg fölényben levő 
törökökkel szállt szembe a császári hadsereg muskétáik és tüzérségük jelentős tűzerejével. A jancsárok 
dühödt tömeges lázadása azonban nehézzé tette, hogy a császáriak szabályos harci alakzatot vegyenek fel,  
és  fegyelmezett  ellentámadásba  menjenek  át.  Az oszmán hadsereg  nagysága,  kiszámíthatatlansága  és 
kegyetlensége  révén  veszélyes  ellenfél  maradt,  amelyet  könyörtelen  fosztogatásai  és  a  civillakosság 
leöldösése miatt gyűlöltek. A császári hadseregben kétségtelenül több fegyelem és rend uralkodott. Bár  
Jenő  herceget  taszította  a  kegyetlenség,  azonban  mégis  drákói  szigorral  járt  el,  ha  a  fegyelem  ezt  
megkövetelte.  Wolfgang  Oppenheimer:  Prinz  Eugen  von Savoyen.  Feldherr  und  Baumeister  Europas 
1663–1736. Wien 2010. 64–65. 
1356 A szultán után az Oszmán Birodalom első embere a nagyvezír volt, akinek befolyása kiterjedt mind a 
kül-, mind pedig a belpolitika alakulására, valamint az igazságszolgáltatásra is. Feladatai közé tartozott a 
főváros  rendjének  és  ellátásának  biztosítása,  az  államapparátus  és  a  hadsereg  felügyelete,  valamint  a 
vallási ortodoxia képviselőinek az ellenőrzése. A szultán távollétében ő vezette a díván (szultáni tanács, 
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támogatott  jelölt  megválasztása  a  lengyel  trónra  az  osztrák  Habsburgokat  teljesen 
elszigetelheti, és nem számíthatnak semmiféle támogatásra a külföldi hatalmak részéről, 
még  abban  az  esetben  sem,  ha  Bécset  ostrom  alá  veszik.  Mindenesetre  ez  hihető 
magyarázatnak  tűnik  arra,  hogy Kara  Musztafa  pasa  Bécs  1683.  évi  ostroma  során 
érthetetlenül elhanyagolta hadseregének hátvédjét, amely így lehetővé tette, hogy egy 
felmentő sereg megközelítse a várost, és a kahlenbergi fő ütközet után felszabadítsa azt. 
Azonban mindez csak feltételezéseken alapul, mivel az ottomán stratégiára vonatkozó 
források meglehetősen hiányosak vagy legalábbis még nem kerültek napvilágra.1357 

A Bécs alatt történtek meglehetősen rossz fényt vetnek az oszmán információs 
hálózatra  is,  amelynek  17.  századi  ügynökeit  kevésbé  ismerjük,  mint  a  korábbi 
évszázadok kémeit.1358 A kémjelentések nem számoltak azzal, hogy III. (Sobieski) János 
lengyel király (1674–1696) — aki ekkoriban szilárdan ült a lengyel trónon — átáll a 
Habsburgok oldalára. De elképzelhető, hogy ennek lehetőségét az informátorok mégis 
jelentették IV. Mehmed szultánnak, aki azonban kíséretével egyetemben nem vette azt 
elég komolyan. A törökök dezinformálásában komoly szerepet játszhatott Thököly Imre 
(1657–1705, 1690–1701 között erdélyi fejedelem), aki rövid ideig az ottománok kliens 
uralkodója  volt  egy  olyan  területen,  amely  korábban  a  Habsburg-Magyarországhoz 
tartozott,  és  az  ottománok  úgy  nevezték,  hogy  „Orta  Macar”.  Thököly  csak  akkor 
maradhatott volna ennek a területnek az ura, ha a törökök győznek, éppen ezért biztatta 
ostromra  a  szultánt,  aki  nagyvezírével  egyetemben  elmulasztotta  Thököly 
információinak helyességét leellenőrizni.1359 

Önmagában véve az 1683. évi sikertelen bécsi ostrom még nem jelentette  az 
Oszmán  Birodalom  katasztrófáját.  Eltérően  V.  Károly  német-római  császár  (1519–
1556) túlterjeszkedett birodalmától, a Habsburgok a kései 17. században képesek voltak 
fenntartani  nagyobb  hadseregeket,  amelyek  folyamatosan  háborúztak  több  mint  egy 
évtizeden keresztül. Ennek részben az a szövetség volt az oka, amelynek III. (Sobieski) 
János Lengyelországán kívül tagja volt még az orosz I. Péter cár (1689–1725), XI. Ince 
pápa (1676–1689) és a velencei  Signoria. Ráadásul több kisebb fejedelem a Habsburg 
Monarchia nyugati részéből aktívan részt vett a törökök elleni háborúban főleg azért, 

kormányzati  intézmény,  a  bíráskodás legfőbb fóruma) üléseit.  A nagyvezír  tehát  a civil,  a katonai,  a  
pénzügyi  és  a  politikai  ügyek  elöljárója  és  felügyelője  volt.  A  nagyvezírek  isztambuli  palotáját  a 
„magasságos  Porta  küszöbének”  nevezték,  és  az  európai  követek  úgy  tekintettek  rá,  mint  egy 
minisztériumra.  Nagyon  gyakran  a  gyermekadórendszeren  (devsirme)  keresztül  indult  el  későbbi 
pályájuk.  A 17. század elejére azonban több tényező (tizenötéves háború, szultánok rátermettségének 
hiánya stb.) következtében a nagyvezíri rang presztízse erősen lecsökkent, egyre inkább anyagi erejük 
alapján  nevezték  ki  őket.  Hanyatlásuk  legfőbb  oka  az  volt,  hogy  a  szultánok  egyre  kevésbé  álltak 
mögöttük, a személyes kapcsolat helyett gyakran feliratok (telhisz) révén érintkeztek egymással. Kerekes  
D.: Tradicionális i. m. 147–149.         
1357 Faroqhi, S.: The Ottoman Empire i. m. 56–57.
1358 A Porta diplomáciájának szerkezetét, információs rendszerét és döntési mechanizmusát nem lehet az 
európai normák szerint megítélni, mivel Isztambul sehol sem tartott fenn állandó követséget, és nem is 
törekedett  erre.  Nem voltak állandó követei,  diplomatái  nem tartózkodtak  a  szükségesnél  lényegesen 
hosszabb  ideig  egyetlenegy  európai  fővárosban  sem.  A  legális  politikai  csatornákon  túlmenően 
természetesen  voltak  olyan  kereskedők,  utazók,  akik  információszerzéssel  is  foglalkoztak  a  törökök 
számára, de hivatalosan elismert és elfogadott, az állandó kapcsolattartással megbízott politikusaik nem 
dolgoztak  Európában.  A  felmerült  protokolláris  és  politikai  problémákat  csauszok,  vagyis  egy  adott 
diplomáciai feladatra, egy alkalomra megbízott embereik végezték, és ilyeneknek voltak tekinthetőek a 
békeszerződések megújítását  tárgyaló delegátusaik is. Ezzel  ellentétben különböző okok miatt számos 
európai ország tartott fenn állandó követséget Isztambulban: Anglia, Hollandia, Franciaország, Velence, a 
Habsburg Monarchia, az Erdélyi  Fejedelemség, Havasalföld, Moldva, Raguza ill. rendszeresen küldött 
alkalmi követeket az oszmán fővárosba Lengyelország, Svédország, az orosz cár és a perzsa uralkodó. A 
törökök természetesen főleg a követségi dolgozók és a portai tolmácsok révén igyekeztek szemmel tartani  
ezeknek a követségeknek a működését. Hiller I.: Pax Optima Rerum i. m. 53–55.
1359 Faroqhi, S.: The Ottoman Empire i. m. 57.
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hogy katonai sikerekkel növeljék nemzetközi tekintélyüket. Bajorország esetében pedig 
Wittelsbach hercegnek tekintetbe kellett vennie, hogy Bécs eleste esetén a saját országa 
ki lenne téve az ottománok hódításainak és fosztogatásainak. 1686-ban ez a Habsburg 
szövetséges hadsereg hatalmas vérfürdő után képes volt visszafoglalni Budát. A nyugati 
fronton elszenvedett ottomán kudarcok a kormány legfelső vezetésében is változásokat 
hoztak. Kara Musztafa pasát a szultán parancsára kivégezték nem sokkal a Bécs alóli 
visszavonulás után, és magát IV. Mehmed szultánt is lemondatták 1687-ben.1360 

IV.  Mehmed  lemondatásáról  és  utódjának,  II.  Szulejmánnak  (1687–1691) 
hatalomra kerüléséről így számolt be egy XIV. Lajosnak írt francia  követjelentés,1361 

melynek  dátuma  1687.  november  20,  és  amely  ugyancsak  jól  tükrözi  az  Oszmán 
Birodalom belső válságát  a  17.  század második  felében:  „Amikor  végül  IV.  Mehmedet 
letették trónjáról, és helyette fivérét, Szulejmánt kiáltották ki szultánnak, ez a nagy forradalom, 
amiről azt hitték, hogy nem mehet végbe sok vérontás nélkül, néhány minisztertől eltekintve, akiket 
fel kellett áldozni, sokkal békésebben zajlott le, mint ahogyan az remélhető volt. Amikor Selictar 
aga  jelentéséből  a  szultán  értesült  arról,  hogy  veszélyben  van,  és  meg  akarják  reformálni  a 
Birodalmat,  úgy  döntött,  hogy megpróbálja  megelőzni  az  őt  fenyegető  veszélyt.  Október  10-én 
tanácsot  tartott,  ahol  kijelentette,  hogy  kész  átengedni  a  Birodalmat  a  fiának  vagy  annak  a 
fivérének, akit a hadsereg kijelöl, akár kész meghalni is, ha a halála a Birodalom javát szolgálja, és  
kész megreformálni udvartartását, csökkenteni a felesleges kiadásokat, és megváltoztatni az életét. 
Elbocsátott ezer rabszolganőt és jelentős számú felesleges tisztségviselőt. Október 13-án, Köprülü 
nagyvezír  megérkezése  után  egy  másik  tanácsot  tartottak,  melyen  a  szultán  igen  patetikusan 
beszélt, aminek eredményeként kivégezték az utolsó vezírt, Szulejmánt, akit másnap megfojtottak, 
és bebörtönözték a kincstárnokot és az adóügyi főtisztségviselőt. Ezeket is meg kellett volna fojtani,  
de  inkább  kínvallatásnak  vetették  alá  őket,  hogy  megszerezzék  a  pénzüket.  A  hadseregnek 
elküldték  Szulejmán  vezír  fejét,  ezzel  azonban  nemigen  sikerült  lecsillapítani  a  zendülőket.  A 
hadsereg  október  25-én  megérkezett  Drinápolyba.  A  szultán  erről  26-án  szerzett  tudomást,  és 
amikor megtudta, hogy azt akarják, mondjon le, akkor 29-én elküldte a hadsereghez a megkínzott 
kincstárnokot,  az  adóügyi  főtisztviselőt  és  négy  bebörtönzött  tisztet,  valamint  kétezer,  tőlük 
elkobzott pénzeszacskót, amit szétosztottak a csapatok között. Ez azonban nem térítette el őket a 
szándékuktól. Az örjöngő szultán elhatározta, hogy lemészárolja fivéreit és még saját gyerekeit is, 
mivel nem látott más módot arra, hogy megtartsa a Birodalmat, és mivel kételkedett benne, hogy 
ha erre parancsot adna, végrehajtanák-e, úgy döntött, saját maga szúrja le őket. Ezzel a szándékkal 
november  1-én  fivérei  palotájához  ment,  az  eunuchok  azonban  védelmezték  a  bejáratot,  így 
lekaszabolta fivére eunuchjait. A rákövetkező napokban a hadsereg vezetői és a főtisztségviselők 
titkos tanácskozásokat tartottak, és végül november 8-án, virradat előtt elmentek az Aja Sophia 
mecsetbe, ahol a mufti várta őket. Itt átadtak a muftinak egy lelkiismereti kérdésről szóló kérvényt, 
hogy  megtudják,  vajon  a  muzulmánoknak  továbbra  is  engedelmeskedniük  kell-e  egy  olyan 
uralkodónak, aki rosszul vezeti a Birodalmat, és egyáltalán nem tartja be a törvényt, és vajon nem 
kell-e egy másikat ültetni a helyére. A mufti olyan döntést hozott, hogy az illető uralkodót le kell 
váltani  a  trónjáról.  Reggel  8  óra  körül  felkeresték  Szulejmánt,  akit  szultánná  kiáltottak  ki. 
Szulejmán,  mivel  egész  életében  semmi  mást  nem csinált,  mint  tanulmányokat  folytatott,  nagy 
ismerője a mohamedán törvényeknek, erős termetű, büszke. Mivel Mehmed minderről semmit sem 
tudott,  amikor  kérte  a  lovát,  hogy  sétalovaglásra  induljon,  azt  válaszolták  neki,  hogy  előbb 
Szulejmán szultántól kell engedélyt kérni,  mire kővé dermedt.  Az új szultán írásban értesítette, 
hogyha  majd  negyven  évet  eltöltött  börtönben,  és  könnyeket  ontott  a  Birodalomnak  okozott  
bajokért,  és amiért fivéreit fogságban tartotta,  majd akkor mehet sétalovaglásra. Az új szultánt 
két-három  nappal  később  nyilvánosan  is  elismerték  egy  ünnepi  ceremónia  keretében,  melynek 
során a mufti  felcsatolta rá  a kardját.  A hadsereg  olyan döntést  hozott,  hogy udvartartásának 
rendjét  meg  kell  reformálni,  és  a  törvény  értelmében  nem  lehet  több  mint  száz  felesége,  és 
szabályozni kell a tisztségviselők számát is.”1362

1360 Uo. 57–58. 
1361 Ekkor Pierre Girardin volt az isztambuli francia követ, 1686. január 12-étől 1689. január 15-ig, majd 
később még üzleti útra visszatért a török fővárosba. Repertorium. i. m. 243.
1362 HHStA  StAbt  Frankreich  Diplomatische  Korrespondenz  26.  (Ferdinand  Wenzel  Lobkowitz  an 
Leopold I.) Francia követjelentés Isztambulból, 1687. november 20. fol. 2–3.
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A következő  néhány  esztendő  hadjáratai  során  az  oszmánok  elveszítették  az 
ellenőrzést Magyarország felett. II. Musztafa szultán és  sejh ül-iszlámja,1363 Feyzullah 
efendi megkísérelték megfordítani  a helyzetet  azáltal,  hogy a zentai  csatában maguk 
vezették  a  hadsereget,  ez  azonban  egy  hatalmas  katonai  katasztrófába  torkollott, 
amelynek során a nagyvezír, Musztafa pasa is elesett.1364 

Fodor Pál turkológus több tényezőt sorol fel, amelyeknek együttes hatásai a 16. 
század  utolsó  harmadára-negyedére  válságba  sodorták  a  Birodalmat,  és  főleg 
pénzügyigazgatási válaszlépésekre kényszerítették a kormányzatot, amelyeknek nagyon 
komoly  társadalmi  kihatásai  voltak.1365 Ilyen  válságtényezők  voltak  az  éghajlat 
változása, ennek következtében a gyakori szárazság Anatóliában, a népesség érezhető 
megnövekedése, a súlyos zavarok Isztambul ellátásában és a belkereskedelemben, ezzel 
összefüggésben a  csempészet  fellendülése,1366 az  anatóliai  társadalom növekvő belső 
nyugtalansága,  amely lázadásokban nyilvánult  meg.  Ezeket  a mozgalmakat  celalinak 
nevezték,  és  főleg  paraszti  eredetű  katonák  vettek  benne  részt,  akik  az  adószedők 
túlkapásai miatt tiltakoztak, és mivel a hadsereg telített volt, nem tudta befogadni őket, 
így nem tudtak megélni.1367

Katonai  szempontból  nagyon  hátrányosan  érintette  a  törököket  az  „európai 
hadügyi  forradalom”  és  a  tűzfegyverek  elterjedése.  A  16.  századi  Európában  a 
hadseregeken belül  meghatározó szerephez  jutottak  a  kézi  tűzfegyverekkel  felszerelt 
gyalogos  katonák.  A  Habsburgokkal  vívott  ütközetek  és  a  határvidéki  csatározások 
során az oszmánok hamar megtapasztalhatták az ilyen fegyverekkel felszerelt csapatok 
hatékonyságát, és arra kényszerültek, hogy hasonló tűzerejű csapatokat állítsanak velük 
szembe. Ezért gyors ütemben növelték a gyalogos janicsárok számát, és a 16. század 
végére valamennyi janicsárt puskával látták el. A gyalogos várkatonákat is kiképezték a 
kézi lőfegyverek használatára. Az udvari lovasok és a könnyűpáncélos tímár-birtokos 
szpáhik lőfegyverrel való felszerelése azonban nem ment zökkenők nélkül. Ezeknek a 
csapatoknak a jó része ugyanis erkölcsi okokból visszautasította az új típusú fegyverek 

1363 Az isztambuli főmufti. A szultán abszolút hatalma a 15. század végén kezdett megváltozni, egyre 
inkább elzárkózott  a  szerájba  — amely  egy  külső  (birun)  és  egy  belső  (enderun)  udvarból  állt  —, 
valamint a hárembe. Ennek következtében a legfőbb vallási és világi hatalmat az isztambuli főmufti és a  
nagyvezír kezdték gyakorolni. Kerekes D.: Tradicionális i. m. 147–148.  
1364 Faroqhi, S.: The Ottoman Empire i. m. 58. 
1365 Az állandósuló háborúk a  gazdasági  és  pénzügyi  folyamatokra  is  erőteljes  hatást  gyakoroltak.  A 
központi  államigazgatás  fizetési  kötelezettségei  nagymértékben  megnőttek,  szükségessé  vált  a 
pénzrontás.  Csökkenteni  kezdték  a  készpénzforgalomban  leggyakrabban  használt  ezüstpénzek 
nemesfémtartalmát,  de  az  aranyhoz  viszonyított  váltóértékét  viszont  nem,  így  nagymértékű  infláció 
bontakozott ki. Az Államkincstár mindinkább növekvő kiadásainak fedezése helyett pontosan ellenkező 
hatást értek el, és a 16. század végén árrobbanás következett be. Az oszmán állami pénzügyigazgatás azt 
a módszert választotta a folyamatok ellensúlyozására, hogy megpróbálta késleltetni a kifizetéseket, de az  
eladósodott Oszmán Birodalom — amelynek mindenképpen csökkentenie kellett a kiadásait — a zsoldok 
és fizetések visszatartásával csak azt érte el, hogy jelentősen megnőtt a korrupció mértéke. Mivel azonban 
a  központi  kincstárnak  mindenképpen  miharabbi  bevételhez  kellett  jutnia,  napi  rutinná  váltak  a 
vagyonelkobzások, a megvesztegetések, a tisztségek eladása és megvétele és a rendszeres adóemelések 
számos különadó bevezetésével.   Kerekes D.: Tradicionális i. m. 154.
1366 A  népességnövekedés  miatt  megszaporodó  lakosságot,  valamint  a  hadsereget  egyre  nehezebben 
lehetett  élelemmel  ellátni,  így  mind  nagyobb  szerepet  kapott  a  csempészet,  főleg  a  szigorított  
gabonakivitel. Az Oszmán Birodalom lakossága az éhínségtől és a szegénységtől egyaránt szenvedett, az 
életszínvonal  rohamosan csökkent,  egyes  tartományokban tömeges  volt  az elszegényedés.  Ráadásul  a 
hagyományosan a földbirtokra épülő oszmán társadalom nem tudta átvenni a 17. századi Európában egyre 
inkább  kibontakozó  iparosodás  vívmányait,  nem  alakult  ki  olyan  iparos  vagy  kereskedőréteg,  mely 
felemelkedését a termelésnek vagy a kereskedelemnek köszönhette volna, igaz ehhez az olcsó munkaerő 
is hiányzott. Uo.  
1367 Fodor Pál: Vállalkozásra kényszerítve. Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16–
17. század fordulóján. Bp. 2006. 38–42.

335



használatát  – bár ennek pénzügyi  okai is lehettek.  Ezzel  szemben a földközi-tengeri 
flottánál  szolgáló  szpáhik  megtanultak  bánni  a  puskával.  Alkalmazkodásukra  való 
képtelenségükkel  a  tímár-birtokos  szpáhik  aláírták  saját  „halálos  ítéletüket”,  ugyanis 
fokozatosan  kezdték  elveszíteni  katonai  jelentőségüket,  és  egyre  inkább  kezdtek 
kiszorulni  a  hadseregből.  Mindezek  következtében  érdekérvényesítő  képességük  is 
drámaian  csökkent,  éppen  akkor,  amikor  a  számban  és  befolyásban  megerősödött 
kulok1368 támadásba  lendültek,  hogy  számukra  kedvezően  változtassák  meg  a 
jövedelemelosztási  rendszert.  Miután  az  oszmán  világbirodalom alapvetően  a  tímár-
rendszerre épült,  annak megrendülése alapjaiban rengette  meg az egész rendszert.1369 

Hogy az elavult timár-birtokosokat pótolják, a kormányzat elkezdett támaszkodni a rája 
eredetű önkéntesekre (sekbanok), ezzel is tompítva a korábban már említett lázadások 
élét.  A  rájáknak  nem  voltak  erkölcsi  aggályaik  a  tűzfegyverek  használatának 
elsajátításával szemben – bár természetesen ez jókora veszélyt hordozhatott magában a 
kormányzatra és az előkelőkre nézve. Azonban az ilyen módon felfogadottak száma a 
tizenötéves  háború közepéig meglehetősen alacsony maradt,  a  hadjáratok után pedig 
rendszeresen elbocsátották őket, aminek eredményeként ezek az elemek visszatértek a 
rabláshoz,  fosztogatáshoz.  Ráadásul  a  kapott  puskáikkal  szembe  tudtak  szállni  a 
megfékezésükre  kiküldött  janicsárokkal  is,  akiket  a  központi  hatalom vezényelt  ki  a 
meggyengült szpáhik helyettesítésére az Oszmán Birodalom szinte minden szögletébe. 
Ezek  az  összecsapások  elvetették  a  17.  századi  janicsár–szekbán viszály  magvait, 
amelyek szinte megbénították az Oszmán Birodalmat.1370

Az Oszmán Birodalom kutatója, Suraiya Faroqhi Fodor Pállal ellentétben nem 
érzi  úgy,  hogy  az  oszmánokat  hátrányosan  érintette  volna  az  európai  hadügyi 
forradalom. Kifejti, hogy a 16–17. századi katonai megújulást (reformation) általában 
úgy  jellemzik,  mint  egy  olyan  jelenséget,  amelynek  legfőbb  jellegzetessége  a 
lőfegyverek  növekvő  száma,  különös  tekintettel  a  tüzérség  fejlődésére.  Mindezek  a 
változások szükségessé tették az erődítmények újratervezését, hogy ellenállóbbá tegyék 
őket a tüzérségi támadásokkal szemben. A fejlettebb erődítmények miatt az ostromlók 
fokozatosan  egyre  gyakrabban  kényszerültek  földalatti  aknák  használatára. 
Természetesen  egy  ostromlott  erődítmény  védői  ellenaknákhoz  folyamodtak,  hogy 
szétrombolják a támadók aknáit, míg mielőtt azok meggyulladhattak és felrobbanhattak 

1368 Szolgáló-rend. Nagymértékben rabszolga eredetű állami hivatalnokokból és katonákból (pl. janicsár) 
állt.  Ennek volt  a  legfelsőbb és  legbefolyásosabb rétege  a palota-rend (ekabir,  erkan,  ümera),  akiket 
gyökértelenségük és az Oszmán Birodalom által nyújtott társadalmi felemelkedés iránt érzett hálájuk az 
Oszmán-házhoz  kötött.  A  15.  század  végétől  szisztematikusan  összeházasították  őket  a  dinasztia 
nőtagjaival (damad: vőrendszer), így kialakítva az ún. csúcselitet. Uo. 23–24.
1369 Az Oszmán Birodalom társadalmi és gazdasági alapját a föld képezte, amely a szultán tulajdonában 
volt,  és  ennek  jelentős  része  az  ő  kezelésében  is  maradt  –  szultáni  hász birtok.  Tőle  kapták 
javadalombirtokként  a  hadsereg  tagjai,  a  beglerbégek,  a  szandzsákbégek,  a  szpáhik  stb.  Azokat  a 
javadalombirtokokat  hívták  tímárnak,  amelyekből  birtokosa  évi  20000  akcse jövedelmet  húzott, 
ziámetnek azokat,  amelyek  20000 és 100000  akcse közötti  jövedelmet hoztak,  hásznak pedig azokat, 
amelyeknek a jövedelme meghaladta a 100000 akcsét. Ez utóbbi azonban nem volt azonos a szultáni hász  
birtokkal, amelyek a szultán magánbirtokai  voltak. A 17. század első két évtizedében mintegy 45000 
tímár  és  ziámetbirtokot  tartottak  nyílván,  de  az  1630-as  évekre  ez  kb.  ötödére  csökkent.  A  kisebb 
birtokokat a szultáni kezelésű területekhez csatolták, és az uralkodó családtagjai, kegyencei, a vezírek és  
a központi funkcionáriusok számára utalták ki. Ennek következtében azonban az addig példaértékűnek 
tekinthető birtoknyilvántartási  rendszer a nyilvántartók hozzá nem értése,  a rendszer  korruptsága és a 
birtokok megváltozott státusa miatt összeomlott. Voltak olyan hatalmasok, akiknek a kezében mind több 
birtok  koncentrálódott,  a  lakosság  viszont  az  egyre  növekvő  adóterhek  és  a  kötelező  munka  elől 
igyekezett elmenekülni a városokba, ahol a megélhetés viszont rendkívül nehéz volt. Így tovább csökkent 
a földművelők és az adófizetők száma, amire az Oszmán Birodalom újabb adóemelésekkel  válaszolt. 
Kerekes D.: Tradicionális i. m. 155.          
1370 Fodor P.: Vállalkozásra i. m. 42–43.
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volna.  Ennek  eredménye  egy  valóságos  földalatti  háború  lett,  különösen 
Magyarországon, amely számos erődítménnyel rendelkezett.  Eltekintve Magyarország 
1683–1699  közötti  elvesztésétől,  a  szultánok  hadvezérei  meglehetősen  jól  tartották 
magukat a keresztény hadseregekkel szemben, egészen a 18. század második felében 
bekövetkezett katasztrófáig.1371 Ez pedig azt bizonyítja, hogy az oszmánok elsajátították 
az új technikákat, de nem is lehetett más választásuk, mivel az ellenség rákényszerítette 
őket ezek használatára.  Az azonos erősségű hadseregek közötti  konfrontáció során a 
tűzerő  immár  döntőnek  bizonyult.  A  katonai  újítások  minden  irányban  gyorsan 
terjedtek, a 16–17. századi orosz katonai reformok számos ottomán modellt vettek át. A 
szultánok  szemében  egy  sikeres  háború  az  uralkodó  elit  körében  legitimálhatja  az 
uralkodót,  egy hódító  szultán  nagymértékben növelhette  a  saját  presztízsét,  márcsak 
ezért is szükség volt az új technikák átvételére. Mindez azonban nemcsak az Oszmán 
Birodalomra volt jellemző, hanem például a francia királyokra is. Másrészt IV. Mehmed 
sorsa — akit 1687-ben lemondattak — jól mutatja, hogy a nagyobb vereségek, mint 
amelyeket Bécs és Buda előtt a törökök a megelőző években elszenvedek, a trónjukba 
kerülhet (De hasonló történt II. Musztafával is, akit 1703-ban ugyancsak lemondattak, 
nyílván  a  karlócai  béke  hatására).  A  háborúk  megindítása  tehát  jó  esélyt  kínált  a 
szultánok  hatalmának  növelésére,  de  ugyanakkor  jelentős  politikai  kockázatot  is 
hordozott magában.1372

A Fodor Pál által említett válságtényezők közé sorolható még az iráni háború,1373 

amelyet a törökök 1578-ban indítottak meg, hogy fennhatóságuk alá vonják a Fekete-
tenger  és  a  Kaszpi-tenger  közötti  területeket.  A  háború  török  sikereket  hozott,  de 
nagyon elhúzódott. A kincstár gondjait nagymértékben szaporították a háború költségei, 
ráadásul  a  katonák  és  a  rendfenntartó  erők  távolléte  felbátorította  a  lázadókat  és  a 
rablókat. Az Oszmán Birodalom az iráni háborún kívül is rövid szünetektől eltekintve 
1371 Ennél  a  pontnál  fejt  ki  Suraiya  Faroqhi  Fodor  Pállal  ellentétes  véleményt,  aki  szerint  —  mint 
korábban már említettem — a törököket hátrányosan érintette a tűzfegyverek elterjedése.  Másrészt az 
európai  hadügyi  forradalom nemcsak  a  lőfegyverek  növekvő számán alapult,  hanem az  egyenruhába 
bújtatott  tömeghadseregek  létrejöttén is,  akiket  sebesülésük esetén – pl.  Franciaország – kórházakban 
ápoltak (párizsi Invalidusok). A törökök pedig „emberanyagban” sohasem szenvedtek hiányt.
1372 Faroqhi, S.: The Ottoman Empire i. m. 116–117. Suraiya Faroqhi szerint az ottomán történészek az 
oszmán hadviselést kevésbé tekintették katonai professzionalizmus vagy politikai legitimáció kérdésének, 
hanem sokkal inkább a „háború és társadalom” problematikájának. Faroqhi is előnyben részesíti annak a 
kérdésnek a vizsgálatát, hogy a háborúknak milyen társadalmi következményei voltak, és úgy tekint a 
háborúkra,  mint  olyan  eszközre,  amelynek  révén  az  oszmánok  kapcsolatba  kerültek  a  külvilággal. 
Azonban az ottomán hadviselés társadalmi következményei még messze nincsenek kellően feltárva, noha 
ehhez meglehetősen teljes dokumentumok állnak rendelkezésre, mint például a kádi regiszterek a háborús 
adózások és egyéb kényszer szolgáltatások vonatkozásában. Ezek lehetővé teszik annak tanulmányozását,  
hogy  a  török  városi  emberek  hogyan  reagáltak  az  Oszmán  Birodalom  háborús  követeléseihez.  A 
parasztságra  vonatkozó  kutatások  nehezebbek,  de  a  meglevő  archív  anyag  lehetővé  teszi  ennek 
tanulmányozását is. Ráadásul a háborúkra adott társadalmi reakciók vizsgálatát pótolni kell annak beható 
tanulmányozásával, hogy mi történt azokkal az emberekkel, akik valójában részt vettek a hadjáratokban. 
Nagyon  keveset  lehet  tudni például  a  Habsburgok kezére  jutott  török hadifoglyok  sorsáról,  és  szinte 
semmit azokról, akik Oroszországban estek hadifogságba. Uo. 117–118.
1373 A 17. század első felében a legsúlyosabb külső konfliktusnak a szomszédos síita iszlám állammal, a  
szafavida Perzsiával vívott háborúk számítottak, amelyek végigkísérték a 17. századot. A vallási alapon 
(szunnita–síta) indított háborúk politikai, gazdasági és társadalmi ellentétet is jelentettek. Bár a muszlim 
hittestvérek  elleni  csatározások  politikai,  jogi  és  eszmei  alapjait  a  sejh  ül-iszlámok  írásos  jogi 
véleményeikkel  (fetva)  megteremtették,  a  Perzsia  elleni  hadjáratok  nagyon  sok  problémával  jártak. 
Isztambulból sokszor hónapokig tartott az út az ellenséges területig, az utánpótlási vonalak fenntartása  
pedig  nagy  erőfeszítést  követelt  meg.  Ennek  következtében  a  hadjárati  idő  viszonylag  rövid  volt,  a  
perzsák  pedig  gyakran  alkalmazták  a  „felperzselt  föld”  taktikáját.  Mind  gyakrabban  előfordultak 
lázadások,  néha  maga  a  nagyvezír  vagy  egy  beglerbég  állt  a  felkelések  élére.  Sokszor  csatlakozott 
hozzájuk ezen vidékek lakossága is, hiszen a határvidéken élő oszmán alattvalók között sok síita is élt, 
akik inkább a perzsa sah fennhatósága alá kívántak tartozni. Kerekes D.: Tradicionális i. m. 151–152.    
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gyakorlatilag  állandó  hadiállapotban  volt  (1586-tól  kezdve  a  lengyel  trónutódlás 
kérdése,  kozákok  elleni  küzdelem  a  lengyel–ukrán  határvidéken,  összecsapások 
Grúziában, a Földközi-tenger vidékén kialakult egyensúly felbomlása, állandó készenlét 
a  Habsburg  Monarchiával  szemben).  Ezen  felül  nagyon  sok tartományban  törtek  ki 
lázadások  (Tripoli,  Egyiptom,  Szíria,  Irak,  Balkán),  és  különösen  a  határszéli 
tartományokban gyakoriak voltak az összecsapások az ott állomásozó janicsárok és a 
kormányzók között (Aleppó, Damaszkusz, Bászra, Bulgária, Erzurum).1374 A janicsárok 
lázadásainak alapvető oka a pénz volt, hiszen a zsoldot a kormányzók egyre nehezebben 
tudták kifizetni. A pénzhiány orvoslására legtöbbször a nagyvezír adott kölcsön pénzt a 
magánvagyonából,  vagy  egyre  gyakrabban  nyúltak  a  szultán  magánkincstárához. 
Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelkezésre álló pénz többé nem elegendő ahhoz, 
hogy a katonai rend minden tagja a korábbiaknak megfelelően részesedjen belőle. A 
kormányzatnak lépnie kellett, el kellett döntenie, hogy kiket részesít előnyben és kiket 
szorít háttérbe. Végre kellett hajtaniuk a jövedelmek átcsoportosítását.1375

A válságjelenségek közé sorolható még a szultáni hatalom ideológiai alapjának a 
megváltozása is a 17. század első felében, ugyanis az ázsiai példákra visszavezethető, 
egyre  fokozódó  elzárkózása  azt  idézte  elő,  hogy  a  tradicionális  uralkodó,  a 
hagyományokra  épülő  eszme  kiüresedett,  a  rítust  mindinkább  felváltotta  a  rituálé, 
mindez  pedig  társadalmi,  politikai,  gazdasági,  hadi  és  államigazgatási  devalvációt 
idézett  elő.  A szultán már nem egyesítette  magában a világi  és vallási  hatalmat,  azt 
különálló  hatalmi  ágakként  a  nagyvezír  és  a  sejh  ül-iszlám kezdték  gyakorolni.  Ez 
gyakorlatilag  azt  jelentette,  hogy  a  hatalom  csúcspontja  már  nem  létezett,  mivel  a 
folyamatok a kétpólusú rendszer kialakításának irányába haladtak. A 16. század végére 
azonban már a nagyvezír sem tudta többé ellátni a rábízott feladatot, így a 17. század 
első  felében  a  hatalom  gyakorlásában  egyre  nagyobb  szerepet  kaptak  a  társadalmi 
hierarchiában  még  alacsonyabb  szinten  levők,  vagyis  a  hadsereg  és  a  hárem.  Az 
uralkodó  hatalmának  forrását  már  nem  tekintették  isteninek,  ő  maga  pedig  nem 
rendelkezett  többé  teljhatalommal,  így  megteremtődtek  az  uralkodó  hadsereg  általi 
letételének, és trónra emelésének a feltételei. A hanyatlási folyamat azonban mégsem 
minősíthető megszűnésnek, hanem a tradicionálisból a modern irányba való átmeneti 
időszaknak.1376    
1374 A  szíriai  és  libanoni  drúzok  II.  Maanoğlu  Fahreddin  emír  (1581–1635)  vezetésével  és  európai 
támogatással  1613-ban  fellázadtak  az  Oszmán Birodalom ellen.  Az emír  az  első,  sikertelen  felkelést 
követően — amelyet  Müezzin-záde Háfiz  Ahmed pasa vert  le  — Európába menekült,  ahonnan csak 
1618-ban tért vissza, majd 1633 és 1635 között újabb lázadást szított – ezúttal is sikertelenül. Az emírt  
elfogták,  majd  1635.  április  13-án  Isztambulban  kivégezték.  A  törökök  perzsiai  lekötöttségét  és  II.  
Fahreddin  emír  lázadását  használta  ki  Jemen  ura,  a  Kászimida-dinasztia  megalapítója,  al-Muajjád 
Mohamed.  Az oszmánok 1538-ban vették be Jement,  és  Adent flottatámaszpontjukká építették ki.  A 
hódoltság alatt újra meg újra meg kellett erősíteniük uralmukat a tartományban, amely kihasználva az  
Oszmán Birodalom egyéb  lekötöttségeit,  1635-ben függetlenítette  magát.  Észak-Afrikában az oszmán 
hatalom kezdettől  fogva más jellegű  volt,  mint  az  Oszmán Birodalom egyéb  területein,  az  itteni  ún. 
„kalózállamok”  (Algír,  Tunisz,  Tripolisz)  az  Oszmán  Birodalom  alattvalóinak  számítottak,  de  nem 
tagolták  be  őket.  A  törökök  csak  a  keskeny  tengerparti  sávot  tudták  meghódítani,  és  az  oszmán 
adminisztráció saját embereit csak a legfontosabb posztokra nevezte ki, a középszintű tisztviselői réteg a  
helyiek köréből került ki. A 16. században az oszmán flottának még volt ereje ahhoz, hogy felkelés esetén 
„megregulázza” ezeket a „kalózállamokat”, de ez a 17. század folyamán már egyre nagyobb gondokat  
okozott, ráadásul Anglia és Franciaország is egyre nagyobb érdeklődést kezdett mutatni a terület iránt.  
Ennek  következtében  Észak-Afrika  egyre  függetlenebbé  vált,  a  helyi  előkelők  hatalma  pedig 
megerősödött. Az Oszmán Birodalom egy másik vazallusa, a Krími Tatár Kánság is megpróbált lazítani 
függő viszonyán. A 17. század első felétől kezdve a kánok egyre inkább maguk kívánták kormányozni a 
területet, és mindent megtettek a függetlenedés érdekében. Mindehhez társult az 1645-től vívott hosszú 
háború Velencével Kréta fővárosa, Kandia birtoklásáért. Uo. 152–153.        
1375 Fodor P.: Vállalkozásra i. m. 43–51.
1376 Kerekes D.: Tradicionális i. m. 156.

338



A fentiek illusztrálására jó példa IV. Mehmed trónrakerülése 1648-ban, amely 
ugyancsak erőszakos úton következett  be,  és jól  mutatja  az Oszmán Birodalom már 
meglévő  válságát  a  szultáni  hatalom  vonatkozásában  is.  Mindezt  a  Theatrum 
Europaeum szerzője így írja le.

„Budáról  1648.  augusztus  24-én  ritka  hírt  kaptunk,  amelyet  olvasóinknak  a  legjobb 
tudásunk  szerint  igyekszünk  átadni.  A  budai  vezír  egy  futáron  keresztül  azt  a  hírt  kapta 
Konstantinápolyból,  hogy a várost  rettenetes  erejű földrengés rázta  meg,  amely  szétrombolta  a 
legfontosabb templomokat és tornyokat,  néhány fürdő egészen a földdel lett  egyenlő, különböző 
pompás paloták súlyosan megrongálódtak, a szökőkutak minden toronynál elsüllyedtek, a kutakból 
nem folyik víz, ezért a vizet 160 asperléért árulják, de nincs belőle elegendő. Röviddel ezután a nép 
körében felkelés tört ki, melynek során rajtaütöttek a nagyvezír palotáján, teljesen kifosztották, és  
szétrombolták.  Mivel  a  nagyvezír  visszavonult  a  szultáni  várba,  ezt  is  megtámadták,  emiatt 
Ibrahim szultánnak a nagyvezírt ki kellett adnia, akit nemsokára agyonvertek. Ezután bár a nép 
feloszlott,  de a következő napokban újra gyakran összegyűlt.  A szultán bár megpróbált kereket 
oldani,  de  nem  sikerült  neki.  Az  emberek  ökleikkel  ütötték,  lábaikkal  taposták,  egy  bolond 
gyalázta, ezután sok csúfolódót börtönbe vetettek. Ezután a fiát Mehmedet, aki csak hat éves volt,  
szultánná választották,  és  apját,  Ibrahimot  megfosztották  a trónjától.  A szultán és  a nagyvezír 
háremhölgyeit részben megölték, részben pedig szidalmazások közepette kiutasították az országból. 
Rögtön összeült a szultán legfelsőbb tanácsa, amelyik az udvaron belül és kívül volt, és a budai  
vezírnek parancsba adta, hogy minden török határ mentén fekvő városba, faluba küldjön ki egy 
írást, amelynek értelmében három napon belül minden város és falu piacát az új szultán tiszteletére 
fel  kell  díszíteni,  az erődökben levő ágyúkból pedig üdvlövéseket kell  leadni.  Mindezt Budán is  
végrehajtották, és nagy harangzúgás közepette tartották meg az ünnepséget. Ennyit Budáról.”1377 

Az Oszmán Birodalom a 17. században is a világ egyik leghatalmasabb állama 
maradt, azonban nemcsak a Birodalomban, hanem külföldön is úgy érezték, hogy ereje 
csökkent. A 16. század közepére-végére kialakult válsághelyzet miatt1378 — amelynek fő 
okai  voltak  a  hadviselés  átalakulása,  annak  költségeinek  növekedése,  az  elhibázott 
nagyhatalmi politika — egyre több katona kezdett el foglalkozni gazdasági és pénzügyi 
tevékenységgel,  és erre  hivatkozva mentesítették  magukat  a bevonulási  kötelezettség 
alól.  Ezzel  szemben  rengeteg  olyan  civil  lépett  be  a  hadseregbe,  akik  semmit  sem 
értettek a hadakozáshoz.1379 A palota-rend hozzáállása is  megváltozott,  mivel  miután 
megismerték a meghódított országok gazdagságát, immár szívesebben maradtak otthon, 
és  éltek  az  élvezeteknek,  semmint  harcoltak  volna.  Mindezek  ellenére  az  Oszmán 
Birodalom  a  17.  században  sem vívott  kevesebb  háborút,  mint  korábban.  Azonban 
pénzhiány miatt fokozatosan feladták a tengert, és nagyhatalmi állásukat sokkal inkább 
a szárazföldön kívánták megőrizni,  bár Szinán nagyvezír  1591-ben még azt állította, 
hogy az Oszmán Birodalom egyszerre lenne képes hadat viselni a perzsák, a magyarok 
ellen, továbbá a Földközi-tengeren, azonban ezzel már III. Murad szultán (1574–1595) 

1377 TE VI. 485.      
1378 Suraiya  Faroqhi  az  elsők  között  vetette  fel,  hogy  a  16.  század  végi  és  a  17.  századi  oszmán 
változásokat az általános európai válsággal és a Kínában zajló folyamatokkal összevetve kell vizsgálni, és 
ennek alapján kiderülhet, hogy ami korábban oszmán belső bajnak látszott, valójában közös európai sors 
volt. A hanyatlás (decline) terminus helyet az átalakulás (transformation) szót javasolta, és ráirányította a 
figyelmet a decentralizációs folyamat kétarcúságára is, mivel szerinte az nemcsak az Oszmán Birodalom 
gyengeségének,  hanem rugalmasságának  a  jele  is  lehet.  Szerinte  amit  a  központi  hatalom vesztett  a 
tartományok ellenőrzésében, azt ellensúlyozta a szakszerűbbé váló központi igazgatás.  Ezzel  szemben 
Halil Inalcik ragaszkodott a decline terminushoz. Fodor P.: Vállalkozásra kényszerítve i. m. 15–16.
1379 A birtokrendszer átalakulása közvetlenül hatott a hadsereg szervezetére is. Az egyre kevesebb tímár és  
ziámetbirtok miatt drasztikusan csökkent a szpáhik (tartományi lovassereg) létszáma. A 17. század elejére 
jóformán már csak segédalakulatként  vették őket számításba, helyettük  pedig zsoldosokat toboroztak, 
akiket  csak  hadjárati  időre  fizettek.  Ezzel  egyidejűleg  növelték  a  központi  lovas-és  gyalogosseregek  
létszámát, de a kiképzésük már meg sem közelítette 16. századi elődeikét. A vagyonhoz jutott janicsárok  
pedig maguk helyett  helyetteseket küldtek a harcba. A gyermekadórendszer  is megszűnt a 17. század 
közepétől,  amely a  katonai  utánpótlás  területén  jelentős  mennyiségi  és  minőségi  visszaesést  okozott. 
Kerekes D.: Tradicionális i. m. 155–156.   
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sem értett  egyet.1380 A fenti  tényezők közvetve  mind okai  lehettek  a  török hadsereg 
Zentánál elszenvedett súlyos vereségének.

 13.6 A zentai csata képi ábrázolásai  

A zentai  csatát  több  ismert  festő  is  megfestette.  Ezek  közé  tartozik  a  holland  Jan 
Huchtenburg  (1647–1733),  aki  szerint  a  csataképfestészet  legmegfelelőbb  módja  az 
úgynevezett „kavalierperspektiva”,1381 mert egyedül ez kínál a szemlélőnek olyan érzést, 
mintha  maga  is  az  események  aktív  résztvevője  lenne.  Huchtenburg  csataképei 
megfelelnek ennek az elvnek. A tisztek között az előtérben mindig a hadvezér látható. A 
kép közepén nagyszámú felvonuló vagy harcoló csapatok láthatóak.  A hátteret  a  táj 
természethű  ábrázolása  képezi.  Érdemes  kiemelni  a  hatalmas  fát  is  az  előtérben, 
amelynek  fő  célja  a  fény  és  árnyékhatás  kontrasztja  (repoussoir).  Ez  éppen  úgy  a 
korabeli festészeti stílus alkotóeleme volt, mint az előtérben levő holttestek. A katonák 
között  látható  a  kiemelt  helyen  szereplő,  élethű  vonásokkal  ábrázolt  hadvezér. 
Huchtenburg képei az eklektikus csataképfestészet kiváló darabjai.1382 Huchtenburg tíz 
festményben örökítette meg Savoyai Jenő herceg dicsőséges csatáit.  Ebből háromnak 
van magyar vonatkozása, amelyek a zentai (1697), a péterváradi (1716) és a belgrádi 
(1717) ütközetet ábrázolják. Mindhárom vászonra festett olajfestmény.1383  

Az Avignonból származó Ignace Joseph Parrocel (1667–1722) is megörökítette 
a zentai csatát. Ő rendkívül keskeny formájú festményeket készített. Számára az egyén 
hősiessége nem bírt olyan jelentőséggel,  sokkal jobban érdekelte a csatarend és a táj 
viszonya,  amit  a  magas  megfigyelőpont  is  bizonyít.1384 Parrocel  a  „madártávlati-
ábrázolás”  híve  volt,  és  az  egészen  más  nézőpont  alkalmazása  miatt  még  az  előtér 
jobbján kiemelt,  a festmény legfőbb festői értékeit  hordozó lovasalakjai is csak apró 
staffázsalakoknak  (mellékalakok,  háttéralakok)  látszanak,  akiket  magába  szív,  és 
olvaszt a puhán és oldottan festett, inkább csak jelzett csatamező tája.1385 Parrocel hét 
csataképből álló sorozatot festett, amelyek közül kettő érinti Magyarországot: az egyik a 
zentai  csata,  a  másik  pedig  Belgrád  visszafoglalása.  Mindkettő  vászonra  festett 
olajfestmény.1386 

A  hercegről  a  talán  legismertebb  portrét  Jakob  van  Schuppen  (1670-1751) 
festette. Ez az olajfestmény Savoyait Belgrád előtt ábrázolja, és az amszterdami Rijks 
Múzeumban található.1387

Savoyai mecénási tevékenységében újra meg újra visszatérő motívumként ott a 
törökök  elleni  harc  témaköre,  és  ebben  győztes  csatáinak  ábrázolása  éppúgy 
megtalálható,  mint  általános  jelentésű,  triumfáló  jellegű  építészeti  és  díszítő  formák 

1380 Fodor P.: Vállalkozásra i. m. 303–310.
1381 A leghitelesebb ábrázolást a lovon ülő, mintegy a harcban részt vevő katona szemével felülnézetből 
lehet  elérni.  Az  előtérben  karakteres  csata  zajlik,  mindig  megjelenik  a  vezér,  és  a  hátteret  már 
felülnézetben, a történeti hűségre törekedve festik meg. Galavics G.: Kössünk kardot i. m. 132.
1382 Rózsa György: Schlachtenbilder aus der Zeit der Befreiungsfeldzüge. Bp. 1987. 63.
1383 Uo. 216–218. Huchtenburg korábban udvari festőként Savoyai szolgálatában állt. A Batailles gagnées 
című,  1720-ban  Hágában  megjelent  könyvben  Jean  Dumont  (1667–1727)  csataleírásait  Huchtenburg 
díszítette metszeteivel, amelyeknek a fő üzenete az volt, hogy a herceg a kereszténység és a dinasztia 
támasza. Kreutzer Andrea: Savoyai Jenő arcai. Egy hadvezér propagandája. In: Portré és imázs i. m. 314–
316.   
1384 Rózsa Gy.: Schlachenbilder i. m. 63–64.
1385 Galavics G.: Kössünk kardot i. m. 132.
1386 Rózsa  Gy.:  Schlachtenbilder  i.  m.  219–223.  Parrocel  számára  Huchtenburg  csataképei  szolgáltak 
mintául, és Savoyai bécsi palotájának voltak az ékességei. Egghardt, H.: Prinz Eugen i. m. 167.
1387 Rózsa Gy.: Schlachtenbilder i. m. 223.
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alkalmazása vagy ilyen jellegű műalkotások készíttetése. A törökök elleni háborúkban a 
hadizsákmány legértékesebb  darabjai  a  zászlók  mellett  a  díszes  sátrak voltak.  Bécsi 
palotája,  a  Felső-Belvedere  középső  traktusának  tetőkiképzése  is  török  sátorra 
emlékeztet, amely a palota legmagasabb építészeti formája, koronázó motívuma.1388 

1388 Galavics G.: Kössünk kardot i. m. 130.  
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14. Pillanatnyi fegyverszünet a spanyol örökösödési háború   
előtt: a rijswijki béke (1697) – az európai hatalmi egyensúly 
kialakulása

 14.1 A Franciaország elleni koalíció létrejötte, a Nagy Szövetség  

Az 1678/79-ben megkötött nijmegeni békeszerződésekkel XIV. Lajos még nem érkezett 
el  sikereinek  csúcsához.  1679-ben  megkezdte  a  hírhedt  újraegyesítéseit  (reuniók), 
amelyeknek  során  különböző  jogi  csűrés-csavarásokkal,  de  háborús  cselekmények 
nélkül  megnövelte  Franciaország  határait  számos  birodalmi  rend  rovására,  a  Trieri 
Érsekségtől  kezdve  Lotaringián  és  Elzászon  keresztül  egészen  Mömpelgardig  és 
Franche-Comtéig.  Elzászt  teljesen  Franciaország  fennhatósága  alá  vetette.1389 

Mindehhez társult Strasbourg birtokbavétele 1681. szeptember 30-án.1390 Ugyanezen a 
napon francia  csapatok megszállták  a  mantovai  herceg egyetértésével  a  Pó folyónál 
fekvő Casale erődjét.  Casale francia kézre kerülésével állandó fenyegetést  jelentett  a 
spanyolok  kezén  levő  Milánóra  és  a  savoyai  Piemontra.  Ugyanekkor  a  franciák 
elfoglalták  a  spanyol-németalföldi  Charleroi-t  és  Dinantot,  továbbá  majdnem  egész 
Luxemburgot. A nijmegeni békét követő években a Német-római Birodalom és Itália a 
Napkirály lábai előtt hevert. A leghatalmasabb német fejedelmek hatalma és befolyása 
alatt  álltak.  Brandenburg,  Szászország,  Bajorország,  a  Pfalzi  Választófejedelemség, 
Mainz,  Köln,  Trier  fenyegetve  érezték  magukat  a  francia  hatalmi  övezet  közelsége 

1389 XIV.  Lajos  Metzben,  Besançon-ban,  Breisachban  és  Tournai-ban  állított  fel  ún.  újraegyesítési 
kamarákat. Ezek a kamarák Franciaországnak ítéltek olyan területeket, amelyek valamikor Franciaország 
részei  voltak,  vagy pedig  hűbérjogilag  alá  voltak neki  vetve.  Az újraegyesítések  az  érintett  területek 
katonai megszállásához vezettek, és kiterjedtek a Mosel alsó folyásától kezdve, az Ardenneken és Eifelen 
keresztül egészen Aachen és Köln közeléig, és magukba foglalták Spanyol-Németalföld egy részét is (a 
Brugge és Gent közötti területet). Mindezek fokozták az I. Lipót tehetetlenségéről kialakult képet, mint 
aki képtelen gátat szabni XIV. Lajos féktelen expanziós törekvéseinek. Klueting, H.: Das Reich i. m. 209. 
Az  újraegyesítések  „virágkora”  az  1680-as  esztendő  volt.  Ekkor  került  pl.  Franciaországhoz 
adminisztratív úton Két Híd (Deux Ponts) városa és hercegsége, Veldenz, Luxelbourg, Altheim, Ottviller, 
Monpellian,  Germersheim,  Stadeck,  Lausberg.  Az  újraegyesítések  metzi  kamarai  határozat  alapján 
történtek. Újraegyesítések (Reunions) HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 143–144. A francia uralkodó 
három  módszert  alkalmazott  területek  megszerzésére.  Közvetlen  bekebelezések  katonai  erő 
felhasználásával, jogi igények érvényesítése újraegyesítési kamarák felállításán keresztül, amelyeknek az 
volt a feladatuk, hogy felkutassák, korábban mely területek tartoztak Franciaországhoz, ezen területek 
tulajdonosaitól pedig jogi úton elvitatták a tulajdonjogot, végül pedig különböző diplomáciai manőverek. 
A  17.  század  második  fele  nemcsak  az  erődítéstan  és  ostromművészet  virágkora  volt,  hanem  a 
békekongresszusok  és  a  titkos  diplomácia  fénykora  is  egyben.  XIV.  Lajos  a  fenti  három  módszert  
gyakran vegyítve alkalmazta, hogy végül nemzetközi jogilag kötelező érvényű szerződésre kényszerítse a 
másik felet.  Michael  Maurer:  Die französische Nordostgrenze  im Zeitalter  Ludwigs XIV.  In:  Großer 
Historischer Weltatlas. i. m. 174–175.   
1390 Strasbourg bekebelezése fordulathoz vezetett, és megerősítette a császár helyzetét a Birodalmon belül, 
mivel  Strasbourg  francia  megszállása  a  birodalmi  patriotizmus új  hullámát  indította  el,  egy  olyan 
felháborodási hullámot, amely minden addigit felülmúlt a Német-római Birodalomban. Ugyanakkor XIV. 
Lajos birodalmi területek elleni támadásai szerte a Birodalomban lerombolták a francia király presztízsét  
és  hírnevét,  mint  aki  a  vesztfáliai  béke egyik  garantálója.  A bécsi  udvarnál  komolyan  felmerült  egy 
Franciaország  elleni  háború  lehetősége.  I.  Lipót  még  Strasbourg  eleste  előtt,  1681  januárjában 
kezdeményezte a birodalmi gyűlésnél a Birodalmi Hadi Alkotmányról való tárgyalásokat, amelynek az 
alapja  egy birodalmi  hadsereg  felállítása  volt,  amely nem a birodalmi  rendek fennálló hadseregeiből  
tevődött volna össze, hanem a Birodalmi Köröknek kellett volna kiállítaniuk. Uo. 210. Ennek alapján 
sikerült is felállítani egy 40000 főből álló birodalmi hadsereget.  Kurt von Raumer: Die Zerstörung der 
Pfalz von 1689. München 1982. 35.  
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miatt.  Spanyolország  megalázott  állapotában  tehetetlen  volt,  Angliában  II.  Károly  a 
Parlament  és  a  nép  franciaellenes  hangulata  ellenére  újra  meg  újra  visszatért 
támogatójához,  XIV.  Lajoshoz,  Lengyelország  francia  befolyás  alatt  állt.  A  császár 
elleni magyar felkelőket XIV. Lajos támogatta, a Portát pedig arra akarta rávenni, hogy 
támadják meg Bécset.1391 

 14.1.1 Francia–oszmán kapcsolatok a 16–17. században  

Az oszmán kérdésnek Franciaország számára mindig is kiemelt jelentősége volt, mivel 
ezzel a császárt és a Birodalmat sakkban tudták tartani. Ennek a nehézsége abban állt, 
hogy XIV. Lajos a törökökkel való összejátszása során az ellen az európai keresztény 
közösség ellen lépett fel, amelynek uralkodója akart lenni. Így a francia uralkodónak a 
törökkérdésben  mindig  egyfajta  kettős  játékot  kellett  játszania.  A  török  veszélyre 
hivatkozva például 1682-ben abbahagyta Luxemburg ostromát, mintegy gesztust téve 
Európának. Azonban már a következő év nyarán kihívó módon megszemlélt egy általa 
felállított katonai tábort közel a német határhoz. 1683. szeptember 1-én — 12 nappal a 
kahlenbergi  csata  előtt  —  területeket  felégetve  és  felperzselve  behatolt  Spanyol-
Németalföldre.1392 

Az Oszmán Birodalom a vesztfáliai béke idején Dél-Kelet Európáig terjedt, a 
császár „szomszédjává” vált, Bécstől 100 kilométerre, és minden pillanatban fennállt a 
veszélye, hogy továbbterjeszkedik nyugat felé. Ekkor érte el legnagyobb kiterjedését, 
belülről azonban már a hanyatlás jelei mutatkoztak. Franciaország volt az első ország, 
amely politikai szükségszerűségből kapcsolatba mert lépni a törökökkel a 16. század 
első  felében.  A  császár  elleni  közös  harc  pecsételte  meg  ezt  a  szövetséget,  amely 
Franciaország  számára  egészen  az  Ancien  Régime végéig  kiváltságos  helyzetet 
biztosított.1393

A kora újkorban a francia–oszmán kapcsolatokat változékonyság és fordulatok 
jellemezték. Az I. Ferenc (1515–1547) alatt megkezdődött aktív katonai együttműködés 
periódusa után a 17. század első felétől visszatért a keresztes hadjáratok korszaka. Az 
úgynevezett hosszú háború idején több francia nemes is elesett az Európát a törökök 
alól felszabadító szent háborúban. 1620-tól XIII. Lajos agresszívabb politikába kezdett 
a törökökkel szemben, a francia–oszmán kapcsolatok igazi romlása azonban a kandiai 
háborúhoz (1645–1669) köthető.  A konfliktus  kirobbanása után Franciaországot  arra 
kérték,  hogy  nyújtson  segítséget  a  törökök  ellen  harcoló  Velencei  Köztársaságnak, 
azonban  Mazarin  bíboros  csupán  néhány  hadihajót  küldött  Krétára.  A  bíboros 
egyébként nagy gondot fordított egy oszmánok elleni keresztes hadjárat előkészítésére. 
1661-ben bekövetkezett  halálakor  200000 frankot  (livres)  hagyott  hátra  erre  a  célra. 
1660-ban  már  egy  6000  fős  önkéntes  francia  hadtest  indult  a  szigetre,  hogy 
felszabadítsa a törökök által elfoglalt kandiai erődöt, ez a vállalkozásuk azonban nem 
járt sikerrel. Mivel Mehmed Köprülü nagyvezír (1656–1661) tudomást szerzett az ottani 
francia  nagykövet,  Jean  de  La  Haye-Vantelet1394 és  a  velenceiek  közötti  titkos 
levelezésről, majd a francia segítségről, a francia nagykövetet egy esztendőre bezáratta 

1391 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 156–157. 
1392 Raumer, K.: Die Zerstörung i. m. 37–38. 
1393 Recueil  des  Instructions données aux Ambassadeurs  et  Ministres  de France  depuis les Traités  de  
Westphalie jusqu’a la Révolution Française.  Publié sous les auspices de la Commission des Archives  
diplomatiques au Ministère des Affaires Entrangères. XXIX Turquie par Pierre Dupac. Introduction. Paris 
1969. 9.
1394 Jean  de  La  Haye-Vantelet  1639.  április  14-e  és  1661.  augusztus  21-e  között  volt  Franciaország 
isztambuli nagykövete. Repertorium i. m. 243.
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a Hét Toronyba, aki csak 1661-ben tért vissza Franciaországba. Ezután egészen 1665-ig 
Franciaországnak  nem  volt  isztambuli  nagykövete.  Ebben  a  korszakban  a  francia 
újságok  beszámolói  szerint  a  francia  közvélemény  egyre  gyakrabban  vetette  fel  a 
kérdést,  hogy  milyen  álláspontra  kell  helyezkedni  a  török  veszéllyel  szemben.  A 
Földközi-tengeri  francia  kereskedelmi  hajókat  ebben  az  időben  Korzika  partjai 
közelében török kalózok fosztogatták, amelynek megtörésére 1664-ben a híres Djidjelli-
hadjárat  során a  franciák kiküldtek  15 hadihajót  és 40 szállítóhajót  Beaufort  herceg 
vezetése alatt.  A francia flotta 1664. július 23-án bevette Djidjelli (Dedeli) kikötőjét, 
azonban ez phyrroszi győzelemnek bizonyult,  mivel az élelmiszerellátás hiánya miatt 
vissza  kellett  térniük  Franciaországba.  A  hadjárat  mindazonáltal  kiváltotta  Mehmed 
Köprülü fiának, Fázïl Ahmed pasának és negyvezírnek a haragját. 1664-ben XIV. Lajos 
hosszas  hezitálás  után  úgy  döntött,  hogy  segítséget  küld  a  törökök  elleni  európai 
hadjárathoz, mégpedig egy 6000 főnyi reguláris sereget és az udvar ifjú nemeseiből álló 
önkénteseket.  Ez  a  segítségnyújtás  jól  illeszkedett  XIV.  Lajos  új  külpolitikai 
írányvonalába,  miszerint  Mazarin  törökellenes  politikáját  folytatva  minél  nagyobb 
presztízst  kell  kivívni  az  európai  keresztény  udvarokban.  A  keresztény  szolidaritás 
jegyében történő európai  együttműködésen túlmenően azonban a francia  segítségnek 
volt  két  rejtett  célja  is:  XIV.  Lajos  megpróbált  információkat  szerezni  a  császári 
hadsereg állapotáról, és igyekezett kapcsolatokat keresni a Habsburgok magyarországi 
politikájával egyre elégedetlenebbé váló magyar főnemesekkel.1395

1664-ben IV. Mehmed szultán beleegyezett,  hogy az előző követ,  Jean de la 
Haye-Vantelet fiát, Denis de la Haye-Vantelet-t kinevezzék Isztambulba követnek.1396 

1665-ben, a Habsburg–török békekötést  követő évben XIV. Lajos úgy döntött,  hogy 
elküldi  nagykövetét  Isztambulba,  akinek  az  volt  a  feladata,  hogy  elősegítse  a 
megbékélést,  és  kereskedelmi  előnyöket  szerezzen.  A  diplomáciai  kapcsolatok 
helyreállítása után XIV. Lajos egész uralkodása alatt igyekezett a lehető leggyakrabban 
felhasználni  a  törököket  „presztízs-politikájához”.  Minden  igyekezetével  azon  volt, 
hogy  létrehozzon  egy  szövetségi  rendszert  Kelet-Európában,  a  törökökön  kívül 
Svédország  és  Lengyelország  bevonásával,  hogy  hátba  támadja  a  Német-római 
Birodalmat. Ez azonban nem valósult meg, mivel az Oszmán Birodalom hanyatlásnak 
indult,  és  súlyos  vereségeket  szenvedett,  Franciaország  pedig  sikerei  csúcsa  után 
védekezésre  kényszerült.  Európa  politikai  térképe  kezdett  átalakulni:  Velence 
elveszítette  birtokait  a  Földközi-tenger  keleti  részében,  az  Oszmán  Birodalom 
szomszédságában  pedig  egy  új  hatalom  jelent  meg,  Oroszország.  A  körülményeket 
kedvezőnek ítélve XIV. Lajos 1670-ben új nagykövetet nevezett ki, Nointel márkit, aki 
kezdetben  Köprülü  Ahmed  nagyvezír  ellenségeskedésébe  ütközött,  később  azonban 
javult a viszonyuk, és 1673-ban megkapta a kapitulációk (kedvezmények) megújítását. 
Ez elsősorban kereskedelmi és vallási téren volt fontos, mivel elismerte Franciaország 

1395 Tóth F.:  Saint-Gotthard i. m. 21–54. A szentgotthárdi csatát (1664) Versailles-ban tulajdonképpen 
XIV. Lajos győzelmének tekintették. Az 1664. évi hadjárathoz a francia uralkodó, mint ismeretes, egy 
néhány ezer fős kontingessel járult hozzá, amelyhez a király dicsőítői nagyvonalúan hozzászámolták a  
Rajnai Szövetség fejedelmei által adott katonákat is. És magától értetődő módon az ő nézőpontjuk szerint  
éppen  ez  a  francia  kontigens  volt  az,  amely  kivívta  a  győzelmet.  A  csatát  Versailles-ban  nagy 
jelentőségűnek  tartották.  Szentgotthárdot  számos  változatban  jelenítették  meg,  a  királyi  Nagy 
Apartmanban (Grands Appartements) mint a király hitét és nagyságát.  Később a kahlenbergi  császári 
győzelem (1683) esetében is ez történt, mert azt csak azért lehetett kivívni, mivel XIV. Lajos legitim 
követeléseit háttérbe szorítva fegyvereit nem fordította a császár ellen, noha jogosan megtehette volna. A 
törökök  feletti  császári  győzelem  és  benne  Franciaország  szerepének  interpretációja  a  versailles-i 
ikonográfiában  közvelenül  azok  mellett  foglalt  helyet,  melyek  a  király  hugenották  feletti  győzelmét 
ábrázolták. Wrede, M.: Türkenkrieger i. m. 159–160.  
1396 Denis  de  La  Haye-Vantelet  1664  és  1671  között  látta  el  Isztambulban  a  francia  nagyköveti  
feladatokat. Ténylegesen 1665. szeptember 5-én érkezett meg a török fővárosba. Repertorium i. m. 243.
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vámvédelmi  (protekciós)  jogait.  Amikor  Franciaország  1672-ben  háborút  kezdett 
Hollandiával,  a  törökök  harcban  álltak  Lengyelországgal,  amit  XIV.  Lajos  nem 
helyeselt,  mivel  ez  ellentétes  volt  a  Kelet-Európában  tervezett  „liga-politikájával”. 
Közbenjárt Lengyelország új királyánál, III. (Sobieski) Jánosnál és a szultánnál, hogy 
megkísérelje a békét helyreállítani 1675-ben. Egyidejűleg ügynököket küldött Erdélybe, 
hogy  buzdítsa  a  Habsburg  Monarchia  elleni  magyarországi  lázadókat.  1683-ban  a 
törökök  Kara  Musztafa  nagyvezír  ösztönzésére  ismét  nagyszabású  háborús 
előkészületeket tettek. Ezúttal XIV. Lajosnak sikerült Lengyelország felől a Habsburg 
Monarchia  ellen  fordítani  a  török  támadást,  a  törökök  megszállták  Magyarországot, 
Bécset pedig ostromolták. Azonban a lengyelek a Monarchia megsegítésére siettek, és 
felmentették Bécset.1397   

A 16. század elejétől  kezdve Franciaország első helyet  foglalt  el  az Oszmán 
Birodalommal való gazdasági kapcsolatokban. A szultántól  kapott  kedvezményeknek 
köszönhetően a francia kereskedők kivételezett helyzetet élveztek. Az 1581-es, 1597-es 
és  1604-es  kapitulációk  (kedvezmények)  szabad  kereskedelmet,  vámmentességet 
biztosítottak a franciáknak, sőt haláluk esetén javaik megőrzéséről is gondoskodtak.1398 

A 17. század közepén Franciaország helyzete keleten romlott, a korábbi francia túlsúlyt 
elsősorban  az  angolok  és  a  hollandok  fenyegették.1399 Colbert  reformjai  révén1400 

1397 Recueil i. m. 14–16.
1398 1615-ben  a Habsburg-kormányzat  kereskedelmi  szerződést  kötött  a  Portával.  Franciaország  ezzel 
elvesztette  a  török  területek  kereskedelmében  csaknem  egy  évszázadon  át  élvezett  elsőbbségét. 
Franciaország a Habsburg–török kereskedelmi szerződés miatt veszélyeztetve érezte azokat a közel-keleti  
kereskedelmi  támaszpontokat,  amelyeket  csaknem egy évszázadon át  a  török kereskedelemben szinte 
monopóliumot  élvezve  biztosított  magának.  Korábbi  kiváltságos  helyzetében  kiépítette  kereskedelmi 
bázisait Szíriában, Aleppóban, Szidonban, Bejrútban, Alexandriában, Szmirnában és Isztambulban is. A 
fokozatosan  romló  francia–török  viszonyra  vezethető  vissza,  hogy  megsokasodtak  az  európai  török 
hatalom visszaszorításának  a  tervével  foglalkozó  francia  művek.  IV.  Henrik  pénzügyi  intendánsa  és 
minisztere,  Sully  (1559–1641)  tervezetében  azt  javasolta,  hogy  Európa  országai  fogjanak  össze,  és 
alakítsanak egy keresztény köztársaságot, vagy konföderált európai köztársaságot. Ez a köztársaság több 
mint kétszázezer főnyi hadseregével sikeresen vehetné fel a harcot a 17. század első felében már heves  
kormányzati  és janicsárlázadások sújtotta Oszmán Birodalom ellen. Az Európa 15 államát — köztük 
Spanyolországot,  Angliát,  a  német  fejedelemségeket,  Svájcot,  Lengyelországot,  Erdélyt,  a  Magyar 
Királyságot, a Cseh Királyságot — magában foglaló konföderáció fejének és a törökök elleni felszabadító 
háború vezetőjének Sully a francia királyt szánta. Azonban Sully tervezetét a császár elvetette, mivel a 
javaslat  külön,  önálló  országként  vette  számításba  a  Habsburg  uralom alá  tartozó  Cseh  Királyságot,  
Magyar Királyságot, Erdélyt és Horvátországot. R. Várkonyi Á.: Buda Expugnata i. m. 21–22.
1399 A 17. század közepén Franciaország Levantéval folytatott kereskedelmében a legjelentősebb Szíria 
volt:  a  francia  hajók  a  textiliparhoz  szükséges  nyersanyagot,  pamutot,  selymet  szereztek  be.  A  Kis-
Ázsiával,  Szmirnával  és  Isztambullal  folytatott  kereskedelem kevésbé  volt  fontos:  nyers  gyapjú,  bőr,  
kecskebőr. A franciák, illetve szinte kizárólag a marseille-i kereskedők pedig cserébe arany és ezüstpénzt, 
főleg  spanyol  piasztert  és  egyre  több  posztót,  vásznat  és  rőfösárut  szállítottak.  Azonban  a 
Spanyolországgal való háború súlyos csapást mért a kereskedelemre. A kalózok megtámadták a francia 
hajókat,  és  nem lehetett  többé megszerezni  a  spanyol  piasztert.  XIV.  Lajos  uralkodásának  kezdetén, 
1661-ben  a levantei  francia  kereskedelem csaknem romokban hevert.  Súlyosbította  a  helyzetet,  hogy 
ugyanakkor fellendült az angliai  és holland kereskedelem, akik 1597-ben és 1612-ben megszerezték a 
jogot,  hogy saját  zászlóik alatt  hajózzanak.  Ráadásul  az itáliai  kikötők — mint 1650-ben Livorno  és  
1656-ban Genova létrehozása — jelentős csapást mért a marseille-i kikötő tevékenységére. Recueil i. m. 
22.  
1400 Colbert reformjai révén a francia kereskedelem csak lassan állt helyre. A miniszter egyik fő gondolata 
az  volt,  hogy  angol  és  holland  minta  nyomán  a  kereskedőket  kiváltságokat  élvező  társaságokba 
egyesítette, azonban meg kellett küzdenie a marseille-iek függetlenségi igényével. Lassan egymás után 
előbb az 1670-ben alapított Levantei Társaság, majd a Földközi-tengeri Társaság adómentességet kaptak. 
Colbert megkísérelte konvojokba szervezni a hajózást hadihajók kíséretében. Az utolsó reform Marseille 
vámmentességének helyreállítása az átmenő árukra vonatkozóan 1669-ben. XIV. Lajos  uralkodásának 
vége felé azonban a vámokat lassanként visszaállították a háborúk okozta fokozott kiadások miatt. A 
francia  kereskedelem  fellendülése  a  kapitulációk  (kedvezmények)  1673-as  megújításában  is 
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megújulás  volt  tapasztalható,  mivel  a  gazdasági  kérdések  kiemelt  hangsúlyt  kaptak. 
Ennek  következtében  a  18.  század  nagy  részében  fellendült  a  Franciaország  és  az 
Oszmán Birodalom közötti kereskedelem. A 18. század végén az Oszmán Birodalom 
hanyatlásával és az új tengeri  hatalom, Oroszország megjelenésével a régi gazdasági 
kapcsolatok jelentősen megváltoztak.1401  

A  vallást  érintő  kérdések  jelentős  szerepet  játszottak  a  francia–oszmán 
kapcsolatokban.  Franciaország  a  kelet  keresztényeinek  és  a  Szent  Helyek  egyedüli 
védelmezőjének  számított.  A  17.  század  első  felében  és  XIV.  Lajos  uralkodásának 
kezdetén  a  politikai  kapcsolatok  megromlása  következtében  e  téren  is  nehézségek 
támadtak. XIV. Lajos személyes uralkodása kezdetétől fogva szívügyének tekintette a 
keresztény  vallás  védelmét.  1666-ban  egy,  a  francia  nagyköveteknek  adott  szultáni 
fermán visszaadta a Szent Helyekkel kapcsolatos összes jogokat a katolikusoknak, ezek 
egy részét ugyanis IV. Murad szultán (1623–1640) a görögöknek juttatta. 1673-ban a 
kapitulációk  megújításának  egyik  cikkelye  kimondta,  hogy  minden  oszmán 
birodalombeli katolikus szerzetes Franciaország alattvalója, egy másik pedig elismerte a 
katolikusok előjogait a Szent Helyeken.1402

A  török  mentalitás  —  egyfajta  felsőbbrendűség  és  gőg  a  nyugati  világgal 
szemben — a diplomáciai kapcsolatokra is rányomta bélyegét. A törökök bizalmatlanul 
fogadták a külföldiek érkezését,  nem egyenrangú partnerként  kezelték  őket.  A török 
szultán minden más uralkodó fölött állónak tekintette magát. A Porta csak vonakodva 
engedélyezte  külföldi  követségek létesítését:  Franciaország 1535-ben, Velence 1580-
ban, Anglia 1582-ben, Hollandia pedig 1612-ben kapott rá engedélyt. A szultán pedig 
egyáltalán  nem  tartott  nagyköveteket  külföldön,  hanem  ha  az  események 
megkövetelték, alkalmi megbízottat küldött.1403 A török kormányzás jellegzetességei — 
a teljhatalmú és csaknem megközelíthetetlen szultán, a bizonytalan hatalmú miniszterek 
— is csak nehezítették a diplomáciai kapcsolatokat. A nagykövetek is csupán egyszer, 
az ünnepélyes audiencián járulhattak a szultán színe elé. De az is előfordult, hogy erre 
több  évet  kellett  várni,  például  Guilleragues  1679-ben  érkezett,  és  csak  1684-ben 
vehetett  részt  audiencián,1404 Ferriolt  soha  nem fogadta  a  szultán,  aki  egyébként  az 
audienciákon  egyetlen  szót  sem  szólt.1405 A  nagykövetek  a  kormány  élén  álló 
nagyvezírrel  álltak  kapcsolatban,  de  más  kormánytagokkal  is  (effendi,  pasa,  mufti 
stb.).1406

megnyilvánult,  mely  megerősítette,  hogy  azok  az  országok,  melyek  nem  rendelkeznek  saját 
kapitulációkkal,  francia  zászló  alatt  kell  hajózzanak.  Ez  a  fellendülés  elsősorban  Egyiptomban  volt 
érzékelhető, ahol 1684 és 1687 között a vámok 20%-ról 3%-ra csökkentek. Az Alexandriában keresett új 
termékek elsősorban a rizs és a kávé voltak. A 17. század végén Franciaország visszaszerezte első helyét 
az Egyiptommal és Szíriával folytatott kereskedelmi forgalom terén, de az angolok közvetlenül mögöttük 
álltak, és kereskedelmük fellendülőben volt. A hollandok viszont már nem voltak félelmetes vetélytársak,  
és a francia posztó kivitele növekedett a holland posztó rovására. Uo. 23–24.   
1401 Uo. 21–22.
1402 Uo. 26–28.
1403 Az  ún.  kapitulációkban  is  az  egyenlőtlenség  elve  érvényesült.  Ugyanis  azok  nem két  fél  között 
létrejött szerződések, hanem csupán a szultán kegyéből biztosított egyoldalú kedvezmények,  a szultán 
személyes ediktumai voltak. Uo. 34. 
1404 Gabriel Joseph de la Vergne Guilleragues vicomte 1679. november 10-én érkezett meg Isztambulba,  
és 1685. március 6-án indult vissza Párizsba. Repertorium i. m. 243.
1405 Charles d’Argental Ferriol báró több részletben látott el Isztambulban diplomáciai feladatokat 1692 és 
1711 között. Uo. 244. 
1406 Recueil i. m. 33–34. Isztambul volt a legtávolabbi főváros, ahol Franciaországnak állandó követsége 
volt. A nagykövetek általában tengeri  úton, Toulonból induló hadihajón, legkevesebb egy hónap alatt 
jutottak el a török fővárosba, és ehhez jött még a szárazföldi út Párizsból, illetve Versailles-ból Marseille-
be vagy Toulonba, ami a kedvező széljárásra való várakozással együtt újabb egy hónapba telt. A futár, 
illetve  a  posta  gyorsabb  volt,  általában  három  hétbe  telt,  amíg  egy  sürgöny  (utasítás)  megérkezett  
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Érdemes áttekinteni, vajon a törököket milyen érdekek vezethették az európai 
hatalmakkal  — különösen  Franciaországgal  — való  szövetségek  megkötésében.  Az 
Oszmán  Birodalom már  a  16.  század közepétől  az  európai  szövetségek  hálózatának 
részét képezte, és ezek a politikai kapcsolatok jelentősen fokozódtak 1700 táján. Ezek a 
szövetségkötések nem akadályozták meg sem a szultánt, sem pedig az oszmán uralkodó 
osztályt abban a szándékában, hogy az Oszmán Birodalmat megvédje és kiterjessze a 
hitetlenekkel  szemben.  Az  iszlám  vallásjog  előírása  szerint  ugyanis  az  efféle 
szövetségeket  csupán  ideiglenesnek  tekintették.  Amikor  a  francia  királyokkal 
szövetségre  léptek,  ezeket  sem  tekintették  állandó  köteléknek,  hanem  csupán  mint 
szükséges és valójában időleges rosszat a Habsburg Monarchiával szemben. Azonban 
ezek  az  eredetileg  rövid  időre  kötött  szövetségek  is  saját  dinamikájuk  szerint 
fejlődhettek,  mivel  a  szóban forgó királyságok és  birodalmak — akár  az oszmán,  a 
francia, az orosz vagy akár az osztrák Habsburg — erősen strukturált államok voltak, 
amelyek a határaikon történt időnkénti jelentős változások ellenére is sok évszázadon 
keresztül fennálltak. Az oszmánok és a Habsburgok közötti ellenségeskedés nagyon is 
tartós jelenség volt, ezért hosszabb-rövidebb felfüggesztési periódusok után több ízben 
is megújították az oszmán–francia szövetséget a 16–17. század folyamán. A 16. század 
közepén  ennek  a  szövetségnek  francia  szempontból  az  volt  az  oka,  hogy  a  Valois 
Franciaországot a Habsburg birtokok bekerítették, a 17. század második felében pedig 
azért  élesztették  újjá  a  francia–török  szövetséget,  hogy  megkönnyítsék  XIV.  Lajos 
támadó és terjeszkedő politikáját. A 18. század közepétől kezdve pedig, amikor az orosz 
terjeszkedés  fenyegette  a Habsburg Monarchia  érdekeit  Havasalföldön és máshol  is, 
még  török–Habsburg  szövetségek  is  létrejöhettek,  ami  egészen  a  18.  század  elejéig 
elképzelhetetlen  volt.  Az  államközi  kapcsolatok  tekintetében  —  akár  oszmán,  akár 
francia,  akár  Habsburg  nézőpontból  —  jelentős  különbség  volt  az  ideológia  és  a 
gyakorlat között. Bár az oszmán uralkodócsoport és a muszlim alattvalók többsége is 
úgy  tekintett  a  szultánra,  mint  az  iszlám  örök  győztes  bajnokára  a  hitetlenekkel 
szemben,  és  mint  olyan  egyedüli  hatalomra,  amely  képes  az  iszlám  uralmat 
kiterjeszteni, a gyakorlatban azonban az 1683–1699 közötti vereségek, valamint a 18. 
századi nehézségek szükségessé tették, hogy az oszmán kormány védekező stratégiát 
fejlesszen ki. A már megszerzett határok biztosításának szükségessége, valamint az a 
tény,  hogy  lehetetlen  volt  egyszerre  az  összes  „hűtlen”  államot  kezelni,  velük 
megbirkózni,  arra  kényszerítette  az  örök  pragmatikus  oszmán  adminisztrációt,  hogy 
egyes  európai  uralkodókkal  szövetségeket  és  „megértést”  alakítsanak  ki.  További 

Párizsból Isztambulba, illetve vissza. Feladataik ellátása és személyes szükségleteik biztosítása céljából a 
nagykövetek  kb.  50  fős  személyzettel  rendelkeztek,  illetve  vittek  magukkal.  A  nagykövet  kiadásai 
Isztambulban magasabbak voltak, mint máshol, mivel nem csupán érkezéskor kellett ajándékokat adnia a  
szultánnak és  nagyvezírnek,  hanem megbízatása  egész  időtartama alatt  is,  és  minden más különböző 
rangú  török  funkcionáriusnak  is.  A  nagykövetnek  kellett  fizetnie  a  palotáját  őrző,  mellé  kirendelt 
janicsárokat is. XIV. Lajos idején a nagyköveti fizetés 36000 livres volt a kinevezéskor, továbbá 8000–
16000  livres  közötti  összeg  a  marseille-i  Kereskedelmi  Kamarától,  mellyel  rendszeres  kapcsolatban 
álltak. Marseille városa kiváltságos helyzetet, sőt monopóliumot élvezett a 17. század második felében a 
francia  és  oszmán kereskedelmi  forgalmat  illetően.  Colbert  minden Levantéből  érkező  árura  20%-os 
vámot  vetett  ki,  kivéve  arra,  amelyet  Marseille-ben  rakodnak  ki.  Ezzel  gyakorlatilag  minden  más 
kikötőbe irányuló importot megakadályozott. Bár az exportért nem kellett vámot fizetni, de az is ugyanott  
történt,  mint az import,  hiszen előnyösebb a hajókat ugyanabban a kikötőben ki-és berakodni.  A 17.  
század  kezdetétől  a  marseille-i  kereskedelmi  igazgatás  levált  a  városi  igazgatásról  a  kereskedelem 
előtérbe kerülése és az emelkedő forgalom miatt, 1650-ben pedig létrejött a Kereskedelmi Kamara (la  
Chambre de Commerce). Funkciója ellátásához a város felhatalmazást kapott a királytól, hogy minden 
bejövő és kimenő árura 2% adót (vámot) vessen ki. XIV. Lajos külön felügyelőt nevezett ki a levantei 
kereskedelem területén, aki  gyakran a provence-i intendáns volt. A 18. század elején a Kereskedelmi 
Kamara lassan elveszítette vezető szerepét, ugyanis Párizsban létrejött a Kereskedelmi Iroda (Bureau du 
Commerce), ahol a Kereskedelmi Kamarának egy képviselője volt. Uo. 36–47.  
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tanulmányozást igényel, hogy bizonyos uralkodók miért fogadták el szövetségesüknek 
az oszmánokat, mások pedig miért nem. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ezt vagy 
azt a szövetséget magasrangú oszmán tisztek klikkje politikai céljaiknak megfelelően 
támogathatta. Gyakran előfordult, hogy egy adott vezír vagy kiemelkedő tiszt vagy a 
háború, vagy a béke pártjához tartozott. Ezenkívül egyes oszmán méltóságok, akik nem 
tartoztak  egyik  párthoz  sem  (háborúpártiak:  héják,  békepártiak:  galambok),  mégis 
befolyásolhatták a szultánt. Éppen ezért irreális lenne úgy tekinteni az oszmán politikát, 
hogy az iszlám vallásjog dogmái vagy akár a bírák véleménye elegendő magyarázatul 
szolgálna háború és béke tekintetében,  illetve az oszmán külföldi hatalmakkal kötött 
szövetségei  vonatkozásában.  Megállapítható,  hogy  a  17–18.  században  az  oszmán 
politikai elit valószínűleg nyitottabb volt a kívülállók közbenjárásával szemben, mint 
16.  századi  elődeik.  Azonban  a  „porózus  határok”  jelensége  már  a  korábbi 
periódusokban is  ismert  volt.  Több helyen a Birodalmat  kisebb-nagyobb jelentőségű 
vazallus  hercegségek  határolták,  ahol  a  helyi  uralkodók  úgy  próbálták  fenntartani 
magukat,  hogy  valamelyik  muszlim  vagy  keresztény  szomszédjukkal  szemben 
kijátszották az oszmánokat.1407 

 14.1.2 A regensburgi fegyverszünet (1684) és az Augsburgi Szövetség (1686)  

XIV.  Lajos  1681-ben megbízta  isztambuli  nagykövetét,  hogy vegye  rá  a  törököket, 
hogy ne csak a Thököly Imre gróf (1657–1705) vezette magyar felkelőket támogassák, 
hanem  indítsanak  támadást  az  Osztrák  Örökös  Tartományok  ellen  is.  1682 
szeptemberében XIV. Lajosnak biztos tudomása volt arról, hogy I. Lipót készen áll egy 
engedményre  a  Portával  szemben,  hogy  ezáltal  szabad  kezet  kapjon  egy  esetleges 
Franciaország elleni összecsapás során. Bécsben elhatározták, hogy makacsul kitartanak 
az újraegyesítések el nem ismerése mellett. Mindez azonban csak 1683 tavaszáig tartott, 
amikor  a  török  hadsereg  Bécs  felé  menetelt.  Ekkor  a  bécsi  udvar  hajlandónak 
mutatkozott arra, hogy tárgyaljon a nem véletlenül ezekre a napokra időzített francia 
ultimátumról, és az újraegyesítések kérdésében Franciaországgal egy húsz évre szóló 
fegyverszüneti megállapodást kössön. Egyidejűleg XIV. Lajos további újraegyesítéseket 
hajtott végre, amivel nemcsak továbbélezte a már eddig is fennálló feszültséget, hanem 
növelte  a  császárra  nehezedő  nyomást.  A  császári  hadsereg  felszabadító  győzelme 
ellenére  az  1683.  szeptember  12-i  kahlenbergi  csatában,  amely  ugyan  elindította  a 
császár számára kedvező fordulatot  délkeleten,  a Habsburg Monarchia helyzete  még 
tovább rosszabbodott.  Francia csapatok 1684 júniusában elfoglalták Luxemburgot,  és 
Orániai  Vilmos  határozott  tiltakozása  ellenére  Hollandia  ugyanezen  év  június  23-án 
húsz  évre  szóló  fegyverszünetet  kötött  Franciaországgal.  Ez  a  folyamat  végül  is 
odavezetett,  hogy  a  császár  1684.  augusztus  15-ről  16-ra  virradó  éjszaka  aláírta  a 
regensburgi fegyverszünetet.1408

A regensburgi fegyverszünet előzményeiről és pontjairól Mencke is beszámol: 
„Annak ellenére, hogy a törökökkel szemben minden kedvezően alakult, Bécsben mégis aggódtak, 
hogy a császári csapatokat megtámadják a franciák, és Flandriában, valamint a Rajna vidékén is  
gyanút keltett, hogy a francia miniszterek a regensburgi birodalmi gyűlésen és különböző német 
fejedelmi  udvarokban  csaknem  mindennap  újabb  igényekkel  álltak  elő.  Végül  a  császár  és  a 
Birodalom egy húsz éves fegyverszünetet kötött Franciaország királyával, mely a kövekező főbb 
pontokból állt:

1407 Faroqhi, S.: The Ottoman Empire i. m. 73–74.
1408 A regensburgi  fegyverszünetben a császárt  kényszerítették,  hogy ideiglenesen ismerje el  a francia 
foglalásokat  az 1681.  augusztus  1.  előtt  újraegyesített  területeken,  továbbá Strasbourg és  Luxemburg 
megszállását is. Maurer, M.: Waffenstillstand i. m. 169. 
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• Jelen fegyverszüneti megállapodás alapját és kiindulási pontját a vesztfáliai és nijmegeni  
békeművek képezik.

• A  fegyverszünet  alatt  a  Legkeresztényibb  Király  szabadon  megtarthatja  Strasbourg 
városát  a  Kehler-sánccal,  valamint  a város  más  erődítményeivel  együtt,  a  Rajna-menti  
erődítményeket,  továbbá  a  Metzben  és  Breisachban  kiadott  nyilatkozat  értelmében  az 
1681. augusztus 1-ig elfoglalt összes területet.

• A Legkeresztényibb Királynak azonban vissza kell adnia a Római Birodalom részére az 
1681.  augusztus  1.  után  elfoglalt  területeket  anélkül,  hogy  azokra  a  legcsekélyebb 
mértékben is igényt tartana vagy jogot formálhatna, kivéve az előző cikkely értelmében 
Strasbourg városát a hozzátartozó sáncokkal együtt. 

• A  béketárgyalások  befejezését  és  a  fegyverszünet  összes  feltételének  megfogalmazását 
követően a fegyverszünet azonnal életbe lép.”1409  
Mindennek ellenére nyilvánvalóan XIV. Lajos saját maga is felismerte, hogy a 

nijmegeni  békeszerződésekkel  még nem birtokolja  korátlanul  és zavartalanul  Európa 
döntőbírájának  szerepkörét.  A  Nijmegen  után  folytatott  francia  külpolitika  mindezt 
megerősítette, mivel már rögtön a holland háború kezdetétől zátonyra futott az a francia 
koncepció,  hogy  hozzanak  létre  egy  új  Rajnai  Szövetséget,1410 és  ezzel  egy  olyan 
sorompót (barrier),  amely a Rajna mentén egészen Kölnig húzódott  volna.  Ennek a 
sorompónak a segítségével a franciák azt remélték, hogy a francia–holland konfliktust 
kétoldalú összetűzésként  csak erre a két hatalomra tudják korlátozni.  Ezért  a mainzi 
választófejedelemhez  küldték  Dangeau  márkit,1411 akinek  az  1673.  február  23-i 
instrukciójában az állt,  hogy vegye  rá  a  mainzi  választófejedelmet,  hogy egyesüljön 

1409 Mencke,  J.  B.:  Leben  i.  m.  302–305.  A  fegyverszünet  húsz  pontból  áll.  Mencke  a  regensburgi 
fegyverszünet  pontjainak  ismertetése  során  a  Theatrum  Europaeum XII.  kötetének  630.  oldalára 
hivatkozik.  A regensburgi  fegyverszünettel  a  francia  birodalmi  politika  teljes  sikert  könyvelhetett  el. 
Mindenestre  erről  tanúskodnak  a  regensburgi  birodalmi  gyűlésen  részt  vevő  francia  követ  sorai, 
amelyeket 1684. augusztus 15-én írt uralkodójának: „Nem hiszem, hogy bármi is dicsőségesebb lehetne 
Őfelségére  nézve,  vagy  nyilvánvalóbbá  tehetné  hatalmát  és  kiválóságát,  mint  mindaz,  ami  ezen  a 
találkozón lezajlott.” A regensburgi fegyverszüneti egyezménnyel a császár szándéka meghiúsult, hogy 
keresztülvigye  az  újraegyesítések  teljes  revízióját  és  az  1681  szeptemberében  francia  csapatok  által 
elfoglalt Strasbourg birodalmi város visszaadását.  Klaus Malettke:  Der Friede von Rijswijk (1697) im 
Kontext der Mächtepolitik und der Entwicklung des europäischen Staatensystems. In:  Der Friede von 
Rijswijk i. m. 20–22.  
1410 A Rajnai  Szövetséget  1658-ban  német  birodalmi  fejedelmek  hozták  létre  a  Habsburg-hegemónia 
ellen. A szövetség tagja volt a mainzi, a kölni, a trieri és a pfalzi választófejedelem, Bajorország, Jülich és 
Berg  hercegei,  a  svéd király,  mint  Bréma  és  Verden  hercege,  a  braunschweig-lüneburgi  hercegek,  a 
hesseni tartománygróf, illetve még később néhány további fejedelem. Maurer, M.: Waffenstillstand i. m. 
167. A Rajnai Szövetség létrehozása János Fülöp mainzi érsek és Mazarin nevéhez fűződik. R. Várkonyi  
Á.: Buda Expugnata i. m. 24. A Rajnai Szövetséget 1658. augusztus 14-én Majna-Frankfurtban, pontosan 
két héttel a császár megkoronázása után hozták létre. Néhány nappal később XIV. Lajos is belépett a  
Szövetségbe, majd 1664-ben a brandenburgi választófejedelem is csatlakozott. Ennek a felekezetek feletti 
rendi szövetségnek az volt a célja, hogy akár katonai erővel is megvédje a vesztfáliai béke rendelkezéseit 
és  a  Német-római  Birodalmat  a  csapatátvonulásoktól,  elszállásolásoktól,  belső  nyugtalanságtól. 
Elsősorban  azonban  a  Habsburg-császár  ellen  irányult,  akiről  feltételezték,  hogy  a  vesztfáliai 
békeszerződésbe  foglalt  tilalom  ellenére  támogatja  a  spanyolokat  Spanyol-Németalföldön 
Franciaországgal szemben. A szövetségesek akkoriban úgy látták, hogy a fáradtságosan létrehozott békét 
és  a  „német  szabadságot”  a  párizsi  politika kevésbé  veszélyezteti,  mint  a  bécsi,  madridi  és  brüsszeli  
Habsburgok.  Winkelbauer,  T.:  Ständefreiheit  und  Fürstenmacht  i.  m.  402–403.  Mazarin  a  Rajnai 
Szövetségen  keresztül  próbált  nagyobb  „játékteret”  szerezni  XIV.  Lajosnak  arra,  hogy  hathatósan 
beavatkozhasson a Német-római Birodalom belügyeibe a Választási Kapituláció által „gúzsba kötött” I.  
Lipóttal  szemben.  Ekkor  a  francia  király sokkal  nagyobb  „bizalmi  tőkével”  rendelkezett  a  birodalmi 
rendek között, mint a Habsburgok. A francia propaganda hangsúlyozta, hogy 1657 és 1667 között XIV. 
Lajos volt Németország bírája és a germán szabadság védelmezője (l’oracle et l’arbitre de l’Allemagne,  
et le protecteur chéri de la liberté Germanique), és ezt a képet a francia politika formálói sikeresen el is 
terjesztették. Wrede, M.: Das Reich und seine Feinde i. m. 325–327. 
1411 Philippe de Courcillon, Dangeau márki 1673. március 13-án érkezett Mainzba, és április 5-én indult  
vissza Párizsba. Repertorium i. m. 222.
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pfalzi és trieri kollégájával, hogy „ily módon alakítsanak ki egy akadályt a Rajna teljes 
folyásától  egészen  Kölnig,  hogy  a  brandenburgi  seregek  ne  tudjanak  rajta  átkelni, 
Őfelsége  seregeinek  pedig  ne  legyen  alkalma  megközelíteni”.  Ez  a  francia  szándék 
azonban  meghiúsult  nem  utolsósorban  azok  miatt  a  negatív  tapasztalatok  miatt, 
amelyeket  a  rajnai  birodalmi  rendek  az  utóbbi  évtized  francia  külpolitikájával 
kapcsolatban  tapasztaltak.  Hiábavalónak  bizonyultak  azok  a  francia  fáradozások  is, 
amelyek  egy  harmadik  párt  létrehozására  irányultak  a  Német-római  Birodalomban, 
amely  egy  francia  érzelmű  párt  lett  volna  vagy  legalábbis  Franciaországra  nézve 
veszélytelen.1412 

A  nijmegeni  béke  után  folytatott  francia  újraegyesítési  politika  miatt 
Franciaország az európai közvélemény szemében teljesen elveszítette szavahihetőségét. 
Azonban a francia politikusok és publicisták meg voltak arról győződve, hogy XIV. 
Lajos  a  kereszténység  és  Európa  szabadságának  érdekében  legitim  védelmi  harcot 
folytat a fenyegető spanyol univerzális monarchia, illetve az egész Osztrák-ház (Casa 
de Austria) ellen, és ezért nemcsak elismerést, hanem támogatást érdemel Európától. Az 
univerzális monarchiára való törekvés a 17. század második felének egyre gyakrabban 
használt kifejezésévé kezdett válni, csakúgy mint a spanyol örökség kérdése vagy az 
európai  hatalmi  egyensúly  fogalma.  XIV.  Lajos  ellenségei  azonban  az  egyetemes 
monarchia létrehozásának szándékát ettől kezdve konzekvensen neki tulajdonították, ezt 
tartották külpolitikája meghatározó elemének. A Napkirály azonban meg volt győződve 
arról, hogy ő alapvetően védekező politikát folytat a Habsburg hatalmi törekvések ellen, 
noha  ellenfelei  egyre  hevesebben  vetették  a  szemére,  hogy  a  „Regnum  Europae” 
„Monarchia  Franciae”-vé  való  átalakítására  törekszik.1413 Franciaország  növekvő 
agresszivitása  miatt  egyre  több röpiratszerző  és  traktátusíró  szorgalmazta  az  európai 
hatalmak egységes fellépését.1414            
1412 Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 13–14.
1413 Uo. 14–15.
1414 A Franciaország elleni ideológiai  csata fő élharcosának számított Franz Paul von Lisola báró, aki  
1667-ben publikált röpiratában (Bouclier d’Estat et de justice contre le dessein manifestement découvert  
de la monarchia universelle sous le vain prétexte des prétentions de la reyne de France) nemcsak XIV. 
Lajos egyetemes monarchiára irányuló ambícióit támadta, hanem egyúttal az európai uralkodók közös 
felelősségére  és  kötelességére  is  apellált  Európa  biztonságának  és  szabadságának  a  megőrzése  és  az  
európai hatalmi egyensúly fenntartása szempontjából. Uo. 16. Lisola röpiratában képmutatónak nevezte a 
francia  király  úgynevezett  devolúciós  jogra  alapozott  érveit  a  spanyol-németalföldi  területek 
elfoglalásával kapcsolatban. Szerinte a béke és a jog biztosítása helyett a Franciaországot csak a hatalom 
és  az  erőszak  érdekli.  Megkísérlik  belső  problémáikat  a  külvilágra  hárítani,  cselekedeteik  fő 
mozgatórúgója  pedig  csakis  a  hatalmi  érdek,  amelynek  biztosításáért  még  a  törökökkel  való 
szövetségkötésekre  is  hajlandóak.  A  nemzetközi  jogot  ezzel  szemben  megvetik,  csakúgy,  mint  az 
érvényes szerződéseket. Franciaország tisztán hódító háborúkat vezet, amelyek már a keresztény Európa 
politiai  rendjének  alapjait  fenyegetik.  Lisola  továbbá  sürgette  a  Német-római  Birodalom  rendjeinek 
összefogását a francia veszéllyel szemben, hiszen XIV. Lajos politikájával éppen a Birodalom rendjeinek 
megosztására  törekszik.  A birodami rendek többsége  a „német  szabadságot”  ebben az időben sokkal 
inkább  a  császártól  érezte  fenyegetve,  semmint  a  francia  királytól.  Mindez  azonban  fokozatosan 
megváltozott, amikor XIV. Lajos érdekeinek érvényesítését többé nem közvetítési kísérleteken keresztül  
képzelte el, hanem erőszakos módszerekkel.  Wrede, M.: Das Reich und seine Feinde i. m. 327–329. Az 
ilyen tartalmú röpiratok száma az 1670-es évek kezdete óta meredeken emelkedett. A hugenotta Pierre  
Du Moulin 1673-ban, aki III. (Orániai) Vilmos lelkes támogatója volt, England’s Appeal from the Private  
Cabal  at  Whitehall  to  the  Great  Council  of  the  Nation című röpiratában  II.  Károly  angol  király  és 
tanácsadói szemére vetette, hogy segítik XIV. Lajost az univerzális monarchia létrehozásában, sőt azzal is 
megvádolta a tanácsadókat, hogy ők bizonyára „aranyzuhatagot” kapnak a francia királytól azért, hogy 
Angliát  Franciaország hűbéresévé  tegyék.  Malettke,  K.:  Mächtepolitik i.  m.  17.  1690-ben,  röviddel  a 
pfalzi  háború  kitörése után megjelent  egy névtelen röpirat  Europäischer Staats=Rath címmel.  Ebben 
felhívtak  minden  európai  államot,  hogy  szakítsák  meg  minden  kapcsolatukat  Franciaországgal,  és 
kössenek  egy  erős  franciaellenes  védelmi  szövetséget.  A  1670-es  évektől  kezdve,  a  holland  háború 
folyamán  megindult  egy  franciaellenes  publicisztikai  és  röpirathullám.  Ettől  kezdve a  XIV.  Lajossal 
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Azonban  I.  Lipót  törökök  elleni  sikerei  révén  (1683–1688  között)  fokozatosan 
kiegyenlítődött a hatalmas francia túlsúly Európában. XIV. Lajos egyeduralma, amely 
pedig még a regensburgi fegyverszünet idején olyan szilárdnak tűnt, alapjaiban kezdett 
megrendülni. II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem (1662–1726) átállt a császár 
oldalára, akinek később győzedelmes hadvezére és veje lett.1415

„1683  január  végén  őcsászári  Fensége  és  a  bajor  választófejedelem  között  egy  erős 
szövetség jött létre, melynek értelmében a bajor választófejedelem 6000 főnyi katona kiállítására 
kötelezte magát, és ígéretet tett arra, hogy a császár kívánsága szerinti helyre vezényli őket.”1416 

Szászország  is  Bécshez  kezdett  közeledni,  ugyanis  III.  János  György  szász 
választófejedelem apja, II. János György halála után 1680-ban I. Lipót oldalára állt.1417 

Egyedül  Frigyes  Vilmos  brandenburgi  választófejedelem újította  meg  1681 végén  a 
szövetséget  Franciaországgal,1418 azonban  1686-ban  Brandenburg  is  I.  Lipóthoz 
csatlakozott.1419 

 Az  1680-as  években,  tehát  keleten  a  török  háborúk  és  nyugaton  a  francia 
fenyegetettség idején, a Német-római Birodalomban egy birodalmi patriotizmusi hullám 
indult  el.  Az  újonnan  feléledt  birodalmi  gondolkodás  közelebb  hozta  a  birodalmi 
rendeket  a  császárhoz,  és  némelyiknél  szabályos,  az  „osztrák  nagyhatalomhoz  való 
tartozás” igényéhez vezetett.1420 A franciaellenes hangulatot jól tükrözte az Augsburgi 
Szövetség létrejötte.1421 

1686.  július  9-én  több  birodalmi  rend  a  Franciaország  elleni  védekezésre 
hivatkozva  megalakította  az  úgynevezett  Augsburgi  Szövetséget,  amelynek  tagjai  a 
császár,  Spanyolország,  Svédország,  Bajorország,  a Bajor,  a  Frank és a  Felső-rajnai 
Birodalmi Körök, továbbá a westerweldi, a pfalzi és a holstein-gottorpi fejedelmek és 
rendek voltak.  Az Augsburgi Szövetséghez később még több más birodalmi  rend is 
csatlakozott,  és Savoya,  valamint  a tengeri  hatalmak (Anglia,  Hollandia)  belépésével 
átalakult az úgynevezett Nagy Szövetséggé.1422

„A római császár Örökös Tartományai miatt,  a spanyol király Burgundia miatt,  a svéd 
király a Birodalom területén fekvő tartományai miatt, a bajor választófejedelem önmagáért és a 

szembeni kritika volt az európai nyilvánosság központi témája.  Az említett röpirat  jól példázza ezt  a  
franciaellenes  publicisztikát,  mely élesen bírálta  a francia király határtalan  hatalomvágyát,  gátlástalan 
terjeszkedési politikáját.  A röpirat állítása szerint Franciaország diplomáciája vitát és ellenségeskedést 
szít az országok között, azért, hogy XIV. Lajos végül minden európai közösség uralkodójaként léphessen 
fel.  Ez  a  vád  minden  korabeli  franciaellenes  publicisztikában  jelen  volt.  Christoph  Kampmann: 
Dynastisches  Vermächtnis  und  politische  Vision:  das  Beispiel  des  Friedensstifters.  In:  Bourbon  – 
Habsburg – Oranien i. m. 215.
1415 Redlich,  O.:  Weltmacht  i.  m.  324–325.  1679  májusában  meghalt  Ferdinand  Maria  bajor 
választófejedelem, utóda fia, II. Miksa Emánuel lett (teljes nevén Maximilian II. Emanuel Ludwig Maria 
Joseph Kajetan Anton Nikolaus Franz Ignatz Felix, röviden Max Emánuel).  II.  Miksa Emánuel anyja  
Henriette Adelaide savoyai hercegnő (1636–1676), felesége pedig I. Lipót leánya, Mária Antónia (1669–
1692) volt. Származásából következő szerteágazó kapcsolatrendszerén túl az ifjú bajor választófejedelmet 
rendezett pénzügyei és kincstára is vonzóvá tették szövetségesként mind I. Lipót, mind pedig XIV. Lajos 
számára. Szoleczky Emese: Levélke Miksa Emanuel koszorújához. In: Portré és imázs i. m. 266–268. II.  
Miksa  Emánuel  szakított  apja  franciapárti  külpolitikájával,  miután  1680  júliusában  maga  vette  át  a  
kormányzást Bajorországban. Strasbourg francia megszállása (1681) Franciaország bajorországi híveit is 
megrémítette, aminek következtében 1683. január 23-án II. Miksa Emánuel védelmi szövetséget kötött I.  
Lipóttal  Franciaország  és  a  törökök  ellen,  amelyet  1685-ben  a  bajor  választófejedelem  házassága 
pecsételt meg I. Lipót leányával, Mária Antóniával. Klueting, H.: Das Reich i. m. 211. 
1416 TE XII. 507.
1417 Klueting, H.: Das Reich i. m. 211.
1418 Uo. 
1419 Raumer, K.: Die Zerstörung i. m. 35.
1420 Winkelbauer, T.: Ständefreiheit und Fürstenmacht i. m. 405–406.
1421 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 325.
1422 Michael Maurer: Europa nach den Friedensschlüssen von Ryswijk 1697 und Karlowitz. In: Großer 
Historischer Weltatlas i. m. 171–172.  
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Bajor Birodalmi Körért, továbbá a Frank Birodalmi Kör és a szász hercegi ház szövetséget kötött,  
mely  röviden  összefoglalva  arra  irányult,  hogy  a  nagyméltóságú  rendek  egy  általános  védelmi 
szövetséget  hozzanak  létre  a  Német-római  Birodalom területén  fekvő  tartományaik  védelmére, 
továbbá megőrizzék a vesztfáliai és a nijmegeni béke pontjait és a néhány évvel ezelőtt megkötött  
húszéves  fegyveszünetet.  Az  idő  múlásával  egyre  több  birodalmi  rend  lépett  be  az  Augsburgi 
Szövetségbe, úgyhogy december végén a regensburgi birodalmi gyűlésen jelenlevő francia követ 
emiatt  egy  gyorsfutárt  menesztett  Párizsba,  és  ott  nyíltan  előadta,  hogy  ez  a  szövetség 
homlokegyenest ellentétes a fegyverszünettel, és durván megsérti azt.”1423 

A különböző szövetségek Birodalomszerte ebben az időben erőteljes fejlődésnek 
indultak.  1680–1690 között  szövetségek,  egyezmények  hosszú  sora  emelkedett  ki  a 
szétforgácsolt  Birodalomban,  amelyekhez  a  legjelentősebb  birodalmi  rendek  is 
csatlakoztak.1424

 14.1.3 Franciaország követelései, külpolitikai céljai  

XIV. Lajos 1686 végén előállt azzal a követeléssel, hogy a Német-római Birodalom a 
regensburgi fegyverszünet alapján három hónapon belül kössön egy végleges békét, és 
minden  újraegyesített  területet  ismerjen  el,  azonban  ezt  I.  Lipót  határozottan 
visszautasította.1425 

Kölnben  azonban  Wilhelm  Egon  von  Fürstenberg  révén  a  franciák  még 
megőrizték befolyásukat,  aki bátyja  utódaként  1682 óta Strasbourg püspöke volt,  de 
valójában  soha  nem  székelt  ott.  1687-ben  Fürstenberg  rávette  az  idős  kölni 
választófejedelmet, Miksa Henriket, hogy újítsa meg a francia szövetséget. XIV. Lajos 
azt akarta elérni, hogy Miksa Henrik halála után Wilhelm Egon von Fürstenberg legyen 
a  kölni  érsek  és  választófejedelem,  hogy  ezáltal  szilárdan  kezében  tartsa  ezt  a 
stratégiailag fontos bejárati kaput a Német-római Birodalom felé. Ennek eredményeként 
Wilhelm Egon von Fürstenberget 1688. január 7-én koadjutorrá választották utódlási 
joggal.  Azonban XI.  Ince pápa  mindezt  érvénytelennek  nyilvánította,  mivel  a  Kúria 
egyetértése  nélkül  történt.  A  császár  a  kölni  követet  nem  fogadta  audiencián,  a 
birodalmi rendek tiltakoztak. 1688. június 3-án Miksa Henrik meghalt, és ezután kettős 
választás  történt:  Fürstenberg  mellett  megválasztották  II.  Miksa  Emánuel  bajor 
választófejedelem fivérét,  Joseph Klemenst is – egyiket sem a szükséges többséggel. 
Mindenestre  Wilhelm  Egon  von  Fürstenberg  azonnal  magához  ragadta  a  Kölni 
Választófejedelemség irányítását. Azonban a pápa ezt nem volt hajlandó továbbra sem 
elismerni,  és  a  bíborosok  kollégiumával  a  választást  felülvizsgáltatta,  és  annak 
indítványát figyelembe véve megerősítette Joseph Klemenst a kölni érsekség élén.1426 

XIV. Lajos határozottan fellépett védence érdekében, amelyről tanúskodik 1688. 
november 26-án kelt levele is: „Őfelsége támogatta a választáson Fürstenberg bíborost a Kölni 
Választófejedelemségben, mivel megnyerte őt saját, mármint Őfelsége érdekeinek. Őfelsége követe, 
d’Avaux gróf1427 révén  intette  az  Egyesült  Tartományokat,  hogy  semmiképpen  se  alkalmazzák 

1423 TE XII. 979–980.
1424 Raumer, K.: Die Zerstörung i. m. 35. Így például 1682 júniusában Georg Friedrich von Waldeck a  
Bécs melletti Laxenburgban egy szövetséget hozott létre a császár és a Frank és Felső-rajnai Birodalmi 
Körök birodalmi rendjei között, mely utóbbi a Frankfurti Szövetségből (1679) jött létre. A Laxenburgi  
Szövetség célja a vesztfáliai és nijmegeni béke határozatainak megőrzése és a birodalmi határok védelme 
volt.  A  Laxenburgi  Szövetség  egy  kísérlet  volt  a  Német-római  Birodalom  szövetségi  alapokra 
helyezésére, azonban a császár részvételével. 1682-ben Waldeck grófot birodalmi hercegi rangra emelték. 
Klueting, H.: Das Reich i. m. 211–212.  
1425 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 325.
1426 Uo. 
1427 Jean  Antoine  de  Mesmes  D’Avaux  1678.  október  1-e  és  1688.  december  15-e  között  volt 
Franciaország hágai nagykövete. Repertorium i. m. 225.
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felállított  haderejüket,  amivel  Európa  nyugalmát  megzavarhatnák,  továbbá,  hogy  Fürstenberg 
bíboros elleni  lépésüket  úgy tekinti,  mintha az saját  országa ellen irányulna.  Őfelsége azonban 
tudomást szerzett róla, hogy Waldeck herceg parancsnoksága alatt hadsereget gyűjtöttek, amely 
csatlakozott azon fejedelmek, hercegek csapataihoz, akik szövetkeztek Fürstenberg bíboros ellen. 
Ezért  Őfelsége  elhatározta,  hogy  háborút  indít  szárazföldön  és  tengeren  egyaránt  az  említett  
Németalföldi Egyesített Tartományok Egyesült Állama ellen. Továbbá halálbüntetés terhe mellett 
megtiltja  minden alattvalójának, vazallusának,  szolgájának,  hogy a hollandokkal  érintkezzenek, 
kereskedjenek,  vagy  összejátszanak  velük,  egyúttal  visszavon  minden  átutazási  engedélyt, 
menlevelet, amit akár Őmaga, akár altábornagyai vagy más tisztjei adtak ki. Megparancsolja és 
elrendeli  admirálisának,  Franciaország marsalljainak,  kormányzóinak,  altábornagyainak,  tábori 
marsalljainak,  ezredeseinek,  tábormestereinek,  kapitányainak,  akár  franciák,  akár  külföldiek, 
hogy saját hatáskörükben hajtsák végre jelen parancs tartalmát, mivel ez Őfelsége akarata. Jelen 
parancsot tegyék közzé és függesszék ki minden városban, minden helységben, minden kikötőben 
az egész Királyságban, hogy mindenki tudomására jusson.”1428 

Pfalzban is olyan fordulat következett be, amely kedvezőtlen volt XIV. Lajos 
számára.  A  Pfalzi  Választófejedelemségben  1685  óta  uralkodott  a  kihalt  pfalz-
simmeringi  vonal  örököseként  a  pfalz-neuburgi  Fülöp  Vilmos  választófejedelem.  Ő 
teljesen  I.  Lipót  pártjára  állt,  miután  a  császár  1676-ban  feleségül  vette  leányát, 
Eleonórát,  így I.  Lipót  apósa lett.  Azonban a pfalzi  örökségre XIV. Lajos is  igényt 
tartott.  Fivérét,  Orléans-i  Fülöpöt  szánta  oda  választófejedelemnek,  aki  Elisabeth 
Charlotte  férje  volt.  Elisabeth  Charlotte  a  legutolsó,  simmeringi  választófejedelem 
nővére  volt,  így  joggal  tarthatott  igényt  a  pfalzi  örökségre.  Elisabeth  Charlotte  a 
Simmeringi Hercegséget, a Lauterni és Sponheimi Grófságokat is magának követelte, 
ráadásul  ezeknek  a  területeknek  a  tulajdonosát  ülési  és  szavazati  jog  illette  meg  a 
birodalmi  gyűlésben.  A  pápa,  a  császár  és  a  Német-római  Birodalom egy  közelgő 
francia  támadástól  tartott  Pfalz  ellen.  XI.  Ince,  akinek  a  legfőbb  törekvése  egy 
keresztény egység létrehozása volt a törökök elleni harcra, megpróbált a felek között 
közvetíteni, azonban nem sok sikerrel, mivel XIV. Lajos a katonai megoldást tartotta 
célravezetőnek.1429 

XIV. Lajos kijelentette, hogy neki joga lenne megszállni az egész országot, de a 
törökök  elleni  „szent  háború”  érdekében  lemond  erről,  viszont  az  új 
választófejedelemtől, akinek érdemeit nem vitatja, elvárja, hogy elégítse ki az orléans-i 
herceg  igényeit.  Nemcsak  az  elhunyt  választófejedelem  összes  ingóságát  követelte, 
hanem  hadianyagai  jelentős  részét  is  (például  ágyúkat),  továbbá  követeléseit 
kiterjesztette  jelentős  pfalzi  területekre,  amelyek  között  szerepelt  a  Simmeringi 
Hercegség, a Sponheimi és Lauterni Grófság. Valójában XIV. Lajos követelései közül 
ezek álltak az első helyen.1430 

Franciaország  stratégiai  mérlegeléseiben  az  osztrák  Habsburgok  központi 
szerepet játszottak. A majdnem kétszáz esztendő óta mindenekfölé rendelt külpolitikai 
cél  az  országot  bekerítő  Habsburg-gyűrű  elleni  harc  volt.  Ennek  során  az  osztrák–
spanyol kapocs további zárását kellett megakadályozni, majd nekilátni a felbontásához. 
Franciaország a Habsburg-hatalom további kiterjesztésétől elsősorban a Német-római 
Birodalomban, másodsorban pedig Észak-Itáliában tartott.1431

1428 A levél kelte 1688. november 26, aláíró pedig XIV. Lajos és Colbert. XIV. Lajos levele Fürstenberg  
bíboros érdekében, 1688. november 26. HHStA RK Friedensakten 152. fol. 2.  
1429 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 326. 
1430 Raumer, K.: Die Zerstörung i. m. 39–40.  
1431 Ulbert, J.: Die österreichischen Habsburger i. m. 242. A császári méltóság megszerzésével (1438/39) 
és a burgundi örökség egy jelentékeny részével (1482), amelyhez 1504-ben még a Kasztíliai Királyság is  
hozzájött,  a  Habsburgok  néhány  generáció  alatt  Európa  leghatalmasabb  dinasztiájává  emelkedtek. 
Amikor V. Károlynak még sikerült egyesítenie egész Spanyolországot és tengerentúli területeit a császári  
koronával, előtérbe került az addig csak a politikai elméletben megvitatott „univerzális uralmi rendszer 
kiépítése a lehetőségek határán belül”. Mindenekelőtt Franciaország, amely szinte teljesen körül volt véve 
a  Habsburg-foglalásoktól,  létfontosságú  érdekeiben  érezte  magát  fenyegetve  a  konkurens  dinasztia 
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 XIV.  Lajos  és  legfontosabb külpolitikai  tanácsadói  számára  a  Habsburg-ház 
által  jelentett  potenciális  fenyegetésnek  alapvető  jelentősége  volt,  amely  ellen 
mindenképpen  védekezni  kellett.  Az  állandó  ellenség  képét  (inimité  permanente) 
Franciaország és a Német-római Birodalom között alátámasztotta egy kereken kétszáz 
éves történelmi múlt. A Napkirály kijelentette: „Egyik fél sem tud felemelkedni a másik 
fél hanyatlása nélkül.” A Richelieu és Mazarin által előnyben részesített békés térnyerés 
(pénétration pacifique)  külpolitikája  helyébe  egy  túlnyomórészt  háborús,  hatalmi 
politika  lépett.  XIV.  Lajos  konfrontatívabb  politikájának  a  célja  a  nagyobb  területi 
nyereség volt, nemcsak az északi és keleti határok kiépítése, hanem azok előretolása is. 
Ily  módon  akarták  biztosítani  Párizst  és  a  francia  törzsterületeket  egy  esetleges 
inváziótól.  A  francia  biztonsági  törekvések  és  az  elsősorban  ebből  adódó 
konfrontációspolitika fokozódott, amikor a Bourbonok és Habsburgok között meglevő 
hagyományos ellentétekhez 1679 után a francia–angol szembenállás is hozzáadódott. A 
Franciaország elleni  új  koalíció kialakulása már 1668-ban kirajzolódott  a devolúciós 
háború folyamán, az Anglia, Hollandia és Svédország közötti Hármasszövetséggel. A 

felemelkedése  miatt.  A  következő  150  évben  a  bekerítés  elleni  harc  a  francia  külpolitika  uralkodó 
célkitűzésévé vált, és a „spanyolok elleni gyűlölet” egy állandó tényezővé. A következő 150 év folyamán 
sikerült  Franciaországnak  a  Habsburg-gyűrűt  lassan,  de  biztosan  szétfeszítenie.  A  vesztfáliai  és  a 
pireneusi békék után, melyek előbb a Habsburgok bécsi, majd madridi-ágának hatalmát csökkentették, a  
Habsburgok elleni küzdelem már nem élvezett elsőbbséget.  Nemcsak, hogy a gyűrűt sikerült feltörni, 
hanem Franciaország egyenesen Európa vezető hatalmává emelkedett. Más államok szemszögéből ezután 
nem a Habsburg-ház, hanem XIV. Lajos jelentett fenyegetést, azonban Franciaországban erről nem vettek 
tudomást. A Habsburg-ház elleni harc — most mindenekelőtt az osztrák-ággal szemben — a 17. század 
második  felében  is  a  francia  külpolitika  meghatározó  eleme  maradt,  ami  elsősorban  a  Német-római 
Birodalomra és Észak-Itáliára összpontosult. Párizs a Habsburgok hatalmát V. Károly óta egyébként is 
nyomasztónak érezte,  és létezését fenyegetőnek látta, ezt az érzést pedig még tovább szította,  hogy a 
császár  előbb-utóbb  a  birodalmi  rendeket  is  maga  mellé  állíthatja,  és  a  birodalmi  szövetséget  egy 
Habsburg örökös monarchiává alakíthatná át,  így a Német-római Birodalom hatalmas demográfiai  és 
gazdasági potenciálja révén döntő csapást mérhetne Franciaországra.  Ez a félelem mind IV. Henriket,  
mind  pedig  XIII.  Lajost  arra  serkentette,  hogy  a  birodalmi  rendeket,  a  protestánsokat  is  beleértve,  
emancipációs törekvéseikben megerősítsék, és szükség esetén nekik katonai támogatást nyújtsanak. De a 
harmincéves háború kimenetele, amely a Habsburgok és különösen a császár jelentős hatalmi veszteségét 
hozta magával, sem változtatott a francia magatartáson. Franciaországban továbbra is azon a véleményen  
voltak,  hogy  a  Német-római  Birodalom  fejének,  a  császárnak  legalábbis  hosszútávú  célja,  hogy 
Németországon belül hegemonisztikus helyzetre tegyen szert. Elődjeivel összehasonlítva XIV. Lajos még 
intenzívebben  azon  fáradozott,  hogy  a  Habsburgokat  a  hatalmukban  korlátozza.  Ezek  a  törekvések 
elsősorban az úgynevezett „Barriere de l’Est”-ben („keleti sorompó”) jutottak kifejezésre. Ennek során 
megkísérelték  azokat  a  hatalmakat  szerződésekkel  Franciaországhoz  kötni,  melyek  a  Habsburgokkkal 
érdekellentétben  álltak.  A Habsburg-ellenes  politika  második  gyújtópontja  a  Német-római  Birodalom 
mellett  Észak-Itália  volt.  Itt  is  féltek  a  franciák,  hogy a  császár  szép  sorban  egymás  után  az  ottani  
fejedelmeket aláveti, és felhasználja őket Franciaország ellen. A birodalmi szövetséghez hasonlóan az 
Itáliával kapcsolatos félelem is csaknem kétszáz éve a francia külpolitika jelentős tényezője volt. Itáliának 
már I. Ferenc is kiemelt figyelmet szentelt V. Károly elleni harca során, mely érdeklődés a 17. század 
első felében sem változott. Észak-Itália a „coeur du monde” („a világ szíve”), a „Hispán Hatalom szíve” 
maradt, és ezáltal a Habsburg-családi érdekeké is. Bár a harmincéves háború után a Habsburg–francia 
ellentét színtereként a Német-római Birodalom került előtérbe, azonban Észak-Itália továbbra sem volt  
elhanyagolható tényező. A Tessé gróf (René de Froulay, Tessé gróf 1648–1725, Franciaország marsallja.  
Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 767.) szerkesztette és a francia Külügyminisztérium belső használatára 
szánt  emlékiratból  azt  a  következtetést  lehet  levonni,  hogy  Itáliára  a  spanyol  örökösödési  háború 
előestéjén veszélyes gócpontként tekintettek. Még 1698-ban Frédérich Ulrich Obrecht (1646–1701), aki 
egyike volt a francia Külügyminsztérium legtöbbet foglalkoztatott szakértőinek, arról számolt be Colbert 
de Torcy külügyi államtitkárnak, hogy Itália I. Lipót legnagyobb szenvedélye, vesszőparipája. A 17–18. 
század fordulóján ismét fenyegetett a Franciaországot körbevevő Habsburg-gyűrű veszélye. Ez a félelem 
nemcsak a francia terjeszkedő politika igazolására szolgált, hanem francia részről jogosnak is vélték. Az  
európai  nyilvánosság  egy  jelentős  része  azonban  ezt  másként  látta,  és  különösen  XIV.  Lajos  
kormányzásától  kezdve Franciaországot  tartották az igazi  veszélynek.  Ulbert,  J.:  Die österreichischen 
Habsburger i. m. 243–246.    
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külpolitika  területén  ezalatt  XIV.  Lajosnak  nem volt  hosszú  távra  kiható  programja 
vagy  terve  (grand  dessein),  hanem  megvizsgálta  a  mindenkori  politikai 
konstellációkban  rejlő  lehetőségeket  és  az  abból  következő  lehetséges  lépéseket,  és 
mindezeket Franciaország érdekében használta fel. Mindvégig arra törekedett, hogy a 
franciaellenes  koalíciókat  már  csírájában  elfojtsa,  vagy  pedig  ha  ez  már  nem  volt 
lehetséges,  akkor  megelőző  katonai  akciókkal  szétzúzza.  A  Napkirály  uralkodását 
Mazarin halála után a hírnév és dicsőség megszerzésére való törekvés vezette. Azonban 
a  király  személyes  hírneve,  személyes  dicsősége  a  legszorosabb  kapcsolatban  állt 
Franciaország hatalmával és jólétével. Az államrezon kortárs  maximája meghatározta 
cselekvéseit,  továbbá  XIV.  Lajost  mély  kötelesség-és  felelősségtudat  is  jellemezte, 
amelyet Istennel és Franciaországgal szemben érzett.1432 A Napkirály és ekkoriban fő 
tanácsadója, Louvois arra törekedtek, hogy a német államokra kifejtett fenyegetés révén 
I. Lipótot nyomás alá helyezzék, egyidejűleg a törököket is biztatták egy Bécs elleni 
támadásra  – a  császár  ezáltal  kétfrontos  harcra  kényszerülne.  Ezután  a  császár  és  a 
Német-római Birodalom kénytelen lenne békét kötni, elismerné az újraegyesítéseket, és 
Franciaország több oldalról biztosítva lenne.1433 Már az 1680-as évek elejétől kezdve 
kiépült egy francia erődrendszer, amely Dunkerque-től Besançonig terjedt, és amely a 
következő  elemekből  állt:  Dunkerque,  Valenciennes,  Maubeuge,  Méziéres,  Metz, 
Saarlouis, Homburg, Bitch, Pfalzburg, Strasbourg. Ennek a kiépítése Vauban nevéhez 
fűződik,  aki  a  korszerű  erődépítészet  minden  elemét  felhasználta.  Ehhez  az 
erődrendszerhez  meghódítása  után  még  hozzájött  a  stratégiailag  nagyon  fontos 
Luxemburg, továbbá Belfort, Hüningen, Breisach, Freiburg, Fort Louis, Mont Royal és 
Landau.  Mivel  így az északi  határok biztosítottak  voltak,  csak Felső-és  Alsó-Elzász 
felől  állt  fenn  a  német  fenyegetettség.  A  francia  hadsereg  létszáma  a  regensburgi 
fegyverszünet  utáni  időszakban  150000  fő  volt,  amely  háború  esetén  több  mint  a 
duplájára is növekedhetett.1434

1432 Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 5–7.
1433 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 326. 
1434 Raumer, K.: Die Zerstörung i. m. 47–49. Az 1690-es években jelentős változások mentek végbe a 
francia külpolitika irányításában. Louvois 1691-ben bekövetkezett halála után XIV. Lajos megkísérelte az 
Államtanács  orientációját  megváltoztatni,  és  minden hibát  az elhunyt  miniszter  nyakába akart  varrni. 
Kijelentette,  hogy a  fenti  okok miatt  a  jövőben  egy  mérsékelt  és  kompromisszumkész  politikát  kell  
folytatni. Ezért visszahívta az 1679-ben kegyvesztetté vált Arnauld de Pomponne külügyi államtitkárt az 
Államtanácsba,  és  kinevezte  államminiszternek  Colbert  vejét,  Beauvillier  herceget.  Arnauld  de 
Pomponne korábban Svédországban volt nagykövet (Simon Arnauld de Pomponne 1666. február 20-a és 
1668. július 15-e, majd 1671. augusztus 29-e és szeptember 30-a között volt Franciaország stockolmi 
nagykövete.  Repertorium  i.  m.  234.).  1672-ben  Lionne  utódaként  kinevezték  államminiszternek  és 
államtitkárnak, a legkényesebb ügyek elintézését bízták rá. Azonban 1679-ben a Louvois és Colbert által 
szőtt intrika áldozatává vált, akik a Különleges Ügyek Osztályának élére a saját kreatúrájukat akarták 
állítani. A nijmegeni békekötés után Pomponne kegyvesztett lett, eltávolították az Államtanácsból, ámbár 
ténylegesen államminiszter maradt, ami megkönnyítette a visszatérését Louvois halála után. Pomponne 
bukása  kedvezett  az  újraegyesítési  politikának,  mivel  Croissy  (Charles  François  Colbert  de  Croissy 
(1629–1696), intendáns, diplomata, államtanácsos, külügyi államtitkár és miniszter. Petitfils, J-C.: Louis 
XIV. i. m. 739.) a nemzetközi kapcsolatokban ugyanazt a keménységet képviselte, és tanúsította, mint  
korábban Louvois, ami a francia diplomácia stílusát jelentősen megváltoztatta. Az újraegyesítések egyik 
fő célja az északi határ jobb védelme volt, hogy egy Lotaringia és Champagne ellen irányuló invázió 
minden kockázatát ki lehessen védeni. 1675 után Louvois és Vauban meggyőzték XIV. Lajost, hogy egy 
alapvetően  védekező  stratégiát  folytasson,  amely  a  gyakorlatban  a  határok  védelmét  jelentette  mind 
Flandriában, mind pedig Lotaringiában. Míg a francia–németalföldi határt az erődökből álló, úgynevezett  
„vas  gyűrű”  rendszer  (ceinture  de  fer)  kiválóan  biztosította,  a  határvédelem  északkeleten  sokkal 
nehezebbnek bizonyult. Colbert 1683-ban bekövetkezett halála után Louvois a Minisztertanács tényleges 
vezetőjeként  cselekedhetett.  Franciaország  külpolitikáját  ezekben  az  években  tagadhatatlanul  ő 
irányította.  Louvois  váratlan  halála  után  1691-től  XIV.  Lajos  azonnal  korrigálni  akarta  a  francia  
külpolitikát,  hogy megmutassa  a  világnak,  hogy az  elhunyt  miniszter  a  felelős  a  múltban  elkövetett 
minden erőszakos cselekményért, pedig ő már eleve egy mérsékelt külpolitikára törekedett. Ez volt az oka 

355



 14.1.4 A  kilencéves  háború  (1688  ─  1697)   kezdete,  Philippsburg  ostroma  és   
Orániai Vilmos angliai partraszállása

Franciaország  lépéseit  Európa-szerte  gyanakodva  figyelték.  Korábbi  szövetségesei, 
Svédország1435 és Lengyelország most  elpártoltak tőle.  A Pápai Kúriával  XIV. Lajos 
súlyos  konfliktusba  került.  Az angliai  történések sem kedveztek  a  Napkirálynak.  II. 
(Stuart)  Jakab a katolikus  restauráció kísérletével  elidegenítette  magától  az országot, 
éppen  ezért  XIV.  Lajos  természetes  szövetségesének  tűnt,  aki  éppen  ezekben  az 
években törölte el az 1598. április 13-i nantes-i ediktumot.  Azonban Orániai  Vilmos 
ekkoriban  határozta  el,  hogy  beavatkozik  a  szigetországban,  ugyanis  számára  és 
Hollandia  számára  igencsak fenyegetőnek  tűnt  egy XIV. Lajos  és  II.  (Stuart)  Jakab 
közötti  szövetség,  amely  a  protestantizmus  ügyét  tekintve  is  aggasztónak  látszott. 
Hollandiában is féltek a franciáktól, mivel élénken emlékeztek még az 1672. évi francia 
támadásra,  és az akkori  francia–angol  szövetségre,  továbbá kereskedelmi érdekeik is 
súlyosan sérülhettek egy ilyen szövetség esetén. Ráadásul felháborította a hollandokat a 
francia  hugenottaüldözés,  protestáns  hittestvéreik  sorsa.  Éppen ezért  Hollandia  1688 
márciusától kezdve elkezdett  fegyverkezni,  és a hollandok egyöntetűen felsorakoztak 
Orániai Vilmos mögött, akinek a tervei az angliai partraszállásra, az ottani viszonyok 
rendezésére és Anglia bevonására irányultak  egy franciaellenes  szövetségbe.  Orániai 
Vilmos  tárgyalásokat  kezdett  Brandenburggal  is,  ahol  1688  májusa  óta  III.  Frigyes 
választófejedelem  (1701-től  1713-ig  Poroszország  királya)  uralkodott,  aki  a  Nagy 
Választófejedelem  fia  volt.  Brandenburg  és  Hessen  is  támogatta  ezután  Orániai 
Vilmost, akinek ekkor a legfőbb törekvése az volt, hogy lépéseihez megnyerje I. Lipót 
beleegyezését. I. Lipót rendkívül kényes helyzetbe került. A mélyen vallásos, katolikus 
I.  Lipótnak kellett  volna támogatnia  a hasonlóképpen mélyen vallásos, de protestáns 
Orániai Vilmost egy katolikus uralkodó ellen egy olyan eljárásban, amely formális jogi 
szempontból  is  erősen  megkérdőjelezhető,  és  ellentmond  a  felkent  uralkodókat 
összekötő,  mindenekfelett  elsőbbséget  élvező  láthatatlan  szövetségnek,  ráadásul 
szövetségre kellene lépnie az „eretnek” Hollandiával és Anglia majdani jogbitorlójával 

Beauvillier  kinevezésének  és  Pomponne  visszahívásának,  aki  ezután  újra  élvezte  az  uralkodó  teljes 
bizalmát,  ráadásul  Croissy is  támogatta,  amit  a  francia  hadvezetés  megváltozott  magatartásával  lehet 
magyarázni.  A rijswijki  béketárgyalások  idején  már Arnauld  de  Pomponne volt  a  francia  külpolitika 
egyedüli felelőse, mivel Croissy 1696. július 27-én meghalt, és Croissy fia, Colbert de Torcy márki a 
külpolitikai ügyekben illetékes államtitkár apósa, Pomponne kontrollja alatt állt. Croissy fiának házassága 
Pomponne leányával a király ötlete volt, hogy a két családot összebékítse, és a fiatal Colbert-t hivatalára 
előkészítse. Az ifj. Colbert levelezett a diplomatákkal, és idegen követeket fogadott apósa jelenlétében.  
Bérenger, J.: Die Politik i. m. 108–110.  
1435 XIV. Lajos 1689-ben a Franciaország és Svédország között fennálló „ősi barátságra és szövetségre” 
apellált, és utalt arra, hogy a két tengeri hatalom szövetsége III. (Orániai) Vilmos vezetése alatt nemcsak 
Svédország tengeri és kereskedelmi érdekeit károsítja közvetlenül, hanem felborítja az európai hatalmi 
egyensúlyt  is.  Ezenkívül  egyre  inkább fenyegetővé  válik  a  császár  hatalmi  növekedése  is,  amely  az 
oszmánok  elleni  harcok  során  elért  sikereiből  adódik,  aminek  következtében  Svédország  birodalmi 
rendként is sokat veszíthet súlyából. Végül pedig a császár ambíciója a spanyol örökségre az univerzális  
monarchia  eszméjének  európai  problémáját  újra  akuttá  teszi.  Svédországban  azonban  ekkorra 
megértették,  hogy 1660 óta ennek az egykori  nagyhatalomnak a súlya  és jelentősége  nagymértékben 
lecsökkent Európában. XI. Károly svéd király felismerte, hogy a francia pénzügyi segély elfogadásával 
egyre inkább növekszik a franciáktól való politikai függőség, és növekszik a veszély, hogy Svédország 
belebonyolódik egy nem kívánt háborúba. Svédország fő külpolitikai céljai ekkor már a semlegesség, az  
európai egyensúly megőrzése és a háborúból való kimaradása volt, ily módon kerülhetett az ország abba a 
helyzetbe,  hogy  adott  esetben  komolyan  szóba  jöhetett  egy  esetleges  béketárgyaláson  közvetítőként. 
Malettke, K.: Mächtepolitik i. m.  24–25. 
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Franciaország ellen. 1688 májusában Orániai Vilmos a legnagyobb titoktartás közepette 
bizalmasát, Johann Freiherrn von Görzöt Bécsbe küldte, aki megbeszéléseket folytatott 
a császárral,  az udvari kancellár Stratmannal,  továbbá Borgomanero spanyol követtel 
is.1436 Orániai  Vilmos követén  keresztül  biztosította  I.  Lipótot,  hogy Anglia  jövendő 
uralkodójaként  nem fogja  eltűrni  a  katolikusok  üldözését.  Azonban a  fő  cél  egy új 
szövetség megkötése  lenne  Hollandia  és  a  Német-római  Birodalom között.  Azzal  is 
kecsegtette  I.  Lipótot,  hogy  szövetségi  üggyé  kell  nyilvánítani  I.  Lipót  spanyol 
örökségre  vonatkozó  igényét,  továbbá  minden  idegen  beavatkozást  a  római  király 
megválasztásába.  Ezután  1688.  szeptember  4-én  I.  Lipót  kinyilvánította,  hogy  a 
Hollandiával  július  20-án  megkötött  szerződés  minden  pontját  be  akarja  tartani,  és 
készen áll egy új védelmi szövetség megkötésére Hollandiával.1437

1681-ben Hollandia garanciaszövetséget kötött Svédországgal a nijmegeni béke 
megőrzése  érdekében,  amelyhez  rövid  időn  belül  Spanyolország  és  a  császár  is 
csatlakozott.  Itália,  amely  a  Habsburgok  túlhatalmával  szemben  sokáig  inkább 
Franciaországgal  szimpatizált,  most  a  francia  túlsúlytól  megijedve  ugyancsak  a 
császárhoz kezdett közeledni. Franciaországnak Európa növekvő ellenállásával kellett 
számolnia.1438 

„1683-ban szerződés köttetett Őfelsége, a császár, valamint a Spanyol és a Svéd Korona, 
továbbá az Egyesült Holland Köztársaság között, mely szerint ez a négy potentát és a még hozzájuk 
csatlakozni kívánók az ellenük támadókkal szemben 6000 főnyi sereggel és 12 hadihajóval segítik 
egymást,  amely  országok  azonban  nem  rendelkeznek  hadihajókkal,  azoknak  ezek  költségeit 
pénzben kell megtéríteniük.”1439 

1688. szeptember 6-án a császáriak elfoglalták Belgrádot, amely tovább növelte 
XIV. Lajos és tanácsadói háborús eltökéltségét. Itt volt a legfőbb ideje, hogy minden 
engedetlen  vagy  habozó  német  fejedelmet  egy  kijózanító  csapáson  keresztül  jobb 
belátásra  bírjanak,  továbbá  a  törököket  is  segíteniük  kellett  a  Habsburg  Monarchia 
elleni harcukban.1440

XIV.  Lajos  1688  augusztus  végén  elszánta  magát  a  háborúra.  Hadvezérei 
augusztus 30-án elkészítették a hadjárat terveit, amelyet szeptember közepére végleges 
formába öntöttek. A hadjárat fő célja Philippsburg meghódítása volt. Ennek értelmében 
Louvois  kiadta  parancsait  Duras-nak,  Montclar-nek,  Catinat-nak1441 és  többi 
tábornokának,  illetve  La  Grange-nak,1442 Chamlay-nak,1443 akik  a  hadjárat  gazdasági 
megszervezéséért voltak felelősek. Hatalmas élelmiszertartalékokat szállítottak titokban 
Elzászba.  Minden hadmozdulatot  a  legnagyobb titoktartás  mellett  hajtottak  végre.  A 
főhadseregnek szeptember 25-én Strasbourgból előre kellett  nyomulnia a Rajna jobb 
partján Philippsburg  irányába,  és  mindezt  olyan  ütemben,  hogy az  előhad Montclar 
vezetése  alatt  szeptember  27-én  meg  tudja  kezdeni  az  erőd  ostromát.  A  főcsapás, 
Philippsburg ostroma mellett számos mellékcsapást is tervbe vettek, amelyeket a Rajna 
különböző  pontjai  ellen  akartak  végrehajtani.  Rögtön  az  ostrom  kezdete  után 
megszállták volna lehetőség szerint a Rajna bal partját, mindenekelőtt a pfalzi bal partot 
kívánták tehermentesíteni. Ezzel egyidőben a flandriai határon Humières vezetése alatt 

1436 Don Carlo Emanuele d’Este, Borgomanero (Burgomayne) márki 1681. május 30-a és 1695. október 
24-e között volt Spanyolország bécsi nagykövete. Repertorium i. m. 517.
1437 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 327–328. 
1438 Raumer, K.: Die Zerstörung i. m. 36–37.
1439 TE XII. 507–508.
1440 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 328. 
1441 Nicolas Catinat (1637–1712), Franciaország marsallja. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m.  736.
1442 Jacques de La Grange, intendáns. Uo. 750.
1443 Jules Louis Bolé, Chamlay márki (1650–1719), Franciaország szállítmányozásért és ellátásért felelős 
marsallja. Uo. 736.
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egy  megfigyelő  hadtestet  állítottak  fel.  Pfalz  balparti  déli  határánál  d’Huxelles,1444 

nyugati  határánál  pedig  Boufflers  katonái  képeztek  egy  hadseregcsoportot,  amelyek 
előrenyomulásuk során egyesültek a főhadsereggel.1445 

1688.  szeptember  24-én  XIV.  Lajos  egy  kiáltványt  bocsátott  ki,  amely  I. 
Lipótnak  és  a  Német-római  Birodalomnak  szólt.  Ebben  bejelentette  Philippsburg 
meghódítását,  de  ezt  hajlandó  lenne  visszaszolgáltatni  Freiburggal  együtt,  továbbá 
pénzmegváltás  fejében  lemondana  pfalzi  örökösödési  igényeiről,  ha  I.  Lipót  készen 
állna  arra,  hogy  1689.  januárjáig  a  regensburgi  fegyverszüneti  egyezményt  tartós 
békének  nyilvánítsák.1446 A  kiáltvánnyal  egyidőben  francia  csapatok  vonultak  Pfalz, 
Mainz  és  Trier  irányába.  A  francia  főhadsereg  a  dauphin,  Boufflers  és  Vauban 
marsallok  vezetésével  megkezdte  Philippsburg  erődjének  ostromát,  amelyet  Max 
Laurenz von Starhemberg, Bécs védőjének a fivére parancsnoksága alatt a császáriak 
négy hétig bátran védtek, és csak október 29-én adták meg magukat.1447 

Philippsburg ostromát a Theatrum Europaeum így írja le: „Október 7-én (17-én) a 
dauphin Speyerbe érkezett, azonban nem szállt le a lováról, hanem belovagolt a városba az egyik 
kapun keresztül, majd egy másik kapun át elhagyta, és megérkezett a Philippsburg előtti francia 
táborba,  ahol  az  ostrom  nagy  erőkkel  folyt,  noha  az  eső  szünet  nélkül  zuhogott,  amely 
nagymértékben hátráltatta az ostromlókat.  A  dauphin nem kevesebb elszántsággal és kitartással 
vonult át magasrangú tisztjeivel, és éppen úgy, mint más ostromlott városokban, nem egyszer napi 
kilenc  órán át  is  a  nyeregben  ült,  jó  példával  szolgálva  ezzel  katonáinak,  így  azok ebből  erőt 
merítve,  kivont  karddal  bevették  a  londinak  nevezett  sáncárkot.  A  támadás  során  azonban 
d’Uxelles márkit egy muskétával válon lőtték, 8 francia tiszt és 45 francia katona pedig elesett. Az 
ostromlottak ekkor már súlyos hiányt szenvedtek orvosságokban, kötszerekben, mivel egy bomba 
pontosan a gyógyszerraktárt rombolta le, tiszta vízben, amelyet a sok kilőtt bomba és egyéb lövedék 
jórészt teljesen elszennyezett, és a borkészletük is erősen megcsappant. Mindezeket figyelembe véve 
a  kormányzó,  Starhemberg  gróf  a  megadás  mellett  döntött,  és  két  túszt  küldött  ki  a  francia 
táborba, a dauphin pedig ugyancsak két túszt, az Anjou ezred egy őrnagyát és a királyi ezred egy 
kapitányát, indította útnak az erődbe. A két fél némi vita után a következő megadási pontokban 
egyezett meg:

1444 Nicolas du Blé, d’Huxelles márki (1652–1730), Franciaország marsallja. Uo. 748.
1445 Raumer, K.: Die Zerstörung i. m. 55–57.  
1446 XIV. Lajos ezzel a kiáltvánnyal a császárt és a Birodalmat ultimátum elé állította, miszerint ismerjék 
el 1689. január 1-ig a regensburgi fegyverszünet tartós békévé való átalakítását, továbbá Hüningen és Fort 
Louis  francia  hídfőket,  amelyek  a  Rajna  jobb  partján  találhatóak.  Továbbá  az  orléans-i  hercegnek 
fizessenek  kártérítést  mintegy  kiegyenlítésképpen  a pfalzi  örökségből  származó részére,  és  szálljanak 
síkra amellett, hogy a pápa Wilhelm Egon von Fürstenberget ismerje el kölni érseknek. Egyidejűleg a 
francia uralkodó szeptember 25-én bejelentette az invázió kezdetét, amelyet kezdetben Philippsburgra és 
Kaiserslauternre  korlátozott.  Ily  módon  gondolta  XIV.  Lajos  a  birodalmi  rendeket  engedményre 
kényszeríteni. Azonban ez a fenyegetés még inkább felerősítette a birodalmi rendek tartózkodását XIV.  
Lajossal szemben. XIV. Lajos úgy vélte, hogy a Német-római Birodalom csak saját erejére támaszkodhat, 
mivel  Orániai  Vilmos  ezekben  a  hónapokban  teljesen  el  volt  foglalva  az  angliai  partraszállás 
előkészületeivel, a császári hadsereg és a birodalmi haderő egy része pedig le volt kötve Magyarországon. 
Mivel azonban az angliai partraszállás gyors sikert hozott, és a császári csapatok is győzelmeket értek el  
az oszmánok ellen, XIV. Lajos reményei nem váltak valóra. Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 24. 
1447 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 328. Philippsburgot viszonylag csekély létszámú, alig több mint kétezer 
emberből álló helyőrség védte. Ennek ellenére a sokszoros túlerőben levő franciák ellen bámulatra méltó  
módon tartották magukat. Mióta Vauban erődítményeket ostromolt, még soha nem állították ilyen nehéz 
feladat  elé.  A francia  lovag,  Tilladet  a  következőket  írta barátjának,  Louvois  hadügyi  államtitkárnak: 
„Minden Starhemberg mellett van és minden ellenünk. Starhemberg egy olyan férfi, aki semmilyen hibát  
nem követ el.” Az október végi megadáshoz hozzájárult a védők kis száma, a fegyver-, pénz-, ivóvíz-és 
borhiány.  Ráadásul  Starhemberget  az  ostrom  alatt  láz  döntötte  le.  Az  őszi  időszak  a  hosszabbodó 
éjszakákkal, a Rajna mély vízállása ugyancsak az ostromlók számára volt kedvező, ami a védők harci  
szellemét alaposan igénybe vette. A franciák az erődöt a Rajna felöli oldaláról támadták, ahonnan a védők 
a legkevésbé várták. Starhemberg az ostrom kezdete előtt a sáncokon végigsétálva orvosának kifejtette,  
hogy neki kötelessége megőriznie azt a hírnevet, amelyet fivére kivívott családjának és magának Bécs 
1683. évi török ostromakor. Raumer, K.: Die Zerstörung i. m. 60–61. Ennek ellenére vizsgálatot rendeltek 
el ellene, helyére pedig a pfalzi gróf, Fülöp Vilmos lépett. Redlich, O.: Weltmacht i. m. 328.
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1. Philippsburg városát és erődítményét Mindenszentek napján át kell adni a dauphinnek.
2. A helyőrség tisztjei  és katonái az érvényben levő hadijogoknak megfelelően trombita és 

dobszó  kíséretében,  felemelt  zászlókkal,  égő  kanócokkal  vonulhatnak  ki  az  erődből,  és 
magukkal vihetnek két 24 fontos és két 12 fontos ágyút, továbbá két mozsárágyút. Ulmig 
kell majd menetelniük, ahol a Dunán hajóra kell szállniuk. A konvoj parancsnokának be 
kell szereznie Őfelségétől, a császártól egy olyan menlevelet, amelyben megígéri, hogy sem 
ő, sem pedig alárendelt tisztjei  és katonái nem fognak tovább harcolni a francia király 
ellen, hanem visszatérnek Bécsbe.

3. A  sebesültek,  betegek  és  poggyászaik  számára  száz  szekeret  vagy  szükség  esetén  még 
többet kell rendelkezésükre bocsátani, hogy ezeket el tudják szállítani, ezenfelül számukra 
megengedett, hogy ingóságaikat eladják a zsidóknak. 

4. Az élelmiszerraktárakból a kivonulók rendelkezésére kell bocsátani húsz mázsa lisztet. 
Miután az egyezményt megkötötték, és a  dauphin tudomást szerzett róla, hogy a kormányzónak, 
Starhemberg grófnak erős hasi fájdalmai vannak, gyorsfutárral hozatott számára gyógyszert  az 
erődbe. A császári csapatok kivonulása október 21-én délelőtt 9 órakor zajlott le, akik Stuttgarton 
keresztül elvonultak Ulmba. Ezután a dauphin pompás bevonulást rendezett az erődbe,  Te Deum 
laudamust  énekeltetett,  megszemlélte  az  erődítményt,  majd  még  ugyanazon  a  napon  ismét 
eltávozott.”1448

A csataleírást követően a Theatrum Europaeum szerzője az olvasót megszólítva 
—  amely  eszközzel  gyakran  élnek  a  különböző  kötetek  szerzői  —  a  következő 
bevezetéssel  adja  meg  az  alaphangot  egy  ismeretlen  császári  tiszt  Philippsburg 
ostromáról  írt  beszámolójához,  amely  alapvetően  azzal  a  szándékkal  készült,  hogy 
minden vád alól felmentse Max von Starhemberg grófot: „Hogy igényes olvasóink minden 
kíváncsiságát kielégítsük Philippsburg ostromáról és meghódításáról, amelynek során Starhemberg 
gróf az erődítmény átadására kényszerült, és bebizonyítsuk, hogy ez nem olyan okokból kifolyólag 
következett  be, mint ahogyan azt  néhány rosszakarója és  irigye széles  körben terjeszti,  ezennel 
közzétesszük  egy  Philippsburg  ostrománál  jelenlevő  magasrangú  császári  tiszt  beszámolóját, 
amelyet a bécsi udvar egyik befolyásos miniszterének küldött.”1449 

Philippsburg ostromával és a Felső-Rajnáig való előrenyomulással XIV. Lajos 
megkönnyítette  Orániai  Vilmos  számára  az  angliai  partraszállást.  Azzal,  hogy  nem 
Hollandiát  támadták  meg  a  franciák,  értelmét  vesztette  az  1688.  szeptember  9-i 
figyelmeztetésük,  miszerint  kinyilvánítják  a  hadiállapotot  Hollandiával  szemben,  ha 
holland részről  intézkedéseket  vezetnek  be II.  (Stuart)  Jakab törvényes  angol  király 
ellen. A Napkirály a felső-rajnai akciójával óhatatlanul is elősegítette Orániai Vilmos 
invázióját.1450

Philippsburg eleste után csaknem egész Pfalz védelem nélkül maradt, az összes 
rajnai választófejedelemség francia kézre került, a franciák pusztítva benyomultak Sváb 
és Frankföldre is.1451

A Theatrum Europaeum részletesen beszámol Heilbronn, Mainz franciák általi 
bevételéről,  a  megadások  feltételeiről,  majd  közli  a  mainzi  választófejedelem 
császárnak írt 1688. november 20-i bocsánatkérő levelét, amelyben a választófejedelem 
szabadkozik Mainz elvesztése miatt.1452  

A francia támadás azonban addig példátlan összefogást hozott  létre a Német-
római Birodalom szétszabdalt tartományai között. 1688. október 22-én megkötötték a 
leghatalmasabb északnémet fejedelmek, Frigyes brandenburgi, III. János György szász, 
Ernst August hannoveri választófejedelem és Károly, hessen-kasseli tartománygróf az 
úgynevezett  magdeburgi  koncertet,  amely  valójában  egy  Franciaország  elleni  harci 
szövetséget  jelentett,  és  22000  katonát  biztosított  a  franciák  elleni  harcra,  akik 

1448 TE XIII. 317.  
1449 TE XIII. 317.
1450 Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 25–26.
1451 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 329.
1452 TE XIII. 314–317.
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megindultak  Majna-Frankfurt  irányába.  Délről  császári  és  bajor  ezredek  érkeztek, 
továbbá a törökök ellen felhasznált sváb katonák Magyarországról. A franciák ennek 
következtében 1688 végén és 1689 elején arra kényszerültek, hogy visszavonuljanak a 
Rajnához.1453

I.  Lipót  ekkor  súlyos  dilemma  elé  került.  Azt  gondolta,  hogy  a  megvert 
törökökkel békét lehet kötni, akik majd belemennek súlyos területi veszteségekbe. A 
Szent Liga1454 tagjai semmiféle békéről nem akartak hallani, hanem folytatni akarták az 
oszmánok elleni háborút. Azonban a bécsi udvarban olyan vélemények is voltak, hogy 
minél  előbb  kössenek  békét  a  Portával,  hogy  a  császár  szabad  kezet  kapjon  a 
Franciaország elleni háborújához, és ne kelljen egyidejűleg két ilyen erős hatalom ellen 
háborút  folytatnia.  Ezen  a  véleményen  volt  V.  (Lotaringiai)  Károly  és  a  császári 
miniszterek is, akiknek a kétfrontos háborúból adódó pénzügyi és katonai nehézségek 
lebegtek a szemük előtt. A német fejedelmek — különösen Brandenburg — ugyancsak 
a  törökökkel  kötendő béke  felé  orientálták  a  császárt,  utalva  arra,  hogy kötelessége 
megvédeni  a  Birodalmat  az  elviselhetetlenül  fenyegetőző  és  jogtalanul  követelőző 
Franciaországgal  szemben.  XI.  Ince  pápa  is  kinyilvánította,  hogy tovább nem tudja 
biztosítani  az  eddigi  pénzügyi  támogatást.  I.  Lipót  belül  vívódott,  hogy mit  tegyen. 
Minderről tanúskodik bizalmasával, Marco páterrel folytatott levelezése.1455

Időközben 1688 szeptemberében lezajlottak a hollandok első elvi egyeztetései a 
császárral. Ezután szeptember végén Jacob Hop amszterdami ratspensionärt rendkívüli 
követként  Bécsbe  küldték.1456 Arról  folytak  a  tárgyalások,  hogy  Hollandia  esetleg 
közvetítő szerepet töltene be a törökökkel folytatandó béketárgyalásokon, és erősebb 
csapatokat  küldene  a  Német-római  Birodalomba.  Azonban  Orániai  Vilmos  angliai 
vállalkozása során a császár szigorúan meg akarta őrizni semlegességének a látszatát. A 
herceg partraszállása előtt levelet írt I. Lipótnak, amelyben kifejtette, hogy ő Angliában 
csak a rendet akarja helyreállítani, és sem II. (Stuart) Jakabbal, sem annak utódaival, 
sem  pedig  az  angliai  katolikusokkal  szemben  nem  kíván  semmiféle  jogtalanságot 
elkövetni.1457 Orániai  Vilmos  1688.  november  15-én  szállt  partra  Angliában, 
decemberben  II.  (Stuart)  Jakab  felesége  a  gyermek  herceggel  Franciaországba 
menekült,  őket  1689 január  elején  maga  a  király  is  követte.  1689.  február  23-án  a 
1453 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 329. December 23-án a francia követ, Lusignan gróf elhagyta Bécset. 
Hazaútja során Bregenzben letartóztatták, mivel  visszaélt  menlevelével,  és másik útvonalat  választott, 
mint amelyet neki előírtak. Uo. 
1454 A törökök elleni offenzív háborút XI. Ince pápa indította el azzal, hogy 1684-ben létrehozta a Szent  
Ligát, és megteremtette a háború anyagi alapjait. XI. Ince az Odescalchi bankárcsalád sarjaként elődei 
hagyományait követve tekintette legfőbb céljának az Oszmán Birodalom európai hatalmának megtörését,  
amelyhez személyes élményei is hozzájárultak. Hosszú évek diplomáciai munkájának volt az eredménye 
az  1684.  március  5-én  megkötött  szövetség,  amelyet  egyelőre  a  Habsburg  Monarchia,  Velence  és 
Lengyelország írt alá a törökök elleni háborúra szövetkezve. Franciaország távol maradt a Szent Ligától, 
de a pápa közbenjárására megígérte, hogy a török háború idején nem kezd ellenségeskedést a Habsburg 
Monarchiával. R. Várkonyi Á.: Buda Expugnata i. m. 29–32.  
1455 „A  tőlem  telhető  legjobbat  akarom  tenni,  hogy  a  két  nagyhatalmú  ellenségnek  ellenálljak.  
Rettenetesen nehéz ez, ha nem is teljességgel lehetetlen. Szívesen mellőzném a törökökkel kötendő békét,  
vagy azt csak akkor kötném meg, ha nagy nyereséget hoz. A Franciaországgal kötendő béke teljességgel  
lehetetlen, még akkor is, ha szövetségeseim azt kívánnák.” Redlich, O.: Weltmacht i. m. 330.
1456 Jacob Hop 1688. november 11-e és 1689. július 17-e között tartózkodott Bécsben. Repertorium i. m. 
354.
1457 Orániai Vilmos nyilatkozatát Anglia megszállásának okairól, II. (Stuart) Jakab elűzéséről már jóval a 
partraszállása  előtt  terjesztették.  Korábban,  az  1670-es  években  Hollandia  Orániai  Vilmos  vezette, 
franciák elleni sikeres küzdelmét is látványos propaganda hadjárat kísérte nemzetközi szinten. Elsősorban 
Romayn de Hooghe (1645–1708) mind képileg, mind pedig politikai tartalmukat tekintve színvonalasan 
kivitelezett  röplapjai  hatottak  széles  körben.  De  Hooghe  Orániai  Vilmos  angliai  partraszállását 
megörökítő röplapja a „szabadság és a protestánsok védelmezőjeként” felépített imázsát hangsúlyozza az 
angol közvélemény előtt is, ezzel mintegy legitimálva angliai fellépését. G. Etényi N.: Pamflet i. m. 32.  
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Parlament  elismerte  a  trónváltást,  és  Orániai  Vilmos  III.  Vilmos  néven  Anglia 
uralkodójává vált.1458 A fentiek miatt  XIV. Lajos 1688. november 28-án hadüzenetet 
intézett Hollandia ellen.1459

„Mindazok után, hogy Őfelsége olyan sokat tett  azért,  hogy Európának békét adjon, és 
visszaszolgáltatott  oly  sok  fontos  erődöt  annak  érdekében  hogy  1679-ben  létrejöhessen  a 
Nijmegenben megkötött szerződés, és mindazon szolgálat után, melyeket azóta tett, hogy ne csupán 
létrejöhessen ez a fegyverszünet, hanem tartós békévé is váljon, Őfelsége joggal remélhetné, hogy 
Németalföld  Egyesült  Tartományainak  Egyesült  Államai  miután  oly  nagyon  buzgólkodtak  e 
fegyverszünet megkötésén, éppoly fontosnak tartják annak fenntartását is. Ennek ellenére azonban 
Őfelsége néhány hónapja több értesülést  szerzett  arról,  hogy a mondott  Egyesült  Tartományok 
hagyja  magát  belesodorni  azon  országok  szándékaiba,  akiknek  nincs  más  céljuk,  minthogy  a 
háború újrakezdődjön Európában, fegyverkeznek, szövetkeznek a Birodalom fejedelmeivel, hogy 
minden eszközzel megakadályozzák a béke megszilárdulását.”1460 

Orániai  Vilmos  brixhami  partraszállása  után  XIV.  Lajos  még  1688 
novemberében  kinyilvánította  a  Hollandiával  szembeni  hadiállapotot.  Mindez  és  II. 
(Stuart)  Jakab  nyílt  támogatása,  továbbá  egy  francia  expedíciós  hadtest  Írországba 
küldése  odavezetett,  hogy  III.  (Orániai)  Vilmos  csatlakozott  a  franciaellenes 
koalícióhoz,  a  Nagy  Szövetséghez,  és  1689  májusában  kinyilvánította  a 
Franciaországgal szembeni hadiállapotot.1461

A Stuartok bukását XIV. Lajos  — nem alaptalanul  — a protestantizmus egy 
újabb  győzelmének  értékelte,  és  nagy  veszélyt  látott  benne  a  katolicizmusra  nézve. 
Ezért  a  francia  király kezdeményezéseket  tett,  hogy a katolikus  hatalmakat  a  vallás 
alapján  egymáshoz  közelítse.  Ennek  megfelelően  1688  őszén  a  bajor 
választófejedelmet,  II.  Miksa  Emánuelt  is  meg  akarta  győzni,  hogy „ellenálljanak a 
protestáns hercegek ártó szándékainak”. A császárt is meg akarta nyerni Wilhelm Egon 
von  Fürstenberg  közvetítése  révén  egy  „alapvető  érdekkiegyenlítés  és  kooperatív 
jövőbeni perspektíva” számára.1462

 

 14.1.5 Az  Augsburgi  Szövetség  további  bővítése    ─     a  Nagy  Szövetség   
létrejötte

1689 január elején I. Lipót véglegesen döntött a Franciaország elleni háború mellett. 
Mélyen meg volt győződve arról, hogy XIV. Lajos erőszakossága ellen nem segít sem 
szerződés,  sem  pedig  béke,  továbbá  lelkesítette  a  német-római  császárként  való 
kötelességtudat  érzése.  Január  23-án  kijelentette,  hogy  XIV.  Lajost  nem  lehet 
békekötéssel  megállítani.  A  Franciaország  elleni  háborúban  a  császár  maga  mögött 

1458 A dicsőséges forradalom után III. (Orániai) Vilmos és felesége, II. Mária (1689–1694) elfogadták a 
Parlament  által  kidolgozott  „Jogok  Nyilatkozatát”  (Declaration  of  Rights),  amely  törvénytelennek 
minősítette  az  elűzött  II.  (Stuart)  Jakab  bizonyos  cselekedeteit,  de  nem rendelkezett  pl.  a  választási  
rendszer vagy a vallási tolerancia kérdéseiről. II. (Stuart) Jakab fiának létezése és az újdonsült királyi pár  
gyermektelensége azonban bizonytalanná tette a protestáns trónöröklést, ezért ezt az Angol Trónöröklési  
Törvénnyel (Act of Settlement, 1701) biztosították, amely kizárta a Stuart-családból származó, katolikus 
jelöltek trónutódlását. Kora újkori egyetemes i. m. 89–93.
1459 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 331.. 
1460 XIV.  Lajos  kinyilvánítja  a  hadiállapotot  Hollandiával  szemben  (Ordonnance  du  Roy  portant  
declaration de guerre par mer et par terre contre les Hollandais) HHStA RK Friedensakten 152. fol. 1.
1461 Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 26.
1462 Uo. 27.
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tudhatta az egész Birodalmat. Január 28-án a holland követ, Hop készséget mutatott a 
császárral  való  szövetségi  szerződés  megkötésére,  továbbá  III.  (Orániai)  Vilmos 
Angliája  is  komolyan  szóba  jöhetett,  mint  leendő  szövetséges.  Azonban  a  mélyen 
katolikus császár1463 lelkiismerete  még mindig háborgott egy III.  (Orániai)  Vilmossal 
kötendő szövetségtől: elismerje-e a protestáns trónbitorló III. (Orániai) Vilmost Anglia 
uralkodójává,  aki letaszította  a trónról a jog szerint  uralkodó katolikus dinasztiát,  és 
legfőképpen kössön-e vele szövetséget. A császár teológusok szakvéleményét is kikérte, 
a hét „szakértő” közül négyen a szövetség megkötése mellett szálltak síkra. Február 6-
án  az  elűzött  II.  (Stuart)  Jakab  segítségért  fordult  I.  Lipóthoz,  figyelmeztetve  őt  a 
katolikus hit védelmére, aki azonban április 9-én elutasító választ adott neki. A császár 
úgy  vélte,  hogy  a  katolikus  vallás  ellen  senki  sem  követett  el  olyan  súlyos 
jogtalanságokat, mint a francia uralkodó. A császárnak ugyanúgy harcolnia kell ellene, 
mint  a  törökök  ellen.  I.  Lipót  április  3-án  kinyilvánította  a  hadiállapotot 
Franciaországgal szemben.1464

1689. február 10-én a Porta követeivel tárgyalások kezdődtek Bécsben, azonban 
ezek már március végén megszakadtak, mivel a törökök vereségeik ellenére Belgrádot 
és  Erdélyt  követelték  a  háború  előtti  állapotban.  Ellenben  a  hollandokkal  való 
tárgyalások nagyon jó mederben haladtak előre, és ezeket a megbeszéléseket I. Lipót 
türelmetlenül sürgette. Május 12-én aláírták a Habsburg–holland szövetségi szerződést, 
amelynek szándékai és határai messze túlmutattak a korábbi szerződéseken. Védelmi és 
egyben támadó szövetség volt, melynek célja a Franciaország elleni háború mindaddig, 
ameddig  vissza  nem állítják  a  vesztfáliai  és  a  pireneusi  béke  utáni  állapotot,  tehát 
Lotaringia  bekebelezésének  és  az  összes  újraegyesített  területnek  az 
érvénytelenítését.1465

„Hop,  a  holland  követ  Őfelsége  titkos  tanácsosainak,  gróf  Königsbergnek  és  gróf 
Stratmannak előadta, hogy egyrészről az Őfelsége, a császár és az Egyesült Hollandia Általános 
Államai, másrészről pedig a Francia Korona között támadt háborúra való tekintettel azt javasolta 
az  Egyesült  Hollandia  elöljáróinak  (Prinzipalen),  hogy  nem  lenne-e  célszerűbb  szorosabban  és 
erősebben összefogni a francia túlhatalommal szemben, mire azt válaszolták neki, hogy részükről 
teljesen készek erre, mégpedig egy speciális instrukcióval. Azonban Tragel és Lenhowen közbejött  
nyugalmazása  miatt  ezt  valamelyest  el  kell  halasztani,  amíg  Hop  kellő  instrukciót  és  teljes 
felhatalmazást  kap,  hogy  a  követutasításban  alább  meghatározott  pontok  alapján  megkösse  a 
szerződést Őfelsége, a császár erre a célra kijelölt minisztereivel. 

1. Őfelsége, a császár és a Holland Egyesült Tartományok között örökké tartó barátságnak 
és kapcsolatnak kell lennie és fenn is maradnia, mely mindkét fél javát szolgálja. 

2. Az említett magasrangú szerződő felek között egy olyan támadó és védelmi szövetségnek 
kell  létrejönnie,  melynek erejét  tengeren  és  szárazföldön egyaránt  felhasználhatják a 
Francia Korona és szövetségesei ellen.

3. A  magasrangú  szerződő  felek  egyike  sem  teheti  le  a  fegyvert,  vagy  kezdhet  akár  a 
legcsekélyebb tárgyalásokba sem a francia királlyal,  illetve  az ellenséggel  mindaddig, 
amíg  mindent  nem állítanak vissza  a  vesztfáliai  és  a  pireneusi  békében foglaltaknak 
megfelelően.

4. A  békére  irányuló  tárgyalásokat  nem  külön-külön,  hanem  kizárólag  közösen  kell 
lefolytatni.

5. A béke megkötése, illetve a háború közös akarattal történő befejezése után is a magas 
szerződő  felek  védelmi  szövetségben  maradnak  a  Francia  Koronával  és  három 
szövetségesével szemben.

1463 A mély hit abban, miszerint minden cselekedetét Isten vezérli, biztonságot, kitartást és állhatatosságot  
adott neki, amely megjelenése szerénysége ellenére erős hatást tett mindenkire. A harmincéves háború 
lefolyása is, amelyben a Habsburgok csak csoda révén álltak helyt, alátámasztotta ezt a hitet a Császárság  
és a Birodalom egységének isteni meghatározottsága tekintetében. A Birodalom fájdalmas széttöredezése 
után I.  Lipót  a  feladatát  igazából  a  birodalmi  gondolat  megvédésében látta.  Oppenheimer,  W.:  Prinz 
Eugen i. m. 47–48.
1464 Redlich, O.: Weltmacht i. m.  332–333.
1465 Uo. 333..
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6. Amennyiben a Francia Korona vagy csatlósai a béke ellenére meg akarnák támadni a 
szerződő feleket vagy akár csak egyiküket, akkor egymás segítségére sietnek, és minden 
ellenséges  erőszakot  elhárítanak,  és  ezt  mindaddig  folytatják,  amíg  mindent  a  fent 
említett békének megfelelően vissza nem állítanak.

7. Mindenkor megvédik  egymás  felségjogát,  jogait  és  szabadságát a  francia  királlyal  és 
csatlósaival szemben.

8. Ehhez  a  szövetséghez  felkérik  csatlakozni  Őfelsége,  a  császár  részéről  a  Spanyol 
Koronát, az Egyesült Hollandia részéről pedig Angliát.

Ezt a szerződést Őfelsége, a császár és az Egyesült Hollandia között meghatározott időn belül alá  
kell írni.”1466 

A  Habsburg–holland  szövetséghez  szeptember  9-én  III.  (Orániai)  Vilmos  is 
csatlakozott.  Ezáltal  létrejött  a  Nagy Szövetség,  amelynek  titkos  cikkelye  különösen 
fontos volt I. Lipót számára. Eszerint Hollandia és Anglia kötelezi magát, ha II. Károly 
spanyol  király  legitim  utód  nélkül  halna  meg,  akkor  a  császárnak  és  örököseinek 
Spanyolországban  segítenek  biztosítani  a  spanyol  trón  öröklését  Franciaországgal 
szemben.  Továbbá  minden  támogatást  megadnak,  hogy  I.  Lipót  elsőszülött  fiát, 
Józsefet,  olyan  gyorsan,  ahogyan  csak  lehetséges,  római  királlyá  válasszák.1467 A 
következő évben, 1690. június 6-án Spanyolország is csatlakozott a Nagy Szövetséghez, 
miután a Napkirály kinyilvánította a Spanyolországgal szembeni hadiállapotot, azonban 
a spanyolokkal — érthető okokból — nem közölték az utódlásról szóló titkos cikkelyt.  
1690. október 20-án a savoyai  II.  Viktor Amadé herceg (1666–1732) is a szövetség 
tagjainak sorába lépett, mivel meg akart szabadulni a rá nehezedő francia nyomástól.1468

1466 A levéltári forrás bal felső részében a következő megjegyzés olvasható: „Őfelsége, a császár privatim  
elolvasta a referátumot,  és jóváhagyta azt.  1689. május 2.”.  Habsburg–holland szövetségi szerződés,  
1689. május 2. HHStA RK Friedensakten 152. fol. 16–18.
1467 1689 tavaszán a bécsi udvarban elhatározták, hogy végrehajtják a régóta dédelgetett tervet, vagyis 
József  főherceg  megválasztását  római  királlyá,  amelyhez  most  kedvezőnek bizonyultak  a nemzetközi 
feltételek, ellene csak a jelölt fiatal kora szólt. Az alkalmas időpontra utalt a császár apósa, Fülöp Vilmos 
pfalzi választófejedelem és az udvari kancellár, Stratmann is, de III. (Orániai) Vilmos is egyetértéséről és 
támogatásáról  biztosította  a  bécsi  udvart.  Azonban  XIV.  Lajos  sem  tett  le  arról,  hogy  a  dauphint 
választassa meg római királlyá, amint azt a berlini francia követ, Gravelle is kijelentette. Mindez csak 
nyomatékosította I.  Lipótban, hogy nincs vesztegetnivaló idő. 1690. január 24-én az augsburgi Ulrich 
templomban  József  főherceget  római  királlyá  választották,  két  nap  múlva  pedig  megkoronázták.  Az 
újdonsült római király március 4-én vonult be ünnepélyesen Bécsbe, amelynek során a Bécsi Egyetem 
rektora mondott ünnepi beszédet. József megkoronázása a Habsburg-ház nagyhatalommá válásának újabb 
állomását  jelentette,  amely tíz évvel korábban,  a nijmegeni  békekötés idején még elképzelhetetlennek 
látszott.  Akkoriban  szerte  Európában  nyomasztó  volt  a  francia  túlsúly,  a  Német-római  Birodalom 
széttöredezett, meghasonlott állapotban volt, nagy fejedelmei Franciaország hívei, követői voltak, vagy 
félelemből  behódoltak  a  Napkirálynak,  a  Habsburg  Monarchia  félt  a  fenyegető  török  veszélytől,  
Magyarországon kuruc felkelés  zajlott.  Most viszont a császár  fiát  tiltakozás nélkül választották meg 
utódává, a Birodalom és a császár egyesült, I. Lipót szövetségesei voltak a tengeri hatalmak, a törököket 
éppen most verték meg újra a Balkánon, Magyarország majdnem egészen felszabadult az oszmán hódítás 
alól,  és  a  Habsburgok Örökös Királysága  lett.  Ennek pedig két  oka volt:  I.  Lipót  várakozáson felüli  
sikerei a törökök ellen, és XIV. Lajos agresszív politikája, amellyel gyakorlatilag egységbe forrasztotta 
maga ellen az európai kontinens máskülönben eltérő érdekű hatalmait. Redlich, O.: Weltmacht i. m. 336–
338.     
1468 Uo. 336–338. Savoya földrajzi helyzeténél fogva be volt ékelődve Franciaország és Spanyolország 
közé, ezért a savoyai hercegeknek a két hatalom közötti ingadozó politikát kellett folytatniuk, azonban a 
legutóbbi évtizedek óta Savoya teljesen Franciaország befolyása alá került. A franciák rátették a kezüket  
Piemontra, mióta 1631-ben elfoglalták Perosát és Pinerolót, 1681-ben pedig francia uralom alá került a 
Pó-folyónál  fekvő  Casale  erődje  is.  1686-ban  XIV.  Lajos  a  savoyai  II.  Viktor  Amadé  herceget  arra 
kényszerítette, hogy a lehető legnagyobb keménységgel járjon el területén a valdens (barbets) eretnekek 
ellen,  akik  szakálluk  után  kapták  nevüket.  1689-ben  XIV.  Lajos  három  piemonti  ezred  kiállítását  
követelte a hercegtől, majd mikor a herceg ezt nem akarta végrehajtani, a francia uralkodó kényszerítette 
rá. II. Viktor Amadé egyre inkább szabadulni akart a nyomasztó francia szomszédtól, és a franciaellenes 
koalíció tagjainak  sorába  akart  lépni.  Cserébe  I.  Lipót  csapatokat  ígért,  továbbá Anglia  és  Hollandia 
pénzbeli támogatását, a legfőbb jutalom azonban Pinerolo volt és a herceg által annyira áhított „királyi  
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A  szövetség  később  még  tovább  bővült:  1691  áprilisában  Brandenburg,1469 

Bajorország1470 és a mainzi választófejedelem is csatlakozott, ugyanakkor Ernst August 
hannoveri fejedelem 1690. november 27-én titkos semlegességi szerződést kötött XIV. 
Lajossal,  mivel  a  francia  uralkodó azzal  kecsegtette,  hogy Hannover  is  megkapja  a 
választófejedelmi méltóságot, továbbá jelentős pénzbeli támogatásban is részesítette a 
fejedelmet.  Ráadásul  Hannovernek  feszültségei  voltak  Brandenburggal  és 
Szászországgal Lauenburgot illetően.1471

 14.1.6 A szövetségesek és Franciaország háborús céljai  

Orániai Vilmos 1672-ben Hollandiában  generalkapitän és örökös helytartó lett,  aki a 
Holland  Köztársaság  politikáját  alapvetően  meghatározta.  Bár  nem  nyúlt  hozzá 
Hollandia oligarchikus alapstruktúrájához, mégis sikerült neki a legfontosabb pozíciókat 
bizalmasaival  elfoglalnia  és  betöltetnie.  A  holland  helytartó  a  Franciaország  elleni 
védelmi  háború  folytatásához  messzemenően  több  hatalommal  rendelkezett,  mint 
amelyet  elődei  közül  bárki  is  birtokolt  volna.  Külpolitikai  cselekedeteinek 
mozgatórugója  Hollandia  biztonsága  volt,  amelynek  meggyőződése  szerint 
elengedhetetlen feltétele volt, hogy Spanyol-Németalföldet tartósan megvédjék a francia 
bekebelezéstől.  Szükségesnek  tartott  egy  állandó  védelmi  szövetséget  Franciaország 
ellen,  amelyben  Hollandiának  és  Angliának  kulcsszerepet  kellene  betöltenie.  A 
Hármasszövetség (1668) rövid életéből és meghiúsulásából Orániai  Vilmos levonta a 
következtetést, miszerint egy új védelmi szövetségnek tartósnak és megbízhatónak kell 
lennie,  amely a résztvevő felek érdekeinek egybehangolását  igényli.  Ennek során az 

méltóság” cím. Uo. 341.
1469 Brandenburg 1685. augusztus 23-án védelmi szövetséget kötött Hollandiával, 1686. március 22-én 
pedig  létrejött  a  császár  és  a  brandenburgi  választófejedelem  közötti  szerződés.  Malettke,  K.: 
Mächtepolitik i. m. 23.
1470 Ennek  előzménye,  hogy  1689.  május  4-én  és  5-én  I.  Lipót  és  II.  Miksa  Emánuel  bajor 
választófejedelem megújították 1683-ban kötött szövetségüket. A választófejedelem kötelezte magát arra, 
hogy a Franciaország elleni háború folyamán évente (öt évig) 8000 katonát állít ki, és 400000 gulden 
pénzügyi támogatást fizet. Ennek fejében a császár megígérte, hogy a spanyol királyt ráveszi arra, hogy a 
bajor választófejedelemnek adja Spanyol-Németalföld helytartói posztját.  Redlich, O.: Weltmacht i. m. 
334.
1471 Uo. 342. Hannover végül I. Lipót segítségével lett választófejedelemség. 1692 elején Ernst August  
felajánlotta  a  császárnak,  hogy  6000  katonát  állít  ki  a  törökök  ellen,  amennyiben  Hannovert  
választófejedelmi rangra emelik. Január 17-én ülésezett a Titkos Konferencia, és a tagok többsége hajlott  
afelé, hogy elfogadják Hannover igényét, I. Lipótnak pedig a törökök elleni harc lebegett a szeme előtt.  
Március 22-én a császár előterjesztette a választófejedelmi szerződést és az örök uniót, de Ernst August  
ezen még különböző változtatásokat követelt, úgyhogy csak április végén történt meg a tényleges aktus, 
de  ezt  visszadátumozták  március  22-re.  Eszerint  Ernst  Augustot  és  utódait  —  egyenesági  férfi 
leszármazottait  — választófejedelmi  rangra  emelték.  Ezért  az  újdonsült  választófejedelem  a  törökök 
elleni harcokra saját költségén 6000 katonát állított ki, továbbá beiktatása fejében 500000 tallért fizetett.  
Ezenfelül  arra  is  kötelezte  magát,  hogy mindenkor  2000 embert  bocsát  a  császár  rendelkezésére  — 
különösen  a  spanyol  örökösödési  ügyben  —,  és  szavazatával  mindenkor  a  császári  jelöltet  fogja 
támogatni  a  német-római  császárválasztásokon,  és  támogatja  annak  jogát  a  spanyol  trónra.  Ernst 
Augustnak  támogatnia  kellett  a  cseh  választófejedelem szavazatának  újbóli  bevezetését  is,  és  arra  is 
ígéretet  tennie,  hogy a  katolikusok szabad  vallásgyakorlatát  Hannoverben  megőrzik,  és  engedélyezik 
számukra egy új templom építését. Hannover lett a kilencedik választófejedelemség, azonban a katolikus 
rendek kikeltek egy új, protestáns választófejedelemség létrehozása ellen, akiknek támasza Bécsben Salm 
herceg volt, míg Hannover egyik legfőbb támogatója Frigyes brandenburgi választófejedelem, aki Ernst 
August  veje volt.   Mivel  azonban a császár  szilárdan  kitartott  ígérete  mellett,  1692.  december  19-én 
ünnepélyesen  lezajlott  a  választófejedelmi  beiktatás.  A  hannoveri  segédcsapatok  ekkor  már 
Magyarország felé meneteltek, 1693. január 9-én pedig Ernst August és fivére, Georg Wilhelm von Celle 
hivatalosan is a Franciaország elleni Nagy Szövetség tagja lett. Uo. 346–347.
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orániai  herceg  a  Német-római  Birodalomra,  mint  szövetségesre  tekintett,  úgy  vélte, 
hogy  csak  a  XIV.  Lajossal  szembeni  leghatározottabb  és  legkeményebb  ellenállás 
hozhatja  el  Európa  szabadságát.  Orániai  Vilmos  számára  a  Napkirály  nemcsak  egy 
„mohó, telhetetlen hódító” és veszély volt  Európára nézve, hanem a protestantizmus 
ügyének szétrombolóját is látta benne. Mindezek miatt Orániai Vilmos minden európai 
koalíciósterv  döntő  kezdeményezője  volt,  amely  Franciaország  ellen  irányult.  III. 
(Orániai) Vilmos súlya Európában érezhetően megnőtt, miután a dicsőséges forradalom 
következtében  elfoglalta  az  angol  királyi  trónt,  ezzel  pedig  a  továbbra  is  létező 
érdekellentéteik  ellenére  a  két  protestáns  tengeri  hatalom úgyszólván  perszonáluniót 
kötött  egymással.  III.  (Orániai)  Vilmos  politikájának  meghatározó  eleme  volt  az 
úgynevezett európai egyensúlyelmélet, miszerint bármelyik európai hatalom tényleges, 
fenyegető vagy állítólagos túlsúlya Európában a többi állam automatikus reakcióját kell, 
hogy működésbe hozza annak érdekében, hogy egy ilyen állammal szemben politikailag 
vagy adott esetben katonailag is szembeszálljon.1472 A létrejött Nagy Szövetség tagjai 
közül  III.  (Orániai)  Vilmos  volt  XIV.  Lajos  legmakacsabb  és  legkérlelhetetlenebb 
ellenfele, az orániai herceg vált a XIV. Lajos elleni európai ellenállás lelkévé.1473 

Az  angol  uralkodó  Franciaországgal  szemben  a  legszélesebb  európai 
összefogásra  törekedett,  így  a  Német-római  Birodalom  fejedelmeit  is  igyekezett 
megnyerni a Franciaország elleni háború céljainak, amit bizonyít a hágai kongresszus 
(1690) összehívásának érdekében kifejtett erőfeszítése is, amelynek tető alá hozásában a 
császár is segédkezett.

„Tudvalevő, hogy Anglia jelenleg uralkodó királya már egy ideje a Franciaország ellen 
szövetkező hatalmak Hágában megrendezendő találkozóján fáradozik, hogy a háború sikeresebb 
végkimenetele céljából tanácskozzanak, és a jövőbeni hadjáratok műveleteit megbeszéljék. Nagyon 
hasznos és célszerű lenne oda egy minisztert is küldeni. Meghívjuk Önöket erre a tanácskozásra, és  
szeretnénk,  ha  a  kellő  instrukciókkal  ellátott  küldötteiket  elküldenék  a  tanácskozásra  a  fent  
említett célból.”1474 A hágai kongresszusra szóló meghívót a császár küldte szét a bajor, a 
szász,  a  brandenburgi,  a  trieri  választófejedelemnek,  a  Braunschweig-lüneburgi 
hercegnek, a münsteri és a lüttichi püspöknek, a hessen-kasseli őrgrófnak. A levéltári 
forrásban ezután több válaszlevél következik a meghívottaktól, gyakorlatilag mindegyik 
ugyanazzal  a  tartalommal,  miszerint  nagyon  megtisztelve  érzik  magukat,  hogy 
Őfelsége,  a  császár  meghívta  őket,  és  természetesen  elküldik  a  kellő  instrukciókkal 
ellátott miniszterükat a találkozóra.1475 Így például a hessen-kasseli őrgróf a következőt 
válaszolta:  „Legfenségesebb,  leghatalmasabb és  legyőzhetetlen  római  császár,  legkegyelmesebb 
úr!  Nagy  hódolattal  vettem  át  tegnap  őcsászári  Fensége  január  2-i  keltezésű  levelét,  miszerint 
engem is  meghív  a  Franciaország  ellen  szövetkezett  hatalmak  Hágában tartandó találkozójára, 
melyet Anglia királya kezdeményezett. A legnagyobb tisztelettel és a legengedelmesebb köszönettel  
fogadom  el  a  meghívást  az  említett  tanácskozásra,  és  semmit  nem  fogok  elmulasztani,  ami  a 
császári  Birodalom  létét,  megmentését  és  biztonságát  szolgálja,  és  mindent  megteszek,  ami  a 
császári Őfelsége iránti hűségemet és szolgálatomat biztosítja. Utasításának megfelelően el fogok 
küldeni Hágába egy kellő instrukciókkal ellátott minisztert,  mihelyt császári Őfelsége minisztere 
oda  megérkezett.  A  legkegyesebb  császár  Őfelsége  jóindulatába  ajánlva  magamat  maradok  a 
legnagyobb hódolattal legalázatosabb és legengedelmesebb hű szolgája.”1476 

III.  (Orániai)  Vilmos  háborús  célja  kezdetben  Franciaország  határainak 
visszaszorítása volt arra a szintre, amelyet a vesztfáliai és a pireneusi békében számára 
többé-kevésbé megszabtak. Ezenkívül követelte XIV. Lajostól, hogy a francia uralkodó 

1472 Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 9–10.
1473 Pieter Geyl: The Netherlands in the Seventeenth Century. Part 2, 1648–1715. London 1964. 255. 
1474 Meghívó  a hágai kongresszusra,  1690.  január 2.  (Invitatio  ad congreßum im Haag) HHStA RK 
Friedensakten 152. fol. 71–72.
1475 A birodalmi rendek válaszlevelei a meghívóra HHStA RK Friedensakten 152. fol. 75–92.
1476 A levél  kelte  1690.  január  4.  A hessen-kasseli  őrgróf  válaszlevele  a meghívóra,  1690.  január 4. 
HHStA RK Friedensakten 152. fol. 73–74.
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ismerje őt el Anglia királyának, és hagyjon fel a Franciaországba menekült II. (Stuart) 
Jakab támogatásával. Ennél a követelésénél III. (Orániai) Vilmos maga mögött tudhatta 
az  angliai  társadalom döntő  többségét.  Az angol  nemzet  és  a  Parlament  számára  a 
Franciaország elleni háború egyidejűleg a dicsőséges forradalom után létrejött politikai 
berendezkedés  tartóssá  tételét  is  jelentette,  amely  összekapcsolódott  a  protestáns 
trónöröklés  bebiztosításával.  Azzal,  hogy XIV.  Lajos  befogadta  a  száműzött  Stuart-
család  tagjait  Versailles-ban,  III.  (Orániai)  Vilmost  nem ismerte  el  törvényes  angol 
királynak,  támogatta  a  jakobitákat  a  szigetországon  belül  és  kívül,  többször  is 
megkísérelte  II.  (Stuart)  Jakabot francia  csapatok segítségével  újra visszahelyezni  az 
angol trónra – mindezek miatt a francia királyra Angliában úgy tekintettek, mint Anglia 
kül-és belpolitikai rendjének legveszélyesebb és legdöntőbb ellenfelére.1477

A császár leglényegesebb háborús célja a vesztfáliai béke területi határozatainak 
a helyreállítása volt a nürnbergi végrehajtási végzés (1650) alapján, azaz francia részről 
az  újraegyesített  területek  és  Strasbourg  visszadása,  továbbá  Lotaringia 
visszaszolgáltatása. Ezeknél a követeléseknél I. Lipót maga mögött tudhatta a birodalmi 
rendek többségét. A császár dinasztikus célja a spanyol örökség vonatkozásában nyíltan 
nem szerepelhetett,  azonban a Hollandiával  1689. május  12-én kötött  szövetség egy 
titkos pontja rögzítette, hogy III. (Orániai) Vilmos segíti a császárt II. Károly spanyol 
király halála esetén az egész spanyol örökség megszerzésében.1478 

Összességében  elmondható,  hogy  a  szövetségesek  fő  céljai  egybeestek  a 
szövetség két meghatározó hatalmának, a Német-római Birodalomnak és Angliának a 
háború  előtti  célkitűzéseivel.  Így  követelték  Lotaringia  hercegének  visszahelyezését 
eredeti  törzsterületére,  Savoya  hercegének  teljes  visszahelyezését  korábban  élvezett 
jogaiba, a vesztfáliai béke helyreállítását a nürnbergi végrehajtási végzés értelmében, 
minden újraegyesített terület visszaadását, kártalanítást az elszenvedett háborús károkért 
és  XIV.  Lajos  ígéretét,  hogy  nem  támogatja  a  törököket  és  a  magyar  felkelőket. 
Spanyolország tekintetében a pireneusi béke helyreállítását tűzték ki célul. Anglia fő 
célja  III.  (Orániai)  Vilmos  elismerése  volt  teljes  jogú  angol  királyként,  továbbá  az 
angol–francia  kereskedelmi  szerződés  megújítása.  Hollandia  urainak  szeme  előtt 
ugyancsak  a  kereskedelmi  szerződés  számukra  kedvezőbb  megváltoztatása  lebegett, 
továbbá az ország területi status quo-jának a helyreállítása.1479 

Franciaország háborús céljait XIV. Lajos 1688. szeptember 24-i kiáltványában 
már közzétette, amely kiegészült azzal a fő törekvéssel, hogy a Német-római Birodalom 
nagyhatalommá emelkedését meggátolja. Erre utal legalábbis az, hogy a kiáltványban 
nyomatékot  adtak  annak  a  félelemnek,  miszerint  a  császár  a  törökökkel  békét  akar 
kötni, hogy azután minden rendelkezésre álló erejével megtámadja Franciaországot és a 
Német-római Birodalomhoz csatolja. Ezenkívül XIV. Lajos el akarta érni a Stuartok 
visszahelyezését  az  angol  trónra  és  ezáltal  a  dicsőséges  forradalom  következtében 
létrejött  angol–holland  perszonáluniót  felbontani.  A  két  tengeri  hatalom  szoros 
kapcsolatában  a  francia  uralkodó  ugyanis  Európa  erőegyensúlyának  nem  kívánt 
elmozdulását látta, amire már a Svédországgal való korábbi tárgyalásai során is felhívta 
a figyelmet.1480  

 14.2 A kilencéves háború  

1477 Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 28–29.
1478 Uo. 28.
1479 Uo. 29.
1480 Uo. 26–27.
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A kilencéves háborút még pfalzi  örökösödési háborúnak, augsburgi liga háborújának 
vagy Vilmos király háborújának is nevezik.1481 A kilencéves háború főbb hadszínterei a 
Felső-Rajna vidék, Spanyol-Németalföld, Itália (Savoya, Piemont) és Katalónia voltak, 
emellett  számtalan tengeri  csata zajlott  le az érintett  országok körüli  vizeken, illetve 
partjainál. A különböző hadszínterek eseményeit a  Theatrum Europaeum hadszínterek 
és évek szerinti csoportosításban a legnagyobb részletességgel ismerteti. Franciaország 
300000 katonával kezdte meg a Le Tellier és Louvois kovácsolta többfrontos háborúját 
abban a  reményben,  hogy „villámháborút”  fog  vívni,  és  hamarosan  győzelmet  arat. 
Reményeiben azonban csalatkoznia kellett.1482 A háború történéseiből terjedelmi okok 
miatt csak néhány kulcsponti eseményt  emeltem ki, melyekről forrásbázisom is nagy 
terjedelemben beszámol.

A franciák  1689 januárjában  feldúlták  Heilbronnt  és  Heidelberget,  májusban 
Speyert, Wormst és Oppenheimet rombolták le. Pfalz pusztítása egész Németországot 
felháborította, aminek következtében április 3-án a Német-római Birodalom hadat üzent 
Franciaországnak.1483 

Catinat francia tábornok 1691. április 4-én bevette Nizzát, amelyről a Theatrum 
Europaeum XIV.  kötete  részletes  beszámolót  közöl,  és  metszetet  is  mellékel  hozzá, 
amelyen látható az erőd, a város alaprajza, a város körüli védművek, a partvonal és a 
Földközi-tenger.  A  metszet  felirata  a  következő:  „Az  itáliai  határnál  fekvő  város  és 
erődítmény  Nizza,  amelyet  M.  de  Catinat  az  1692-es  évben  (ez  téves,  a  helyes  évszám  1691) 
meghódított.”1484 Nizza bevételének stratégiai jelentőségén túl később fontos szerepe lesz 
a francia–savoyai tárgyalások során.

Mindazonáltal  1691-ben  más  hadszíntereken  a  szövetséges  csapatok  jelentős 
sikereket értek el. 1691. augusztus 19-én Szalánkaménnél Badeni Lajos őrgróf hatalmas 
győzelmet aratott a törökök felett, III. (Orániai) Vilmos pedig úrrá lett az ír–jakobita 
felkelésen. Ráadásul július 16-án meghalt a francia hadügyi államtitkár, Louvois, akinek 
a  halála  súlyosan  megrázta  Franciaországot.  Louvois  taktikai  módszere  a  következő 
volt: a szövetségeseket egymástól elválasztani,  majd őket egyenként megnyerni vagy 
megsemmisíteni, az éppen folyó háború mellett pedig titkos tárgyalásokat folytatni a 
végső  békekötésig.  Egyébként  XIV.  Lajos  viszonya  Louvois-val  szemben  az  utolsó 
időkben  meglehetősen  feszült  volt,  a  kiemelkedő  képességű  miniszter  egyre 
kényelmetlenebbé vált számára. Louvois utóda fia, Barbezieux1485  lett, de XIV. Lajos 
mellé állította Chamlayt is.1486

Az 1692-es esztendő szárazföldi hadieseményeit tekintve egyik fél részéről sem 
történt döntő előrelépés, azonban május 29-én és 30-án az angol–holland flotta a La 
Hougue fok1487 közelében fényes győzelmet aratott a francia flotta felett. A La Hougue-i 
angol  győzelmet  a  tengeren  kivívott  angol  fölény  első  nagy  állomásának  lehet 
tekinteni.1488 

A francia  hadiflotta  kialakítása  és  fejlesztése  Richelieu  nevéhez  fűződik,  aki 
szinte  a  semmiből  teremtett  ütőképes  armadát.1489 Richelieu  a  tengeri  hatalom 

1481 Hahner P.: A régi rend i. m. 106.
1482 Bérenger, J.: Die Politik i. m. 106.
1483 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 334–335.
1484 TE XIV. 61.
1485 Louis Le Tellier, Barbezieux márki (1668–1701), hadügyi államtitkár. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 
731.
1486 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 344–345.
1487 Saint-Vaast-La-Hougue  Franciaország  északnyugati  részén  található,  a  La  Manche  csatorna 
franciaországi „kiszögellésén”, Cherbourgtól  keletre,  Barfleurtől délre, Bresttől és Saint-Malótól pedig 
északkeletre.   
1488 Hahner P.: A régi rend i. m. 107.
1489 Uo. 347.
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fontosságát felismerve kijelentette: „A tenger uralma nélkül nem lehet sem a háborút 
megnyerni,  sem  pedig  a  békét  kihasználni”.  Kormányzása  alatt  a  francia  hajóépítő 
műhelyekben mintegy 100 hadihajó és gálya  készült  el.  A flotta  fejlesztése Mazarin 
alatt visszaesett, a  Fronde alatt teljesen meg is szűnt. Mikor Colbert 1660-ban átvette 
hivatalát  (tengerészeti,  kereskedelmi  és  a  Királyi  Ház  államtitkára),  mindössze  18 
sorhajó1490 alkotta  a flottát,  de ezek közül is csak nyolc volt  használható állapotban. 
Ezenkívül a hajóhad négy  fleute típusú szállítóhajóval,1491 nyolc gyújtóhajóval és hat 
gályával1492 rendelkezett.  Colbert  kibővítette  a  kikötőket  és  az  arzenálokat.  Vauban 
tervei alapján átépítették Brest, Toulon, Dunkerque, Rochefort és Marseille kikötőit. A 
francia flotta az Atlanti-óceánon és a Földközi-tengeren egymástól eltérő harcmodort 
alkalmazott. Az óceáni vizeken a sorhajókat, a tengeren pedig a hagyományos gályákat 
részesítették  előnyben,  mely  utóbbiak  arzenálja  és  kikötője  Marseille  volt. 
Összességében  Colbert  miniszterségének  első  tíz  esztendejében  111  sorhajó,  22 
fregatt1493,  16 gyújtóhajó  és  30 gálya  épült.  A Haditengerészet  5450 tisztből,  21632 
matrózból és 13121 tengerészkatonából állt.1494 

1490 A 17. század közepéig a hajók csatarend nélkül harcoltak. 1653-ban rendelte el az angol Admiralitás,  
hogy a hajók egymás nyomvonalában haladva harcoljanak, hogy így mindegyik hajó oldalütegeinek teljes 
tűzerejét kihasználhassa. E csatasorról kezdték a nagy hajókat sorhajóknak nevezni. Ez a fajta harcmodor  
azonban megkövetelte,  hogy a hajósorban nagyjából  egyforma sebességű és nagyságú,  illetve azonos 
tűzerejű hajók haladjanak.  Marjai Imre – Pataky Dénes: A hajó története. A vitorlás hajózás korszaka. 
Bp. 1973. 216.
1491 Ez  a  fajta  hajótípus  a  hollandiai  Hoornban,  a  hajóépítés  központjában  alakult  ki.  A  fleute egy 
jellegzetes szállítóhajótípus volt, melynek díszítése sokkal egyszerűbb volt a hadihajókénál. Vitorlázata is 
szerényebb volt, fedélzetén néhány ágyút helyeztek el csupán. Uo. 218–219.
1492 A  gályák  jellegzetesen  a  Földközi-tenger  hajótípusai  voltak,  és  éppen  a  17.  században  érték  el 
fejlődésük csúcspontját. A finom, karcsú, alacsony építésű gályák XIV. Lajos flottájának büszkeségei 
voltak.  Általában  kétárbocosak  voltak,  három árboc csak ritkán fordult  elő.  A karcsú  építésű  gályák 
aránylag nagy vitorlafelületükkel sokkal gyorsabban haladtak, mint evezőkkel. A gályákat általában 25 
pár evezővel szerelték fel. Uo. 219–221. Felvetődhet a kérdés, hogy vajon a gályák a gályarabok okozta 
morális közfelháborodás miatt tűntek el a tengerekről? A válasz erre egyértelműen a nem. A 17. század 
folyamán Franciaország nyilvános lelkiismerete megegyezett XIV. Lajos magánlelkiismeretével. Annak 
ellenére,  hogy  a  nantes-i  ediktum  eltörlése  után  több  mint  50000  hugenottának  sikerült  főként 
Hollandiába elmenekülnie, azonban a többiekre valósággal vadásztak, sokukat gályarabságra vetették. A 
Pápai  Állam  gályái  is  rettenetes  hírnévre  tettek  szert  a  gályarabokkal  szembeni  szükségtelen 
kegyetlenkedés  és  szigorúság  következtében,  és  ahol  a  nyilvános  lelkiismeret  az  volt,  amelyet  az 
embereknek a hivatalos vatikáni újság (Papal gazette) sugallt. Egyértelműen kijelenthető, hogy a gályák 
nem  morális  megfontolások  miatt  értek  pályafutásuk  végére,  hanem  egy  alkalmazott  matematikai 
probléma miatt tűntek el a tengerekről. A hadihajók harcászati értékét ugyanis alapvetően az határozta 
meg,  hogy  mekkora  mennyiségű  lövedéket  tudtak  kilőni  az  ellenséges  hajókra  percenként  és 
emberenként. Az átlagos gályák formájuk miatt csak három ágyút tudtak fedélzetükön vinni, egyet hátul, 
a taton, egyet elöl, egyet pedig középen. Egy ilyen gálya ha mind a három ágyújából egyszerre tüzelt, 44  
kilogramm ágyúgolyót tudott kilőni minden adott pillanatban, és ha 300 ember tartózkodott rajta, akkor 
az tengerészenként 146 kilogramm minden egyes pillanatban, amikor tüzeltek. Ezzel szemben a korszak 
szabályos sorhajója könnyedén szállíthatott 55 ágyút,  és bármely adott pillanatban 1000 kilogrammot 
tudott kilőni az ellenségre. Ha 1000 főnyi legénység volt a fedélzetén, amely majdnem négyszer annyi, 
mint egy nagyon nagy gályán, akkor az emberenként és sortűzenként egy teljes kilogramm ágyúgolyót  
jelentett, hétszer annyit, mint a gályák esetében. A két számot összehasonlítva, ráadásul figyelembe véve,  
hogy gályákat sokkal többe került megépíteni, mint a vitorlás hajókat, és hogy a gályák átlagos sebessége 
csak négy csomó volt — még a vikingek kis vitorlás hajói is könnyen el tudták érni a nyolc csomós 
sebességet —, akkor könnyen érthető, hogy a gályák azért tűntek el a tengerekről, mert már nem feleltek 
meg a céljaiknak. Hendrik Willem van Loon: Ships and how they sailed the seven seas. London 1935.
1493 A fregattok a 17. században még 24–28 ágyús kishajók voltak, a 18. század folyamán azonban a 
méretei megnövekedtek, és a század közepére már 32–36 ágyút helyeztek el a fedélzetükön. Egy fedett  
ütegsorral voltak felszerelve, és a főfedélzet felett elöl és hátul egyaránt egy fedélzettel épültek. Marjai I.  
– Pataky D.: A hajó i. m. 261.
1494 Uo. 242–245.   
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A Haus-, Hof-und Staatsarchivban részletes leírás található a francia hadiflotta 
1669-es állapotáról. Ebben a hajók osztályok szerint vannak csoportosítva, ezen belül 
pedig fel van tüntetve a nevük, építésük helye,  időpontja, súlyuk, ágyúik és a rajtuk 
szolgáló legénység száma. Az adatokból kiderül, hogy 1669-ben a francia hadiflottát 5 
első osztályú sorhajó (Le Royal Louis,  Le Soleil Royal,  Le Dauphin Royal,  Le Royal  
Duc,  Le Monarche) alkotta.  Ezek teljesen új hajók voltak, Brestben vagy Toulonban 
építették  őket,  súlyuk  1600–2400  tonna  között  mozgott,  110–130  ágyúval  voltak 
felszerelve,  és  710–1010  tengerész  teljesített  rajtuk  szolgálatot.  A  flotta  négy 
másodostályú  sorhajóval  rendelkezett  (Le  Vendôme,  Le  St.  Philippe,  Le  Henri,  Le 
Couronne), ezek közül kettő vadonatúj volt, a másik kettő pedig 15–20 éves, zömmel 
ugyancsak Brestben vagy Toulonban épültek. A súlyuk, ágyúik és legénységük száma 
alatta  maradt  az öt  elsőosztályú  sorhajóénak.  A flotta  zömét  a  harmad-,  negyed-  és 
ötödosztályú sorhajók alkották. A forrás végül felsorolja a hajók kapitányainak nevét is 
és azt, hogy mióta teljesítenek szolgálatot. Az adatokból megállapítható, hogy voltak 
nagyon gazdag tapasztalatokkal  rendelkező parancsnokok (az 1640-es évek eleje óta 
szolgálók),  de a  kapitányok  zöme csak egy-két  éves  parancsnoki  múltra  tekinthetett 
vissza, mely később döntőnek bizonyulhatott az angol tengeri fölény kialakulásában.1495 

XIV.  Lajos  szemére  vethető,  hogy  bár  kora  legszebb  flottáját  adta 
Franciaországnak, annak hatékonyságát mégis csupán közepes mértékben használta ki 
1689 és  1692 között.  1688-ban a  Napkirály flottája  a  legjelentősebb hajóhad volt  a 
világon, impozáns, technikailag kiváló, harcedzett, tengerre való, amely bebizonyította 
számtalanszor, hogy a legkülönbözőbb küldetések végrehajtására képes: rendfenntartás 
a  Földközi-tengeren,  a  spanyol  gályák  hatástalanítása,  a  gyarmatok  védelme, 
kereskedelmi konvojok megtámadása, csapatok szállítása, ellenséges sorhajókkal való 
szembeszállás. Az uralkodó szerette a flottáját,  de nem sokat értett  a tengerekhez. A 
hadműveleti  térképeken  úgy  tologatta  a  hajókat,  mintha  szárazföldi  csapatainak 
hadmozdulatait  szervezné,  és  abban  a  hitben  volt,  hogy  a  széljárás,  az  ár-apály 
változásai, az emberi mulasztások ellenére a tervezett határidők pontosan betarthatók. 
Ezenkívül  az irányítás  túl  bürokratikus,  elméleti  volt,  nem konzultáltak  olyan  neves 
tengerészekkel,  mint  Nesmond1496 vagy  Villette-Mursay.1497 Ráadásul  XIV.  Lajos 
túlságosan megbízott  unokatestvére,  II.  (Stuart)  Jakab állításaiban,  és azt hitte,  hogy 
Írország elegendő bázisnak bizonyul majd a száműzött angol uralkodó Anglia trónjára 
való visszahelyezéséhez.1498 

1692.  február  13-án,  délután  4  órakor  XIV.  Lajos  elnökletével  összeült  a 
haditanács a trónjáról letaszított angol király, II. (Stuart) Jakab, Pontchartrain miniszter, 

1495 Franciaország hadihajóinak listája, a hajók építési helye, időpontja, súlya, ágyúk száma, legénység  
száma szerint  (Liste  des  vaisseaux de Guerre  de  France  de leur  Age.  Leur Port,  leur  Canons,  leur  
Equipage et leur Comandans) HHStA RK Friedensakten 110. Friedensakten 1669. fol. 162–163.
1496 André Nesmond márki (1641–1702), a tengerészet altábornagya. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 758.
1497 Philippe Le Valois, Villette márki (1631–1707), altábornagy. Uo. 769.
1498 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 634–635. 
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az aladmirális, Tourville gróf,1499, M. Gabaret,1500 d’Amfreville1501 és Châteaurenault1502 

részvételével,  amelyen  a  flotta  az évi  hadműveleteiről  döntöttek.  Elhatározták,  hogy 
kihasználják III. (Orániai) Vilmos egyre növekvő népszerűtlenségét, és maga II. (Stuart) 
Jakab  király  parancsnoksága  alatt  az  angol  partokra  szállítanak  12  ír  gyalogsági 
zászlóaljat,  akik  majd  Saint-Vaast-La-Hougue-nél  egyesülnek,  továbbá  egy  lovas 
hadtestet, minimális tűzérséget, valamint megfelelő mennyiségű élelmiszert. Az elűzött 
király, II. (Stuart) Jakab abban az illúzióban ringatta magát, hogy az angol flotta kész 
csatlakozni  a  legitim  uralkodóhoz,  és  hogy  a  felfegyverzett  jakobiták  tömegesen 
sereglenek majd a déli tengerpartra, hogy őt várják. Valójában a jakobiták sokan voltak 
ugyan,  de  szétszórva,  általában  hűségesek,  de  nem merészek,  sokkal  inkább  készek 
csatlakozni egy már megnyert ügyhöz, semmint kockáztatni a börtönt, az életüket, vagy 
tönkretenni a családjukat, hogy támogassanak egy kockázatos vállalkozást.1503 Ráadásul 
az üzenetek ide-oda küldözgetése közben a terv kiszivárgott, mely a következő volt: a 
tengeri csapatok Brestben gyülekeznek Tourville gróf parancsnoksága alatt. A Francia 
Haditengerészetnek  be  kellett  volna  hajóznia  La  Hougue-nál  a  gyalogosokat,  és 
védelmezni a nehéz szállítóhajókat Le Havre-ban, és az egészet át kellett volna vinni a 
La Manche csatorna egyik  oldaláról  a másikra,  ami már technikailag is elég kényes 
feladatnak  ígérkezett.  Amennyiben  az  ellenséges  flotta  ellenállna,  Tourville-nak  a 
parancs szerint — amelyet március 26-i megbízólevele tartalmazott — mindenképpen 
támadnia  kell,  bármekkora  legyen  is  az  ellenséges  haderő.  Ez  is  jelzi  a  tengeri  és 
szárazföldi hadviselés összekeveredését, a zűrzavart: ugyanis addig, amíg szárazföldön 
megnyerhető egy ütközet  egy kétszer akkora haderő ellen — mint azt Turenne több 
alkalommal  is  bebizonyította  —,  ez  a  tengeren  csaknem  teljesen  elképzelhetetlen. 
Ráadásul a király és Pontchartrain La Hougue-ban egy „hármas-vezetést” állított  fel, 
melyben a három parancsnok teljhatalmú döntési hatáskörrel rendelkezett minden egyes 
hadműveletet  illetően,  és  egyikük  sem volt  tengerész:  II.  (Stuart)  Jakab,  Bellefonds 

1499 Anne Hilarion de Costentin, Tourville gróf (1643–1701), altengernagy és Franciaország marsallja.  
Petitfils,  J-C.:  Louis  XIV.  i.  m.  767.  Tourville  1656-ban  még  a  máltai  lovagok  soraiban  harcolt  a 
barbareszkek  ellen.  1676-ban  lett  sorhajókapitány  a  francia  hadiflottában.  XIV.  Lajos  számos 
hadjáratában  részt  vett  Abraham  Duquesne  (1610–1688)  admirális  parancsnoksága  alatt.  Gyorsan 
emelkedett  a ranglétrán:  előbb hajóhadparancsnok lett,  majd ellentengernagy.  Részt vett  a II.  (Stuart) 
Jakab segítségére küldött expedícióban is, 1690-ben Beachy Headnél megverte a Herbert vezette angol 
flottát.  A barfleuri  és La Hougue-i csaták után 1693-ban Franciaország marsallja lett.  1693-ban a St.  
Vincent-foknál győzelmet aratott a Rooke vezette angol flotta felett. Marjai I. – Pataky D.: A hajó i. m. 
245.  
1500 Jean Gabaret (1620–1697), Mathurin Gabaret lovassági parancsnok fia, a Haditengerészet kapitánya.  
Bluche,  F.: Louis XIV. i. m. 1002. Gabaret 1697. március 16-án bekövetekezett haláláról a  Theatrum 
Europaeum XV. kötetének halálozási rovata is beszámol. TE XV. 380. Gabaret a Theatrum Europaeum 
adatai szerint is részt vett a La Hougue-i tengeri ütközetben. Gabaret hajójának a neve L’Orgueilleux volt, 
amelyen 90 ágyút helyeztek el, és 650 tengerész szolgált a hajón. TE XIV. 285.
1501 François Davy, d’Amfreville márki (meghalt 1692-ben), a Haditengerészet altábornagya.  Bluche, F.: 
Louis XIV. i. m. 985–986.
1502 François Louis de Rousselet, Châteaurenault márki (1637–1716), aladmirális, Franciaország marsallja. 
Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 737.
1503 Néhány évnyi uralkodás után III. (Orániai) Vilmos népszerűtlenné vált Angliában nyers, parancsoló 
modora, valamint amiatt, hogy csupán a szülőhazájából származó néhány kedvenc csoportjában bízott. A 
nagybirtokos  és  kereskedelmi  felső  arisztokrácia,  akiknek  az  volt  az  érdeke,  hogy  Anglia  megvédje 
tengeri és gyarmati hatalmát, hamar bizalmatlanná vált ezzel a „kalandorral” szemben, aki egy protestáns 
hadjáratba akarta őket bevonni XIV. Lajossal szemben. Az ellenkező táborban viszont II. (Stuart) Jakab 
hívei,  a  jakobiták  reménykedni  kezdtek,  és  arról  ábrándoztak,  hogy  elűzik  a  trónról  a  „holland 
trónbitorlót”. Ilyen volt a közhangulat Angliában akkor, amikor XIV. Lajos II. (Stuart) Jakab nyomására 
beleegyezett abba, hogy újabb partraszállást kíséreljen meg a Brit-szigeteken. Uo. 504.
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marsall1504 és Bonrepaux.1505 Ezenkívül felmerült  a kérdés, hogy ha egy tengeri flotta 
Brestből Le Havre-ba tart,  akkor mi a biztosíték arra, hogy a kisebb hajók, amelyek 
segítségével  a  parancsokat  továbbítják,  a  szükséges  időben  meg  tudják  találni  a  Le 
Soleil Royalt,1506 az admirális pompás 140 ágyús hajóját, hogy átadják neki a legújabb 
hadműveleti  parancsokat?  És  pontosan  ez  történt.  Amikor  a  parancsnoki  trió,  a 
„triumvirátus”  megtudta,  hogy a  két  ellenséges  flotta  egyesült,  és  belátták,  hogy az 
angol  parancsnokok hűségesek maradtak  III.  (Orániai)  Vilmoshoz  és  Máriához,  egy 
parancsot küldtek Tourville-nek, mellyel visszavonták a korábbi utasítást, ez a parancs 
azonban nem érkezett meg.1507

A  Theatrum  Europaeumban  a  tengeri  ütközetek  külön  alfejezetekben 
szerepelnek  Hadiesemények  a tengeren címszó  alatt.  A  francia  flottát  hosszú  időre 
megsemmisítő, így a háború végső kimenetelére is nagy befolyást gyakorló La Hougue-
i  tengeri  csatát  a  Theatrum  Europaeum nagy  terjedelemben  mutatja  be,  emellett 
táblázatba  foglalva  ismerteti  a  francia  és  a  szövetséges  flotta  összetételét,  harci 
elrendezését,  az  egyes  hajók  és  kapitányainak  nevét,  továbbá  a  hajók  ágyúinak  és 
legénységének a számát.

Így megtudhatjuk, hogy a francia flotta főparancsnoka Tourville gróf volt, és a 
flotta előőrsre, csatahadtestre és utóvédre tagolódott.  Az előőrs főparancsnoka M. de 
Châteaurenault volt. Az előőrs 26 hajóból állt, amelyek ágyúinak száma 58–94 között, a 
legénységszám  pedig  350–650  között  mozgott.  Az  előőrs  legnagyobb  hajója  a  Le 
Formidable  volt, amelyet  maga Châteaureanault parancsnokolt,  a hajó 94 ágyúval és 
650 fős legénységgel rendelkezett.  A tulajdonképpeni harci raj hajóit maga Tourville 
altengernagy irányította, és 25 hajó alkotta. Tourville zászlóshajójának a neve Le Soleil  
Royal,  amelyen  106  ágyút  helyeztek  el,  és  900  tengerész  várta  az  altengernagy 
parancsait.  Az utóvéd volt  a  legkisebb a maga 12 hajójával,  ennek parancsnoka M. 
d'Amfreville volt. Mindent egybevetve a francia flotta 63 csatahajóból állt, amelyet 26 
fregatt 2650 tengerésszel, továbbá több gyújtóhajó és bárka egészített ki. A Theatrum 
Europaeum adatai  szerint  a francia  flotta  összesen 163 hajóból  tevődött  össze 5019 
ágyúval, és a tiszteket nem számítva 40299 tengerésszel. Az angol flotta másfajta harci 
alakzatot vett fel, úgynevezett „kék és piros zászlós” rajra tagolódott, amelyek egyaránt 
három–három  egységből  álltak.  A  „kék  zászló”  parancsnokai  George  Rooke 
altengernagy,1508 Sir John Astby tengernagy és Richard Carter lovag voltak, míg a „piros 
zászlót” Sir Clodesly Shovel altengernagy, Edward Russell tengernagy1509 és Sir Ralph 
de la Val altengernagy irányította. Az angol hajók többsége kisebb volt, mint a francia 
hajók,  azonban volt  néhány kimagaslóan nagy és erős tűzerejű hajó,  mint  például  a 
1504 Bernardin Gigault, Bellefonds márki (1630–1694), Franciaország marsallja és diplomata. Uo. 732. 
1505 François  d’Usson,  Bonrepaux  márki  (meghalt  1719-ben),  a  király  felolvasója,  az  1689.  évi  
Haditengerészeti Rendszabály megalkotója, nagykövet. Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 990.
1506 Marjai Imre szerint az 1690-ben épült  Le Soleil Royal 104 ágyút hordott a fedélzetén (a  Theatrum 
Europaeum 106  ágyút  említ).  Ez  a  hajó  a  francia  flotta  legszebb  hajója  volt.  A  francia  hadihajók 
méretének  érzékeltetésére  álljon  itt  az  1692-ben  épült  Royal Louis néhány  adata:  hossza  56  méter, 
szélessége 15 méter, árbocain 2500 négyzetméter vásznat hordott.  Marjai I. – Pataky D.: A hajó i. m. 
244.
1507 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 636–639.
1508 George Rooke (1650–1709), 1690-ben lett ellentengernagy. A Barfleur-foki és La Hougue-i csata után 
1693. június 27-én egy konvoj kísérete közben a St. Vincent-foknál vissza kellett fordulnia Tourville elől, 
amelynek során elvesztette 80 hajóját. 1694 és 1700 között a földközi-tengeri angol flotta főparancsnoka.  
1702-ben,  a spanyol  örökösödési  háború küzdelmei  során a Vigói-öbölben nagy győzelmet  aratott  az 
egyesült spanyol–francia flotta felett, és a spanyol ezüstflotta kincsének nagy részét is megszerezte. 1704-
ben Rooke foglalta el Gibraltárt Anglia számára. Marjai I. – Pataky D.: A hajó i. m. 241.
1509 Edward  Russel  (1653–1727)  admirális,  1672-től  szolgált  a  flottában,  részt  vett  már  az  1672-es 
Solebay melletti ütközetben is. 1689-ben az Admiralitás kincstárnoka lett, 1694-től pedig első lordja. Uo.  
240–241.
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Victory  (kapitány:  Stanley,  ágyúk  száma:  100,  legénység:  780  fő).  Az  angol  flotta 
összességében 63 hajóból  állt,  fedélzetükön  27725 tengerésszel  és  4500 ágyúval.  A 
holland  flotta  az  angol  flotta  kiegészítőjeként  működött,  és  az  úgynevezett  „fehér 
zászlót” alkotta,  amely az angolokhoz hasonlóan ugyancsak három részre tagolódott, 
amelyeknek  a  parancsnokai  van  Putten  altengernagy,  Allemonde  tengernagy  és  van 
Cullenburg  altengernagy  voltak.  Legnagyobb  hajóik  voltak  a  Zeeland,  a  Koning 
William, a Brandenburg, és a de Princes, amelyek 90–92 ágyúval rendelkeztek, és 500–
540 tengerész kezelte a vitorlákat,  és sütötte el az ágyúkat. Összességében a holland 
flotta 36 hajóból, 12950 tengerészből és 2494 ágyúból állt.1510 

Az előző évben igaztalanul gyengeséggel és passzivitással vádolt Tourville azt a 
parancsot kapta a királytól, hogy vívjon meg az egyesített angol–holland flottával — 
bármilyen  erővel  legyenek  is  jelen  —,  anélkül,  hogy  bevárná  az  ellenszél  által 
megbénított  touloni  hajóhad  érkezését.1511 1692.  május  29-én,  délelőtt  10  órakor 
Tourville gróf 44 hajóval és 3100 löveggel  Barfleur1512 szélességénél megtámadta az 
angol–holland  egyesített  flotta  7100  ágyúval  felszerelt  98  hajóját.1513 A  csata  — 
amelyben Tourville-en kívül Villette-Mursay, Nesmond és Coëtlogon1514 is részt vett — 
12 órán  át  tartott.  Este  10  órakor,  a  köd leszálltával  minden  elcsendesült.  Egyetlen 
francia  hajó  sem  süllyedt  el,  viszont  sikerült  egy  angol  és  egy  holland  hajót 
elsüllyeszteniük.  A  Le  Soleil  Royalon  keletkezett  károk,  a  szél  gyengesége  és  a 
cherbourgi  kikötő  felszereletlensége  miatt  a  győzelem  ellenére  a  francia  hajók 
kénytelenek voltak visszavonulni. Közülük 27 hajó elérte Brestet, két hajónak sikerült 
Le Havre-ban kikötnie, a károsodások miatt azonban három nagy hajó (köztük a flotta 
büszkesége,  a  Le Soleil  Royal) mozgásképtelenné vált.  Ez utóbbiak kétes menedéket 
találtak a cherbourgi parti ütegek közelében, ahol az ellenséges gyújtóhajók könnyedén 
elérhették őket. Visszavonulás közben a bátor Nesmond márki parancsnoksága alatt álló 
két  hajó  körbehajózta  a  Brit-szigeteket,  három  másik  pedig  érintette  is  az  angol 
partokat.1515 

A  Theatrum  Europaeum Bluche  és  Petitfils  leírásaival  szemben  jelentős 
hangsúlyeltolódásokkal  és ténybeli  eltérésekkel számol be a Barfleur-foki ütközetről: 
„Ez a hatalmas francia hadiflotta május hó folyamán kifutott a hazai kikötőkből, hogy egy esetleges 
tengeri győzelemmel támogassák az angliai Jakab király tervezett partraszállását. Jakab király is 
amellett érvelt a francia udvarnál, hogy ha Tourville gróf győzelmet aratna, utána angol hajók is 
csatlakoznának a francia altengernagyhoz. Az angol és a holland hajók is kifutottak május 17-én 
(27-én) a Szent Heléna-öbölből, hogy egyesüljenek, azonban a szélcsend miatt csak Wight szigetéig 
jutottak.  28-án  újra  vitorlát  bontották,  és  19-én  (29-én)  napfelkeltekor,  három  mérföldnyire 
maguktól felfedezték a francia flottát, majd hat mérföldnyire Barfleurtől szembetalálkoztak vele. A 
francia flotta a szél támogatását élvezve teljes erővel megkezdte a támadást az immáron egyesült 
angol–holland flotta  ellen.  Azonban mivel  időközben a szél  elcsendesedett,  csak délelőtt  11 óra  
körül bocsátkoztak harcba. M. Gabaret vezette az előőrsöt, a szövetséges hajóhadat pedig a holland 
van Schey irányította. A két tengeri hős több órán át olyan erővel ágyúzta egymást, hogy abba a 
tengerpart  is  belerázkódott.  Időközben  a  holland  kapitány,  van  Soen  hajóival  meghátrálásra 

1510 TE XIV. 285–288.                            
1511 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 504.
1512 Barfleur La Hougue-tól északra található, a La Manche csatorna partján.  
1513 Petitfils adatai szerint a franciáknak 44 hajója és 11 gyújtóhajója volt, míg a szövetségeseknek 89  
nagy hajója. Uo. 
1514 Alain-Emmanuel, Coëtlogon márki (meghalt 1730-ban), altengernagy.  Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 
995. 
1515 Uo. 639. Petitfils elemzésében Tourville hősiességét emeli ki. Mivel az aladmirális azt a parancsot  
kapta,  hogy  támadjon,  ezért  támadott  is.  Ebben  az  egyenlőtlen  csatában  figyelemreméltó  taktikai 
fölényről tett tanúbizonyságot. A 12 órás csata során elsüllyesztett két ellenséges hajót, majd az éjszaka 
beálltával visszavonult, neki csupán néhány hajójának az árboca rongálódott meg. Hajói felének sikerült 
megszöknie  az  angol–normand  szigeteken  át,  három  hajóját  azonban  —  amelyeknek  nem  sikerült 
elmenekülnie — az ellenség Cherbourg kikötőjében felgyújtotta. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 505.  
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kényszerítette Gabaret-t. Az admirális hajóját olyan erővel lőtték a szövetségesek, hogy az egy idő 
után  darabokra  hullt.  Ezalatt  a  többi  francia  hadihajó  az  angol  hajókkal  véres  ütközetbe 
bocsátkozott, amely délelőtt 11 órától délután 5-ig tartott. Ennek a végén a francia flottának lassan 
vissza  kellett  vonulnia,  a  szövetségesek  pedig  megkísérelték  a  francia  hajókat  egymástól 
elválasztani,  de mivel  a  franciák kitartóan ellenálltak,  délután 6 órakor a „kék zászló” raj két 
egysége ismét harcba bocsátkozott a franciákkal. A csata egész éjszaka tartott,  melynek során a 
franciák  időt  nyertek  a  visszavonulásra.  A  következő  napon,  május  20-án  a  franciák  üldözése 
tovább folytatódott. 21-én az angol altengernagy, de la Val, aki a „piros zászló” rajt vezette, híreket  
kapott,  hogy  néhány  francia  hajót  a  Cherbourgi-öböl  felé  láttak  menekülni.  Amikor  az  angol 
altengernagy  a  helyszínre  érkezett,  ott  meglátta  a  francia  flotta  három  hajóját,  amelyek  a 
legszebbek  és  a  legnagyobb  tűzerejűek  közé  tartoztak.  A  Le  Soleil Royalt  maga  Tourville 
altengernagy parancsnokolta,  és  106 ágyúval  rendelkezett,  az  Admirable-nak 90,  a  Le Fort-nak 
pedig 60 ágyúja volt. A három francia hajó elszántan védekezett, a Le Fort ágyúi habozás nélkül  
elkezdték lőni az angol hajókat. De la Val altengernagy néhány fregattal és gyújtóhajóval a három 
francia  hajó  nyomába  eredt,  amelyek  már  nagyon közel  voltak  a  parthoz.  Végül  sikerült  őket 
elfogniuk, és az ütközetet  túlélő tengerészeket foglyul ejtették, a hajókat pedig felgyújtották. Az 
akció során az angolok mindössze egy gyújtóhajót vesztettek.”1516 

Tourville  12 hajóval  a  Saint-Vaast-La-Hougue öbölben igyekezett  menedéket 
találni, ahová az angol–holland flotta nagy része üldözte. A behajózásra kész csapatok a 
part mentén várakoztak. A parancsnoknak, Bellefonds marsallnak volt ugyan néhány 
ütege,  de  ahelyett,  hogy  bevetette  volna  őket  az  ellenség  megfélemlítésére, 
megparancsolta,  hogy süllyesszék el  a  király hajóit,  és  mentsék  meg róluk  a  lehető 
legtöbb felszerelést. Az angolok erre csónakokat bocsátottak a vízre, és megtámadták a 
hajók  kirakodásával  foglalatoskodó  katonákat,  a  hajókat  pedig  felgyújtották.1517 

Tourville,  miután átszállt  a  L’Ambitieux-ra, csupán 22 hajója előtt  tudta megnyitni  a 
Saint-Malói  utat,  őmaga  pedig  12  hajóval  La  Hougue  erődjének  közelében  találta 
magát. Június 2-án a 200 hajóval érkező angolok és hollandok megtámadták az erődhöz 
közelebb eső hat hajót, és bár Tourville, Villette és Coëtlogon a végsőkig küzdöttek, 
nem tudták megakadályozni  hat hajójuk felgyújtását.  Másnap, június 3-án ugyanez a 
sors várt a másik hat hajóra is. Tourville a helytelen parancsok miatt négy hosszú napon 
át kénytelen volt átélni, és tehetetlenül szemlélni flottája legszebb hajóinak pusztulását 
és haláltusáját.1518 

„Ezalatt  Russel  admirális  néhány holland hajóval  La Hougue  elé  érkezett,  ahol  Jakab 
király  tartózkodott  a  francia  és  ír  csapatokkal,  és  bár  a  csata  kezdetén  néhány  óráig  még 
bizakodhatott,  később  azonban  a  legnagyobb  aggodalommal  szemlélte,  hogy  a  szövetségesek  a 
francia hajókat hátba támadják, amelyek bár lehetőségük szerint viszonozták a tűzet, de mindez 
hiábavalónak bizonyult, mivel Russel admirálisnak éjszaka hat francia hajót sikerült felgyújtania, 
a követező napon pedig még nyolcat. Tourville altengernagy megkísérelte a menekülést hajóival a 
blanckardi  és  aurigne-i  szigetek  között  fekvő  sziklazátonyok  közé,  azonban  az  angol  hajók 
állandóan a nyakában lihegtek, és 14 hajót el is csíptek, mivel ezek az alacsony vízállás miatt az 
altengernagytól elszakadtak, és visszamaradtak. A megmaradt néhány hajójával végül is Tourville 
gróf kikötött Saint-Malo kikötőjében, azonban ezek a hajók is sürgős javításra szorultak. Május 25-
én Russel admirális felgyújtotta Jakab király szállítóhajóinak java részét, amelyekkel partra akart 
szállni Angliában. A hírek szerint a francia flotta hajói közül 22-őt felgyújtottak, elsüllyesztettek 
vagy felrobbantottak, a kár pedig összegszerűen 18 millió fontra rúgott, amelyet a francia flotta 
mindössze öt napon belül elszenvedett. Személyi veszteségeket tekintve a franciák elvesztették hat 
kapitányukat,  melyek  közül  kettő  hajóik  felgyújtásakor  vesztette  életét,  négy  hadnagyot  és  30 
alhadnagyot, ötven tengerészkatonát, 1200 matróz pedig meghalt vagy megsebesült. Angol részről 
meghalt Carter kapitány, továbbá Hasting kapitány, akit először egyik karján meglőttek, és miután 
sebét  ellátták  és  bekötözték,  tovább folytatta  a  harcot,  azonban hamarosan egy ágyúgolyó úgy 
telibe  találta,  hogy  a  belei  is  kilátszottak.  Az  angol  matrózok  közül  7–800  meghalt  vagy 
megsebesült.  A hollandoknak kétszáz halottjuk vagy sebesültjük volt, hét hajójuk pedig annyira 
megrongálódott,  hogy  javításra  Portsmouthba  kellett  küldeniük  őket.  Ezalatt  a  győzedelmes 

1516 TE XIV. 288–289.
1517 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 505.
1518 Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 640. 
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szövetséges  angol–holland  flotta  Istentiszteletet  tartott,  amelynek  során  köszönetet  mondtak 
Istennek ezért  a fontos győzelemért,  majd haditanácsot tartottak,  és  a megrongálódott  hajóikat 
Portsmouthba, illetve egyéb angol tengeri kikötőkbe küldték javításra. A győzelem alkalmából az 
angol királyné 30000  fontsterlinget osztott szét a katonák és a tengerészek között, a magasrangú 
tiszteket  pedig  gazdagon  megjutalmazta  aranyláncokkal  és  aranyékszerekkel.  A  francia  hajók 
közül végül 16 tért vissza Saint-Malo kikötőjébe, amelyeket láncokkal jól egymáshoz erősítettek. 
Ezeknek  a  védelmére  a  kikötő  mindkét  oldalán  kettős  sáncot  állítottak  fel,  a  tengerben  fekvő 
sziklákra és a város köré pedig ágyúkat telepítettek. A franciák Brest kikötőjében ezalatt újabb 25–
30  hadihajót  csoportosítottak,  amelyek  már  készen  álltak  a  kifutásra.  Ennek  a  flottának  a 
parancsnoka d’Estrées gróf,1519 továbbá Châteauranault, Gabaret és Nesmond kapitányok voltak. 
Céljuk az volt, hogy egyesüljenek a Saint-Malóban horgonyzó francia hajókkal. Ezért az angol–
holland szövetséges flotta parancsot kapott az újbóli kifutásra, hogy a két francia flotta egyesülését 
megakadályozzák. Ezért felszedték horgonyaikat, és Saint-Malo irányába vitorláztak, ahová június 
18-án  (28-án)  érkeztek  meg.  A  parancsukat  teljes  sikerrel  végrehajtották,  ugyanis  nemcsak  a 
francia  flotta  kifutását  akadályozták  meg,  hanem  Tourville  altengernagyot  ismét  menekülésre 
kényszerítették,  aki  ennek  érdekében  a  tengerbe  dobatta  a  hajók  felesleges  árbocait,  vitorláit,  
horgonyait és ágyúit, és Saint-Malóból dél felé menekült egy kis folyó, a Rance irányába, amelyik 
Saint-Malo  csatornájába  ömlik.  A  szövetségesek  a  bresti  francia  hajók  kifutását  is 
megakadályozták, és hajóikkal körbevették Brestet, azonban egy heves tengeri vihar megrongálta a 
szövetséges  hajók  árbocait  és  vitorláit,  ezért  vissza  kellett  vonulniuk  az  angol  tengeri 
kikötőkbe.”1520 

Az angolok kitörő  örömmel  fogadták  a  La  Hougue-i  győzelmet,  amelynek  a 
jelentőségét a francia történészek igyekeztek kisebbíteni. Való igaz, hogy a tényeket és 
számokat figyelembe véve a barfleuri  dicsőséges nap után egy tucat hajó felgyújtása 
önmagában  még  nem  katasztrófa  és  nem  is  jóvátehetetlen.  La  Hougue  után 
Franciaország  még  több  mint  száz  sorhajóval  rendelkezett.  Sokkal  fontosabb volt  a 
csata  kimenetelének  lelki  hatása,  nemcsak  Angliában,  hanem  Franciaországban  is. 
Ugyanis  ez  a  vereség erősítette  a  Vauban vezette  szkeptikusok táborát,  akik  szerint 
Franciaország szárazföldi hatalom, és elsősorban szárazföldi határait fenyegeti veszély, 
ebből következőleg semmit sem nyer egy nagy hadiflotta kifejlesztésével.  XIV. Lajos 
környezete — beleértve Pontchartraint és Usson de Bonrepaux tengeri intendánst is — 
nem rendelkeztek alapos tengerészeti ismeretekkel, és szintén osztották azt a véleményt, 
amelyet Mme de Sévigné La Hougue előestéjén így fejezett ki: „Az actiumi csata óta a  
tengeri csaták még soha nem vezettek döntetlenre”.1521                        

Már  1691-ben  a  Boyne  folyónál  vívott  csata  után  kiderült,  hogy a  Stuartok 
restaurációjára  Angliában  egy  esetleges  sikeres  hadjárat  révén  nem kerülhet  sor.  A 
francia flotta a La Hougue-i szerencsétlenül végződött tengeri ütközet után többé nem 
volt képes angliai partraszállásra, másfelől azonban ahhoz még mindig elég erős volt, 
hogy Anglia és Hollandia tengeri kereskedelmét hajóik elleni támadásokkal jelentősen 
megkárosítsák.  Ugyanakkor  a  tengeri  hatalmak  is  belátták,  hogy  nem  tudnak 
Franciaországba benyomulni.  Egy angol  támadásnak  Brest,  Saint-Malo  vagy Dieppe 
ellen  inkább  lélektani,  mint  stratégiai  jelentősége  lett  volna.  Az  Angol  Királyi 
Haditengerészet (Royal Navy) nem kísérelt meg a háború során komoly, Franciaország 
ellen irányuló inváziót. A Camaret-sur-Mer-i partraszállás Brest környékén az angolok 
számára teljes kudarccal végződött.1522 
1519 Victor  Marie,  Estrées  gróf,  majd  herceg  (1660–1737),  nevezték  „Grand  Espagne”-nak  is, 
Franciaország marsallja. Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 743.
1520 TE XIV. 289–290.
1521 Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 505.
1522 Bérenger,  J.:  Die  Politik  i.  m.  106.  Anglia  ereje  alapvetően  nem hadseregének  nagyságán  vagy 
ütőképességén alapult, hanem tengeri dominanciáján. Bár a spanyol örökösödési háborúban nem sikerült 
nekik  a  spanyol  és  francia  flottát  egyértelműen  félresöpörni,  de  kb.  1710-től  kezdve  a  következetes 
fegyverkezésnek  köszönhetően  Anglia  tengeri  egyeduralmában  többé  nem  lehetett  kételkedni.  Még 
döntőbbnek bizonyult azonban, hogy Anglia az utrechti béke (1713) során megszerzett olyan stratégiai 
fontosságú  támaszpontokat,  mint  Gibraltár  és  Menorca,  melynek  révén  ellenőrzése  alatt  tarthatta  az 
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A  katalán  hadszíntéren  1695  és  1696  folyamán  a  franciák  védekezésre 
kényszerültek,  azonban  1697  júniusában  Vendôme  herceg  parancsnoksága  alatt 
támadást intéztek Barcelona ellen. Ezt a támadást már a rijswijki béketárgyalások alatt 
hajtották  végre,  XIV.  Lajos  ezzel  is  befolyásolni  akarta  a  béketárgyalások  menetét. 
Barcelonát  György,  hessen-darmstadti  herceg bátran védte,  mivel  azonban Vendôme 
túlerőben volt, így Barcelonának 1697. augusztus 10-én kapitulálnia kellett – mindez 
arra kényszerítette a spanyolokat, hogy aláírják a békét.1523

A rajnai  hadszíntéren  a  császári  csapatok itteni  főparancsnoka,  Badeni  Lajos 
1697  szeptember  elején  csapataival  a  Mainz  közelében  fekvő  Ebernburgig  nyomult 
előre. Azonban a tengeri hatalmak ekkor már mindenképpen békét akartak kötni, nem 
pedig újabb bizonytalan kimenetelű hadieseményekbe bonyolódni, ezért nem nyújtottak 
segítséget  Badeni  Lajos  őrgrófnak  Ebernburg  ostromához,  aki  ennek  ellenére 
szeptember 20-án bevette, éppen azon a napon, amikor kihirdették a fegyverszünetet.1524 

Az itáliai hadszíntéren 1693. október 4-én Marsaglia mellett véres csata zajlott, 
melynek során mindkét fél súlyos veszteségeket szenvedett. Mindez döntő lökést adott 
II. Viktor Amadé savoyai hercegnek ahhoz, hogy elpártoljon a szövetségesektől, hiszen 
ő  alapvetően  azért  lépett  be  a  Nagy  Szövetség  tagjainak  sorába,  hogy  Pinerolót 
megszerezze. Azonban minden eshetőségre készen egy „kis kaput” nyitva akart hagyni 
magának XIV. Lajos felé is, hiszen a francia uralkodó már két ízben is békeajánlattal 
kereste  meg  őt.  1693  tavaszán  a  savoyai  herceg  titokban  tárgyalt  Catinat-val  és 
Tessével, de mivel Pinerolo átadásáról nem lehetett szó, II. Viktor Amadé még egyszer 
megkísérelte  azt  fegyveres  úton megszerezni,  amelyet  azonban a marsagliai  vereség 
kilátástalanná  tett,  többé  nem  remélte,  hogy  céljait  a  szövetséges  fegyverek  révén 
elérheti. 1693 decemberében Tessé Torinóban — ahová postakocsisnak álcázva érkezett 
— újra titkos  tárgyalásokat  folytatott  II.  Viktor Amadé herceggel.  XIV. Lajos Itália 
semlegességét  és  Savoya  elpártolását  követelte  a  szövetségesektől.  A  herceg  azt 
Európa és a szomszédos kontinensek közötti hajóforgalmat. Anglia tengeri vezető szerepe a 18. század 
folyamán vitathatatlan maradt, ámbár mind spanyol, mind pedig francia részről 1730-tól kezdve kitartó és 
szívós  erőfeszítéseket  tettek,  hogy  a  hatalmas  túlerejű  angol  flottával  szemben  némi  ellensúlyt 
képezzenek, sőt az orosz flottaprogramot is meg kell említeni, habár náluk a folytonosság évtizedeken 
keresztül hiányzott. A Royal Navy a 18. század során megduplázódott: az 1710-es 313 hajóval szemben 
1783-ra már 617 hadihajóval rendelkeztek, amivel „két legyet is ütöttek egy csapásra”. Egyfelől ez az  
ütőképes flotta kellő védelmet nyújtott a Brit-szigeteknek mindenféle idegen inváziós kísérlettel szemben, 
másrészt  a  Haditengerészet  hajói  közreműködtek  új  gyarmatok  megszerzésében  és  a  kereskedelmi 
útvonalak  és  az  angol  kereskedelmi  hajók  megvédésében.  A  18.  század  során  az  Angol  Királyi  
Haditengerészetnél egy sor reform és modernizációs intézkedést vezettek be, így például 1717-től kezdve 
nagy  hangsúlyt  helyeztek  hadihajóik  egységesítésére.  Az  angol  flottával  ellentétben  a  Francia 
Haditengerészet  XIV.  Lajos  és  Colbert  minden  erőfeszítése  ellenére  nem  tett  szert  igazán  nagy 
tekintélyre. Noha sorhajóik száma az 1680-as években majdnem elérte a százat, azonban az olyan súlyos 
vereségek,  mint például a La  Hougue-i,  kurzusváltást eredményezett  a flotta hajóinál  – a sorhajókról  
kezdtek áttérni  a  jóval  gyorsabb fregattokra.  További problémát  jelentett  a hajók tengerészekkel  való 
ellátása, valamint az a tény, hogy a flotta Atlanti-óceáni kikötőit — Brestet, Brouage-t, Rochefort-ot — 
nem fejlesztették igazi tengerészeti támaszpontokká, sőt Brouage esetében egyenesen hanyatlásról lehet 
beszélni. Mindezek a folyamatok az 1721–1724 és az 1728–1732-es évektől eltekintve, amikor a francia  
hadihajók száma majdnem elérte az angol hajók harmadát, a 18. század közepéig eltartottak. Ekkortól  
kezdve  egyre  nagyobb  figyelmet  fordítottak  a  flottafejlesztésre,  1757-ben  pedig  átlépték  a  mágikus 
számot, a száz hajóegységet. Ez a szám az elkövetkező évtizedekben sem emelkedett jelentősen, mivel a 
de Castries márki vezette flottaprogram inkább a hajók javítását és felújítását célozta meg, nem pedig 
újak építését. Duchhardt, H.: Balance of Power i. m. 103–135.  
1523 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 351. 
1524 Uo.  354.  Ebernburgot  tehát  a  békekötés  napján,  szeptember  20-án  vették  vissza  a  császáriak  a 
franciáktól. A francia sereg megpróbálta visszafoglalni, de az időközben életbelépett fegyverszünet miatt 
ettől a tervtől el kellett állniuk. Mindezekről az eseményekről részletesen tudósít a Theatrum Europaeum 
A francia háborúk–Németország története című részben,  sőt  metszetet  is  közöl  Ebernburg  városáról, 
illetve erődítményéről, amely fenn áll egy magas dombtetőn. TE XV. 133.   
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válaszolta a francia királynak, hogy a nyílt  elszakadást lehetetlennek tartja, a francia 
hadseregnek  kellene  cselekednie,  ugyanakkor  a  császárt  is  töretlen  hűségéről 
biztosította. II. Viktor Amadé újabb tárgyalásokat folytatott Tessével és XIV. Lajossal. 
Megállapodtak abban, hogy Casale erődítményeit le kell rombolni, ha ez nem történne 
meg, ő úgy nyíltan át fog állni francia oldalra. Azonban Casale-t a szövetségesek július 
11-én elfoglalták, a várost pedig átadták korábbi tulajdonosának, a mantovai hercegnek. 
1696.  június  29-én  a  meghatalmazottak  aláírták  a  francia–savoyai  titkos  szerződést, 
amelynek  értelmében Pinerolo  az erőd lerombolása  után  a  savoyai  herceg birtokába 
került,  továbbá  Franciaország  visszaadta  azokat  a  területeket,  amelyeket  a  hercegtől 
elvett.  Amennyiben a szövetségesek nem akarják Itália  semlegességét  kinyilvánítani, 
abban  az  esetben  a  savoyai  herceg  haderejével  egyesül  a  francia  csapatokkal.  Egy 
házassági megállapodást is beiktattak a pontok közé, miszerint II. Viktor Amadé leánya 
hozzámegy XIV. Lajos legidősebb unokájához. II. Viktor Amadé számára azonban a 
legcsábítóbb ajánlat  kétségkívül  az lehetett,  hogy a francia  király beleegyezett  abba, 
hogy ha a spanyol uralkodó a háború alatt örökös nélkül meghalna, akkor a Milánói 
Hercegség  a  savoyai  herceg  tulajdonába  kerülne,  aki  ezért  cserébe  lemondana 
Savoyáról. A savoyai hadsereg szeptember közepén egyesült a francia hadsereggel. Az 
itáliai  hadszíntér  főparancsnoka,  Savoyai  Jenő  herceg,  Leganez  márki  és  az  egész 
tábornoki  kar  meg  volt  győződve  arról,  hogy  a  hadjáratot  Savoya  kiválása  után  is 
folytatni  kell.  Mindenestre  nagyon  gyors  és  megfelelő  mértékű  katonai  és  pénzbeli 
segítségre  volt  szükségük  a  szövetségeseknek.  Augusztus  16-án  Savoyai  Jenő  egy 
császári parancsot kapott, miszerint háború vagy béke ügyében Itáliában mindenekelőtt 
a spanyolok véleményére kell tekintettel lenni. Augusztus 31-én Savoyai még egyszer 
segítséget kért a császártól, kifejtve, hogy egy 45000 katonából álló ellenséges hadsereg 
ellen lehetetlen vállalkozás Milánót megtartani. Mivel azonban sem Spanyolország, sem 
pedig  I.  Lipót  nem  tudott  csapatokat  küldeni,  ezért  szeptember  11-én  a  császár 
megbízottai,  Mansfeld  gróf  és  Leganez  márki  aláírták  Itália  semlegességét,  1696. 
október  7-én  pedig megkötötték  a  vigevanói  békét,  egyfelől  a  császár  és  II.  Károly 
spanyol  király között,  másfelől  II.  Viktor Amadé részéről.  A békébe belefoglalták a 
fegyverszünetet, Itália semlegességét, és a szövetséges csapatok kivonulását. Az itáliai 
fejedelmek kötelezték magukat, hogy a császárnak 300000 pistolét fizetnek a csapatok 
kivonulásának felgyorsítása érdekében. Azonban I. Lipót elvetette annak a lehetőségét, 
hogy Savoya békeközvetítőként lépjen fel a szövetségesek és Franciaország között. A 
vigevanói béke következtében Franciaország katonai helyzete jelentősen javult, mivel 
Catinat  hadserege  szabaddá  vált,  míg  a  szövetséges  hadsereget  súlyosan  megrázta 
Savoya kiválása.1525 

XIV.  Lajos  egyre  inkább  hajlott  a  békekötésre.  A  Napkirály  megváltozott 
magatartásának  alapja  a  sok  nehézség,  amelyen  Franciaország  az  1690-es  években 
gazdasági  és  katonai  vonatkozásban  egyaránt  keresztülment.  Az  1693–1694-es 
gazdasági válság rossz hatással volt a lakosság életszínvonalára és jólétére. További ok 
volt  a  „spanyol  örökség”  kérdésében  mutatott  kompromisszumos  politika.  Ráadásul 
figyelembe  kellett  venni  az  európai  erőegyensúly  alakulását  is,  Anglia  szoros 
kapcsolatát Hollandiával III. (Orániai) Vilmos alatt. A császári csapatok és a Szent Liga 
hadseregeinek  törökök  elleni  sikerei  is  a  Habsburg-ház  hatalmát  erősítették  Közép-
Európában. A francia Magas Tanács is idővel elfogadta a király engedményekre való 
készségét.1526 

A bécsi udvar pozícióit jelentősen lerontotta Savoya kiesése és az 1696. október 
7-i vigevanói béke. A szövetségesek, mindenekelőtt III. (Orániai) Vilmos felháborodva 

1525 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 356–359.
1526 Bérenger, J.: Die Politik i. m. 105. 
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és  ingerülten  beszéltek  Bécs  különbéke  törekvéseiről,  és  a  Nagy  Szövetség  tagjai 
közötti bizalmatlanság és gyanakvás egyre nőtt.  Mindezt kihasználva XIV. Lajos III. 
(Orániai)  Vilmos  elismerését  is  kétségbe vonta.  Azonban ebben a kérdésben Anglia 
egységes  volt,  a  Parlament  néhány héten  belül  ötmillió  fontot  szavazott  meg  újabb 
fegyverkezésre,  így  XIV.  Lajos  engedni  kényszerült.  1696  decemberében  a 
leghatározottabban tudatta III. (Orániai) Vilmossal, hogy a békekötéssel egyidejűleg el 
fogja  ismerni  Anglia  törvényes  és  jogos  uralkodójává  minden  feltétel  nélkül.  Ettől 
kezdve III. (Orániai) Vilmos még buzgóbban a minél gyorsabb békekötésre törekedett a 
császár érdekeire való tekintet nélkül. Angliában és Hollandiában rendkívül erős volt a 
békevágy, ráadásul a befolyásos Amszterdam kereskedőinek érdekeit súlyosan sértette a 
hosszú, elhúzódó háború. Mindezt a franciák Nijmegenhez hasonlóan okosan a maguk 
javára  fordították,  és  a  tengeri  hatalmakat  igyekeztek  leválasztani  szövetségeseikről. 
1697 elején a felek végre elhatározták, hogy követeket küldenek a békekongresszusra, a 
követeket kinevezték, Svédországot elismerték közvetítőnek, és közzétették az előzetes 
megállapodások pontjait.1527 

A  felek  a  békekongresszus  helyszínével  kapcsolatban  is  hosszú  vitákat 
folytattak.  Minden ország egy számára kedvező fekvésű várost akart  ajánlani.  Végül 
hosszas viták után a diplomaták amellett  a város mellett  döntöttek,  ahol már hosszú 
ideje  időztek.  Ez  pedig  Hága  volt,  pontosabban  annak  egy  elővárosa,  Rijswijk. 
Konferenciahelyszínként pedig a Nieuwburgi-ház szolgált, amelyet Jacob van Kampfen 
építész építtetett Frigyes Henrik fejedelem számára.1528 A bécsi udvar végül is a helyszín 
kiválasztásában engedett Franciaország és a tengeri hatalmak kívánságának.1529

„A  békekongresszus  helyszínével  kapcsolatban  sokáig  nem  tudtak  egységes  álláspontot 
kialakítani, és különböző megoldási javaslatok merültek fel. Így szóba került Aachen, Maastricht,  
Schwol, Arnheim, még Nijmegen neve is elhangzott, amíg végül a felek választása a rijswijki házra 
esett.”1530 

 14.3 Svédország, mint a rijswijki béketárgyalások közvetítő hatalma  

A tengeri  hatalmak csak  nagyon  vonakodva járultak  hozzá  ahhoz,  hogy Svédország 
legyen a békeközvetítő, ugyanis azt szerették volna — különösen Hollandia —, hogy a 
svédek lépjenek be a háborúba a szövetségesek oldalán, amire kötelezte őket a hágai 
úgynevezett garanciaszerződés (1681). Ebben az állt, hogy Svédország katonailag segíti 
Hollandiát abban az esetben, ha őket egy harmadik hatalom megtámadná.1531

1527 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 370. I. Lipót végül engedett a különösen Anglia és Hollandia részéről 
megnyilvánuló  általános  békevágynak,  III.  (Orániai)  Vilmos  sürgetésének,  és  a  helyszínt  elfogadva, 
belegyezését  adta  a  rijswijki  béketárgyalásokhoz.  Mindehhez  hozzájárult  a  császári  fegyverek 
lekötöttsége  a törökök elleni  harcokban,  Spanyolország és a  német birodalmi fejedelmek erőtlensége. 
Heinrich Ritter von Srbik: Wien und Versailles 1692–1697. Zur Geschichte von Straßburg, Elsaß und 
Lothringen. München 1944. 271.
1528 A  rijswijki  palotát  1634–1644  között  Friedrich  Heinrich  von  Oranien  (1625–1647)  németalföldi 
helytartó megbízásából építették. Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m. 223. A palotát 1783-ban 
lebontották.  Reginald de Schryver:  Spanien,  die Spanischen-Niederlande und das  Fürstbistum Lüttich 
während der Friedenskonferenz von Rijswijk. In: Der Friede von Rijswijk i. m. 189. 
1529 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 371. 
1530 TE XV. 38.
1531 A hágai garanciaszerződés időpontja 1681. október 10. A szerződéshez 1682-ben Spanyolország is 
csatlakozott.  Buchholz,  W.:  Schweden als Vermittler  i.  m. 219–220. X. Gusztáv Károly halála után a 
kiskorú  XI.  Károly  számára  egy  régenstanácsot  állítottak  fel.  Az  1672-ben  felújított  szövetség 
Franciaországgal belesodorta az országot a Dánia és Brandenburg-Poroszország ellen vívott háborúba. 
1675-ben  Dánia  megtámadta  Svédországot  Schonenben  (Schonenkrieg).  A  svédek  bevonultak 
Brandenburgba. A fehrbellini csata azonban brandenburgi győzelemmel ért véget, míg 1676-ban Lundnál 
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1680 óta  a  svéd külpolitika irányítója  a  Birodalmi  Kancellária  elnöke,  Bengt 
Oxenstierna  (1623–1702)  gróf  volt.  Az  1680-as  évek  kezdetétől  Oxenstierna 
külpolitikájának középpontjában az európai hatalmak erőegyensúlyának megőrzése állt. 
Az 1675–1679-es évek háborúi után, és az ezek miatt fellépő katonai és pénzügyi csőd 
következtében  Oxenstierna  kezdett  eltávolodni  a  francia  szövetségi  politikától,  és  új 
irányt  szabott  a  svéd  külpolitikának,  amelynek  középpontjában  a  Keleti-tenger 
térségében megszerzett pozícióik megőrzése állt. Véleménye szerint Svédország európai 
nagyhatalmi  helyzete  a  münsteri,  osnabrücki  és  nijmegeni  békék  végzésein  alapul, 
ezeknek megőrzése Svédország kiemelten fontos érdeke. Oxenstierna Franciaországgal 
szemben síkraszállt a császárral és a tengeri hatalmakkal kötendő szövetség mellett. Ez 
az  új  svéd  külpolitikai  orientáció  a  kancellár  nézőpontjából  Franciaország 
hegemonisztikus  törekvéseiből  adódott,  amelyek  fenyegetik  a  hatalmak  egyensúlyát 
Európában. A királyi tanácsosok túlnyomó többsége, a diplomáciai testületek, továbbá a 
birodalmi  közigazgatás  magasabb  hivatalnoki  rétege  Franciaországot  továbbra  is 
szövetségesének tekintette,  ráadásul ők francia pénzügyi  segélyt  is kaptak.  Szerintük 
csak  Franciaországgal  szövetségben  érhető  el  a  svéd  keleti-tengeri  birodalom 
megalapítása.  Oxenstierna céljai elérésében fő támaszát XI. Károly királyban (1660–
1697) találta  meg,  míg franciaellenes  magatartásával  kormánykörökben és magasabb 
hivatalnoki  körökben egyaránt  elszigetelődött.  A Hollandia  felé  való  közeledés  első 
lépése a svéd–holland kereskedelmi szerződés  volt,  ami Hollandiát  Svédországban a 
leginkább  kedvelt  nemzetté  tette,  holland  üzletemberek  a  svéd  alattvalókkal 
egyenrangúakká  váltak.  Ezt  követte  1681-ben  a  már  korábban  említett  hágai 
garanciaszerződés,  amely  Bengt  Oxenstierna  külpolitikai  rendszerének  alapjává  vált. 
Ehhez a szerződéshez 1682-ben a császár és Spanyolország is csatlakozott. Svédország 
az 1680-as évek folyamán Brandenburggal, Dániával és Braunschweig-Lüneburggal is 
szerződést  kötött.  Az  1690-es  évekre  Svédország  a  fenti  reformintézkedések 
következtében  újra  Európa egyik  legütőképesebb  hadseregével  rendelkezett,  amelyet 
később  a  18.  század  elején  a  nagy  északi  háború  be  is  bizonyított.  A  politikai 
irányváltást  jól  jelzi,  hogy  ceremoniális  okokra  hivatkozva  1682-ben  a  francia 
nagykövetet,  Bazint  kiutasították  az  országból,  ezután  majdnem  tíz  évig  nem 
tartózkodott  Stockholmban francia nagykövet.1532 Ennek ellenére XIV. Lajos nem az 
ilyenkor szokásos diplomáciai válaszlépést tette meg, ugyanis nem utasította ki a svéd 
nagykövetet  Párizsból.1533 Oxenstierna  már  1682-ben  utasította  Lillierootot,  hogy 
azonnal hagyja el Párizst, mihelyt megkapja a kiutasításról szóló határozatot, azonban a 
Napkirály a helyzet kiéleződésében nem volt érdekelt, így elmaradt a kiutasítás. Amikor 
1688-ban kitört a pfalzi háború, Svédország háborúba lépését a szövetségesek oldalán a 
Királyi Tanácsban levő franciapárti tanácsosok meg tudták akadályozni.1534 XI. Károly 

és 1677-ben Landskronánál Svédország győzedelmeskedett Dánia felett. A háború 1679-ben a francia 
közvetítésnek köszönhetően a svédek számára kedvező békekötésekkel ért véget. A Dániával kötött béke 
egy támadó és védelmi  szövetség is volt  egyben,  amelyet  megpecsételt  XI.  Károly házassága  Ulrika 
Eleonóra  dán  hercegnővel.  A Saint-Germai-en-Laye-i  békében Svédország  ugyanakkor  elvesztette  az 
Oderától keletre fekvő Pomeránia egyes részeit, amelyek Brandenburghoz kerültek, Wildeshausen pedig 
a  Calenbergi  Hercegség  (később  Hannoveri  Választófejedelemség)  tulajdona  lett.  Beate  Körber: 
Schwedens Landverluste 1679–1815. In: Großer Historischer Weltatlas i. m. 159.
1532 Oxenstierna 1697-ben pontosan így járt el az akkori francia nagykövettel, d’Avaux gróffal szemben is. 
Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m. 229.
1533 A  párizsi  svéd  nagykövet  ekkor  a  rijswijki  béketárgyalásokon  később  kulcsszerepet  betöltő  Nils  
Lillieroot báró (1635–1705) volt, akit franciaellenes érzelmei és a tengeri hatalmak felé húzó magatartása  
miatt állítottak erre a posztra. Uo.
1534 Ebben  a  kérdésben  a  franciabarát  tanácsosok  arra  hivatkoztak,  hogy  a  hágai  garanciaszerződés 
értelmében Svédország háborúba lépése csak akkor szükséges, ha Hollandiát támadás érné. Jelenleg ez a 
helyzet nem áll fenn, sőt éppen Hollandia követ el agressziót Angliával és a törvényes angol uralkodóval  
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állandóan habozó, tartózkodó, óvatos magatartása ebben az ügyben megfelelt a francia 
érdekeknek, sőt a svédek segédcsapatok küldését is visszautasították. Vonakodtak attól 
is,  hogy  birodalmi  rendként  a  brémai  és  pomerániai  kontingenseket  a  birodalmi 
hadsereghez küldjék.1535 

A svéd békeközvetítés gondolata már röviddel a kilencéves háború kitörése után 
felmerült,  és ez elsősorban Franciaországnak állt  érdekében. XIV. Lajos a közvetítés 
Svédországra  bízásával  meg  akarta  akadályozni,  hogy  Svédország  a  szövetségesek 
oldalán  belépjen  a  háborúba.  Ráadásul  a  békeközvetítés  elvállalásával  a  svédek 
látszólag  elfogadható  indokot  találtak  a  háborúból  való  távolmaradásukra.  A tengeri 
hatalmak  azonban  semmiféle  szükségességét  nem  látták  egy  svéd  közvetítésnek, 
amelybe  belejátszott  a  korábban  szoros  francia–svéd  kapcsolatokból  adódó 
bizalmatlanság  is.  Namur  bevétele  (1695)  azonban  fordulópontot  jelentett  a  tengeri 
hatalmak hozzáállásban, mivel ez a hódítás újra helyreállította az egyensúlyt a hadviselő 
felek  között,  úgyhogy  többé  már  Hollandia  sem gördített  akadályt  egy  esetlegesen 
inkább a franciák felé húzó svéd békeközvetítés elé. Az 1690-es évek elején XIV. Lajos 
elhatározta, hogy a majdnem tíz éve üres stockholmi francia nagyköveti posztot betölti, 
erre  pedig  egyik  legtehetségesebb  diplomatáját,  Jean  Antoine  de  Mesmes-t,  Avaux 
grófját  szemelte  ki,  aki  1693  májusában  lépett  szolgálatba  a  svéd  fővárosban.1536 

D’Avaux  fő  megbízatása  abban  állt,  hogy  közreműködjön  annak  érdekében,  hogy 
Svédország  legyen  a  békeközvetítő  hatalom.  A  francia  követ  Stockholmban  szoros 
kapcsolatokat  ápolt  a  franciabarát  svéd  királyi  tanácsosokkal,  akik  körülötte 
gyülekeztek, d’Avaux mintegy centrumot képezett a stockholmi francia párt számára. 
Ennek  során  a  francia  követ  nem  takarékoskodott  a  pénzbeli  támogatásokkal, 
ajándékokkal,  különösen  Gyldenstolpe  királyi  tanácsos  megvesztegetésére  fordított 
nagy  energiát.  Gyldenstolpe  az  1690-es  évek  kezdetéig  Oxenstierna 
egyensúlypolitikájának az egyik lelkes támogatója volt, azonban súlyos adósságai miatt 
kapóra jött neki d’Avaux ajánlata,  és ettől kezdve Franciaország feltétel nélküli híve 
lett, gúnyosan csak „francia tanácsosként” emlegették. Azonban más svéd politikusok is 
kaptak a francia kenőpénzből, így például Nils Bielke gróf Pomeránia kormányzója, aki 
1690-től kezdve évente kapott  200000  livres-t.  Ezért  cserébe három feladatot  kellett 
teljesítenie:  a  háború  alatt  a  svéd  semlegesség  mellett  síkraszállnia,  közreműködnie 
annak  érdekében,  hogy  Svédország  és  Dánia  között  szövetség  jöjjön  létre,  és 
megakadályoznia  svéd  segédcsapatok  kiállítását  a  szövetségesek  számára.  A  tengeri 
hatalmak végül  1697 januárjában beleegyeztek  a  svéd békeközvetítésbe,  XIV. Lajos 
pedig azonnal  kijelentette,  hogy elismeri  III.  (Orániai)  Vilmost  Anglia  uralkodójává 
„minden  nehézség,  korlátozás,  feltétel  vagy  fenntartás”  nélkül.  A  francia  uralkodó 
ezenkívül  kilátásba  helyezte  Strasbourg,  Luxemburg,  Bergen,  Charleroi  és  a 
Katalóniában elfoglalt helyek visszaadását, amelyeket Franciaország a nijmegeni béke 
óta  magához  csatolt,  továbbá  Lotaringiának  és  Dinant  városának  és  kastélyának 
visszaszolgáltatását  a  nijmegeni  béke  értelmében.  Azonban  a  Napkirály  továbbra  is 
kitartott  amellett,  hogy  a  küszöbönálló  békekötésnek  a  vesztfáliai  és  a  nijmegeni 
békekötés  kell,  hogy  alapjául  szolgáljon.  XIV.  Lajos  akarata  és  ultimátumszerű 
követelése  végül  is  döntőnek bizonyult  a  svéd közvetítés  elvállalása  szempontjából, 
amelybe a svédeket Franciaország hajtotta bele, a francia diplomáciának az a törekvése, 
hogy  az  északi  nagyhatalom  háborúba  lépését  a  szövetségesek  oldalán 
megakadályozzák. Svédország részéről mindezt hasonlóképpen sikerként könyvelték el, 

szemben. Uo. 230. 
1535 Uo. 219–230.
1536 D’Avaux 1693. március 2-án érkezett meg Svédországba, és 1699. április 29-ig volt Franciaország 
stockholmi nagykövete. Repertorium i. m. 234.  

379



az ország kimaradt a katonai konfliktusból, ami ezen felül esélyt  kínált arra is, hogy 
Svédország európai befolyása, dicsősége újra emelkedjék. Svéd siker volt az is, hogy a 
császár  és  Hollandia  a  békeközvetítés  elvállalása  miatt  tényszerűen  feloldozta 
Svédországot a hágai garanciaszerződésből fakadó kötelezettségei alól.1537  

1697.  április  15-én  elhunyt  XI.  Károly  svéd  király,  amelyről  a  Theatrum 
Europaeum a következőképpen számol be:  „Február végén Őfelsége udvartartásával együtt 
Königsöhrbe ment, ahol rosszullét fogta el, de mivel ez az utóbbi időben gyakran előfordult, így 
mindenki  abban  reménykedett,  hogy  ebből  a  betegségből  is  hamar  kilábal.  Ezt  a  reményt 
alátámasztotta,  hogy  március  12-én  Stregnetzben  az  érsekkel  közös  ebéden  vett  részt,  ahol 
egészségesnek látszott. Azonban ezt követően ismét gyengeség lett úrrá rajta. Az állapota immár 
annyira reménytelennek tűnt, hogy betegágyához járult az özvegy anyakirálynő, a koronahercegek 
és a két királyi hercegnő, hogy búcsút vegyenek tőle, majd felolvasták a már korábban elkészített  
végrendeletét és egyéb rendelkezéseit a Királyság ügyeivel kapcsolatban. Ezután még döntést hozott 
arról,  hogy  a  már  régóta  rangjuktól  megfosztott  és  elítélt  lifflandi  tartományi  tanácsosokat  és 
titkárokat  általános  amnesztiában  kell  részesíteni,  a  két  Stromburg  fivért  vezérőrnaggyá  kell  
előléptetni, Güstrau városának helyőrségi parancsnokát, Klinkenstrom alezredest pedig Stralsund 
kormányzójává  és  a  mackelierschi  ezred  ezredesévé  kell  kinevezni.  Végül  még  2–3 intézkedést  
hozott a királyi épületek építésének folytatásával kapcsolatban. Utolsó intézkedéseit saját kezűleg 
aláírta, április 1-én áldozott, és higgadtan beletörődött Isten akaratába. A király április 5-én este 
kilenc és tíz óra között átadta lelkét a Teremtőnek. Testét másnap, április 6-án felnyitották, és a  
máján és egyéb belső szervein különböző fekélyeket találtak, amelyek az orvosok véleménye szerint 
a gyakori utazások és a király fáradtságos életmódja következtében keletkeztek. Őfelsége gyakran 
panaszkodott  is  emiatt.  A  boncolás  után  testét  bebalzsamozták,  és  parancsára  királyi  elődeitől 
eltérően nem arannyal és ezüsttel átszőtt, hanem csak egyszerű hollandiai lenvászonba csavarták, 
csipkés gallérral és kézelőkkel, fejére parókát helyeztek, majd testét egy fekete bársonnyal kibélelt 
koporsóba fektették két előkelő úr jelenlétében.  A koporsót a királyi rezidencia nagy audiencia  
csarnokába vitték, ahol 14 napig mindenki megszemlélhette, amelyet nagyon sokan meg is tettek, 
hogy még egyszer láthassák az ő dicsőséges uralkodójukat.”1538 

A temetési  szertartás  fél  évvel  később zajlott  le:  „Az elhunyt  XI.  Károly  halotti 
ceremóniájára  és  végső  nyughelyre  helyezésére  november  24-én  került  sor,  amikor  a  király 
betöltötte volna 42. életévét. Ennek a ceremóniának az alkalmából a süderholmi templomot fekete 
és  ezüst  csipkékkel  díszített  kárpittal  vonták be.  A templomban egy értékes  castrum dolorist  is 
felállítottak egy nagyon szép baldachinnal.  Mindez az elrendezés  nagyon hasonlított  az elhunyt 
angol  királynő halotti  szertartásához.  A baldachin  alá  fektették  a  király  holttestét  a  birodalmi 
ékszerekkel  és  a  Királyi  Angol  Arany  Térdszalagrend  kitüntetésével.  A  templomot  szép 
festményekkel  is  feldíszítették,  amelyek  különböző  hadieseményeket  és  királyi  jelvényeket 
ábrázoltak,  továbbá  pompás  piramisokat  is  felállítottak,  amelyeket  úgy  világítottak  meg 
lámpásokkal,  hogy  azok  piramisokra  tekeredő  kígyóknak  látszottak.  Nem  kevésbé  voltak 
káprázatosak az egyházi koronák sem, amelyeket  néhány száz ezüstözött  viaszgyertya  világított 
meg.  A város  különböző  pontjain  ötszáz  nagyobb ágyút  állítottak  fel,  amelyekről  díszlövéseket 
adtak  le.  Károly  koronáját  két  nagy  hajó  hozta  el,  amelyekről  ugyancsak  üdvlövéseket  adtak 
le.”1539 

XI. Károly utóda fia lett, a kiskorú XII. Károly (1697–1718), akinek a számára 
egy  régenstanácsot  állítottak  fel,  amelynek  az  özvegy  királynén,  Hedvig  Eleonórán 
kívül tagja volt még Bengt Oxenstierna és négy királyi tanácsos, de immár nem puszta 
tanácsadóként, hanem tényleges döntési jogkörrel rendelkeztek.1540

„Az említett április 6-án, a király halálát követő napokban hódoltak a koronahercegnek, 
immár  XII.  Károly  királynak,  és  neki  atyja  végrendelete  értelmében  kiskorúsága  idejére  egy 
adminisztrációt  bocsátottak  a  rendelkezésére,  amelynek  a  megözvegyült  királynén  kívül  a 
következők voltak a tagjai: Oxenstierna gróf, Gyllenstierna gróf, Wrede gróf, Gyldenstolpe gróf és 
Wallenstedt  gróf.  Azonban  az  anyakirálynő  a  kormányban  két  szavazattal  rendelkezett. 

1537 Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m. 230–234. 
1538 TE XV. 275.
1539 TE XV. 278.
1540 Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m. 234.     

380



Kimondták  továbbá,  hogy a  koronaherceg  két  év  múlva,  amikor  betölti  18.  életévét,  átveszi  a 
kormányzást.”1541 

A négy királyi tanácsos közé tartozott Gyldenstolpe és Lars Wallenstedt gróf, 
akik d’Avaux érkezése óta franciabarát irányba fordultak, noha korábban Oxenstierna 
politikáját  támogatták.  Oxenstierna  XI.  Károly  halálával  elvesztette  legfontosabb 
támaszát a stockholmi francia párttal szemben. A gyámsági kormány másik két tagja 
volt  még Fabian Wrede és  Christoffer  Gyllenstierna  gróf.  Gyllenstierna  Oxenstierna 
személyes  ellensége volt,  és a két államférfi  állandó vitái  megbénították a gyámsági 
kormány működését. A kormányban a franciapárti frakció négy szavazattal többséggel 
rendelkezett. Mindez azt jelentette, hogy a gyámsági kormány szorosan Franciaországra 
támaszkodva  terjeszkedési  politikát  folytatott.  Franciaország  megerősödéséért 
fáradoztak,  hogy  ők  is  profitálhassanak  annak  hatalmából.  Azonban  a  heves  viták 
szűkítették a kormány cselekvési körét, így az ifjú XII. Károlyt már 1697. november 18-
án  nagykorúvá  nyilvánították,  amelyet  a  lovagság indítványozott,  XII.  Károly pedig 
elfogadta.1542

„November  7-én  Istentisztelet  után  a  birodalmi  tanácsosok  és  a  lovagság  bevonult  a 
stockholmi Bondisch-ház tanácskozótermébe,  mivel  a leégett  királyi palota újjáépítése még nem 
fejeződött  be.  Itt  feltették  a  kérdést,  hogy  akarják-e  az  immár  16.  életévét  betöltött  királyi  
koronaherceget  idő  előtt  nagykorúvá  nyilvánítani,  és  átadni  neki  a  kormányzást?  Másnap, 
november 8-án hétfőn a nemesek egyenként összegyűltek a tartományi marsall hívására a szokásos 
tanácskozótermükben,  hogy  megvitassák,  vajon  a  koronaherceg  személyében  és  képességeit 
tekintve  alkalmas-e  immár  az  ország vezetésére.  Löwenhaupt  gróf  kijelentette,  hogy nem látja 
akadályát annak, hogy a koronaherceg elfoglalja a trónt,  miután Őfelsége értelme és ügyessége 
révén  immár  alkalmas  a  Királyság  irányítására.  Axel  Sparre  úr  hozzáfűzte,  hogy  a  király 
nagykorúságáig hiányzó két év nem lehet akadálya a trón elfoglalásának, mivel nem az évek száma,  
hanem az értelem számít.  Ezután Löwenhaupt gróf azt javasolta, hogy aki amellett foglal állást, 
hogy Őfelségét idő előtt nagykorúvá nyilvánítsák, álljon át a nagyterem másik oldalára. Miután 
mindenki  szépen  felsorakozott  a  másik  oldalon,  süvegeiket  a  levegőbe  dobálva  hangosan  azt  
kiáltozták: „Éljen a király!”. Ezután a nemesek maguk közül kiválasztottak egy hatvan személyből 
álló küldöttséget,  akiknek fel  kellett  kérniük Őfelségét a korona és a kormányzás  elfogadására. 
Azonban a küldöttség nem találta Őfelségét, csak az anyakirálynőt és a birodalmi tanácsos urakat. 
Ők miután meghallgatták a követség előterjesztését, rövid időre visszavonultak tanácskozni, majd a 
nemesek küldötteitől  azt kérdezték,  vajon erről  az indítványukról tárgyaltak-e a Királyság más 
rendjeivel is. Miután a nemesektől nemleges választ kaptak, azt javasolták nekik, hogy tanácsos 
lenne minderről megkérdezni a Birodalom többi rendjének a véleményét is. Ezért aznap este hat 
órára összehívták a Bondisch kastélyba az egyházi, polgári és parasztrendek képviselőit is, hogy 
hozzanak  végleges  döntést  a  kérdésről,  ami  egyhangúlag  meg  is  történt.  Amikor  Őfelsége 
megérkezett,  az  egységesen  meghozott  határozat  értelmében  a legalázatosabban felkérték,  hogy 
fogadja el az ország irányításának hatalmas feladatát.  Őfelsége erre azt válaszolta,  hogy ő még 
túlságosan  fiatal  ahhoz,  hogy  egy  ilyen  súlyos  felelősséget  magára  vállaljon,  azonban  Isten 
támogatása majd hozzá fogja segíteni a helyes kormányzáshoz, ezért beleegyezik annak átvételébe,  
és  köszönetet  mondott  mindazoknak,  akik  bizalmukat  belé  helyezték.  Ezután  a  követek 
visszavonultak,  és  az  ország  szempontjából  ez  a  nagy  horderejű  ügy  két  napon  belül  el  is 
rendeződött. November 29-én birodalmi gyűlést tartottak, amelyen a király hivatalosan is átvette a 
kormányzást,  és  amelyen  a  nemesség  kérelmezte  elkobzott  javainak  a  visszaszolgáltatását. 
December  24-én  történt  meg  a  királyi  koronázás  aktusa,  amelyen  részt  vettek  az  udvarhoz 
megérkezett  különböző  rendi  személyek.  Közöttük  volt  Holstein-Gottorp  özvegy  hercegnője 
legfiatalabb fiával Krisztián herceggel és egy hercegnővel.”1543 

D’Avaux 1697 januárjában azt jelentette  Párizsba,  hogy a stockholmi helyzet 
Franciaország  számára  aligha  lehetne  kedvezőbb.  Ezzel  a  svéd  készenlétre  célzott, 
miszerint a svédek elvállalták a franciák által kívánt közvetítést Rijswijkben.1544

1541 TE XV. 276.
1542 Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m. 234–235.
1543 TE XV. 278–279.
1544 Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m. 235.      
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„Január  30-án  a  király  Lillieroot  úr  személyében  egy  második  rendkívüli  követet  és 
teljhatalmú  megbízottat  küldött  a  küszöbönálló  béketárgyalásokra  Hágába,  akinek  el  kellett 
kezdeni tekintélyes  napi költségtérítésének a folyósítását is, mivel Őfelsége a közvetítést  teljesen 
rábízta. Olyan nagy volt a remény a béke megkötését illetően, hogy a francia követ, d’Avaux gróf  
az elmúlt  esztendő végén a svédországi  angol rezidenst,  Robinson urat1545 titkárán keresztül  az 
ilyenkor szokásos bókokkal  illette  abban a reményben,  hogy most  már a két  Korona között  jó 
viszony  következik  be,  amire  az  angol  rezidens  ugyancsak  a  titkárán  keresztül  hasonló 
udvariassággal válaszolt.”1546 

XI.  Károly  halálával  a  körülmények  a  franciák  számára  még  kedvezőbben 
alakultak.  D’Avaux-nak sikerült  rávennie  a  gyámsági  kormányt  arra,  hogy a tengeri 
hatalmak  híveként  ismert  Lillieroot  ellensúlyozására  Rijswijkbe  küldjék  a 
franciapártiként számon tartott Carl Bonde grófot. Bonde korábban hosszú évekig volt 
Párizsban követ,  de  mivel  feladatát  nem látta  el  túlzottan  jól,  ezért  1676-ban mellé 
állították Lillierootot, aki hasonlóképpen követi rangot kapott. Lillieroot személyisége 
és  képességei  alapján  már  párizsi  tartózkodásuk  alatt  átvette  a  vezető  szerepet.  Így 
d’Avaux félelme nem volt alaptalan, hogy mindez Rijswijkben is megismétlődhet majd. 
Bonde mindenképpen erőteljesen francia érzelmű volt. Az egyik legrégebbi svéd nemesi 
családból származott, amelyet hódításokban való érdekei Franciaország mellé állítottak. 
Bonde a gyámsági kormány mindkét frakciója számára kompromisszumos megoldásnak 
tűnt: a francia párt számára megfelelt Bonde alapvetően franciapárti beállítottsága, míg 
Oxenstierna és az özvegy királyné abból indulhatott ki, hogy Lillieroot képes lesz majd 
Bondét  ellenőrzése  alatt  tartani.  Bondét  „primusként”  Lillieroot  fölé  helyezték,  és 
kinevezték  a  hágai  svéd  követség  vezetőjévé.  Bonde  számára  a  szokásos  követi 
díjazásán felül kiutaltak még 5000 birodalmi tallért, további napi étkezéseire még 100 
tallért. Lillieroot napi költségeire csak 75 tallért kapott. Mindenképpen Bondénak kellett 
több  pénzt  kiutalni,  mivel  rangban  ő  volt  a  magasabban  álló.  A  követ  kiutazását 
nehezítette a stockholmi királyi palota  Theatrum Europaeum által is említett leégése, 
mivel a legtöbb központi kormányszervet itt  helyezték el,  és a tűzvész során számos 
akta odaveszett, amelyeket kiutazása előtt Bondénak is át kellett volna tanulmányoznia. 
Mindezért  a  Birodalmi  Kancellária  sajnálkozását  fejezte  ki  a  leendő  követnek. 
Gyldenstolpe  is  hangsúlyozta,  hogy  az  aktákat  Bondénak  feltétlenül  át  kell 
tanulmányoznia,  mivel  attól  félt,  hogy az akták ismerete  nélkül  Bonde méginkább a 
tapasztalt és az ügyekben szerfelett járatos Lillieroot befolyása alá kerül.1547

„Ezen a tavaszon a Svéd Királyságot egyik csapás a másik után érte. Május 7-én délután 2 
órakor a királyi kastély rézteteje kigyulladt, ami rövid időn belül annyira elharapózott, hogy a régi  
és az új királyi kastély egészen a falakig a tűz martaléka lett. A kastély mellett leégett egy szép  
templom és egy lovaspálya is. A tűzet az egyik kancelláriai szobában levő kályha elhanyagolása 
okozta, ami lángra lobbantotta a közelében elhelyezett papírokat, iratokat. A tűzkárt kezdetben 
nem is tudták igazán felbecsülni, de 30000 font mindenképpen veszendőbe ment, amelyet pedig a 
flotta  fejlesztésére  akartak  fordítani.  Nem  minden  alap  nélkül  jelentették  Svédországból,  hogy 
ebben az évben három súlyos csapás is érte a Királyságot,  úgymint éhínség, tűzvész és a király 
halála.”1548 

A  fenti  okok  következtében  Bonde  csak  1697.  október  11-én  érkezett  meg 
Hágába, amikor a békét már megkötötték Franciaország és a tengeri hatalmak, illetve 
Spanyolország között.1549 
1545 John Robinson először üzleti útra érkezett Svédországba 1692 szeptemberében, majd 1696. november 
25-e és 1703. január 13-a között volt az angol kormány stockholmi rezidense. Robinson később londoni  
püspök lett. Repertorium i. m. 199.
1546 TE XV. 275.
1547 Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m. 235–237. 
1548 TE  XV.  276.  A  régi  stockholmi  királyi  palota  a  „Tre  kronor”,  amelyben  a  központi  birodalmi  
közigazgatás néhány hatóságát helyezték el, 1697 májusában égett le, röviddel XI. Károly halála után. 
Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m. 237.
1549 Uo.  

382



„Augusztus  végén  utazott  el  közvetítőként  a  rijswijki  béketárgyalásokra  a  kinevezett 
királyi  követ  és  teljhatalmú  megbízott,  Carl  Bonde  gróf,  azonban  csak  szeptember  20-a  után 
érkezett meg Hollandiába, így Anglia, Spanyolország és Hollandia ügyében egyáltalán nem tudott 
közvetíteni, hanem csak a császár és a Birodalom, illetve Franciaország közötti béketárgyalásokban 
tudott közreműködni.”1550 

Bonde  késői  érkezését  Hágába  ennek  következtében  a  kancellária  elnöke 
viszonylagos sikerként értékelte. Oxenstierna nem akarta tétlenül szemlélni külpolitikai 
rendszerének  radikális  összeomlását.  Még  1697  májusában  megkísérelte  a  francia 
követet,  d’Avaux-t  Stockholmból  eltávolíttatni,  ezzel  pedig  a  franciapárti  frakció 
legfontosabb  támaszától  szabadult  volna  meg.  Hasonló  módszert  alkalmazott,  mint 
1682-ben Bazin esetében. Egy intrikával provokálta d’Avaux-t, aki erre meggondolatlan 
kijelentéseket  tett,  ami  újra  alkalmat  teremtett  arra,  hogy  a  gyámsági  kormányban 
követelhesse a francia  követ  kiutasítását.  Azonban d’Avaux maga mögött  tudhatta  a 
svéd  kormánytagok  támogatásának  többségét.  A  gyámsági  kormány  franciapárti 
frakciója  a  négy  szavazatukkal  megakadályozta  d’Avaux  Stockholmból  való 
eltávolítását.  A  kormányülés,  amelyen  visszautasították  Oxenstierna  és  az  özvegy 
királyné,  Hedvig  Eleonóra  indítványát  a  francia  követtel  kapcsolatban,  június  11-én 
zajlott  le.  Mindezzel  Versailles  számára  teljesen  világossá  vált,  hogy  a  svédekben 
biztosak  lehetnek,  Svédország  nem  fog  a  szövetségesek  oldalán  háborúba 
bocsátkozni.1551 

„1697. november 5-én d’Avaux Karlsborgban nyilvános audiencián járt XII.  Károlynál. 
Szállásáról Gyllenstierna gróf kísérte be három hatlovas királyi hintóval a palotába, őket még 43 
királyi tanácsos és egyéb úr követte. Az audiencián a francia követ átnyújtotta a svéd királynak 
XIV. Lajos és Colbert 1697. szeptember 27-én kelt levelét, amelyben kifejezték reményüket a két 
ország  közötti  barátság  és  szövetség  tartós  fennmaradásáért,  és  köszönetet  mondtak  Lillieroot 
bárónak a rijswijki béketárgyalások során tanúsított bölcs és éber közvetítéséért. Mindezt d’Avaux 
személyesen is elmondta a svéd uralkodónak.”1552 

Ez nyilvánvalóan csak a francia diplomácia finomságának újabb jele és gesztus 
volt  Svédország felé,  hiszen Lillieroot  Rijswijkben teljes mértékben a szövetségesek 
javára elfogultan végezte feladatát,  holott közvetítőként a pártatlanságot kellett  volna 
szem  előtt  tartania.  Lillieroot  különösen  a  franciák  által  szorgalmazott  különbékék 
megakadályozására törekedett,  többször kapott figyelmeztető leveleket Stockholmból, 
hogy vegye figyelembe a svéd kormány utasításait.1553 

A XI. Károly halála utáni hetekben, hónapokban a svéd politika válaszút előtt 
állt.  Vagy  biztonságpolitikát  folytat  a  tengeri  hatalmak  oldalán,  vagy  pedig 
Franciaországgal  szövetségben  folytatja  terjeszkedő  politikáját.  Az  1697  januártól 
novemberig terjedő időszakban a svéd külpolitika célkitűzéseit újból meghatározták. A 
„csúcsnemesség”  az  expanziós  politika  folytatására  ösztönzött,  feladva  ezzel  Bengt 
Oxenstierna  külpolitikai  rendszerét.  1697  novemberére  a  két  eltérő  orientáltságú 
stockholmi  kormánypárti  frakció  vitái  annyira  elfajultak,  hogy  a  svéd  kormány 
gyakorlatilag a cselekvőképesség határára sodródott, amely elvezetett XII. Károly idő 
előtti nagykorúvá nyilvánításához. Azonban az ifjú svéd uralkodó teljesen az expanziós 
politika uszályába sodródott, amelynek a vezetője IV. Frigyes holstein-gottorpi herceg 
volt,  aki  jövőjét  Franciaország  oldalán  képzelte  el,  és  azt  gondolta,  hogy 
Franciaországgal szövetségben a svéd nagyhatalmi helyzetet a Keleti-tenger térségében 
fenn  lehet  tartani,  sőt  adott  esetben  tovább  is  lehet  fokozni.  Amikor  Svédország 
erőteljes francia támogatással a közvetítőszerep elvállalására törekedett, motivációja a 
dicsőség  mellett  az  volt,  hogy  lehetőség  szerint  elkerülje  a  háborúba  sodródást  a 

1550 TE XV. 277.     
1551 Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m. 235–238.  
1552 TE XV. 277.
1553 Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m. 238–239.      
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szövetségesek oldalán.  A rijswijki béketárgyalások alatt  Stockholmban a francia párt 
egyre  nagyobb  befolyásra  tett  szert,  és  arra  törekedtek,  hogy  a  békeközvetítéssel 
erőteljesen  Franciaország  érdekeit  szolgálják.1554 1702-ben  Bengt  Oxenstierna  egy 
emlékiratában arra figyelmeztetett, amikor politikai végrendeletét papírra vetette, hogy 
az ország katasztrófa felé sodródik, ha a feltétel nélküli terjeszkedés politikáját tovább 
folytatják. Azonban a Traventhalnál és Narvánál elért svéd sikerek után „Kasszandra-
jóslata” visszhang nélkül maradt.  A kancellár  1702-ben bekövetkezett  halála  a végét 
jelentette a nevéhez fűződő külpolitikai koncepciónak.1555  

D’Avaux  1696-ban  kimerítő  és  alapos  elemzést  adott  a  rijswijki  béke  előtti 
külpolitikai helyzetről, az egyes országok követeléseiről, céljairól, hangsúlyozva a svéd 
békeközvetítés  elfogadásának  jelentőségét.  A  helyzetelemzés  jelentős  terjedelemben 
taglalja  a  spanyol  örökség  kérdéskörét,  ezzel  is  alátámasztva,  hogy  ez  a  probléma 
milyen nagy jelentőséggel bírt Európa akkori vezető hatalmai számára.  A nagykövet 
sorait  később  igazolták  a  Rijswijben  elfogadott  békepontok,  melyeket  a  Theatrum 
Europaeum szó szerint  ismeretet.  Mindez arra  utal,  hogy d’Avaux rendkívül  pontos 
információkkal  rendelkezett  a  francia  külpolitika  minden  rezdüléséről,  ami 
személyiségének  jelentőségét  bizonyítja:  egyrészről  svédországi  misszióját  tekintve 
maga is részt vett a külpolitika alakításában, másrészt valószínűsíthető, hogy d’Avaux-t 
mindenről  naprakészen  informálták.  D’Avaux  természetesen  francia  nézőpontból 
szemlélte az eseményeket, így írása nem tekinthető teljességgel objektívnek.

„Most, midőn egész Európában háború dúl, dicsőség illeti a nagy svéd királyt, hogy amikor 
aközött választhat, hogy a keresztény békét támogatja, vagy pedig valamelyik háborúzó fél mellé 
áll,  Őfelsége  a  közvetítő  szerepét  vállalja,  mivel  Őfelsége,  a  svéd  király  óhaja,  hogy  alattvalói 
élvezhessék  a  nyugalmat,  melyet  nekik  adományozott.  A  svéd  királynak  vélhetően  igaza  van, 
amikor nem erőlteti, hogy elfogadják közvetítői szerepét, mivel a szövetségesek láthatóan félnek egy 
olyan gyűléstől, mely lehetőséget nyújthatna Franciaországnak arra, hogy szétválassza őket, mintha 
legalábbis a Legkeresztényibb Királynak csupán az lenne a célja, hogy saját maga javára fordítsa,  
és  hasznot húzzon fegyverei  fölényéből,  vagy hogy ellenségeitől  elnyerje  a hódításaival  arányos 
feltételeket, vagy hogy elkülönítse egymástól a szövetségeseket, azonban a Legkeresztényibb Király 
eloszlatta  a félelmet,  mivel  ellenségeinek kivétel  nélkül  kedvező  feltételeket  ajánlott  fel.  A svéd 
király  tehát  láthatja,  hogy  hasznosan  munkálkodhat  az  egész  kereszténység  nyugalmának 
helyreállításában  egy  igazságos,  észszerű  és  tartós  béke  megteremtésével.  Ez  könnyen 
bebizonyítható,  ha  megvizsgáljuk  a  Franciaország  ellenségeire  vonatkozó  körülményeket.  Az 
Egyesült Tartományok,  mely ehhez az egész háborúhoz okot szolgáltatott  azzal,  hogy segítséget 
nyújtott az orániai hercegnek, hogy megszállja Angliát, vajon kívánhat-e mást, minthogy megújítsa 
a háború kezdetekor Franciaországgal fennálló béke-és kereskedelmi szerződéseit,  és vajon nem 
nyertek-e  már  eleget  azzal,  hogy  elérték  kívánt  céljukat,  és  az  oriániai  herceg  berendezkedett 
Angliában. Ami az orániai  herceget  illeti,  vajon akarhat-e többet a maga részéről,  mint Anglia 
királyának lenni, és ugyan mit kívánhat még, amikor a Legkeresztényibb Király csupán annak a 
visszaszolgáltatását  kéri,  amit  Anglia  a  szigeteken  és  az  amerikai  szárazföldön  elvett  tőle,  és 
ráadásul felajánlja az eme háború miatt felbomlott szerződések helyreállítását. Ami az Egyesült 
Tartományok azon kérését illeti, hogy a határt Spanyol-Németalföldön abba az állapotba helyezzék 
vissza,  ahogyan  azt  a  nijmegeni  szerződésben  szabályozták  akkor  majd  láthatjuk,  hogy  a 
Legkeresztényibb Király ezt a Spanyolországot érintő feltételnél felajánlotta. Ami Spanyolországot 
illeti, elmondható, hogy nem remélhet nagyon jó feltételeket, hiszen hadat üzent Franciaországnak,  
és  elveszítette  öt  legjobb  erődítményét,  hármat  Spanyol-Németalföldön  és  kettőt  Katalóniában, 
valamint  az  ország  nagy  területét.  Franciaország  azonban  hajlandó  mindent  visszaadni,  és 
megelégszik csupán azzal, hogy alakítsák át a fegyverszüneti szerződést békeszerződéssé, mégpedig 
az 1684-es regensburgi fegyverszüneti szerződés szerint, ezáltal helyreállítják a nijmegeni szerződés 
szerinti  határt  Nieuwpoortnál  és  a  tengernél,  a  Meuse  folyónál.  Luxemburg  Franciaországnál  
marad,  mivel  az 1684-es fegyverszünetnél  az Egyesült Tartományok úgy döntött,  hogy átengedi 
Franciaországnak,  mivel  az  25  mérfölddel  a  határ  mögött  fekszik,  és  mivel  ez  a  legésszerűbb 
1554 Más  kérdés,  hogy  Nils  Lillieroot  báró  minden  erejével  megpróbált  gátat  szabni  a  francia 
törekvéseknek, és a stockholmi kormánytöbbség utasításai ellenére Oxenstierna külpolitikai rendszerének 
híve maradt.  
1555 Uo. 254–255.
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kárpótlás, amit a spanyolok adhatnak Franciaország királyának a határon és Spanyol-Németalföld 
szívében fekvő, általa követelt helységekért cserébe. A Legkeresztényibb Király beleegyezett, hogy 
Spanyol-Németalföld teljes felség-és tulajdonjogát illetően maradjon a bajor választófejedelemnél, 
amennyiben  a  spanyol  király  utód  nélkül  halna  meg,  feltéve,  hogy  a  császár  a  maga  részéről 
beleegyezését  adja.  Mivel  azonban  Őfelsége,  a  Legkeresztényibb  Király  megtudta,  hogy  eme 
jelentős ajánlatot meglehetősen rosszindulatúan értelmezték, szívesen beleegyezik, hogy többé ne 
essék róla szó, ha az ellenség nem találja kedvezőnek az ajánlatot. A császár úgy nyilatkozott, hogy  
szerinte felesleges békét kötni, mivel a Legkeresztényibb Király néhány év múlva megszegheti azt, 
amennyiben Spanyolország királya utód nélkül halna meg, és ezért kérte, hogy a Legkeresztényibb 
Király mondjon le erről az örökösödésről. Erre Őfelsége, a Legkeresztényibb Király azt hozhatja 
fel, hogy teljesen értelmetlen lenne emiatt ezreket elpusztulni hagyni, és ha ez így lenne, akkor még  
40 éven át kellene folytatni a háborút, ha a spanyol király olyan sokáig él. És hogy továbbá ennek 
az ügynek semmi köze a jelenlegi háborúhoz, hogy a Franciaország királynéja által tett lemondó 
nyilatkozat semmis, amint az az ebben a tárgyban született írásokból világosan látható, és mégha 
érvényes is lett volna, már hatályát vesztette, mert a spanyolok nem adták át azt az összeget, amit  
bizonyos időn belül meg kellett volna adniuk, ennek ellenére azonban a Legkeresztényibb Király,  
hogy  megmutassa,  milyen  távol  áll  tőle,  hogy  keresse  az  alkalmat  a  háborúskodásra,  és  hogy 
kimutassa  a  svéd  király  iránti  nagyrabecsülését,  felajánlotta,  hogy a  békekötés  után  a  spanyol 
király  által  birtokolt  valamennyi  állam teljes  örökösödését  illetően  aláveti  magát  a svéd  király 
bíráskodásának,  és  hűségesen  végrehajtja  erre  vonatkozó  utasításait.  Bár  az  utolsó  lotaringiai 
herceg visszautasította a nijmegeni szerződésben a javára hozott döntést, a császárnak nincs többé 
joga,  hogy  beleavatkozzon  a  Lotaringiára  vonatkozó  ügyekbe.  Mindazonáltal  Őfelsége,  a 
Legkeresztényibb  Király  ugyanazokat  az  előnyöket  nyújtotta  a  herceg  idősebbik  fia  számára, 
melyeket  a  császár  és  a  Birodalom  beiktatott  a  nijmegeni  szerződésbe,  Saarlouis,  Bitsch  és 
Homburg  kivételével,  melyekért  cserébe  Őfelsége  hasonló  jövedelmű  kiegyenlítésben  akart 
megegyezni.  Ami  a  Birodalmat  illeti,  látható,  hogy  Franciaország  királya  a  jelenlegi  állapotot 
tekintve  nem  kínálhatna  ennél  előnyösebb  vagy  tisztességesebb  feltételeket,  hogy  megőrizze  a 
Franciaország  és  a  Birodalom közötti  nyugalmat,  ha  figyelembe  vesszük  a  Franciaország  által 
átengedett  helységek  helyzetét  és  azokét,  melyekre  hivatkozik.  És  el  kell  ismerni,  hogy  nem 
valószínű, hogy a császár erőszakkal vissza tudná foglalni a három erőd bármelyikét is, melyeket 
Franciaország felajánl, miszerint vagy visszaadja, vagy lerombolja őket. Valószínű, hogy a császár 
még kevésbé lenne elégedett, ha lépésről-lépésre egy gyűlésen vitatták volna meg a békefeltételeket.  
Őfelsége, a Legkeresztényibb Király a jelen béke alapjának tekinti, hogy a vesztfáliai és a nijmegeni 
békék  érvényben  és  hatályban  maradjanak,  továbbá,  hogy  az  1684  augusztus  havában 
Regensburgban megkötött 20 éves fegyverszüneti szerződés alakuljon át végleges békeszerződéssé 
olyan változtatásokkal,  melyek az egész Birodalom számára meggyőző bizonyítékául szolgálnak, 
hogy a Legkeresztényibb Királynak semmilyen hódítás nem áll szándékában, és hogy mind a maga 
részéről, mind utódai részéről helyre akarja állítani és megszilárdítani a császárral, az Államokkal 
és  a  németországi  fejedelmekkel  való  jó  viszonyt.  Elsősorban  Mont  Royalt  és  Trarbachot  kell  
lerombolni és visszaadni annak a választófejedelemnek, akihez tartozik, úgy, hogy soha ne lehessen 
e  két  állás  bármelyikét  is  megerősíteni.  Másodsorban  Fort  Louis  és  Hüningen  minden 
erődítményét,  melyek  a  Rajnán  túl  vannak,  hasonlóképpen  le  kell  rombolni.  Harmadsorban  a 
megerősített  Philippsburgot  Freiburg  erődjével  jelen  állapotában  vissza  kell  adni.  Őfelsége,  a 
Legkeresztényibb Király meggyőződése, hogy a Birodalom minden fejedelme és állama, akik békét  
óhajtanak,  belátják,  hogy  az  egész  Németország  számára  oly  előnyös  ajánlatok  nem  csupán 
Strasbourg városáért és erődjéért nyújtanak kellő kárpótlást, hanem egyúttal annak a hűségnek is  
zálogaként  és  biztosítékaként  szolgálnak,  mellyel  Őfelsége  tökéletes  kapcsolatot  kíván  velük 
fenntartani, és mellyel minden jövőbeni aggodalmat el akar oszlatni. Nem kívánhatnak nagyobb 
bizonyítékot, mint Mont Royal igen fontos erődítményének átengedését, melyet a Legkeresztényibb 
Király majdnem teljesen bevehetetlen állapotban adott vissza, feláldozván ezzel a békéért az erődre 
fordított  hatalmas  költségeket,  és  megszabadítva  a  szomszédos  államokat  az  erőd  miatti 
félelmüktől.  Nem  kevésbé  jelentős  Philippsburg  erődje  sem,  melyet  a  Legkeresztényibb  Király 
csaknem 30 éven át  birtokolt  a  münsteri  békeszerződés  alapján, és  mivel  az utolsó hódítás óta 
nagyon szép erődöket építettek hozzá, ami Őfelsége nagy előnyére szolgálhatna, ha ő nem lenne 
meggyőződve róla, hogy az általa felajánlott békét semelyik részről sem fogják soha megváltoztatni. 
Éppen ezért  is  akarja, mint már mondta,  leromboltatni a Rajnán-túli erődöket,  Fort Louis-t és 
Hüningent, és akarja visszaadni a császárnak Freiburg erődjét, mely semmi kívánnivalót nem hagy 
maga  után,  és  csaknem  bevehetetlen.  Őfelsége,  a  Legkeresztényibb  Király  vissza  akarja  adni  
Heidelberget a pfalzi választófejedelem tulajdonába, valamint Pfalz minden hozzá tartozó területét, 
kijelentve,  hogy  sógornője,  az  orléans-i  hercegnő  jogai,  a  két  utolsó  választófejedelmi  utódlás, 
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nevezetesen apa és  fivér,  legyenek kimondva az említett  Pfalz több területén és  hűbérbirtokán, 
Őfelsége a hercegnőt oly módon kívánja kártalanítani, hogy az említett választófejedelem békében 
birtokolhatja  a  mondott  országot.  Őfelsége  abba  is  beleegyezik,  hogy  azoknál  az  előzetes 
újraegyesítéseknél,  melyek  a  szerződésekben  nincsenek  megerősítve,  nevezzenek  ki  egyik  vagy 
másik részről biztosokat, hogy ismét kivizsgálják azok igazát, akik panaszt vagy feljelentést tesznek 
az újraegyesítések ellen, amennyiben a biztosok nem tudnak megállapodni, Őfelsége a döntést a  
Velencei Köztársaságra bízza. Ami a Duché de deux Ponts Hercegséget illeti, Franciaország királya 
felajánlja, hogy visszaadatja a svéd királynak, úgy ahogyan jelen állapotában van, bár az okiratok 
alapján  úgy  tűnik,  hogy  a  Hercegség  a  Metzi  Püspökségnek  van  alárendelve.  Mivel  a  császár 
tudatta, hogy nem nézné jó szemmel, ha Franciaország királyának tulajdonában maradna Casale, 
Őfelsége,  a  Legkeresztényibb  Király  beleegyezik,  hogy  ezt  az  erődöt  visszaadják  Mantova 
hercegének,  feltéve,  hogy  a  béke  által  megfelelően  biztosítva  lesz,  hogy  az  Ausztria-ház  nem 
kaparinthatja meg, ami egyúttal Itália nyugalmát és biztonságát is szolgálja. Ebből a levezetésből is 
látható,  hogy  Franciaország  javaslatai  annyira  előnyösek  Őfelsége,  a  Legkeresztényibb  Király 
ellenségei számára, amelyeknél jobbat nem is kívánhatnának, és nem is mernének panaszkodni, 
csupán  Strasbourg  városa  miatt,  mivel  kell  valami  ürügy  nekik,  amivel  visszautasíthatják  a 
békekötést.  Csupán  két  dologra  hivatkoznak:  az  egyik,  hogy  Strasbourg  átengedése 
Franciaországnak ellentétes lenne a vesztfáliai békeszerződéssel, a másik pedig, hogy ez a két város  
túlságosan jelentős ahhoz, hogy a Birodalom lemondhasson róla. Le kell rombolni ezt a két érvet, 
amit nagyon könnyen megtehetünk. A vesztfáliai békét mindig szent törvénynek tekintették, amit 
soha nem sértettek meg, ugyanakkor egy egész könyvre való áthágást követtek el ellene. A császár 
megszegte a vesztfáliai  békét Svédország vonatkozásában a lengyelországi  és dániai  háborúban, 
amikor ezt a két Koronát támogatta a megboldogult Károly Gusztáv királlyal szemben, valamint 
Franciaországgal szemben is megszegte a hollandok javára, holott két hónappal azelőtt ünnepélyes 
szerződésben  ígérte  meg,  hogy  nem  avatkozik  be.  Egyetértünk  abban,  hogy  a  vesztfáliai 
békeszerződéseket  úgy  kell  tekinteni,  mint  a  Birodalom  alapvető  törvényét.  Franciaország  így 
tekint  rájuk,  és  a  béke  alapjának  tekinti,  melyek  érvényben  és  hatályban  maradnak  örökre. 
Azonban a béke vagy más fontos ügy érdekében szükséges lehet változtatni valamit a vesztfáliai  
szerződésekben,  mint  ahogy  már  nem  egyszer  előfordult  megkötésük  óta,  anélkül,  hogy 
megsértették  vagy  megszegték  volna  őket.  Nem  beszélve  a  kilencedik  választófejedelemségről, 
melyet  a  császár  a  vesztfáliai  szerződések  tartalma  ellenére  hozott  létre.  Nem  igaz-e,  hogy  a 
wolfenbütteli  hercegek visszakövetelték Braunschweig városát, a münsteri  béke óta hercegségük 
fővárosát,  és  hogy  a  Birodalom  nem  talált  benne  semmi  kivetnivalót,  hogy  visszaadják,  noha 
császári  város  volt.  A  Münsteri  Püspökség  ugyanezt  tette  fővárosával.  A  mainzi 
választófejedelemnek nem lehet a szemére vetni, hogy nem szakították el Braunschweiget, Münstert 
és Erfurtot a Birodalomtól, és hogy ezáltal nem lehet őket összehasonlítani Strasbourggal, amit el  
akarunk idegeníteni. Csupán az első javaslatban van változás a vesztfáliai szerződésben, anélkül, 
hogy szó lenne a megszegéséről, márpedig az, hogy ez a változtatás a Birodalmon belül vagy kívül  
történik,  az  mégiscsak  a  vesztfáliai  szerződés  megújítása,  és  ha  a  császár  megfosztana  egy 
fejedelmet  az  államaitól,  és  a  szerződésnek  megfelelően  egy  másiknak  adná  azokat,  senki  sem 
állítaná, hogy megszegné ezzel a vesztfáliai szerződést. Sőt, azt mondom, hogy egy felosztás kevésbé 
ellentétes a vesztfáliai szerződéssel, mint a fent felsorolt változatlanság, mert ha meggondoljuk a 
háború okait, mely háborút Gusztáv Adolf király vívott a Birodalomban, akkor láthatjuk, hogy az 
csak azért  történt,  hogy megakadályozza azokat a változásokat,  melyeket II. Ferdinánd akart a 
Birodalomban végrehajtani az államok jogainak és szabadságának a rovására, valamint azért, hogy 
helyrehozza a már megtörtént változásokat. Az is látható, hogy az egész münsteri szerződés csupán 
annak a visszaadásáról szól, amit a császár megkaparintott, vagy amit egyik fejedelem a másiktól  
elvett. E szerződés igazi szándéka, hogy a jövőben megakadályozza az ilyenfajta változásokat, és 
hogy gondoskodjon arról,  hogy minden választófejedelem és  minden város maradjon abban az 
állapotban, amilyenbe a vesztfáliai szerződés alapján került. Egyébként ez a szerződés távolról sem 
tiltja  meg  a  Birodalom  felosztását,  amikor  az  a  béke  érdekében  történik,  sőt  fel  is  van  rá 
hatalmazva, hiszen ennek a szerződésnek alapján osztották el Metzet, Toult, Verdunt, a két Elzászt  
és Philippsburgot. Amikor megkötötték a nijmegeni békét, bár a császár támadta Franciaországot  
a vesztfáliai szerződés tartalma miatt, mégis a béke érdekében úgy döntöttek, hogy átengedik neki 
Philippsburgot,  mely  Franciaországhoz  tartozott  a  münsteri  szerződés  alapján,  Franciaország 
pedig cserébe mgkapta Freiburgot,  annak ellenére,  hogy az a császár örökös városa volt,  tehát  
elidegenítették Freiburgot a Birodalomtól, vagyis Freiburgot Philippsburgra cserélték a nijmegeni 
békében,  Strasbourgot  pedig  elcserélték  Philippsburgra,  Freiburgra  és  minden  fent  említett 
államra.  Nem lehet  azt  mondani,  hogy  a  Legkeresztényibb  Király  csupán  hódítás  útján  jutott 
Philippsburghoz,  a  münsteri  szerződés  alapján  kapta  meg,  és  mivel  ezen  utolsó  háború  óta 
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visszafoglalta, visszakapta ősi jogát: mint ahogyan a császár is joggal követelhetné, hogy meg kell  
őrizni Freiburgot, mint örökös várost, ha vissza tudná foglalni, anélkül, hogy bárki is a szemére 
vethetné, hogy a város csupán a hódítás jogán tartozna hozzá. Így tehát elmondhatjuk, hogy meg  
szabad változtatni valamit a szerződésben, ha szükségesnek tartjuk a béke érdekében. Tehát az, 
hogy  Strasbourg  Franciaországhoz  tartozik  nem  olyan  nagy  jelentőségű,  mint  ahogyan  azt  az 
osztrákok  hangoztatják,  ráadásul  ez  a  legrövidebb  és  legegyszerűbb  módja  annak,  hogy  egy 
igazságos  és  tartós  béke  szülessen.  Mellesleg  Strasbourggal  kapcsolatban  megjegyeznék  egy 
körülményt, mely sokkal erősebb jogot ad vissza Franciaországnak, mint Wolfenbüttel hercegét és 
azokét, akik meghódították fővárosaikat: mégpedig azt a körülményt, hogy a Strasbourgot érintő 
változás a lakosság nagy részének egyetértésével történt, és hogy ez az ő javukat szolgálta, mivel a 
háború kitörésekor,  mint  császári  város,  nem tudta  kivonni  magát  a  Birodalom érdekében,  és 
másrészt  pedig  a  helyzet  miatt  ki  volt  téve  a  francia  hadseregnek,  ugyanakkor  elszakítva  a 
Birodalom segítségétől, kellemetlen helyzetbe került. Amikor ez a város ebből a helyzetből kiutat 
keresve  semlegességi  szerződést  kötött  Franciaországgal,  a  császár  azonnal  arra  kényszerítette,  
hogy  szegje  meg,  és  újabb  szerencsétlen  helyzetbe  taszította,  mivel  a  hűtlensége  miatt  kitette  
Franciaország  neheztelésének.  Ha  összehasonlítjuk  a  helyzetét,  amióta  a  jelen  háború  óta 
Franciaországhoz tartozik, akkor nagy különbséget láthatunk az 1672-es állapotához képest, mivel 
azóta  a  legcsekélyebb  kellemetlenséget  sem  tapasztalta.  De  anélkül,  hogy  minden  érvelést  
kifejtenénk, és akár feltételezve, hogy Franciaországnak semmi joga sincs Strasbourghoz, nézzük 
meg, vajon a Legkeresztényibb Király méltányos ellenértéket ad-e. Ehhez meg kell vizsgálnunk az 
ország  nagy  területét  és  azon  erődítményeknek  a  számát,  melyek  a  Legkeresztényibb  Király  
tulajdonában  vannak,  és  melyeket  felajánl,  hogy  visszaadja,  vagy  lerombolja  Strasbourg 
ellenértékeként, mármint Freiburgot, Philippsburgot teljes egészében, Mont Royalt és Trarbachot 
Hüningen és  Fort  Louis  erődítményekkel  a  Rajna túlpartján,  továbbá,  hogy földig  rombolja  a 
Pfalzi Választófejedelemséget és minden más birodalmi államot, melynek birtokában van, valamint 
Pfalz több mint kétharmadáért, mely vitathatatlanul az orléans-i hercegnő tulajdona apja és fivére, 
a két utolsó választófejedelem utódlása révén, és vállalja, hogy kárpótolja az orléans-i hercegnőt. 
Ha mindezt összehasonlítjuk egyetlenegy várossal, Strasbourggal, akkor láthatjuk, hogy a francia 
király  jóval  többet  nyújt  annál,  mint  amit  Strasbourg  ér.  A  méltányosságnak  és  az  őszinte 
békevágynak szellemében  és  annak  érdekében,  hogy  olyan  béke  jöjjön  létre,  mely  mindörökre 
biztosítja Franciaország és a Birodalom biztonságát, a Legkeresztényibb Király inkább megtart 
egyetlenegy várost Franciaországnak, és átenged kettőt Németország részéről, továbbá lerombol oly 
sok erődítményt és várat, visszaad hatalmas területeket. Figyelembe kell venni, hogy Strasbourg 
városa csupán önmagában van, egyedüli város, minden hozzátartozó terület nélkül a francia király 
országainak közepén, és hogy máshoz tartozva soha nem hozhat hasznot, csakúgy, ha azzal kárt 
okoz  Franciaországnak,  továbbá,  hogy  Freiburg  és  Philippsburg  szintén  minden  oldalról  a 
birodalmi területek által van körbevéve, és ennek következtében ez a két erőd másnak semmilyen 
hasznára  nem  válhat,  csupán  a  Birodalom  elleni  háború  esetén.  Látható  tehát,  hogy  a 
Legkeresztényibb Király eltökélt  szándéka, hogy sértetlenül  megóvja  a békét,  és reméli,  hogy a 
császár is él  ezzel  a  lehetőséggel.  Azok,  akik kifogásul  azt  hozták fel,  hogy Strasbourg átjárást  
biztosítana  Franciaországnak  a  Birodalomba,  azok  nem  ismerik  a  térképet,  vagy  pedig  nem 
akarják elismerni, hogy Philippsburg ugyanilyen átjárást biztosít és ráadásul még előnyösebbet is,  
mivel  lejjebb van,  és  ennél  fogva a Birodalom szívében,  hogy Philippsburgból  minden akadály 
nélkül  el  lehet  jutni  Frankföld  síkságaira.  És  mivel  a  Rajnán  túl  van,  ott  nagyon  előnyös 
fegyverraktárakat  és  csapatokat  lehet  fenntartani,  és  végtelenül  előnyösebb  onnan  védekező 
háborút folytatni a Birodalomban, mint Strasbourgból. A császár olyannyira tisztában van ezzel az 
igazsággal és ennek a helynek a jelentőségével, hogy a nijmegeni szerződésben inkább átengedett  
volna egy olyan jelentős örökös várost, mint Freiburg, semmint, hogy átengedje Franciaországnak 
Philippsburgot.  Nem  hiszem,  hogy  ellenvetésként  felhozhatnák,  hogy  Franciaország  királya 
megtámadta a Birodalmat, és hogy vissza kell adnia Strasbourgot, amit húsz évre átengedtek neki a 
négy évvel ezelőtti fegyverszünetben. A császár üzent hadat Franciaországnak 1673-ban, és mégis 
megtartotta a béke által Philippsburgot, amit ebben a háborúban foglalt el Franciaországtól, és bár 
Spanyolország hadat üzent Franciaországnak, a Legkeresztényibb Király hajlandó mégis minden 
helységet  visszaadni,  amit  ettől  a  Koronától  meghódított.  Végül  elmondhatjuk,  hogyha  meg 
akarnánk  vitatni  a  münsteri,  a  nijmegeni,  a  regensburgi  szerződéseket,  akkor  végeláthatatlan 
vitákat keltenénk életre,  melyeknek ezen  szerződések  legutóbbika vetett  véget,  és  inkább újabb 
háborús  ürügyeket  szolgáltatnánk  vele,  semminthogy  megszüntetnénk  őket,  és  olyan  hosszú 
tárgyalásba kezdenénk, mint amilyen a münsteri volt, ahelyett, hogy a javasolt lerombolásokkal és  
a helyreállításokkal,  visszaadásokkal összegyeztetnénk,  amit ez a három szerződés tartalmaz,  és 
mindörökre gondoskodnánk a Birodalom és Franciaország biztonságáról és következésképpen egy 
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állandó jó és tökéletes kapcsolatról.  Amennyiben a svéd király az összes indokláshoz még hozzá 
akar tenni néhány megfontolást, ami őrá vonatkozik, azt találná, hogy az ő érdekét és dicsőségét  
szolgálná,  ha  arra  ösztökélné  Franciaország  ellenségeit,  hogy  fogadják  el  a  békefeltételeket, 
melyeket  Franciaország  nekik kínál.  Az első  megfontolás  az,  hogy az  Ausztria-ház mindig  úgy 
tekint  Franciaországra  és  Svédországra,  mint  egyedüli  akadályokra,  melyek  hajdanán 
megakadályozták, hogy egyetemes monarchiát hozzon létre, és akik hasonló esetben még mindig 
megakadályozhatnák  ezt,  és  mint  egyedüli  hatalmakra,  melyek  fenntarthatják  a  németországi 
fejedelmek szabadságát, akiknek a privilégiumait a császár, akinek a tekintélye egyre jobban nő a 
jelen háborúban, már túlságosan megcsorbította. Így az Ausztria-ház az, amely megfosztja ezt a két 
Koronát a Németországban birtokolt államaitól, és amely kiűzi őket a Birodalomból. Svédország 
nagyobb  veszélyben  van  e  tekintetben,  mint  Franciaország,  mert  Brandenburg  és  Lüneburg 
megmutatták szándékukat Pomerániára és Brémára vonatkozóan. Így tehát e két királynak közös 
érdeke,  hogy  a  császár  ellen  támogassák  egymást  mindenféle  féltékenység  nélkül,  mivel  a 
Birodalom  két  végén  helyezkednek  el,  így  tehát  elmondható,  hogy  Svédország  érdeke,  hogy 
megtartsa Franciaországot jelenlegi jó állapotában, és hogy ne veszítse el a Svéd Korona legrégibb 
és  leghűségesebb  szövetségesét  egy  olyan  uralkodó  miatt,  akinek  csupán  az  a  célja,  hogy 
elhidegüljön a viszony e két nagy király között, azért, hogy ő hasznot húzhasson szétválasztásukból.  
Való  igaz,  hogy  Franciaország  győzedelmeskedett  mindenütt,  Katalóniában,  Itáliában, 
Németországban, Spanyol-Németalföldön, tengeren és szárazföldön egyaránt, de az is igaz, hogy a 
Legkeresztényibb Királynak nagy erőfeszítéseket  kell  tennie,  és  ha egy jelentős csapás érné,  ha 
elveszítene egy fontos csatát, a svéd király aligha tudná mindezt ellensúlyozni, és akkor a francia  
királynak  soha  sem  sikerülne  olyan  egyenlő  békét  kötnie,  mint  amire  jelenleg  képes.  Mivel  a 
Franciaország és Svédország közötti régi egység fenntartása szükségesnek tűnik a Birodalomhoz és 
a császárhoz képest, és ez a szövetség az ellen a dominancia ellen hat, melyet Anglia és Hollandia 
igyekszik létrehozni szoros szövetségük révén a tengeren, azért, hogy tetszésük szerint irányítsák a 
hajózást és a kereskedelmet azzal a szándékkal, hogy minden más nemzetet kiszorítsanak. Amikor 
féltékenység  és  rossz  viszony  uralkodott  Anglia  és  Hollandia  között,  Svédország  biztonságosan 
hajózhatott az egyik tengeri hatalomhoz igazodva, jelen szövetségük után azonban, és ahogyan azt 
Európa  más  uralkodóival  szemben  kihasználják,  a  svéd  király  óvatosságból  nem hagyja,  hogy 
Franciaország  vereséget  szenvedjen  a  tengeren,  azért,  hogy  szükség  esetén  legyen  valamilyen 
hatalom,  melyhez  csatlakozva  fenntarthatja  a  szabad  tengert,  és  megőrizheti  a  biztonságos  és 
korlátlan  hajózás  jogát.  Az  utolsó  szempont,  mely  a  svéd  király  tisztességére  és  dicsőségére 
vonatkozik,  levonható  a  háborút  folytató  uralkodókkal  szembeni  magatartásából,  és  abból, 
ahogyan azok viselkedtek vele szemben. A svéd király rávette Franciaországot, hogy fogadja el a 
közvetítését:  Franciaország  ebbe  azonnal  beleegyezett,  és  elküldte  nagykövetét,  hogy  minél 
hitelesebben biztosítsa  őt,  hogy a svéd közvetítés  révén valóban véget  akar vetni  a  háborúnak. 
Közölte vele a más uralkodókra vonatkozó békefeltételeit, és döntőbírónak a svéd királyt tette meg, 
hogy a különböző vitás kérdésekben állást foglaljon, mint például a Spanyol Királyság öröklésének 
kérdése. A szövetségesek magatartása viszont teljesen ellenkező volt, a svéd király kétszer ajánlotta  
fel közvetítését, azonban mind a kétszer visszautasították, a svéd király közölte velük Franciaország 
békefeltételeit, mire egy részük elutasította azokat, más részük pedig nem is válaszolt, a legkevésbé 
sem vették figyelembe jószándékát, és a legcsekélyebb tisztelet jelét sem mutatták, hogy egy ilyen 
nagy uralkodó vállalja a közvetítést, egyszóval nyilvánvalóvá tették, hogy nem akarják a békét. Az 
is elmondható, hogy a császár és Anglia királya nem értenek egyet a békével, az egyikük azért, mert 
azt akarja, hogy egész Európa lépjen fegyverbe Franciaország királyával szemben, amikor majd 
Spanyolország  királya  meghal,  a  másik  pedig  azért,  mert  attól  fél,  hogy  a  béke  megkötésével  
csökken hatalma Angliában és Hollandiában. Ezek után elmondhatjuk, hogy dicsőség illeti a svéd 
királyt, nagy uralkodóként kell rá tekintenünk és bölcsességére hagyatkoznunk, hogy kiválassza a  
nagyságának és dicsőségének leginkább megfelelő eszközöket.”1556

 14.4 A követutasítások  

Időközben elkészültek a különböző udvarokban a béketárgyalásokra utazó teljhatalmú 
megbízottak  meghatalmazásai.  Ezeknek  a  szövegében  rendkívül  sok  a  hasonlóság, 

1556 D’Avaux  gróf  érvelései  a  Franciaország  által  javasolt  békefeltételekre  vonatkozóan,  1696  
(Raisonnement du Comte d’Avaux sur les conditions de la paix proposées par la France) HHStA RK 
Friedensakten 154. fol. 256–273.   
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nyilvánvalóan  a  korabeli  diplomáciai  gyakorlatnak  megfelelő  „szóvirágok”, 
udvariassági  fordulatok ismétlődnek benne.  Mindegyikben szerepel  a  közös vágy az 
értelmetlen  háború  mielőbbi  lezárására  és  egy  tartós,  szilárd  béke  megteremtésére. 
Ugyanakkor  nagyon  fontos  a  címek  és  rangok  tiszteletben  tartása.  A  követek 
felsorolásából megismerhetjük a béketárgyalásokon főszerepet játszó diplomatákat is. 
Kivétel  nélkül  olyan  diplomatákat  bíztak  meg  hazájuk  képviseletével,  akik  már 
számtalanszor  bizonyították  rátermettségüket,  hazájukhoz való  hűségüket  – amint  az 
majd  a  követutasításokból  ki  is  derül.  Gyakorlatilag  mindegyik  követutasításban 
szerepel  az  a  kitétel,  hogy  minden  fontosabb  döntésnél,  aláírásnál  a  három 
meghatalmazott  közül  legalább  kettőnek  jelen  kell  lennie,  abban  az  esetben,  ha 
harmadik társuk távollét vagy gyengélkedés miatt akadályoztatva lenne.1557

A  császári  követek  megbízatása:  „Mi  Lipót,  Isten  kegyelméből  a  Német-római 
Birodalom császára, Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia 
királya,  Ausztria,  Burgundia,  Brabant,  Stájerország,  Karintia,  Krajna  stb.  hercege,  ezennel 
tudatjuk és megerősítjük, hogy semmit sem óhajtunk buzgóbban, minthogy ezt a jelenlegi háborút, 
amely  már  néhány  éve  folyik,  és  amely  a  kereszténységet  fenyegeti,  olyan  hamar,  ahogy  csak 
lehetséges, lezárjuk, és egy közös akarattal megnevezett helyre békekonferenciát hívjunk össze, és a 
béketárgyalásokat  egymással  miharabb  megkezdjük.  Mi  a  magunk  részéről  mindnyájan  azon 
vagyunk,  hogy  a  kereszténység  számára  nyugalmat  biztosítsunk,  és  hűséggel,  odaadással  és 
tapasztalatunkkal hozzájáruljunk a Szent-római Birodalom gyarapodásához és jólétéhez. Hasonló 
utasításokkal  láttuk  el  rendkívüli  teljhatalommal  felruházott  követeinket,  akiknek  feladata 
Franciaország királyával, XIV. Lajossal akár közvetlenül, akár közvetítők útján béketárgyalásokat 
folytatni annak érdekében, hogy a jelenleg folyó háborút miharabb lezárjuk, és egy jó és szilárd 
békét  kössünk.  Mi  a  három  meghatalmazott  követünknek  teljhatalmat  biztosítunk  teljes 
tekintélyünknél fogva, hogy nevünkben a Legfelségesebb és Legkeresztényibb Királlyal, Lajossal, 
illetve  annak  követeivel  béketárgyalásokat  folytassanak,  és  minden  ehhez  szükséges  eszközt 
felhasználjanak,  megállapodásokat  kössenek,  deklarációkat  és  Pacta  Conventát kicseréljenek.  A 
követek  a  következők:  Kaunitz  gróf,  a  Birodalom  alkancellárja,  Austerlitz  örökös  ura, 

1557 A követutasítások a külpolitikára vonatkozó királyi akarat kifejezésére szolgáltak, királyi parancsok és 
határozatok formájában. Papírra írták, keltezéssel, a király,  valamint az államtitkár vagy egy miniszter 
ellenjegyzésével  és  vastag  pecséttel  ellátva.  A  hajózásra  és  kereskedelemre  vonatkozó  utasításokon 
csupán a király és a tengerészeti miniszter aláírása szerepelt, pecsét nélkül. A követutasítások    egyrészt 
rögzítették  azt  az  irányvonalat,  amelyet  a  nagykövetnek  az  általános  politikára,  a  kereskedelemre,  a 
vallási ügyekre vonatkozóan és alkalomadtán bizonyos egyedi estekben kellett követniük, másrészt pedig 
tájékoztatták  a  nagykövetet  az  általános  európai  helyzetről,  mely  a  követendő  magatartást 
megmagyarázta. Ezenkívül bizonyos gyakorlati adminisztratív szabályokat is előírtak. XIV. Lajos a 17. 
század  vége  felé  megparancsolta,  hogy  minden  visszarendelt  nagykövet  készítsen  jelentést  a 
követségéről: az általa folytatott tárgyalásokról, számoljanak be az ország fő személyiségeiről és magáról  
az  országról.  Recueil  i.  m.  47–48.  Igyekeztem  a  fordítás  során  visszaadni  a  jellegzetes  diplomáciai 
szófordulatokat, a szinte mindegyik követutasításban szereplő általános, jellegzetes megfogalmazásokat, 
mintegy ezzel is érzékeltetve a kor hangulatát. A követutasítások hatalmazták fel a diplomatákat arra,  
hogy teljes  jogú  tárgyalókként  vegyenek  részt  a  béketárgyalásokon  – ezek  adták  meg a  számukra  a 
„jogosítványt”  hazájuk  képviseletére.  Mint  majd  a  protokolláris  résznél  látni  fogjuk,  a  megérkező 
küldötteknek első teendőik közé tartozott a követutasítások bemutatása a svéd közvetítőnek, Lillieroot  
bárónak.
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Birodalmunk titkos tanácsosa,1558 Stratmann gróf, ki Birodalmunk udvari tanácsosa1559 és Johann 
Friederich, Seilern hűbérura, ki ugyancsak Birodalmunk udvari tanácsosa.1560 A három követünk 
közül  kettőnek  mindig  jelen  kell  lennie,  amennyiben  a  harmadik  követünk  valamiért 
akadályoztatva lenne. Továbbá felhatalmazást adtunk arra, hogy az aláírást megfelelő formában és 
időben  megejtsék.  Mi  hitünkkel  és  erőnkkel  ezt  a  megbízatást  megerősítettük,  és  császári 
pecsétünkkel lepecsételtük. 
Kiadva a mi császári városunkban, Bécsben 1697. február 3-án. Lipót
Őcsászári Fensége személyes parancsára Kaspar Florentin Consbruch.” 1561

Kaunitz, Stratmann és Seilern személyében a császár már többször bizonyított 
diplomatákat  küldött  Rijswijkbe,  akik  mindnyájan  rendelkeztek  olyan  külön 
kompetenciákkal  is,  amelyek  szükségesek  voltak  a  béketárgyalások  sikeres 

1558 Dominik Andreas von Kaunitz morva nemesi családból származott. Roll, C.: Schatten i. m. 74. Apja 
Leopold Wilhelm von Kaunitz gróf (1614–1655), anyja pedig Mária Eleonóra von Dietrichstein (1623–
1687). Kaunitz ifjúkorában bejárta Itáliát, Franciaországot és Svájcot, majd ezután nemsokára császári  
kamarássá  nevezték  ki.  1682-től  a  Bécs  és  München közötti  diplomáciai  kapcsolatokért  volt  felelős, 
amelynek  sikeres  lezárása  volt  az  Augsburgi  Szövetség.  Ezután  1687-ben  Londonban,  1687/88-ban 
Kölnben,  1688/89-ben  Münchenben,  1694-től  1697-ig  pedig  Hágában  volt  követ,  ahol  is  a  rijswijki 
császári tárgyaló delegáció tagja lett. Már 1687-ben a Titkos Tanács tagjává nevezték ki. Még hollandiai  
tartózkodása alatt 1696. június 19-én az 1695 decemberében elhunyt Windischgrätz utódaként birodalmi 
alkancellári  kinevezést  kapott,  amely funkciót 1698. január 9-től  töltötte be.  Bécsben halt  meg 1705.  
január 11-én.  Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 198–199. A három rijswijki császári diplomata 
közül ő volt a legmagasabb rangú, és ebből kifolyólag a delegáció vezetője is egyben. Az 1690-es évek 
elején kisebb konfliktusba került Kinskyvel,  amelyet  el  kellett simítani annak érdekében, hogy fontos 
posztokat tölthessen be a császári diplomáciában. Azonban Kinsky továbbra is intrikált Kaunitz ellen, 
többek között meg akarta akadályozni birodalmi alkancellári kinevezését is. Roll, C.: Schatten i. m. 74–
75.
1559 Johann Heinrich von Stratmann gróf apja, Theodor Althet Heinrich von Stratmann, a későbbi osztrák 
udvari  kancellár  és  diplomata,  aki  közreműködött  a  nijmegeni  béketárgyalásokon  is.  Sienell,  S.:  Die 
Geheime Konferenz i. m. 178–179. Az ifj. Stratmann már 1693 óta betöltötte Hágában a császári követi 
posztot, és a rijswijki kongresszus befejezését követően is ott maradt 1698-ig. Stratmann élénk levelezést  
folytatott apjával és korának számos jelentős államférfijával. Roll, C.: Schatten i. m. 75.
1560 Johann  Friedrich  von  Seilern  (1645/46–1715)  1645-ben  vagy  1646-ban  született  a  badeni 
Ladenburgban  egy  polgári  származású  kelmefestő  fiaként.  Elemi  iskolai  tanulmányait  Heidelbergben 
végezte, majd 1661-ben beiratkozott a Heidelbergi Egyetemre, mielőtt tanulmányait Franciaországban és 
Itáliában folytatta. 1666 júniusában könyvtárosként és fordítóként a pfalzi választófejedelem szolgálatába 
lépett.  Már  1667-ben  kinevezték  kamaratitkárnak,  pfalzi  választófejedelmi  tanácsosnak,  illetve 
kormánytanácsosnak  és  titkos  államtitkárnak.  Ezután  különböző  diplomáciai  küldetéseket  teljesített 
Dániában és többször Bécsben. Miután azonban 1675-ben Pfalzban kegyvesztett  lett, és letartóztatták, 
1676-ban  Bécsbe  költözött,  ahol  áttért  a  katolikus  hitre,  és  a  császár  szolgálatába  lépett.  Már  1676 
szeptemberében  elkísérte  Kinskyt  és  Stratmannt  követségi  titkárként  a  nijmegeni  béketárgyalásokra. 
Nijmegenből  való visszatérése  után 1680-ban a Spanyolországba kiküldött  Otto Heinrich von Granát 
kísérte el, akit 1682-ben Brüsszelbe is követett. Ezután Párizsba kellett volna utaznia, hogy a császár  
párizsi rezidenseként képviselje Bécs érdekeit, azonban pontosan a francia fővárosba való utazása előtt 
támadták  meg  francia  csapatok  Luxemburgot  és  Philippsburgot,  ezért  ehelyett  1682  októberében 
beiktatták a Birodalmi Udvari Tanács tagjai közé. Egy rövid magyarországi utazás után 1685 januárja és 
szeptembere között Párizsban tartózkodott, majd miután belekeveredett a pfalzi örökösödési vitába, ezért 
újra Heidelbergbe utazott. Ezzel a vitával összefüggésben ismét a pfalzi választófejedelem megbízásából  
1687 májusától Rómában időzött, ahol megkísérelte rávenni a pápát, hogy töltsön be közvetítő szerepet  
ebben az  ügyben.  1688 nyarától  császári  konkomisszár a  regensburgi  birodalmi  gyűlésen,  ahol  1702 
novemberéig folyamatosan tevékenykedett,  eltekintve a rijswijki béketárgyalásokon betöltött közvetítő 
szerepétől.  Seilern rijswijki szerepéről  Franz Stanglica osztrák történész úgy vélekedett  hogy „nélküle 
Kaunitz és Stratmann nem nőtt volna fel a franciákhoz”. Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 208–
209. Regensburgi tapasztalatai miatt meghívást kapott a Titkos Konferencia üléseire, jóllehet nem töltött 
be igazán magasrangú hivatalt  az  udvarnál.  1696 őszén a vallási  viszonyok rendezésének kérdésével  
összefüggésben  a  Franciaországtól  visszaszolgáltatandó  területeken  vett  részt  a  Titkos  Konferencia 
ülésein.  Roll,  C.:  Schatten i.  m. 76. A Titkos Konferencia ülésein 1703. január 26-ig mutatható ki  a 
jelenléte. 1703-ban megfogalmazta a Pactum mutuae successionist, amely a Pragmatica Sanctio (1713) 
alapját  képezte.  1705-ben I.  József  kinevezte Bucellini  utódaként  osztrák  udvari  kancellárnak,  amely 
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megvívásához.  Kaunitz  saját  tapasztalatból  jól  ismerte  a  háború  előtti  és  alatti 
szövetségi hadipolitikát és a császár szövetségi politikáját. Stratmann kiválóan tisztában 
volt  Hollandia  belső  viszonyaival,  apjától  pedig  számos,  addig  ismeretlen  részletet 
tudott meg a Nagy Szövetség létrejöttének körülményeiről és annak titkos cikkelyéről. 
Seilern a birodalmi  jog kiváló szakértője  volt,  és regensburgi  tapasztalatai  révén jól 
tudott  bánni  a  birodalmi  rendekkel,  megértette  azok  problémáit,  ráadásul  ő  már  a 
nijmegeni  békekonferencián  is  ott  volt,  így  kellő  információkkal  rendelkezett  arról, 
mennyi  nehézséget  és  csapdát  rejthet  magában  egy  ilyen  békekongresszus.  A 
követeknek szóló február 5-i instrukció hangsúlyozza: „Ami pedig a béketárgyalások 
módjára vonatkozik, arra legyen példa a nijmegeni, amelyet harmadik követünk, Seilern 
báró már jól ismer.” Az, hogy I. Lipót ilyen magasan kvalifikált diplomatákat küldött 
Rijswijkbe,  azt  mutatja,  hogy  a  bécsi  udvar  nagy  jelentőséget  tulajdonított  a 
békekongresszusnak. A császári  követek között  egyértelműen Kaunitz  volt  a vezető, 
aminek ősi nemesi származása és az udvarnál betöltött pozíciója volt az oka, továbbá 
családi kapcsolatai is: unokaöccse volt a hivatalban levő főudvarmesternek, Ferdinand 
von  Dietrichstein  hercegnek  (1636–1698).  A  három  teljhatalmú  megbízott 
(Plenipotentiarii) között  nagyjából  megvolt  az összhang, habár Kaunitz többször tett 
gúnyos megjegyzéseket Seilernre:  „Seilernnek határozottan balszerencséje van, mivel  
számos miniszter meglehetősen rossz szemmel néz rá, amelyre tárgyalási módja minden  
okot meg is ad, noha nem kétséges, hogy jót akar.”1562 

A  béketárgyalásokon  követendő  taktikát  a  három császári  követ  számára  az 
1697. február 5-i instrukció szabta meg. Azonban ebben nem fogalmaztak meg konkrét 
stratégiát,  hanem  inkább  csak  általános  célokat,  szabad  „játékteret”  hagyva  a 
diplomaták  eszességének,  találékonyságának.  Az  instrukciót  császári  utasítások 
egészítették  ki,  amelyek  azonban  viszonylag  ritkán  érkeztek  a  követek  számára, 
általában  a  követek  több  jelentésére  jött  egy  császári  válaszleirat  (rescriptum).  Új 
utasítások  küldésének  ugyanis  csak  akkor  volt  értelme,  ha  a  követekkel  feladataik 
változását  közölték,  vagy  pedig  a  követek  által  feltett  kérdéseket  válaszolta  meg  a 
császári  udvar.  Mivel  azonban  I.  Lipót  egyetlen  pillanatra  sem  állt  el  az  összes 
újraegyesített  terület  visszaszerzésének szándékától,  gyakoribb  utasítások 
szükségessége nem merült fel.1563

tisztség viselése közben érte a halál 1715. január 8-án Bécsben. Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 
209. Seilern Kinsky bizalmasaként tanult, éles elméjű, a német birodalmi jog minden egyes szegletében  
jártas, de a formai kitérők és kétértelműség felé hajló jogász volt, akit áttérése miatt protestáns részről  
bizonyos bizalmatlanság vett körül. Redlich, O.: Weltmacht i. m. 371.   
1561 TE XV. 154–155. Caspar Florentin von Consbruch (1655–1711), a Birodalmi Kancellária titkára. Der 
Friede  i.  m.  324.  Consbruch  Bielefeldben  született  hivatalnoki  családból,  amely  meghatározta  az  ő 
későbbi  pályafutását  is.  Tanulmányait  Osnabrückben  és  Marburgban  végezte.  Az  1670-es  évektől  a 
későbbi udvari kancellár, Theodor Althet Heinrich von Stratmann magántitkára, akit elkisért Nijmegenbe, 
Kölnbe, Regensburgba és  Majna-Frankfurtba is.  1683 kora őszén már Franz  Andreas  von Rosenberg 
kiséretében  található,  aki  magával  vitte  a  rajnai  választófejedelemmel  folytatott  tárgyalásaira  a 
töröksegéllyel  kapcsolatban.  1684  nyarán  rövidebb  időt  töltött  a  brandenburgi  udvarnál,  majd  1684. 
október 13-án került Johann Probst utódaként a Birodalmi Udvari Kancellária latin expedíciójához. 1686 
júniusában Probst halála után az anyagilag jóval jövedelmezőbb német expedíció titkára lett, amelynek az 
elkövetkező 25 évben meghatározó munkatársává vált, számos fogalmazványt,  véleményt,  referátumot 
készített.  Az 1680-as évek második felétől az alkalmatlan Franz Winand von Bertram helyett  számos 
esetben részt vett a latin expedíció munkájában is. Sienell, S.: Die Geheime Konferenz i. m. 252–255.     
1562 Roll,  C.:  Schatten  i.  m.   76–77.  Kaunitz,  Stratmann  és  Seilern  1697.  május  9-én  érkezett  meg 
Rijswijkbe, és 1697. október 30-án indultak vissza Bécsbe. Repertorium i. m. 153.  
1563 Roll, C.:  Schatten i. m. 77. A császári követek Hollandiából hetente egyszer vagy kétszer küldték 
jelentéseiket  Bécsbe,  a  béketárgyalások  fontosabb  szakaszaiban  gyakrabban,  rendszerint  azok után  a 
megbeszélések  után,  amelyek  szerdánként  és  szombatonként  zajlottak Rijswijkben. A követjelentések 
három,  egymástól  jól  megkülönböztethető  típusba  sorolhatók.  Az első típusba  tartoztak  a  császárnak 
címzett, a titkár saját kezűleg írt, és mind a három követ által aláírt beszámolók (relatio combinata). Ezek 
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A francia  követek  megbízatása:  „Mi  Lajos,  Isten  kegyelméből  Franciaország  és 
Navarra királya, mindenkinek szíves üdvözletünk, kik jelen dokumentumunkat olvassák. Semmit 
sem óhajtunk buzgóbban, mint azt, hogy ezt a jelenlegi háborút, amely annyi szenvedést okozott a  
kereszténységnek, jó és üdvös békével zárjuk le. Olyan békével, amelyet szeretett bátyánk, a svéd 
király közvetítésével kötünk meg. Éppen ideje, hogy véget vessünk sok, valaha gazdag tartomány 
pusztává  válásának,  megakadályozzuk  olyan  sok  keresztény  vér  értelmetlen  elfolyását.  A 
béketárgyalásokon  való  képviseletünkkel  megbízzuk  a  következő  személyeket,  akik  már 
számtalanszor  bizonyították  hozzánk  való  hűségüket:  Harlay  de  Bonneuil  urat,  titkos 
államtanácsosunkat,  Cély  grófját,1564 Verjus  urat,  Crécy  grófját,  Courcy  hűbérurát,  Boulay, 
Menillet  és  más  egyéb helységek urát,1565 és  de Callières  urat,  Rochelay  és  Gigny urát.1566 Ők 
jelenleg már Delft városában tartózkodnak, és már eddig is számtalan szolgálatot tettek nekünk 
különböző nehéz ügyekben, így bizalmunk irántuk töretlen. Teljhatalmat helyezünk kezeikbe, hogy 
a mondott Delft városában a mi követeink legyenek, és a békét megkössék a mi nagyon szeretett 
testvérünkkel a római császárral, a mi nagyon szeretett testvérünkkel a Katolikus Királlyal, a mi 
nagyon szeretett és nagyra tartott barátainkkal, az Egyesült Hollandia államaival, továbbá a velük 
szövetséges fejedelmekkel. 

a  három  császári  diplomata  hivatalos  jelentéseit  tartalmazták  a  császárnak,  amelyben  beszámoltak  a 
béketárgyalások előrehaladásának menetéről, különmegbízásokról, a békekongresszus hangulatáról, az ott 
elhangzott véleményekről.  A második típust ugyancsak a császárnak címezték, és a titkár írta,  ezeket  
azonban csak Kaunitz írta alá (relatio separata). Ezek Kaunitz kiegészítéseit tartalmazták, időnként pedig 
közléseket azokról a történésekről, amelyek a relatio combinata megírása óta történtek. A harmadik típust 
Kaunitz Kinskynek szóló, saját kezűleg írt jelentései alkották (relatio privata). A  relatio separata és a 
relatio  privata esetében  tehát  kettős  jelentésről  van  szó.  Az  egyik  a  Kaunitz  által  aláírt  példány 
(separata), a másik pedig egy nem aláírt másolat, amihez azonban mellékelve van Kaunitz Kinskynek 
sajátkezűleg  írt,  bizalmas  levele  (privata).  A  Kinskyhez  írt  kettős  levelekkel  Kaunitz  minden 
valószínűség szerint azt akarta elérni, hogy Kinsky ezeket csakugyan megkapja. A számos jelentésből 
továbbá az is kiderül, hogy Stratmann és Seilern ugyancsak folytatott Kinskyvel saját levelezést. Uo. 77–
79.
1564 Nicolas-Auguste  de Harlay  de Bonneuil,  Cély gróf  (meghalt  1704-ben),  francia  államtanácsos  és 
diplomata,  aki  mellesleg  Louis  Boucherat  (1616–1699)  államkancellár  veje  is  volt.  Der  Friede  von 
Rijswijk i. m. 326., Bluche, F.: Louis XIV. i. m. 1004., Bérenger, J: Die Politik i. m. 104., Petitfils, J-C.: 
Louis XIV. i. m. 734. A harmadik számú francia tárgyaló, Harlay-Bonneuil élénk levelezést folytatott  
Louis  Phélypeaux  tengerészeti  államtitkárral  az  afrikai  (Szenegál  és  Guinea),  az  indiai  francia 
kereskedelmi ügynökségekre, valamint a kanadai francia érdekeltségekre vonatkozóan. www. diplomatie. 
gouv. fr. 2009. 01. 27.
1565 Louis de Verjus, Crécy grófja (1629–1709) 1629-ben született Párizsban. Államtanácsos, 1679-ben a 
Francia Akadémia tagja lett. A rijswijki béketárgyalásokon Callières mögött a francia küldöttség második 
számú teljhatalmú megbízottja volt.  1709. december 13-án halt  meg.  www. en. wikipedia.  org /wiki/  
Louis de Verjus. 2009. 01. 26.
1566 François  de  Callières,  Rochelay és  Gigny ura  (1645–1717)  1645.  május  14-én  született  az  alsó-
normandiai Thorigny-sur-Vire-ben. Apja Jacques de Callières cherbourgi kormányzó. Az ifj. Callières 22 
éves korában kapta első megbízatását Longueville hercegtől, aki Lengyelországba küldte azzal a céllal,  
hogy ott  elősegítse  Saint-Pol  grófjának  lengyel  királlyá  való  megválasztását,  aki  Longueville  herceg  
rokona volt. A szerencsétlen sorsú gróf azonban a Rajnán való átkelés során vízbe fulladt, így Callières 
küldetése  értelmét  vesztette.  Ezután  Callières-t  II.  Károly  Emánuel  savoyai  herceg  bízta  meg,  hogy 
segítsen tető alá hozni egy francia–savoyai szövetséget, azonban a herceg halála mindezt meghiúsította, 
ennek ellenére Savoya Bajorországba küldött követeként részt vett azokon a tárgyalásokon, amelyek arra 
irányultak, hogy egy bajor hercegnő legyen a Grand Dauphin felesége. Callières 1689. december 23-án a 
Francia  Akadémia  tagja  lett,  mégpedig  egy  XIV.  Lajosról  írt  dicshimnusza  kapcsán.  Diplomáciai 
tevékenységének  csúcspontját  kétségtelenül  a  rijswijki  béketárgyalásokon  való  első  számú  francia 
meghatalmazotti feladata jelentette, amelynek már a megelőző titkos megbeszélésein is aktívan részt vett. 
Mivel nem volt családja, végrendeletében a párizsi Rue Saint Augustin utcában levő, francia, itáliai és  
holland  festményekkel  gazdagon  díszített  házát  és  vagyona  nagy  részét  Párizs  szegényeire  hagyta. 
Callières 1717. március 5-én hunyt el Párizsban. Élete fő művének a rijswijki béke mellett az 1716-ban 
írt,  Az uralkodókkal  való  tárgyalás  módjáról (De la maniére  de nēgocier  avec  les  souverains)  című 
könyve tekinthető, amely alapvetően a rijswijki béke tárgyalásain szerzett tapasztalataira épül, és amely a 
18. század diplomáciai  kézikönyvévé vált. Másik könyve,  A világ tudományáról,  valamint az élethez  
szükséges hasznos ismeretekről azonban csaknem teljesen feledésbe  merült.  www. en. wikipedia.  org 
/wiki/ François de Callières. 2009. 01. 26. 
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 Kiadva:  1697.  február 25.  Versailles,  uralkodásunk  54.  évében,  királyi  parancsunkra  és  nagy 
pecsétünkkel ellátva.”1567

A  Theatrum  Europaeum hitelességének  újabb  alátámasztására  érdemes 
összevetni a Theatrum Europaeumban található követmegbízást a bécsi Haus-, Hof-und 
Staatsarchivban  található  követmegbízás  szövegével:  „Mi  Lajos,  Isten  kegyelméből 
Franciaország és Navarra királya, semmit nem kívánunk jobban, minthogy egy szerencsés békével  
befejeződjön a kereszténységet  sújtó jelenlegi háború, és hogy a mi  hőn szeretett  és igen drága 
fivérünk, a svéd király közvetítésével Delft és Hága városában minden fél által szükségesnek tartott  
tárgyalásokat rendezzenek. Legfőbb vágyunk és óhajunk, hogy az isteni gondviselés segítségével 
véget vessünk oly sok tartomány pusztulásának és a temérdek keresztény vér kiontásának, éppen 
ezért  megbízzuk  szeretett  Harlay  de  Bonneuil  államtanácsosunkat,  szeretett  Verjus  Comte  de 
Crécyt,  Courcy báróját,  szintén szeretett  de Callières  de la  Rochelay és  Gigny urat,  akikben a 
Királyságunkon  belül  és  kívül  egyaránt  megbízunk,  és  akiknek  képességeiről  és  hűségükről 
korábban megbizonyosodtunk, és ennél az oknál fogva megparancsoljuk a mondott uraknak, mint 
küldötteinknek  jelen  saját  kezűleg  írott  teljhatalmú  megbízólevelünkkel  és  különleges 
felhatalmazásunkkal, hogy rendkívüli és teljhatalmú békeköveteinkként folytassanak tárgyalásokat 
Delft városában, ahol jelenleg tartózkodnak, akár közvetlenül vagy akár közvetítő követek révén a 
Német-római  Birodalom  államainak  és  választófejedelemségeinek  minisztereivel  és  teljhatalmú 
nagyköveteivel, továbbá, hogy ott fejtsék ki azokat a módozatokat, melyek révén ki lehet békíteni a 
jelenleg köztünk és a mondott Birodalom között folyó háborút okozó nézeteltéréseket és vitákat. Az 
említett  teljhatalmú  követuraknak,  mindhármójuknak  együtt  vagy  betegség,  vagy  egyéb 
akadályoztatás  miatti  távollét  esetében  kettőnek  vagy  akár  csak  egyiküknek  jogában  áll 
megállapodásokat  elfogadni,  megkötni,  aláírni  a  jó  és  tartós  béke  érdekében  ugyanazzal  a 
hatalommal, ahogyan mi tennénk, ha személyesen lennénk jelen a tárgyalásokon. Kelt Versailles-
ban 1697-ben, uralkodásunk 55. esztendejében, június 9-én.”1568

A rijswijki békekongresszusra utazó francia meghatalmazottak instrukciójának 
bevezetését  Arnauld  de  Pomponne  külügyi  államtitkár  fogalmazta  meg.  „A háború 
folytatása Franciaország számára kevesebb hátránnyal járna, mint ellenségei számára.  
A Királyság még mindig képes arra, hogy hosszabb háborút vívjon, azonban Őfelsége a  
kereszténység  általános  békéje  és  nyugalma  érdekében  bizonyos  erődítményeket  
hajlandó visszaszolgáltatni a szövetségeseknek, elkerülve ezzel a még bizonyosan több  
évig tartó hiábavaló vérontást, mivel a szövetségeseknek nincs elegendő erejük ahhoz,  
hogy  ezeket  az  erődítményeket  bevegyék.  Őfelsége  tartós  békét  akar,  és  alattvalói  
nyugalmát és hasznát mindenek fölé helyezi. Ezért Őfelsége hajlandó feláldozni saját  
érdekeit és előnyeit, hogy a szövetségesekkel békét tudjon kötni, amely béke a háború  
folytatása  esetén  nem  valósulhatna  meg”.  Gyakorlatilag  Franciaország  egy  sereg 
engedményt  tett.  Az instrukció  értelmében  már  a  béketárgyalások  megkezdése  előtt 
lemondtak az újraegyesítésekről: „A metzi, a besançoni és a breisachi Felső Tanács által 
végrehajtott  újraegyesítések  a  béke  egyik  fő  akadályát  jelentik,  ezért  Hollandia 
meghatalmazottai  ezeknek  eltörléséről  egy  előzetes  megállapodást  akartak  beiktatni, 
amelyet Őfelsége a béke érdekében hajlandó volt megtenni, ezért ezekről a pontokról a 
továbbiakban már nem kell tárgyalni.”1569 

A  Theatrum  Europaeum részletesen  beszámol  a  francia  küldöttség 
megérkezéséről  Rijswijkbe,  amely  a  leírás  során  meglehetősen  kellemes  lehetett  a 
követség  tagjainak,  hiszen  a  spanyol-németalföldi  területeken  áthaladva  mindenhol 
megadták nekik a francia nagyhatalomnak és a saját rangjuknak kijáró tiszteletet:  „A 
francia követek, de Harlay, de Crécy és de Callières, március 2-án indultak útnak a francia királyi 
1567 TE XV. 155–156. 
1568 Az  aláírók  XIV.  Lajos  és  Colbert,  és  a  nagy  sárga  viaszpecséttel  pecsételték  le.  Francia 
követmegbízások HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 13–16. A két forrás között az aláírás dátumában 
van különbség: a levéltári forrás csak június 9-re dátumozza, míg a Theatrum Europaumban ez az időpont 
február 25. A június 9-i dátum mindenképpen hibás, hiszen a francia követeknek megbízóleveleiket már 
jóval korábban be kellett mutatniuk a május 9-én kezdődő béketárgyalásokra a svéd közvetítőnek. Talán 
az eredeti okirat másolása során történhetett tévedés.
1569 Bérenger, J.: Die Politik i. m. 94–95.   
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udvarból, miután kiállították számukra a megfelelő útiokmányokat. 8-án megérkeztek Brüsszelbe,  
ahol 3 napig tartózkodtak, 11-én Kortrijkba, 12-én pedig Deinzébe. Itt 13-án fregattra szálltak, és 
délután 3 óra felé háromszoros ágyúlövés közepette Gentben kötöttek ki. Itt a brugge-i kapunál 
szálltak partra, és három hintóval szállították őket a részükre előkészített szálláshelyükre, ahol a 
Városi Tanács négy tagja fogadta őket. A Tanács tagjai az ilyenkor szokásos ajándékokkal rótták le 
tiszteletüket  előttük.  A  francia  követek  három  nap  múlva  Dordrechtbe  érkeztek,  majd  18-án 
eljutottak Delftbe, ahol a szállásukat de Callières készítette elő.”1570 

Az angol követek megbízatása: „III. Vilmos,  Isten kegyelméből Nagy-Britannia és 
Írország  királya.  Üdvözletünk  mindenkinek,  ki  jelen  levelünket  látja  vagy  olvassa.  Legfőbb 
vágyunk, hogy a Felséges és Nagyhatalmú testvérünk, a svéd király közvetítésével egy olyan békét 
hozzunk tető alá, mely hosszú ideig biztosítja Európa nyugalmát. Ennek a békének a megkötésére 
teljhatalmú megbízottunkká nevezzük ki Thomas Comte de Pembroke,1571 Edward Vicomte  de 
Villiers,1572 Robert Seignr. de Lexington és Joseph Williamson urakat,1573 akiknek felhatalmazást 
adunk  a  béketárgyalások  lefolytatására  és  Franciaország  királyával  egy  barátságos  béke 
megkötésére. 
Kiadva: 1697. február 6. kensingtoni királyi palota, uralkodásunk kilencedik évében. 
Guilaume de Roy”1574

A spanyol követek megbízatása: „Mi II. Károly, Isten kegyelméből Spanyolország 
királya,  közzétesszük  és  tudatjuk,  hogy  semmit  sem  óhajtunk  buzgóbban,  mint  véget  vetni  a 
jelenleg  folyó  véres  háborúnak,  és  azt  látni,  hogy  a  kereszténységet  egy  tartós  és  szilárd  béke 
forrasztja  egybe.  Minden  jóakaratunkkal  segíteni  fogunk  a  Felséges  és  Nagyhatalmú  Károly 
hercegnek, Svédország királyának, aki felvállalta a békeközvetítő hivatalát, hogy erőfeszítéseit az 
általános  nyugalom  megteremtése  érdekében  siker  koronázza.  Amikor  megtudtuk,  hogy 
Rijswijkben  alkalmas  és  minden  szempontból  megfelelő  helyet  találtak  a  béketárgyalások 
lebonyolítására, haladéktalanul kineveztük követeinknek Don Francisco Bernardo de Quirost, a mi  
Kasztíliai  Titkos Tanácsunkból,  aki  egyben az  Egyesült  Hollandiában követünk is,1575 és  Louis 
Alexander  Scockaertot,  Tirimont  grófját,  az  Államtanács  tagját,  aki  egyben titkos  tanácsosunk 
Flandriában,1576 egészen megbízva a hűségükben, okosságukban és tapasztalatukban. Megbíztuk 

1570 TE XV. 149. Callières, Crécy és Harlay 1697. március 19-én érkeztek meg Hollandiába, és Harlay 
1697. december 1-én, míg Callières és Crécy 1698. január 8-án indult vissza Párizsba. Repertorium i. m. 
226.  
1571 Thomas Herbert, Earl of Pembroke, angol diplomata. Der Friede von Rijswijk i. m. 329.
1572 Edward Villiers, Earl of Jersey, angol diplomata. Uo. 331.
1573 Joseph Williamson, angol diplomata. Uo.
1574 TE XV. 156. 
1575 Don Fernando Bernardo de Quiros, spanyol diplomata (meghalt 1709-ben Hágában). Don Francisco 
Bernardo de Quiros, korábban hágai spanyol követ, aki mindig radikális spanyol álláspontot képviselt, és 
semmilyen engedményre  nem volt hajlandó egészen Barcelona elestéig.  Nagy riválisa volt  a rijswijki 
spanyol  békeküldöttség  vezető  helyének  betöltéséért  Jan  van  Brouchoven  Bergeyck  gróf,  spanyol-
németalföldi  államférfi.  1696  október  végén  a  küszöbönálló  békekongresszusra  kinevezték  első 
meghatalmazott követnek Quirost. De Schryver, R.: Die Spanischen Niederlande i. m. 184–185.
1576 Louis Alexander Scockaert, Tirimont gróf (1644–1725), spanyol–németalföldi államférfi. Der Friede 
von  Rijswijk  i.  m.  330.  A  második  rijswijki  követ  pedig  a  spanyol-németalföldi  államférfi,  Louis 
Alexander Scockaert von Tirimont gróf lett, akit mellesleg „kis rókának” becéztek. Tirimont a brüsszeli 
Államtanács tagja volt és Bergeyck elkötelezett híve. Már hagyománnyá kezdett válni, hogy a spanyol–
francia béketárgyalásokra egy dél-németalföldit is küldenek a spanyol tárgyaló delegációba, ez történt 
Aachenben  és  Nijmegenben,  és  ez  fog  majd  történni  Utrechtben  is.  Tirimont  egy  több  mint  450 
fólióoldalból  álló  naplót  vezetett  a  béketárgyalásokról,  1697.  február  19-től  kezdve  egészen  1697. 
november  7-ig.  A  spanyol  követ  gondosan  feljegyzett  minden  találkozást,  látogatást,  megbeszélést. 
Tirimont a béketárgyalásokat úgy élte meg, mint egy állandó ide-oda futkosást, és ugyanannak a spanyol 
álláspontnak  a  szüntelen  ismételgetését.  Tirimont  naplójából  kiderül,  hogy  az  utolsó  háborús  évben,  
1697-ben a spanyol követeket a tengeri hatalmak követei cserbenhagyták, kevés érdeklődést tanúsítottak 
irántuk,  noha  nekik  szüntelenül  követelniük  kellett  az  újraegyesítések  visszaadását,  és  mindenben 
támogatniuk kellett őket. Tirimont már 1697. február 21-én megmondta Lillierootnak, hogy a nijmegeni  
béke óta történt újraegyesítések csorbítatlan visszaadása nélkül nincs értelme miről beszélni.  A napló 
szerint a franciák a béketárgyalásokon végig halogató taktikát folytattak. Tirimont feljegyezte,  hogy a 
franciák  minden  pontban  sok  panaszt  fogalmaztak  meg,  és  az  újraegyesítések  egész  kérdéskörét,  
problematikáját  egy  másik konferenciára  igyekeztek  kitolni,  és  ismételten  egyenértékű  helyet  akartak 
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őket,  és  megparancsoltuk nekik,  hogy Rijswijkben minden lehetséges  módon béketárgyalásokat 
folytassanak a mi fenséges és nagyhatalmú szövetségeseinkkel és a Felséges és Nagyhatalmú francia  
királlyal XIV. Lajossal, a Legkeresztényibb Királlyal. Közvetítő a Felséges és Nagyhatalmú svéd 
király, Károly lesz.1577 A követeinknek teljes és egész autoritást adtunk arra nézve, hogy a békét 
közöttünk és a Legkeresztényibb Király, a francia király között megkössék és aláírják. 
Madrid, 1697. április 12.  
Én, a király 
Don Crispin Gonzalez Bottello”1578 

A holland követek megbízatása:  „A  Holland  Egyesült  Tartományok,  kik  a  jelen 
levelet  olvassák,  köszöntenek  mindenkit.  Semmit  sem  óhajtunk  buzgóbban,  mint  hogy  a 
kereszténységet fenyegető háborúnak miharabb véget vessünk és egy jó békét kössünk, a Felséges 
és Nagyhatalmú svéd király közvetítésével,  Rijswijkben. Éppen itt  az ideje,  hogy véget vessünk 
annyi virágzó tartomány pusztává válásának, és annyi keresztény vér felesleges  elfolyásának. A 
békeküldöttségen való részvételre és a béke megkötésére kiválasztottunk néhány olyan személyt,  
akik  már  számtalanszor  tanújelét  adták  tapasztalatuknak,  tudásuknak  és  hozzánk  való 
hűségüknek.  Ezek a személyek a következők: Jacob Boreel úr, Duynbek, Westhoven és Merestein 
ura, Amszterdam polgármestere,1579 Everhard van Weedel van Dijkveld, Weede ura,1580 és Willem 
van Haren, Frízföld követe, a Franekeri Egyetem kurátora.1581 Ők mindhárman tagjai Hollandia, 
Utrecht és Frízföld Állami Gyűlésének. A fent nevezett uraknak teljhatalmat adtunk arra nézve, 
hogy a szövetséges hatalmakkal együtt  a Legkeresztényibb Királlyal békét kössenek, és minden 
közöttük fennálló nézeteltérést, amely a jelenlegi háborúskodáshoz elvezetett, megtárgyaljanak, és 
elsimítsanak.  Három  követünk  közül  kettőnek  jelen  kell  lennie  minden  fontos  döntésnél, 
amennyiben harmadik társuk valami okból kifolyólag akadályoztatva lenne. Ez az ok lehet távollét 
vagy gyengélkedés. A követeknek felhatalmazásuk van a béke megkötésére és aláírására.
Kiadva Hágában, a mi gyűlésünkön, nagypecsétünk által megerősítve, 1697. április 6-án.”1582

 14.5 A békekonferencia megnyitása, a béketárgyalások protokolláris szabályai  

A rijswijki békekonferenciának nemcsak a hatalmi egyensúly kialakulásában betöltött 
jelentős  szerepe  miatt  szenteltem  nagyobb  terjedelmet,  hanem  azért  is,  mert  ezen 
keresztül szerettem volna érzékeltetni a béketárgyalásokkal kapcsolatos ceremóniákat, 
protokolláris szabályokat, valamint a diplomáciai tárgyalások folyamán megmutatkozó 
taktikázásokat is.

A békekonferencia helyszínéül a hollandiai Rijswijket választották, amely Hága 
és  Delft  között,  mindkét  várostól  egyaránt  félórára  található.  Korabeli  szóhasználat 
szerint  Rijswijk  Hágától  és  Delftől  egyaránt  egy  „muskétáslövésnyi”  távolságra 
helyezkedik el. A béketárgyalások alkalmából Hágából és Delftből Rijswijkbe vezető út 
díszburkolattal  volt  szegélyezve.  Rijswijkben  a  palota  alapkövét  Friedrich  Henricks 
neuburgi herceg fektette le.1583 

kikényszeríteni Luxemburgért, noha Tirimont szavai szerint: „mi ezt a javaslatot soha nem fogadnánk el.” 
Március 20-án Lillieroot a francia követekkel egy hosszú beszélgetést folytatott a spanyol újraegyesítési 
listáról, amelyből kiderült, hogy a franciák többé nem tartották magukra nézve kötelezőnek a február 10-i 
előzetes megállapodást. Quiros és Tirimont nem tudták tovább elviselni a szövetségesek szemrehányásait, 
miszerint önfejűségükkel és makacsságukkal ártanak a szövetségeseknek és egész Európának, és május 6-
án  engedtek  a  tengeri  hatalmak  nyomásának.  Három nappal  később  megnyitották  a  tulajdonképpeni  
kongresszust. De Schryver, R.: Die Spanischen Niederlande i. m. 185–188.
1577 Quiros 1692. augusztus 2-án érkezett Hollandiába, ahol 1696. november 15-től kezdve nagykövet és 
teljhatalmú megbízott volt, majd 1697. december 1-én indult vissza Simancasba és Bécsbe. Később 1700. 
augusztus 24 és 1702. május 20. között Spanyolország hágai nagykövete volt. Tirimont második spanyol  
tárgyalóként érkezett Hollandiába. Repertorium i. m. 522.  
1578 TE XV. 156–157.
1579 Jacob Boreel: Amszterdam polgármestere, holland küldött. Der Friede von Rijswijk i. m. 323.
1580 Everard van Weede van Dijkveld, holland diplomata. Uo. 324.
1581 Willem van Haren, holland küldött. Uo. 326.
1582 TE XV. 157–158.
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Pontosan  meghatározták,  milyen  követelményeknek  kell  megfelelnie  a 
béketárgyalások  helyszínéül  szolgáló  épületnek,  és  hogy  mit  kell  a  diplomaták 
rendelkezésére bocsátani:

• „A  termet,  amelyben  a  békeszerződést  majd  aláírják,  zöld  posztóval  kell  bevonni,  és 
értékes festményekkel kell felékesíteni (1. pont).

• Egy  szobát  a  magasrangú  szövetséges  követek  részére  berendezni,  amelyben  el  kell 
helyezni egy nagy asztalt zöld terítővel letakarva, az asztalon pedig rendelkezésükre kell  
bocsátani megfelelő mennyiségű írószerszámot és papírt (2. pont).

• Még egy szobát fel kell szerelni a szövetséges követek részére, székekkel ellátva, de asztal 
ne legyen benne (3. pont)

• Két szobára van szükség a francia követek számára (4–5. pont).

• Két dolgozószoba a közvetítők részére, ahol a szövetséges hatalmakkal tudnak beszélni (6. 
pont).

• Két másik dolgozószoba a közvetítők részére, ahol a francia követekkel tudnak tárgyalni 
(7. pont).

• Egy szoba a közvetítők részére, amelybe állítsanak be egy asztalt, ugyancsak zöld terítővel  
letakarva (8. pont).”1584

A protokoll a ház ajtajainak az elhelyezkedését is részletesen szabályozta:
• „A ház nagy ajtaja, amelyen keresztül a közvetítők beléphetnek (A pont). 
• Bejárati ajtó a szövetséges diplomaták részére (B pont).
• Bejárati ajtó a francia diplomaták részére (C pont).
• Dolgozószoba ajtaja a szövetséges követek számára (D pont).
• Dolgozószobába vezető ajtó a francia követek számára (E pont).
• Delft felé néző ajtó (F pont).
• Hága felé néző ajtó (G pont).
• A falu felé néző ajtó (H pont).

A falu felé néző ajtón a szövetséges diplomaták közlekedhetnek. A franciák számára kerülő 
utat kell biztosítani, amennyiben a falun átvezető út veszélyes lenne.”1585

A  rijswijki  béketárgyalások  két  szakaszra  oszthatóak:  az  úgynevezett 
előtárgyalásokra, amelyek február elejétől május elejéig tartottak és a tulajdonképpeni 
békekongresszusra,  amely  május  9-től  a  békeszerződések  szeptember  20-i,  illetve 
október 30-i aláírásáig terjedt, mindent összevetve az egész nyolc és fél hónap. Ezekhez 
a  hónapokhoz  még  hozzá  lehet  számolni  a  kilencéves  háború  alatti  titkos 
béketárgyalásokat, továbbá a határmegállapítási konferenciát Lille-ben (1698/99).1586 

„A békekonferencia megnyitója május 9-én volt. Délután fél négykor a királyi Svédország 
követe Lillieroot báró, aki a konferencián a közvetítői feladatokat látta el, hatlovas díszhintójával  
megérkezett  a  rijswijki  palotába.  Itt  a  lépcsőfeljárónál  az  Egyesült  Holland  Államok 
ceremóniamestere fogadta, és a számára előkészített  szobába vezette.  Ezután a holland követek 
érkeztek meg (Boreel, Dijkveld és van Haren), egy hat ló vontatta díszhintón, melyet egy ugyancsak 
hatlovas hintó követett holland nemesekkel. Utánuk következtek a császári követek. Ez nagyszámú 
követség volt, a kísérettel együtt öt hatlovas, illetve három kétlovas hintóból állt. A hintók előtt két 
úgynevezett előlovas lovagolt. Az első díszhintóban ült a követség titkára Huick úr, a harmadikban 
Kaunitz  gróf,  Stratmann  gróffal  és  Seilern  báróval  együtt,  közvetlenül  utánuk  lovagolt  két 
címerhordozó legény és két lovasapród. Az ötödikben helyezkedett el Kaunitz gróf két fia, továbbá 
Harrach gróf, Dietrichstein gróf, Questenberg gróf, Lamberg gróf és néhány kísérő nemes. Később 
1583 TE XV. 149. A Theatrum Europaeumban egy metszet is található a rijswijki palotáról, annak parkjáról 
és  az  épület  alaprajzát  is  mellékelték  hozzá  értelmezéssel  ellátva.  A  palotát  és  a  parkot  jól  művelt  
szántóföldek veszik körül, a mezőn legelésző lovak, a háttérben jól kiépített út látható, melyen kétlovas  
hintók és gyalogosok haladnak. Még távolabb, a háttérben a falu körvonalai rajzolódnak ki, középpontban 
templomokkal és szélmalmokkal. Az egész metszet Hollandia fejlettségét, jólétét közvetíti az olvasó felé.  
TE XV. 38.
1584 TE XV. 149.
1585 TE XV. 149. 
1586 De Schryver, R.: Die Spanischen Niederlande i. m. 185.
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két hatlovas díszhintóban feltűntek a királyi Spanyolország diplomatái. Az elsőben foglalt helyet a 
két teljhatalmú követ,  de Quiros és von Tirimont gróf, a másikban pedig a követséghez tartozó 
nemesek  ültek,  a  két  hintót  pedig  hat  lovag  kísérte.  Ezután  következtek  az  angol  küldöttek 
hasonlóképpen két  hintóval,  melyek  elé  hat  ló  volt  befogva.  Az elsőben ült  Lord Pembroke  és  
Villiers,  a  másodikban  pedig  a  követség  titkára,  más  alacsonyabb  rangú  titkárokkal  és  kísérő 
nemesekkel  együtt.  Majd  különböző  német  fejedelemségekből  érkeztek  követek,  mint  például 
Szászország,  Brandenburg,  azután  a  hercegi  lotaringiai  követ,  Canon  úr  egy  kétlovas  hintón, 
Hespen úr pedig Württembergből jött hatlovas hintón. A követségek sorra követték egymást, és egy 
negyed  óra  alatt  befutottak,  délután  négy  és  negyed  öt  között.  A  lépcsőfeljáróban  a 
ceremóniamester fogadta a követeket, és a számukra rendelt ajtón keresztül szobáikba vezette őket. 
Végül háromnegyed ötkor megérkezett a francia követség három hatlovas hintóval, az elsőben ült a 
három követ de Harlay, de Crécy és de Callières, előttük egy lovag lovagolt, két másik nemesúr  
pedig  mögöttük.  Rosenboom  ceremóniamester  őket  is  a  számukra  már  előkészített  szobáikba 
vezette.  Minden  diplomata  számára  apródok  és  lakájok  álltak  rendelkezésre.  Az  első  napi 
összejövetelen más érdemleges  nem történt,  minthogy a követségek megmutatták magukat,  este 
negyed nyolc  körül  pedig  megkezdték  elvonulásukat  szállásaikra  a  békekongresszus  épületéből, 
miután elbúcsúztak egymástól. Elsőként a császáriak vonultak el, utolsónak a francia küldöttség, 
nyilvánvalóan a szállásaikra. A következő összejövetelre május 11-én került sor. Ekkor kétszer is  
találkoztak  a  követségek,  egyszer  délelőtt  10  órakor,  illetve  délután  2-kor.  Megbeszéléseket 
folytattak  15-én,  18-án,  22-én,  általában  hetente  kétszer.  Május  utolsó  ülésén  kiadtak  egy 
szabályzatot,  amely  a  követségek  protokolláris  viselkedésére,  a  béketárgyalásokon  követendő 
magatartásra és az esetlegesen előforduló bűnesetek megtorlására vonatkozott.  Ennek kiadója a 
svéd közvetítő, Nils Lillieroot báró volt.”1587

A  Theatrum Europaeum hitelességének  újabb alátámasztására  a  bécsi  Haus-, 
Hof-und  Staatsarchivban  található  megfelelő  levéltári  forrás  szövegét  ezúttal  is 
összevetem a Theatrum Europaeum megfelelő pontjaival.

• „A svéd király által a béketárgyalásokra kinevezett rendkívüli megbízott, Lillieroot báró 
ezennel tudatja, hogy a követ és megbízott urak, akik ilyen nagyszámban jelentek meg a 
béketárgyalásokon,  egyhangúlag  elfogadták  azt  a  javaslatot,  hogy  a  ceremoniális 
szabályzatot a nijmegeni béke mintájára alkossák meg.”1588

• „A közvetítő úr ugyanazt a szabályozást javasolja, mint amit Nijmegenben alkalmaztak, 
hogy  elkerüljék  a  kellemetlenségeket,  akadályokat,  zavarokat.  Ugyanezt  a  szabályozást 
javasolja  a  követek  szolgáinak  felfogadásával  kapcsolatban  is.  Amikor  mindent 
megtárgyaltak, és mindenben megállapodtak, akkor elkészítenek egy határozatot, melyet 
az érdekeltek remélhetőleg betartanak.”1589 

• „A  követeknek  és  meghatalmazottaknak  engedélyezzük,  hogy  tetszésük  szerinti 
látogatásokat és viszontlátogatásokat tehessenek, amennyiben ezek száma nincs megszabva 

1587 TE  XV.  158.  A  kongresszus  első  heteiben  parttalan  vitákat  folytattak  a  protokollról  és  a 
ceremóniákról, ezért sok idő ment veszendőbe. Szó volt például a megszólítás kérdéséről, a díszhintók 
megérkezésének rangsorrendjéről  vagy éppen arról, hogy ki léphet be a tárgyalóterembe a követekkel 
együtt.  Egy ízben  egy  kéménnyel  kapcsolatban  is  problémák merültek  fel,  amely  túlságosan  messze 
hajlott  a  franciák  oldala  felé,  de  ugyanígy  vitáztak  az  asztalok  körüli  ülésrendről  is.  Az  angolok 
alkalmanként javasolták, hogy a protokolláris vitákat kockavetéssel oldják meg. További gondot jelentett, 
hogy mivel  a  franciák  nem folytathattak  közvetlen  megbeszéléseket  az  angol  követekkel,  mivel  III.  
(Orániai) Vilmost XIV. Lajos ekkor még nem ismerte el törvényes angol királynak, Lillierootnak kellett  
ezekben a kétoldalú kérdésekben közvetítőként fellépnie. A svéd közvetítőnek kellett ügyelnie arra is, 
hogy a francia és császári követek különböző ajtókon keresztül menjenek be a konferenciaterembe, és  
ugyanolyan  lépésben,  egyszerre  érjenek  oda előre kijelölt  székeikhez.  Május 15-én a császáriak nem 
akartak a franciákkal kezet rázni, mivel szerintük ezt első ízben lehetett volna engedményként értékelni.  
De Schryver, R.: Die Spanischen Niederlande i. m. 188–189. „A rijswijki béketárgyalások, mivelhogy a  
felek igen sok időt vesztegettek ceremóniákra és a megbízólevelek kicserélésére, roppant lassan haladtak.  
A  hollandusok,  akik  óhajtották  ezt  a  békét,  csakhamar  megunták  ezt,  és  még  jobban  megunta  III.  
(Orániai) Vilmos, aki igen sokat veszített Angliában, és nem kapta meg a Parlamenttől azt, amit kívánt.  
Legfőbb célja az volt, hogy Franciaország ismerje el angol királynak, és amennyiben lehetséges, bírja rá  
a királyt, hogy utasítsa ki Birodalmából Jakab angol királyt és családját.” Saint-Simon i. m. 70.  
1588 TE XV. 158–159.
1589 Riswijki protokolláris szabályok, 1697. február 17. HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 481–482.
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és  nincs kedvezőtlen következménye.  Az újonnan érkezőknek a béketárgyalásokon való 
legitimizálásához  látogatást  kell  tenniük  a  közvetítőnél,  és  be  kell  mutatniuk  a 
felhatalmazásukról  szóló  megbízólevelüket.  Ezt  követően  a  jelenlevő  követeknek  és 
meghatalmazottaknak a nevét ismertetni kell, mielőtt megjelennének az ülés helyszínén (1. 
pont).”1590

• „A  követurak  és  a  meghatalmazottak  kis  számú  nemessel  és  egy  vagy  legfeljebb  két 
apróddal,  néhány  lakájjal  és  csupán  egyetlen  hintóval,  melyben  ők  maguk  utaznak, 
jelenjenek  meg  a  béketárgyalások  helyszíne  előtt,  még  akkor  is,  ha  kíséretüknek  több 
hintóra lenne szüksége. Ennek a rendszabálynak az a célja, hogy elkerüljük a kis helyen 
bekövetkező tumultuózus jeleneteket. A kíséretnek a zűrzavar és egyéb bajok megelőzése 
végett az épület előcsarnokában kell maradniuk. Lehetőség szerint ugyanilyen kis létszámú 
kísérettel  jelenjenek meg  egyéb nyilvános helyeken,  úgymint  színi-és  balettelőadásokon, 
fogadókban (2. pont).”1591

• „A követek és a teljhatalmú megbízottak az ünnepségeken való részvételkor csupán két 
apródot  és  négy  lakájt  vihetnek  magukkal,  és  csupán  kétlovas  hintót  használhatnak. 
Amikor  a  tárgyalás  színhelyére  mennek,  vagy  egyéb  közterületen  mutatkoznak,  akkor 
követenként  csupán  egy  apródot  és  két  lakájt  vihetnek  magukkal.  Ezt  a  cikkelyt  a 
béketárgyalás helyszínéhez kell igazítani, amennyiben az Hágában van, ahol az utcák nem 
olyan  keskenyek,  mint  Nijmegenben,  akkor  nagyobb  kísérettel  is  részt  vehetnek  az 
ünnepségeken és a sétákon, azonban a színházban, lakomákon, más mulatságokon vagy 
összejöveteleken, ahol sokadalom van, ott be kell tartani a szabályt. A séták alkalmával be  
kell tartani a rangnak megfelelő sorrendet.”1592 

• „A hintóknak és az egész menetnek megparancsoljuk, hogy minden igyekezetükkel azon 
legyenek,  hogy egymással  a  legudvariasabban viselkedjenek,  és  szükség szerint  segítsék 
egymást (3. pont).”1593

• „A  császári  és  szövetséges  követeknek  és  meghatalmazottaknak  a  béketárgyalások 
helyszínéül szolgáló épület  előcsarnokának Hága felé néző oldalán kell  belépniük, és az 
ezen az oldalon levő lépcsősor mentén kell a szobájukba vonulniuk. A Legkeresztényibb 
Király követeinek pedig a nemrég készült átjárókon és ajtókon keresztül kell haladniuk, 
melyek Delft felé néznek, és a szobáikba menet az ezen az oldalon elhelyezkedő lépcsőket 
kell  használniuk.  A  közvetítő  viszont  a  középütt  elhelyezkedő  átjárókat  és  ajtókat 
használja, és a főlépcsőn vonul szobájába (5. pont).”1594

• „Amennyiben két hintó egy olyan szűk helyen találkozik össze, ahol egyszerre nem tudnak 
áthaladni, akkor a hajtóknak a magasabbrangút kell előreengedni, hogy az összeütközést 
elkerüljék, és egymást ne akadályozzák (6. pont).”1595

• „Amennyiben  hintók  szűk  helyen  találkoznak,  annak  illik  elsőbbséget  adnia,  illetve 
megállnia, amelyik először észlelte, hogy túl keskeny az út. Ezt a cikkelyt különösen fontos 
betartani fasorokban vagy erdőkben, ahol keskenyek az utak.”1596 

• „Az eddigi szokások szerint a sétálók a nekik jobbra eső oldalon haladnak az utcákon, 
rangjuknak és méltóságuknak megfelelően lassú, nyugodt tempóban (7. pont).”1597

• „Az apródok, a lakájok, valamint mindazok, akik libériát viselnek, sem kardot, sem tőrt,  
sem lőfegyvert, legyen bármilyen kicsi és elrejtett is, sem bárminemű egyéb fegyvert nem 
viselhetnek  sem  a  városban,  sem  a  sétahelyeken,  sem  pedig  Rijswijk  felé  utazva.  Az 
apródok, ha nekik úgy tetszik, könnyű lovaglópálcát tarthatnak maguknál. Egyébiránt a 
fentiekben  felsoroltaknak  uruk  engedélye  nélkül  szigorúan  tilos  az  épületen  kívül 
tartózkodniuk. Amennyiben ezeket a rendelkezéseket nem tartják be, súlyos büntetést von 
maga után, és uruk elbocsátja őket a szolgálatból (8. pont).”1598

1590 TE XV. 159.
1591 TE XV. 159.  
1592 HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 481–482.
1593 TE XV. 159.
1594 TE XV. 159.
1595 TE XV. 159. 
1596 HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 481–482.
1597 TE XV. 159.
1598 TE XV. 159.
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• „A lakájok nem viselhetnek lőfegyvert,  kardot, husángot vagy botot, csupán egy pálcát. 
Éjszaka  a  lakájoknak  tilos  az  utcán  tartózkodni,  ellenkező  esetben  az  őrjárat  azonnal 
elfogja őket.”1599 

• „Abban az  esetben,  ha  valaki  a  követek  vagy a  meghatalmazottak  lakhelyére  betör  és 
abban, vagy a hintóikban kárt tesz,  akkor a követ vagy a meghatalmazott  saját  jogán, 
amint azt jónak látja, a tettest megbüntetheti. Ha valakit vagy a követ vagy a szolgálója 
tetten ér, vagy ha az illető a közrendet megzavarná, vagy akár a hintót, akár a kíséretet 
megkárosítja,  megengedett,  hogy a követ a tettest  elfogassa, és fogva tartsa mindaddig, 
amíg  a  tettes  urát  vagy  patrónusát  a  bűncselekményről  nem  értesítik,  amit  pedig 
haladéktalanul meg kell tenni, és a tettes urának döntésétől függően a követ a tettest vagy 
maga záratja el, vagy átadja urának (9. pont).”1600  

• „A követek  lemondanak szolgáik  védelméről,  amennyiben azok megsértik  a  közrendet, 
velük szemben a város bíróságának szabályait kell alkalmazni, és amennyiben bűnösnek 
találják őket, elzárhatják őket, és mindaddig börtönben maradnak, ameddig nem értesítik 
gazdáikat.  Mihelyt  ez  megtörtént,  az  adott  követ  dönt  arról,  hogy  megbünteti,  vagy 
elengedi a szolgáját.”1601 

• „Továbbá, ha egy követ vagy egy meghatalmazott szolgája szóváltás útján egy másik követ 
vagy  meghatalmazott  szolgáját  megsérti,  a  provokálót  át  kell  adni  saját  urának,  aki 
belátása szerint megbüntetheti (10. pont).”1602

• „A  követeknek  vagy  meghatalmazottaknak  minden  szolgájukat,  akár  nemeseket,  vagy 
másokat  komolyan  óva  kell  inteniük,  hogy  ne  keveredjenek  veszekedésbe,  vagy 
csetepatéba, amennyiben a követ szolgája mégis nyilvános összetűzésben fegyvert rántana, 
azonnal el kell hagynia ura házát, és minden bocsánatkérése vagy sajnálkozása ellenére a 
városból is távoznia kell. Bocsánatkérését akkor sem lehet elfogadni, ha őt támadták meg 
először.  A  tartományi  fejedelem  bíróságán  pedig  köteles  válaszolni  az  ellene  felhozott 
vádakra, és a törvényeknek megfelelő büntetésnek alávetnie magát (11. pont).”1603

• „Amennyiben egy adott  követ szolgái  egy másik követ szolgáival  kerülnek összetűzésbe 
vagy vitába, akkor a mondott szolgákat a sértett követnek kell átengedni, hogy az belátása 
szerint megbüntesse őket. Minden követnek azon kell fáradoznia, hogy elkerülje az ilyen 
veszekedéseket,  vitákat  a szolgálók között.  Amennyiben egy szolga  párbajozik,  a  követ 
azonnal  elbocsátja a szolgálatából, és elűzik a városból is. Nemcsak elűzik a városból, de 
tettéért az adott uralkodójának bírósága előtt kell felelnie.”1604 

• „Mindezen cikkelyeket a fegyelem és a rend érdekében közös akarattal hoztuk meg, és nem 
pedig azért, hogy valaki bárhol arra a következtetésre jusson, hogy ezeket a saját javára 
vagy más kárára felhasználhatja (12. pont).”1605

 14.6 A Franciaországgal szembeni követelések  

A békekötés további lépése az volt, hogy a szövetséges hatalmak a franciák tudomására 
hozták  követeléseiket  országokra  lebontva.  Június  végéig  az  összes  szövetséges 
átnyújtotta követeléseit a francia megbízottaknak.1606 

1599 HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 481–482.
1600 TE XV. 159. 
1601 HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 481–482.
1602 TE XV. 159–160.
1603 TE XV. 160.
1604 HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 481–482.
1605  A protokolláris szabályzat kiadásának helye és időpontja: Hága, 1697. május 29. TE XV. 160.
1606 XIV. Lajos diplomatái egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy a császár követeléseit teljesítsék, aki a  
vesztfáliai  béke  helyreállítását  kívánta  elérni  a  nürnbergi  recesszus szerint,  és  az  újraegyesítések 
visszaadását elzászi területekre is ki akarta terjeszteni, továbbá kivívni Lotaringia visszaszolgáltatását az 
1624-es  állapotnak megfelelően.  Ezekről  a  pontokról nem is akartak  tárgyalni.  A hollandok eközben 
megkísérelték rávenni a bécsi udvart, hogy engedjen követeléseiből, III.  (Orániai) Vilmost pedig távol  
tartották egy különbékétől, amelyben megkapta volna angol királyként való elismerését. Spanyolország 
követelései  eközben Hollandiát egyre  inkább eltávolították Bécstől.  A franciák igyekeztek kihasználni 
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A Német-római Birodalom követelései:

• „A münsteri és nijmegeni szerződés felbonthatatlan, annak legfontosabb pontjai továbbra 
is érvényben maradnak. Strasbourgot és Philippsburgot abban az állapotban, amelyben 
jelenleg találhatóak, vissza kell szolgáltatni őcsászári Fenségének (1. pont). 

• Hasonlóképpen azt a tíz elzászi várost is vissza kell szolgáltatni, amelyeket 1648-ban adtak 
át a Francia Koronának, és amelyeket a Legkeresztényibb Király védnöksége alá helyezett  
(2. pont).

• A Birodalom mindazon alkotórészét  helyre  kell  állítani,  amelyeket  Franciaország  akár 
erőszakkal, akár más módon elvett, azonban Ebernburg erődjét le kell rombolni (3. pont).

• A Pfalzi Választófejedelemséget újra Pfalz teljes birtokába kell helyezni (4. pont).

• Lotaringia és Bar hercegségére nézve a nijmegeni béke kikötései az irányadóak, a francia 
megszálló  erőknek  azonban  szabad  elvonulást  kell  biztosítani  a  Rajna  mentén  (5. 
pont).”1607

Spanyolország követelései: 

• „A  Francia  Koronának  vissza  kell  húzódnia  a  Franciaország  és  Spanyol-Németalföld 
között  húzódó  sávról,  el  kell  hagynia  Bergen,  Charleroi,  Maubeuge,  Tournai,  Menen, 
Ypern, Kortrijk,  Béarn és  Comerick városát,  azoknak minden falvával együtt,  továbbá 
ugyanez vonatkozik Luxemburg városára (1. pont).

• Ugyancsak spanyol  tulajdonba kell  visszaadni  Gironát,  Rosest,  Urgelt  és  Lampourdent 
Katalóniában (2. pont).

• A  Nyugat-Indiákon  fekvő  Hispaniolára  vonatkozóan,  amelyet  a  franciák  egy  idő  óta 
birtokolnak, minden szövetségesnek méltányos kárpótlást kell adni a franciák által szerzett 
haszonból (3. pont).”1608

Anglia követelései:

• „A francia  király  a  Brit  Birodalom  ellenségeinek  nem nyújthat  támogatást,  semmiféle  
közvetlen vagy közvetett segítséget nekik nem adhat (1. pont).1609

• Észak-Amerikában Saint John erődjét1610 az Angol Korona számára vissza kell adni (2. 
pont).

• Dunkerque városában a kikötőért és az erődért 3 millió francia guldent kell fizetniük (3. 
pont).

• Orange fejedelemségét vissza kell szolgáltatni az angol király tulajdonába (5. pont).1611

Bécs politikai döntéshozói mechanizmusának lassúságát is. Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 297. 
XIV. Lajos diplomatái egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy a császár követeléseit teljesítsék, aki a 
vesztfáliai  béke  helyreállítását  kívánta  elérni  a  nürnbergi  recesszus szerint,  és  az  újraegyesítések 
visszaadását elzászi területekre is ki akarta terjeszteni, továbbá kivívni Lotaringia visszaszolgáltatását az 
1624-es  állapotnak megfelelően.  Ezekről  a  pontokról nem is akartak  tárgyalni.  A hollandok eközben 
megkísérelték rávenni a bécsi udvart, hogy engedjen követeléseiből, III.  (Orániai) Vilmost pedig távol  
tartották egy különbékétől, amelyben megkapta volna angol királyként való elismerését. Spanyolország 
követelései  eközben Hollandiát egyre  inkább eltávolították Bécstől.  A franciák igyekeztek kihasználni 
Bécs politikai döntéshozói mechanizmusának lassúságát is. Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 297.  
1607 TE XV. 160.
1608 TE XV. 160.
1609 Ebben már nyilvánvalóan benne van az a követelés is, hogy a franciák hagyjanak fel II. (Stuart) Jakab  
támogatásával.
1610 Kanadában van az erőd. Már jelentkeznek a későbbi gyarmati háború előzményei. 
1611 Orange  III.  (Orániai)  Vilmos  fejedelemsége  volt,  aki  nem  engedte  oda  visszatérni  a  francia 
protestánsokat, míg XIV. Lajos mintegy cserébe lemondott a Stuartok támogatásáról. Roll, C.: Schatten i. 
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• A nantes-i ediktumot Franciaországban újra be kell vezetni és a szövetséges hatalmaknak 
méltányos kártérítést kell fizetni (6. pont).”1612

Hollandia követelései:

• „Szilárd és tartós békére van szükség, amelynek alapjait az aacheni és nijmegeni békék 
képezik (1. pont).

• Őfelsége, a Katolikus Király minden olyan helyről visszavonul, amelyeket majd a közvetítő 
fog részletezni (2. pont).

• Az  Egyesült  Hollandia  alattvalóinak  növekvő  mértékben  engedélyezett  a  kereskedelem 
szabadsága, anélkül, hogy a nijmegeni békében meghatározott pénzlábak emelkednének (3. 
pont).1613

• A jövőben a francia  hajók nem folytathatnak kereskedelmet  a Kelet-Indiákon,  és  nem 
haladhatnak át a Jóreménység-fokán (4. pont).

• A szövetséges hatalmak mindegyike, de különösképpen Nagy-Britannia királya méltányos 
kártérítést követel a Legkeresztényibb Királytól (5. pont).”1614

Birodalmi  városok  követelései:  A  városok  is  benyújtották  számláikat 
Franciaország felé.  Rendkívüli  részletességgel  ismertették  az egyes  városokban esett 
károkat  és  az  értük  remélt  kártérítési  összeget.  Ezen  követelések  segítségével 
bepillantást  nyerhetünk  a  korabeli  német  városok  életébe,  társadalmába, 
megismerhetjük épületeit, egyéb létesítményeit. 

Erre jó példa Worms: A Városi Tanács nyilvánosságra hozta követeléseit a külső 
és belső városrészben bekövetkezett károk miatt. Részletezik a károkat a városfalakon, a 
város különböző kapuin, tornyain, hídjain, épületein (például tanácsháza, gimnázium, 
evangélikus  templom,  vásártér,  kórház,  különböző  kolostorok).  Külön  felszámolja  a 
Rajnán való hajózás kiesése miatt bekövetkező kereskedelmi bevétel elmaradását, és a 
vámbevételek kiesését. A károk nagy részét a folyamatos ágyúzás okozta. Ezután azokat 
a  károkat  sorolja  fel,  amelyek  a  város  lakosait  érték.  A  franciák  964  lakóépületet 
felégettek.  Majd  követeli  azokat  az  ellátási  és  szállásköltségeket,  amelyeket  az  itt 
állomásozó francia zászlóaljak ellátására fordított a város (például d’Anjou, Languedoc 
zászlóalj, a d’Arnolfy lovassági zászlóalj, a du Roy ezred két zászlóalja, a de Tilladet 
ezred  két  zászlóalja).  A  panaszokból  kiderül,  hogy  a  franciák  nemigen  kímélték  a 
szőlőt,  a  borospincéket  rendszeresen  megdézsmálták,  de  kárt  tettek  ingóságokban, 
árukban,  könyvtárakban,  gyümölcsösökben,  jószágokban,  kereskedelmi  eszközökben, 
hajókban,  edényekben.  Ezeket  vagy felégették,  vagy  egyszerűen  elrabolták.  Minden 
egyes tétel után ott áll a követelés összege. Ezután felsorol még olyan károkat, amelyek 
például  templomokban,  kolostorokban  vagy  alapítványi  vagyonokban  estek  (például 
orgona, oltár vagy templomi ornátus, heimspachi püspöki palota). Summa summárum a 
fizetendő kárösszeg 1262749 rajnai tallér. Ezzel összehasonlítva például Speyer város 
követelése  3344004 tallér.  Más  német  városok is  felsorolták  kárigényüket  a  francia 
király felé, például Leiningen, Offenburg, Vengenbach, Württemberg.1615

m. 64.
1612 TE XV. 160.
1613 Hollandia  számára  —  tengeri  hatalom  révén  —  fontos  volt  a  tengeri  kereskedelem,  amely 
gazdagságának egyik forrása volt. Ekkor Amszterdam már kiemelkedő fontosságú kikötőváros volt. Nem 
véletlen, hogy a francia–holland békeszerződést majd kiegészíti egy jelentős terjedelmű kereskedelmi és 
hajózási szerződés.
1614 TE XV. 160–161.
1615 TE XV. 161–167.
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Esslingen városa a következő kárjegyzéket foglalta pontokba a franciák betörése 
után:

1. „A mondott városban a királyi intendáns, de La Grange parancsa alapján 1688. október 
16-án 10000  livres adót szállítottak Strasbourgba, ami birodalmi pénzbe átszámítva 6000 
florusnak felelt meg.

2. Az  említett  de  La  Grange  egy  másik  parancsára  1688.  november  13-án  a  városnak 
megparancsolták, hogy 30000 fejadagnyi szénát és zabot szállítson Heilbronnba, aminek 
egy  részét  ténylegesen  nem  szállították  el,  hanem  azt  a  városban  elszállásolt  csapatok 
ellátására fordították. Ennek költsége 10000 florus volt.

3. A város elfoglalása idején Melac és Biville tábornokoknak és más magasrangú tiszteknek a 
további fosztogatás és egyéb zavargások megakadályozására egészen kivonulásukig 12344 
florust és 54 krajcárt fizettek készpénzben.

4. Melac tábornok parancsára az egész polgárságnak le kellett adnia fegyverét, flintákat és 
muskétákat egyaránt,  melyeket nem adtak vissza, hanem magukkal vittek, összesen 751 
darabot, melyek 3 florusával számolva 2253 florust tesznek ki.

5. A fegyverraktárból legkevesebb 150000  florus értékben vittek el  ágyúkat,  ágyúgolyókat, 
muskétákat, karabélyokat, dárdákat, lándzsákat, lőport, töltényeket.

6. Montclar  tábornok  parancsára  öt  különböző  ponton  lerombolták  a  városfalakat  és 
bástyákat,  amivel  feltöltötték  a  városárkokat,  aminek  a  helyreállítási  költsége  legalább 
10000 florus.

7. A falak lebontásánál dolgozó katonáknak fizetett készpénz 177 florus 30 krajcár volt.
8. A szegény, kimerült, részben kifosztott polgárságnak kenyérrel,  hússal, borral és zabbal 

való ellátása, valamint a katonák eltartása a városnak 5549 florusba került.
9. A csapatok kivonulásakor 18 pompás lovat kellett  átadni az ellenségnek, melyek értéke 

1350 florus.
10. Az annak idején Heidelbergbe és Strasbourgba magukkal hurcolt foglyok kiváltása, illetve 

váltságdíja 5514 florus 15 krajcárba került.
11. A csapatok kivonulása után részletes jegyzék készült a teljes polgárság által elszenvedett 

károkról, melynek összege 48987 florus 16 krajcárt tett ki.
12. Az  1688-as  évben  a  franciák  által  okozott  károk  összege  összesen  253076  florus 35 

krajcár.”1616

Heilbronn városának kárjegyzékéből a franciák 1688-as betörése után ugyancsak 
szemléletes  képet  kaphatunk arról,  hogy a  kora  újkori  városoknak általában  milyen 
problémákkal kellett szembenézniük, ha egy idegen hadsereg lerohanta őket.

1. „Amikor Franciaország részéről Heilbronn városát 1688. október 7-én (17-én) Montclar 
báró, tábornok megadásra kényszerítette, 1200 lovast és dragonyost helyezett el, melyek 
száma később a gyalogsággal együtt 4000-re emelkedett, akiket egészen a kivonulásukig, az 
említett Montclar tábornok kapitulációjáig, 1689. december 21-ig, illetve 1689. január 1-ig 
élelmezni kellett.  Ha csupán 3000 adagot számolunk is, és adagonként 15  solt vagy 22.5 
krajcárt veszünk, akkor ennek költsége legkevesebb 84375 florust tesz ki.

2. A lovak egy hónapon keresztüli takarmányozása 3 véka zabbal, 20 fontnyi szénával és 10 
fontnyi szalmával 22.5 krajcárral számolva 1200 ló esetében 13500 florust tesz ki.

3. A tiszteknek  ellátásukon  kívül  különböző  használati  cikkekre  legkevesebb  1000  florust 
kellett kiadnia a városnak.

4. A tábornokok, parancsnokok és a biztosok ellátása több mint 4000 florusba került.
5. Adóként 2500 florust kellett befizetni.
6. A főtisztek, valamint az őrbódékban és az őrtüzeknél felhasznált fa és mécsesek költsége 

2750 florus volt.
7. A városi ispotályba érkezett sebesült és beteg katonák ellátása 800 florusba került. 
8. A városba szállított 300 francia hadifogoly hét hétig való eltartása 800 florusba került.

1616 Esslingen  város  kárjegyzéke  a  franciák  1688-as  és  1693-as  betörése  után  (Summarischer  und  
liquidirlicher Extract, was des Heil. Römis. Reichs Statt Esslingen vor und bei denen in Anno 1688. und  
1693. ereigneten Französischen Einfällen an würklichen Schaden erlitten) HHStA MEA Friedensakten 
77. fol. 138–139.

402



9. A polgárságnak akasztás  terhe mellett  be  kellett  szolgáltatnia  fegyverét,  melyek  értéke 
legkevesebb 2300 florus volt.

10. A csapatok kivonulásakor véghezvitt fosztogatás által okozott kár legkevesebb 24000 florus 
volt.

11. A zabpiacnál levő szép templom, melyet a helyőrség szénaraktárként használt, és amelyet a 
benne keletkezett tűz teljesen lerombolt, aligha hozható helyre 6000 florusból.

12. A templom közelében fekvő magánházakban okozott kár 4300 florust tett ki.
13. A  lerombolt  és  felrobbantott  városfal  és  torony,  valamint  az  emiatt  megsérült  házak 

kijavítása 8500 florust tett ki.
14. A helyreállításnál alkalmazott munkások és eszközök költsége 1456 florus.
15. Elvittek 4 harctéri ágyút, 10 kisebb ágyút, 6 kisebb és nagyobb harangot, melyek összesen 

7322 font súlyt nyomtak, melyek pénzbeli értéke 3661 florust tett ki.
16. Az elvitt lőszerek és lőpor értéke legkevesebb 218 florus 48 krajcár.
17. Amikor a francia hadsereg 1693-ban megközelítette a várost, a Philppsburggal szemközti,  

a Neckaron-túli három falu: Böckingen, Neckargartach és Frankenbach minden terményét 
és termését  részben takarmányként,  élelmiszerként felhasználta,  részben elpusztította,  a 
szölőültetvényeket  tönkretette,  a  harangokat  elszállította  a  templomokból.  Mindezek 
összköltsége 123592 florust tett ki.

18. Summa summarum a franciák Heilbronn városában és a hozzátartozó falvakban összesen 
402891 florus 4 ¼ krajcár kárt okoztak.”1617

Ezenkívül  a  franciák  a  megszállás  alatt  szinte  minden  német  városra  adót 
vetettek  ki,  így  például  de  Coequiel  Freiburgban  székelő  francia  hadbiztos  1688. 
december 7-én Leutkirchentől 500 livres adót követelt,1618 míg de Sombrevil hadbiztos 
1688. október 23-án Bonfingentől 1850 livres adót szedett be.1619

A Theatrum Europaeum szavai szerint a franciák a különböző felek kárigényeire 
a következőképpen reagáltak: „A francia követek megpróbáltak időt nyerni. Azzal az ürüggyel, 
hogy nincs felhatalmazásuk a királyuktól arra, hogy mindenki sérelmére odafigyeljenek, mert csak 
Őfelsége, a francia király személyesen választhatja ki az általa fontosnak tartott  panaszokat,  és 
válaszolhat azokra. A szövetséges hatalmak képviselői ezt természetesen nehezményezték Lillieroot 
bárónál, és elmondták, hogy a franciák korábban azt ígérték, hogy a szövetségesek mindegyikének 
jogában áll követeléseit írásban átnyújtani, és azokra a franciák majd érdemi választ fognak adni 
úgy, hogy lehetőleg mindenki elégedetten távozzon. Ráadásul a szövetségesek arra is utaltak, hogy a 
császár  segíteni  fogja  őket  abban  az  esetben,  ha  a  francia  tárgyalóküldöttség  továbbra  is 
makacskodna. Ezeknek a nem is olyan burkolt fenyegetéseknek a hatására a francia delegáció nem 
sokkal ezután mégis átvette a sérelmek jegyzékét. Azonban a francia fél megpróbált visszavágni, és 
a másik félre hárítani a felelősséget a késlekedésért. Ugyanis ezúttal ők fordultak a svéd báróhoz,  
hogy figyelmeztesse a szövetségeseket, hogy hagyjanak fel halogató taktikájukkal, és végre tettekkel 
bizonyítsák, hogy komolyan veszik a béketárgyalásokat, és arra törekednek, hogy a két fél közötti  
nézeteltéréseket minél előbb feloldják. A közvetítő erre azt válaszolta nekik, hogy nem úgy látja, 
hogy a szövetségesek a béketárgyalásokon hanyagul kezelnék a megtárgyalandó pontokat, hanem 
éppen  a  franciák  azok,  akik  a  szövetségesek  által  korábban  benyújtott  pontok  ellen  semmi 
érdemlegeset  nem  hoztak  fel,  hanem  azokat  elküldték  Párizsba,  hogy  kikérjék  a  király  és 
tanácsadói szakvéleményét. A franciák azonban emlékeztették a közvetítőt arra, hogy július 20-án a 
béketervet benyújtották, majd azt követően átadták azt a császár teljhatalmú követeinek.”1620

A franciák a tulajdonképpeni döntést a második szakaszig húzták, ami július 20-
ig  terjedt,  összefüggésben  a  katalán  és  holland  hadszíntér  eseményeivel.  Júniusban 

1617 Heilbronn város kárjegyzéke a franciák 1688-as betörése után (Summarische Specfication deß von  
denen Königlich Französischen Völckern nach dem im Jahr 1688. gebrochenen Stillstande und seither  
diesen  Krieg  über  deß  Heil.  Röm.  Reichs  Stadt  Heilbronn  zugefügten  Schadens:  Weswegen  man  
Satisfaction begehrt) HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 149.
1618 Francia adókivetés Leutkirchenre, 1688. december 7. HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 153–156.
1619 Francia adókivetés Bonfingenre, 1688. október 23. HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 158.
1620 TE XV. 167–168.
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Catinat  bevette  Ath-ot,  ami  Franciaországnak  nagy  lendületet  adott  a  rijswijki 
béketárgyalásokra.1621 

Ath spanyol-németalföldi  erődváros  Hennegauban,  amelyet  1697.  június  7-én 
foglaltak el a franciák. A Theatrum Europaeum is ír róla A francia háborúk–Hollandia  
története című fejezetében:  „Ath erődjét  1667-ben foglalták el  először  a franciák,  és  M. de 
Vauban  a  neves  francia  hadmérnök  tervei  alapján  szépen  megerősítették.  De  a  nijmegeni 
békeszerződés alapján újra spanyol fennhatóság alá került, és ezalatt sajnos állapota rohamosan 
romlott. Az anhalti fejedelem gondoskodott a felújításáról, és ekkor foglalták el újból a franciák, 
melynek tiszteletére XIV. Lajos Te Deumot énekeltetett.”1622 

A franciák katonai helyzete  az 1697. évi nyári  hadjárat során nagymértékben 
javult.  Ath kapitulációjának napján a Katolikus Király azt ajánlotta Quirosnak, hogy 
helyezkedjen mérsékeltebb álláspontra, és akár egy fegyverszünetbe is menjen bele. A 
szövetségesek soraiban a harctéri helyzet miatt ekkor pesszimizmus uralkodott, ráadásul 
a  franciák  már  Barcelonát  fenyegették.  Ath  eleste  után  a  szövetségesek  el  akarták 
kerülni,  hogy Barcelona  is  hasonló  sorsra  jusson,  és  a  franciák  egészen  Brüsszelig 
nyomuljanak  előre.  Egy  gyors  békekötéssel  akarták  a  további  súlyos  veszteségeket 
elkerülni.  III.  (Orániai)  Vilmos  II.  Miksa Emánuelnek  ecsetelte  a  franciák  fölényét,  
továbbá  utalt  a  civil  lakosság  szenvedéseire,  és  annak  a  szükségességére,  hogy 
Spanyolország  vagy  elfogadja  a  nijmegeni  békét  tárgyalási  alapnak,  vagy  pedig  a 
Luxemburgért felkínált francia egyenértékű helyet. Ebben a nehéz helyzetben II. Miksa 
Emánuel júliusban összehívta Brüsszelbe a spanyol politikai és katonai vezetőket,  és 
informálta a résztvevőket a brüsszeli spanyol helytartó álláspontjáról. Mindenki azon a 
véleményen volt, hogy el kellene fogadni a francia javaslatot, mivel a békekötés további 
halogatása nagy veszélyekkel járna. Ezután II. Miksa Emánuel értesítette Quirost, hogy 
egy  hamarosan  megkötendő  béke  Spanyolország  előnyére  válna,  egyrészt,  hogy  el 
lehessen  kerülni  a  költséges  téli  hadjáratot,  amely  mindig  fontos  érv  volt,  másrészt 
azért,  mert  XIV.  Lajos  felkínált  Luxemburgért  egyenértékű  helyet  (Veurne,  Ypern, 
Menen, Tournai, Condé, Maubeuge és Charlemont városokat). Ha pedig a spanyolok 
ezzel a listával nem értenek egyet, akkor saját maguk is beterjeszthetnek új javaslatokat. 
Így újra Luxemburg került a diplomáciai események középpontjába. A tengeri hatalmak 
és  Bergeyck  gróf  úgy  vélték,  hogy  Luxemburg  helyett  egy  egyenértékű  hely Dél-
Flandriában és Nyugat-Hennegauban előnyére válna egy jövőbeli, Franciaország ellen 
irányuló  sorompónak (barrier).  II.  Károly II.  Miksa Emánuellel  egyetértve mielőbbi 
békét akart, mivel egy ilyenfajta egyenértékűséget (ekvivalenciát) ők is előnyösebbnek 
véltek Spanyol-Németalföld védelme szempontjából, mint Luxemburgot. Quiros és más 
spanyol diplomaták azonban ezzel szemben továbbra is feltétlenül Luxemburgot akarták 
diplomáciai  úton visszanyerni,  amihez  megszerezték  a császári  követek  támogatását, 
akik egyenesen nyomást fejtettek ki rájuk, hogy Luxemburg kérdésében ne engedjenek. 
A császári követek emlékeztettek a február 10-i előzetes megállapodásokra, amelyekben 
tervbe vették Luxemburg visszaadását, anélkül, hogy bármiféle egyenértékű helyről szó 
esett  volna.  Hangsúlyozták  továbbá  Luxemburg  stratégiai  jelentőségét,  mint  amely 
területi  összekötő kapocs a  Német-római  Birodalom és Hollandia  között.  A császári 
diplomaták továbbra is azt az álláspontot képviselték, hogy Luxemburg és Strasbourg 
visszaadása nélkül nem lehetséges a békekötés.1623        
1621 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 197.   
1622 TE XV. 134.
1623 De  Schryver,  R.:  Die  Spanischen  Niedelande  i.  m.  190–191.  Bécs  és  Versailles  programja 
kibékíthetetlenül  szemben  állt  egymással.  A  császár  követelte  Strasbourgot  és  Freiburgot  jelenlegi 
állapotában,  Lotaringiát  1624-es  állapotának  megfelelően,  minden  francia  jogbitorlás  visszaállítását, 
amely  Sundgauban  és  Elzászban  történt  a  münsteri  békeszerződés  óta,  végül  pedig  Breisach,  
Philippsburg, Hagenau, Weißenburg és Landau visszaadását. Ezzel szemben állt a francia ajánlat, ami 
egyre  inkább a „nagylelkű  győztes”  szerepében tüntette  fel  őket.  A franciák  teljesen egyértelműen a 
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 14.7 A francia béketerv  

„Minden jelenlevőnek és az utánunk jövőknek ezennel a tudomására hozzuk, hogy miután Európa 
jelenleg egy véres háború mocsarába süllyedt, amely a keresztény világra csak bajt hozott, Istennek 
tetsző  dolog,  hogy  ennek  miharabb  véget  vessünk,  és  méltányos  békével  zárjuk  le,  amelyet  a 
Felséges, Nagyhatalmú és Legyőzhetetlen Fejedelem, Lipót, a Német-római Birodalom császára és 
területeinek  gyarapítója,  Németország,  Magyarország  stb.  királya,  a  Felséges,  Nagyhatalmú  és 
Legyőzhetetlen  Úr,  XIV. Lajos,  Isten kegyelméből  a Legkeresztényibb Király,  Franciaország és 
Navarra  királya,  a  Felséges,  Nagyhatalmú  és  Legyőzhetetlen  II.  Károly,  Isten  kegyelméből 
Spanyolország  katolikus  királya,  és  az  Egyesült  Hollandia  urai  kötnek  egymással.  E 
béketárgyalások célja egy olyan szilárd és tartós béke megalkotása, amely a kereszténység népei 
közötti nyugalom megteremtését szolgálja. E béketárgyalásokon közvetítő a Felséges, Nagyhatalmú 
és  Legyőzhetetlen  Fejedelem,  XI.  Károly,  Isten  kegyelméből  Svédország  királya.  Az  időközben 
bekövetkező  sajnálatos  és  nem  várt  haláleset  reményeink  szerint  nem  gátolja  meg  a 
béketárgyalások  szerencsés  végkimenetelét.1624 A  Felséges,  Nagyhatalmú  és  Legyőzhetelen 
Fejedelem,  XI.  Károly  svéd  király  fia  és  utóda,  Svédország  jelenlegi  királya,  nem  kisebb 
gondossággal fog közreműködni a békeszerződés tető alá hozásában, a rijswijki palotában.1625 

• A kereszténységnek egyetemes és szilárd békére van szüksége (1. pont).
• A münsteri és nijmegeni békeszerződés, mely közül az utóbbi mintegy magába foglalja az 

előzőt  is,  és  amelyek  szorosan  összefüggenek  egymással,  a  jelenlegi  béketárgyalások 
alapjául kell, hogy szolgáljanak, tehát a nijmegeni szerződést itt újra meg kell ismételni, 
szóról-szóra, mintha annak minden pontja tovább élne, kivéve azokat a pontokat, amelyek 
az azóta bekövetkezett  változások következtében a legsürgetőbb intézkedéseket igénylik. 
Mindössze ezeken kell újólag némiképp változtatni (2. pont).

• Mindazt,  ami  a  jelenlegi  háborúban  esett,  teljesen  el  kell  felejteni  és  minden  dolgot 
mindkét részről olyan állapotba kell visszaállítani, amelyet az említett békében lefektettek 
(3. pont).

• A metzi, besançoni és breisachi Újraegyesítési Kamarák által létrehozott újraegyesítéseket 
a Legkeresztényibb Király érvényteleníti (4. pont).

• A Legkeresztényibb Király kivonja fegyvereit azokból az országokból, tartományokból és 
helyekről, melyeket időközben elfoglalt (5. pont).

• A Legkeresztényibb Király átadja Strasbourg városát őcsászári Fenségének a nijmegeni 
béke alapján, melynek pontjait e kérdésben is alapvetőnek tekinti. Kivonja fegyvereit a 
mondott  városból,  azonban azzal  a  feltétellel,  hogy parancsára ezt  megelőzőleg  minden 
erődítményt, nemcsak az említett városban, hanem Kehl és más erődítmények fellegvárait, 
továbbá a rajnai Isle, Pille erődítményeit szintén le kell romboltatni azért,  hogy e város 
ugyanannyi erődítményét birtokolják, mint mielőtt Őfelsége azt meghódította. A birodalmi 
városokat megillető jogait, szabadságát a mondott városnak vissza kell kapnia. Az említett 
erődítmények  lerombolását  8–10 hónap alatt  végre  kell  hajtani.  Ezt  az  ígéretet  tette  a 
francia király, és azzal is egyetért, hogy Őfelsége, a császár Strasbourgban egy bizottságot 
alakítson, amely ezeket a műveleteket figyelemmel kíséri. Ameddig azonban a citadella és 
Strasbourg  erődítményeinek  lerombolása  be  nem  fejeződik,  a  francia  király  megfelelő 
létszámú csapatokat állomásoztathat a városban (6. pont).

• A  király  megígéri,  hogy  a  jelen  békeszerződés  ratifikálása  után  Trier 
választófejedelemségét átengedi (7. pont).

vesztfáliai  béke  helyett  a  nijmegeni  békét  tekintették  tárgyalási  alapnak,  Strasbourgot  az  1681-es 
állapotnak megfelelően kínálták fel (status occupationis), vagy pedig Strasbourgért cserébe Freiburgot, 
Breisachot, Inselfortot és a rajnai sáncokat, Philippsburgot, Kehlt, Fort Louis-t, Hüningent, Mont Royalt 
és Trarbachot erődítési tilalommal. A pfalzi hercegnő követeléseit választott bíróságra akarták bízni, az  
újraegyesítések visszaadását a nijmegeni béke utáni időkre korlátozták, ezáltal csak az Elzászon kívüli  
területekre, Lotaringiára vonatkozó feltételeiket pedig nem hozták nyilvánosságra, noha I. Lipót nagyon a 
szívén viselte Lotaringia ügyét, „amelynek a jólétét a Birodalom érdekében soha nem áldozta volna fel”.  
Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 297–298.   
1624 Utalás XI. Károly svéd király halálára, akinek utóda fia, XII. Károly lett.
1625 Anglia királya III. (Orániai) Vilmos nincs a felsoroltak között, akit XIV. Lajos ekkor még nem ismert  
el legitim uralkodónak.

405



• Miután Mont Royal és Trarbach kastélya stratégiailag fontos helyen fekszik, Mont Royal 
és Trarbach újonnan erődített részeit le kell rombolni, és a kastélyokat eredeti állapotukba 
kell visszaállítani, és nem szabad őket újra erődíteni. Hasonlóképpen kell eljárni Kirn és 
Ebernburg erődítményeivel is (8. pont).

• A nijmegeni  békeszerződés  4.  cikkelye  értelmében  a  Legkeresztényibb Király  őcsászári 
Fenségének Philippsburg erődjét minden jogával és követelésével együtt visszaszolgáltatja. 
Továbbá megígéri, hogy a nijmegeni békében nem részletezett helyeket erődítményeikkel 
együtt  helyreállítja,  csak azokat a hidakat rombolja  le,  melyeket  Őfelsége állíttatott  (9.  
pont). 

• A  Lotaringiai  Hercegségre  vonatkozóan  is  teljes  mértékben  a  nijmegeni  szerződés  az 
irányadó, annak 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. pontját szóról-szóra meg kell  
ismételni és hatályba léptetni (10. pont).

• A  Pfalzi  Választófejedelemséget  újra  Pfalz  birtokába  kell  adni,  ahogyan  azt  már  a 
vesztfáliai békében is rögzítették (11. pont).

• A békét, amelyet a Legkeresztényibb Király Savoya hercegével 1696-ban kötött, a jelenlegi 
békeszerződésnek is magában kell foglalnia, és szóról-szóra újra be kell vezetni (14. pont).

• Fürstenberg püspökét minden jogába, javadalmába és hivatali címébe vissza kell helyezni 
(15. pont).

• Hasonlóképpen  kell  eljárni  Köln  városának  kanonokjával  szemben,  mint  ahogyan 
Fürstenberg püspökével szemben eljárunk (16. pont).

• Mivel  a  jelenlegi  békekötés  alapjául  a  Nijmegenben  megkötött  béke  szolgál,  a 
Legkeresztényibb Király  megígéri,  hogy mindazokat  a helyeket,  amelyeket  a Katolikus 
Királytól  elvett,  azokat  neki  visszaadja.  Így  visszaszolgáltatja  Bergen  városát  minden 
tartozékával együtt,  Charleroi városát jelenlegi állapotában, Kortrijk városát is hasonló 
feltételekkel (17. pont).

• Hasonlóképpen járunk el Roses, Girona és a Katalóniában fekvő Belver városával szemben 
is (18. pont).

• A Legkeresztényibb Király Luxemburg városát és a Chiny Grófságot visszaszolgáltatja a 
Katolikus Királynak (19. pont).

• A nijmegeni békeszerződés óta a Legkeresztényibb Király visszaszolgáltatja a Katolikus 
Királynak azokat az újraegyesített országrészeket, városokat, falvakat, amelyek a Spanyol 
Királyság területén  feküdtek,  és  ezeknek újraegyesítését  ezennel  felfüggeszti,  mintha az 
említett újraegyesítés soha nem történt volna meg (20. pont).

• Mivel Dinant városát és kastélyát a francia király elhódította e háború során, így Lüttich 
Hercegségéről és Püspökségéről lemond a császár javára, azzal a feltétellel, hogy minden 
újonnan  emeltetett  erődítményt  le  kell  bontani,  és  Lüttich  Püspökségét,  városát  és 
kastélyát újra vissza kell kapnia a császárnak (23. pont).

• Minden olyan helyről, melyet a Legkeresztényibb Király vagy leromboltatott, vagy ígéretet 
tett  a  Katolikus  Királynak  arra,  hogy  újra  visszaadja,  előtte  kivonhatnak  minden 
élelmiszert, háborús-felszerelést és a tüzérséget a franciák (24. pont).

• Minden iratot, levelet és dokumentumot, amelyek az említett országokra, tartományokra 
és  uradalmakra  vonatkoznak,  és  a  Nagyméltóságú  Királyok  ratifikálnak,  a  békekötés 
aláírása után három hónapon belül mind a két fél részére meg kell küldeni (26. pont).

• Az alattvalók minden olyan címét,  hivatalát  és  javadalmait,  amelyeket  azelőtt  élveztek, 
mind a két fél részéről helyre kell állítani (27. pont).

• A Katolikus Királynak vissza kell adnia az erődöt és Ponza szigetét Parma hercegének, 
melyeket e háború során elvett tőle (30. pont).

• A  békeszerződések  ratifikálása  után  a  hadifoglyokat,  mind  császári  Őfelsége  és 
szövetségesei,  mind pedig  a Legkeresztényibb Király  részéről,  váltságdíj  szedése  nélkül 
haladéktalanul szabadon kell engedni (33. pont).

• Jelen  békeszerződést,  miután  mindkét  oldal  közös  egyetértésével  megkötötték,  az 
okmányok kicserélése előtt vagy hat hónapon belül nyilvánosságra kell hozni (35. pont).

• Az aláíró  felek  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  a  szerződés  megkötése  során  a  svéd  király 
megbízottja útján közvetítő szerepet töltsön be, és foganatosítsa mindazon intézkedéseket,  
amelyeket a kölcsönös békeszerződések tartalmaznak (36. pont).

Átadva Őkegyelmességének, a Közvetítő Úrnak, 1697. július 20.
De Harlay Bonneuil (L.S.), Verjus de Crécy (L.S.), De Callières (L.S.) 
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Concordare vidi, Lillieroot”1626

XIV.  Lajos  augusztus  31-ig  adott  határidőt  a  szövetségeseknek  javaslatai 
elfogadására.  Ha  ez  nem  történik  meg,  a  fenti  béketervben  foglaltak  többé  nem 
kötelezik  a  francia  uralkodót.  A  franciák  azzal  számoltak,  hogy  a  rövidre  szabott 
határidő érdemi döntés nélkül letelik, miközben Barcelona elfoglalása után helyzetük 
csak javulni fog. A tengeri hatalmak országaiban pedig még inkább erősödik a lakosság 
békevágya,  amelyet  különösen Amszterdam kereskedői  sürgettek.  A francia  politika 
ebben  az  esetben  is  a  szövetségesek  megosztására,  és  velük  egyenként  különbékék 
kötésére irányult.1627 

„Ezt követően a választófejedelmek és más birodalmi városok követei  csaknem naponta 
összegyűltek a mainzi követ rezidenciáján avégett, hogy erre a tervezetre illő választ adjanak. A 
választ azonban nem lehetett túl sokáig halogatni, hanem augusztus 5-ig a császári követeknek át 
kellett  adniuk  a  közvetítő  részére,  akinek  pedig  augusztus  7-ig  el  kellett  juttatnia  a  francia 
diplomatákhoz.”1628 

A bécsi udvar augusztus 27-én követei számára közzétette a legújabb utasításait, 
miszerint a franciákat rá kell venni arra, hogy elégedjenek meg hét birodalmi várossal 
Felső-Elzászban  (Colmar,  Schlettstadt,  Oberehnheim,  Rosheim,  Münster 
Georgentalban,  Kaysersberg,  Türkheim),  és  esetleg  még  néhány  várossal  Felső-
Elzászban,  míg  Franciaország  lépjen  vissza  az  alsó-elzászi  és  birodalmi  rendi 
területekről  a  Tartományi  Helytartóság  teljes  megszüntetésével,  vagy  legalább  a 
nijmegeni  béke  óta  hozott  újraegyesítéseket  helyezzék  hatályon  kívül.  Ennek  során 
Hagenaut, Landaut és Weißenburgot vissza kell kapnia a Német-római Birodalomnak, 
Fort  Louis-t  és  Hüningent  pedig  legalább  a  Rajna  jobb  partján  le  kell  rombolni. 
Strasbourgért cserébe a császári diplomaták még mindig nem fogadhattak el semmilyen 
egyenértékű helyet. Ha a jelenlegi állapotában történő visszaadás nem lehetséges, akkor 
legalábbis meg kell  egyezni  a franciákkal  arról, melyik  védműveket  kell  lerombolni. 
Freiburg visszaadásáról egyelőre még ne tárgyaljanak, nehogy azt higgyék a franciák, 
hogy  beérik  egyenértékű  hellyel.  Philippsburghoz  hasonlóan  Freiburgot  is  meg  kell 
gyengíteni, erődítményeit a körfalak kivételével le kell rombolni. Strasbourg esetében 
annyi engedményt lehet tenni, hogy az erődítményt jelenlegi állapotában kell hagyni, és 
1626 „Láttam,  egyetértek”,  azaz  Lillierootnak,  a  svéd  közvetítőnek  a  hozzájárulása  volt  szükséges 
egyáltalán a tervezetek benyújtásához is. TE XV. 168–172. 
1627 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 372. A július 20-i francia béketerv császári szemszögből már sokkal  
rosszabb feltételeket tartalmazott. Már egyáltalán nem szerepelt Strasbourg feltétel nélküli visszaadása,  
hanem választás elé állították a császárt és a Birodalmat, miszerint a franciák vagy visszaszolgáltatják  
Strasbourgot  az  általuk  emelt  erődítmények  lerombolása  után,  vagy  pedig  egyenértékű  helyként 
Freiburgot kapják meg jelenlegi állapotában, továbbá Breisachot, Kehlt, Fort Louis-t, Philippsburgot (ez 
utóbbi kettőt ugyancsak lerombolt állapotban). További francia ajánlatként szerepelt még Mont Royal, 
Trarbach, Kirn és Ebernburg visszaszolgáltatása – ugyancsak erődítményeik lerombolásával és újjáépítési 
tilalommal.  Saarlouis-t  a  franciák  megtartották  maguknak,  Longwyt  pedig  átengedték  a  lotaringiai  
hercegnek, azzal a feltétellel, hogy a hercegnek háborús szükségletből kifolyólag országa területén szabad 
áthaladást  kell  biztosítania  a  francia  csapatoknak.  Továbbá  a  francia  béketerv  ígéretet  tett  
Spanyolországnak arra, hogy visszakapják Bergent, Charleroi-t, Kortrijkot, Ath-t, Luxemburgot a Chiny 
Grófsággal, Dinantot pedig visszaszolgáltatják Lüttich püspökének. A július 20-i francia béketerv pontjai 
félreismerhetetlenül  a  nijmegeni  békére  utaltak,  Elzász  teljes  megtartására,  Strasbourg  és  Luxemburg 
megőrzésére és Lotaringia katonai ellenőrzésére. Spanyolország teljesen engedelmessé vált, amikor XIV.  
Lajos — Vauban tanácsa ellenére — kész volt átengedni neki Luxemburgot, továbbá Condét, Maubeuge-
t, Kortrijkot, Ypernt, Menint, Furnes-t és Charlemont-ot. I. Lipót továbbra is kitartott a münsteri béke 
helyreállítása — beleértve Elzászt is —, Strasbourg eredeti állapotában (status quo) történő visszaadása 
és Luxemburg visszaszolgáltatása mellett, továbbá ragaszkodott Lotaringia teljes  visszaszolgáltatásához 
is.  A császár Strasbourg esetében azt  tartotta a legrosszabb változatnak, ha elfoglaláskori  állapotának 
(status occupationis) megfelelően kapná vissza,  ahogyan ezt  a francia béketerv kilátásba helyezte,  és 
ahogyan a birodalmi rendek egy része sürgetőleg ajánlotta. Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 298–
299.    
1628 TE XV. 173.
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a citadellánál csak a város körül emelt védőbástyákat kell lerombolni – azonban ezt az 
engedményt az utolsó pillanatig titokban kell tartani.1629 

„Időközben  azonban  zajlottak  a  harci  cselekmények  is,  és  Hollandiába  megérkezett 
Barcelona bevételének a híre, mire a franciák elkezdtek magas lóról beszélni, elkezdték magasan 
hordani az orrukat.”1630 

Miután  Barcelonát  augusztus  11-én  elfoglalták  a  franciák,  Madridban  a 
legteljesebb zavarodottság mutatkozott, a rijswijki spanyol nagykövet azonnal megkapta 
az utasítást,  miszerint  mindenáron  meg  kell  kötni  a  békét.  Ráadásul  ugyanebben  az 
időben gazdag zsákmánnyal visszatért a francia admirális, Pointi is.1631

Pointi expedíciójáról a Theatrum Europaeum is beszámol: „M. de Pointi a francia 
király megbízásából Amerikába hajózott, és kifosztotta Carthagena spanyol gyarmatot. Hatalmas 
zsákmányra tett szert (arany, ezüst, ezüstnemű, spanyol pisztolyok, gyöngyök, smaragd, ametiszt,  
gyémántok,  fülbevalók,  karperecek,  templomi  kegyszerek).  Zsákmányát  sikerült  visszajuttatnia 
Franciaországba,  noha többször üldözőbe vették angol és holland hadihajók. Június 7-én 40–50 
tengeri mérföldre Carthagénától támadták meg először, az angol zászlóshajón Nevil altengernagy 
volt a parancsnok. Végül augusztus 29-én érkezett meg Brestbe a Le Sceptre, a Le Vermandois, a Le 
S.  Michel,  a  Le  S.  Louis és  a  Le  Furieux hajókkal  együtt.  A  bőséges  zsákmányból  vastagon 
részesedett XIV. Lajos és Toulouse grófja is, aki ekkoriban tengernagy volt.”1632 

Barcelona  elestének  a  napján  II.  Miksa  Emánuel  a  Katolikus  Királlyal 
egyetértésben közölte Quirossal, hogy Luxemburgot át kell engedni Franciaországnak, 
és  el  kell  fogadni  a  felkínált  egyenértékű  helyet.  Végül  azonban  a  franciák 
nagyvonalúan visszaadták az előzetes megállapodásnak megfelelően Spanyolországnak 
Luxemburgot  és  Barcelonát,  ami  nyilvánvalóan  összefüggött  a  spanyol  örökség 
kérdésével.1633 

„A  francia  követek  mindenesetre  kijelentették,  hogy  nincs  másra  parancsuk,  mint  a 
nijmegeni  békeszerződés  pontjainak betartatása.  Ez vonatkozik Lotaringiára,  Pfalzot  illetően  is 
csak  néhány  hely  visszaadásáról  lehet  szó,  ami  pedig  az  orléans-i  hercegnő  követelését  illeti  
hozzáfűzték, szó sem lehet arról, hogy minden a hercegnő kívánsága szerint történjen.”1634 

Ezt  követően,  mint  a  béketárgyalások  jegyzőkönyveiből  kiderül,  Strasbourg 
kérdésében vita támadt a két francia diplomata, Callières és Harlay között:  „Augusztus 
26-án,  hétfőn  a  franciák  arra  az  álláspontra  helyezkedtek,  hogy  Elzászt  meg  akarják  tartani,  
Speyert és Wormsot pedig, melyek nem Elzászban fekszenek, vissza akarják adni. A császáriak 
szerint csak Strasbourg tartozékai tartoznak a francia királyhoz és Elzászhoz. Harlay úgy vélte, 
hogy Strasbourgot a tartozékaival együtt vissza kellene adni, aminek Callières ellent mondott, és 
így nyílt ellentmondásba keveredtek egymással.”1635 

Augusztus 29-én, csütörtökön a császári követek a közvetítő szobájából kilépve 
beszámoltak  a  francia  követekkel  folytatott  tárgyalásokról:  Eszerint  „a  franciák 
Strasbourg  tartozékaival  kapcsolatban  megmaradtak  ellentmondásos  álláspontjuknál,  erről 
azonban a francia királyt  a  leghatározottabban értesíteni  fogják,  továbbá ki  kell  jelölni  Elzász 
határait,  hogy végre ne legyen a Birodalomhoz kötve.  Abban maradtak,  hogy minden területet, 
amely nem Elzászhoz tartozik, vissza akarnak adni, ami Elzászhoz tartozik, azt nem. A császári 
követek jobbnak látnák Strasbourgot köztes állapotban elfogadni (in statu medio), ami remélhetőleg 
jobb, mint az elfoglaláskori állapot. Seilern rámutatott, hogy a közvetítő azt mondta a franciáknak, 
hogy ne bizakodjanak a császár és a Birodalom közötti megosztottságban, mert az nem következik 
be.”1636 

Augusztus  30-án,  péntek  délután  a  császári  követeket  behívták  Lillieroot 
szobájába, majd amikor kijöttek, beszámoltak róla, hogy a közvetítő milyen álláspontot 
1629 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 299–300.   
1630 TE XV. 182.
1631 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 372.   
1632 TE XV. 141–143.
1633 De Schryver, R.: Die Spanischen Niederlande i. m. 191–192. 
1634 TE XV. 182.   
1635 Az 1697. augusztus 26-i jegyzőkönyv HHStA MEA Friedensakten 80. fol. 1–8. 
1636 Az 1697. augusztus 29-i jegyzőkönyv HHStA MEA Friedensakten 80. fol. 8–12. 
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hozott  vissza a franciáktól:  „Strasbourggal  kapcsolatban Harlay  azt  mondta,  ő  továbbra is 
amellett  van,  hogy  Strasbourgot  minden  tartozékával  együtt  vissza  kell  adni,  jóllehet  a  többi  
francia követ más véleményen volt. Ők mélyen hallgattak, noha korábban a királyra hivatkoztak. 
Az erődöket illetően a francia követek azt mondták, hogy azoknak ki kell egyenlíteniük egymást. 
Miután sokat vitatkoztak erről, hagyni akarták ezt a pontot, a közvetítő azonban azt válaszolta, 
hogy az a javaslat, amit a császáriak ebben a kérdésben tenni fognak, mindkét fél számára kedvező 
kell,  hogy  legyen.  Az  újraegyesítések  megvitatásával  kapcsolatban  Callières  azt  mondta,  hogy 
mindaz,  amit  eddig  mondtak,  az  csupán beszélgetés  volt  ebben a  témában,  Harlay  viszont  azt 
hangsúlyozta, hogy minden nagyon is jó volt, és ahhoz kell tartani magukat,  Crécy viszont úgy 
vélte, hogy ezt a kérdést addig nem lehet elintézni, amíg Elzász kérdését nem döntötték el. Callières  
megismételte,  hogy  ami  nem  Elzász  területén  van,  azt  vissza  akarják  adni.  Elzászról  volt  a 
legnagyobb vita. A franciák azt mondták, hogy a nijmegeni békében mindent meghagytak nekik. 
Lillieroot azt válaszolta, hogy a vita csak a tíz városról folyt. Harlay azon a véleményen volt, hogy el 
kellene  ismerniük a  király jogát,  hogy mindaz,  ami  Elzászhoz tartozik,  legyen a királyé,  és  ne 
legyen különbség a tíz város és más tartozékok között. Mire a közvetítő azt felelte, hogy senki nem  
érti,  még Svédországban sem, hogy sok vita után a franciák miért  nem akarnak ezen a ponton  
változtatni, és róla tárgyalni. Végül a közvetítő azt javasolta, hogy átmenetileg szüneteltessék ezt a 
pontot.  Miután a császári követek és birodalmi küldöttek hazautaztak, a spanyol, az angol és a 
holland követek még késő éjszakába nyúlóan folytatták a tárgyalásokat.”1637  

Szeptember 1-én Callières, Crécy és Harlay már egységesen kijelentették, hogy 
Strasbourgot  többé  nem  akarják  visszaszolgáltatni,  hanem  a  császárnak  Kehlt, 
Freiburgot és Breisachot,  a Német-római Birodalomnak pedig Philippsburgot akarják 
helyette  egyenértékű helyként adni. A Rajna jobb parti francia erődítéseket hajlandóak 
lebontani, de a Fort Louis-nál levő Rajna-hidat meg akarják tartani. Ez a rajnai határ 
egyértelmű követelése volt, és egész Elzász Franciaországhoz csatolása a császár és a 
Német-római Birodalom ellenében. Ennek az új követelésnek az elfogadására a franciák 
szeptember 20-ig adtak határidőt.1638

Szeptember  4-én,  szerdán  Lillieroot  közölte,  hogy  a  tárgyalások  a  jövőben 
szerdánként és szombatonként fognak folytatódni, ha azonban valami olyan rendkívüli 
esemény  történne,  ami  sürgős  tárgyalást  igényelne,  akkor  azt  jelezni  fogja,  hogy  a 
követek összeülhessenek.1639 

Szeptember 7-én, szombaton Lillieroot titkárán keresztül közölte, hogy beszélni 
óhajt  a  jelenlevő  császári  követekkel  és  teljhatalmú  megbízottakkal:  „Ebből  a  célból 
szobája előtt gyülekeztek, és amikor a közvetítő onnan kilépett, elmondta, hogy beszélt a francia 
követekkel,  akik  azt  mondták,  hogy  bár  az  előzetes  megállapodásokban  levő  egyik  pont 
megváltozott,  véleményük  szerint  azonban  az  idő  rövidsége  miatt  inkább  a  többi  pont 
megtárgyalására  kellene  fordítani  az  időt.  Erre  a  közvetítő  azt  válaszolta,  hogy itt  már  nem a 
határidőről vagy az idő rövidségéről van szó, hanem arról, hogy francia részről vagy előállnak egy 
másik deklarációval, vagy a tárgyalásokat meg fogják szakítani. Véleménye szerint a franciák arra 
törekszenek, hogy azok a pontok, melyek a császár, Spanyolország, Anglia, Hollandia és a franciák 
között  még  fontosak,  jól  elő  legyenek  készítve,  mialatt  az  utasításokra  várnak.  Ennélfogva  a 
tetszésükre  bízta,  hogy a következő  napi  tárgyalásokon folytassák-e az erről  való megbeszélést. 
Ezután  a  közvetítő  átvette  a  Trieri  Választófejedelemség  küldöttétől,  von  Sanftig  bárótól  a 
meghatalmazását,  aki  részt  kívánt  venni  ezen  a  tárgyaláson,  majd  átnyújtotta  azt  a  császári 
követnek,  Seilern  bárónak.  Seilern  azt  válaszolta,  hogy miután a franciák  megváltoztatták  azt, 
amiben  egyszer  már  megállapodtak,  nem  velük  kellene  tárgyalni,  hanem  a  többi  szövetséges 
küldöttel és teljhatalmú megbízottal. Miután Lillieroot ismét visszavonult a szobájába, elolvasták a 
fenti meghatalmazást, és miután mindent rendben találtak, visszaadták a közvetítő titkárának. Ezt 
követően a küldöttek és a teljhatalmú megbízottak szállásukra hajtattak.”1640 

Megoszlanak  a  vélemények,  hogy  mennyire  volt  kihatással  a  rijswijki 
béketárgyalásokra Savoyai Jenő szeptember 11-én kivívott fényes győzelme a törökök 
felett  Zentánál.  Oswald  Redlich  osztrák  történész  határozottan  leszögezi,  hogy  a 
1637 Az 1697. augusztus 30-i jegyzőkönyv HHStA MEA Friedensakten 80. fol. 15–17.
1638 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 300–301.   
1639 Az 1697. szeptember 4-i jegyzőkönyv HHStA MEA Friedensakten 80. fol. 26.
1640 Az 1697. szeptember 7-i jegyzőkönyv HHStA MEA Friedensakten 80. fol. 27. 
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győzelem  nem  hatott  ki  a  béketárgyalásokra.1641 Azonban  a  zentai  csatának  döntő 
jelentősége  volt  a  karlócai  békére,  és  több  ponton  megállapítható  az  összefüggés 
Rijswijk és Karlóca között.1642

Redlich  úgy  véli,  hogy  a  zentai  csatához  hasonlóan  a  franciák  jelöltjének  a 
bukása a lengyel királyválasztáson sem volt hatással a béketárgyalásokra.1643 

Miközben zajlottak a béketárgyalások, szeptember 18-án a protestáns országok 
követei  egy  emlékeztetőt  nyújtottak  át  a  francia  követeknek:  „Szeptember  18-án  a 
protestáns  országok  követei  egy  emlékeztetőt  nyújtottak  át  a  francia  követeknek,  melyben 
tiltakoztak amiatt, hogy a nantes-i ediktum 1685-ös visszavonása miatt Franciaország protestáns 
alattvalói  nyomorúságos  és  kiszolgáltatott  helyzetbe  kerültek.  Közülük  sokan  kényszerültek 
hazájuk  elhagyására,  pedig  sok  király  alatt  szolgálták  hűséggel  Franciaországot.  A  protestáns 

1641 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 373. Redlich megállapításának ellentmond az a tény, hogy a zentai csata 
időpontja és a békeszerződés Német-római Birodalom általi aláírása között több, mint másfél hónap telt  
el, ami egyértelműen arra utal, hogy a Zentánál aratott győzelem tovább javította a Birodalom tárgyalási  
pozícióit, mindenesetre nem kényszerültek rá a béke idő előtti aláírására. Saint-Simon is megerősíti, hogy 
a zentai csata nagy visszhangot váltott ki Rijswijkben: „Ugyanebben az időben arról is értesítés érkezett,  
hogy Jenő herceg fontos csatát nyert Magyarországon, ami szerfelett megerősítette a császár helyzetét, és  
növelte reputációját, de pénz hiányában kihasználni nem tudta a csatanyerést, noha ezt könnyűszerrel és  
nagymértékben megtehette volna. Hogy végezzenek a békekötés ügyével: a felek kicserélték a ratifikációs  
okmányokat,  és  október  22-én  Párizsban  kihirdették  Anglia  és  Hollandia,  majd  egy  hét  múlva  
Spanyolország vonatkozásában.” Saint-Simon i. m. 73.
1642 A  rijswijki  békének  kétségtelenül  fontos  része  volt  abban,  hogy  az  oszmánok  beleegyeztek  a  
keresztény szövetséges hatalmakkal folytatott béketárgyalásokba, nemcsak az oszmán hadsereg Zentánál 
bekövetkezett összeomlása miatt, hanem amiatt a tény miatt is, hogy I. Lipót XIV. Lajossal békét kötött – 
mindez  a  törököket  arra  késztette,  hogy  békét  kössenek.  Ezenkívül  néhány  feltűnő  párhuzam  is 
megállapítható mindkét békekötés esetében: mindkét esetben többoldalú konferenciákról volt szó, illetve 
protestáns hatalmak voltak  a közvetítők.  Mind Rijswijkben,  mind Karlócán  hivatalos  megfogalmazás 
szerint békét kötöttek, de a rijswijki béke már a kortársak szemében is csupán fegyverszünetnek minősült.  
Az  oszmánok  is,  akik  korábban  soha  nem  tárgyaltak  egyidejűleg  több  hatalommal,  és  soha  nem 
hagyatkoztak egy harmadik államra, mint békeközvetítőre, az iszlám jogértelmezés szerint a hitetlenekkel 
nem köthettek tartós békét, hanem csak bizonyos ideig tartó fegyverszünetet. I. Lipót számára a küszöbön 
álló spanyol örökösödés kérdése volt az igazán döntő motívum, hogy beleegyezzen a rijswijki és karlócai  
békeszerződésekbe.  A  karlócai  béke  biztosította  a  Német-római  Birodalom  számára  a  spanyol  
örökösödési háború alatt délkeleten a katonai manőverezési szabadságot. Csak 1716-ban tört ki egy új 
török  háború,  ami  Savoyai  Jenő  hadvezér  zseniális  teljesítményének  köszönhetően  elvezetett  a 
pozsareváci  békéhez (1718), melynek során a Habsburg Monarchia legnagyobb kiterjedését  érte el az 
Oszmán Birodalommal szemben. Petritsch, Ernst D.: Rijswijk und Karlowitz i. m. 310–311.  
1643 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 373. Lengyelországban az 1697-es év fő eseménye a királyválasztás  
volt,  amely a hagyományoknak megfelelően hatalmas zűrzavar,  hangoskodás és fejetlenség közepette 
zajlott (minderről a Theatrum Europaeum is nagy terjedelemben számol be, TE XV. 279–328.). Az előző 
lengyel király, III. (Sobieski) János június 17-én halt meg. Halála után kilenc királyjelölt neve merült fel,  
akik a következők voltak: Sobieski három fia (Jakub, Aleksander, Konstanty), II. Miksa Emánuel bajor 
választófejedelem, V. Károly lotaringiai  herceg,  a neuburgi  herceg,  a pápai rokon, Livio Odeschalchi 
herceg, a francia Conti herceg (François Louis de Bourbon, de la Marche gróf, majd de La Roche-sur-
Yon herceg, majd Conti herceg (1664–1709). Petitfils, J-C.: Louis XIV. i. m. 740. Conti herceg 1664. 
április  30-án  született,  és  részt  vett  a  spanyol-németalföldi  hadjáratban  1693-ban,  ahol  tábornokká 
nevezték ki.  A harcok során súlyos  fejsérülést  kapott.  TE XV. 279.)  és a szász választófejedelem, I. 
Frigyes  Ágost.  A  lengyel  nemesség  mindenképpen  külföldi  királyt  szeretett  volna,  mert  abban 
reménykedtek, hogy egy ilyen király majd helyreállítja a  Rzeczpospolita elmúlt évtizedekben alaposan 
megtépázott  tekintélyét.  Az  1655–1660  közötti  északi  háború,  az  1654–1686  közötti  lengyel–orosz 
háború  kudarcai,  a  lengyel  szempontból  szégyenteljes  olivai  (1660)  és  a  moszkvai  békék  (1686) 
következtében  Lengyelország  elvesztette  nagyhatalmi  pozícióját.  A  francia  Conti  herceg  ügyét 
Franciaország lengyelországi  követe,  Melchior de Polignac apát  (1661–1741) képviselte.  Taktikája az 
volt,  hogy  a  lengyel  politikai  élet  legbefolyásosabb  személyiségeit  egy  pártba  tömörítette.  
Kortesbeszédében utalt a francia–lengyel  politika egymásrautaltságára, a két ország közös barátságára. 
Ráadásul Franciaország ereje elrettentheti Lengyelország szomszédjait egy esetleges agressziótól (például 
Habsburg  Monarchia).  Ezzel  szemben  az  orosz  cár,  I.  Péter  (1689–1725)  jelöltje  a  szász 
választófejedelem, I. Frigyes Ágost volt. Ennek több oka is volt. Tőle I. Péter katonai segítséget remélt a 
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szövetségesek  ebben az  emlékeztetőben  együttérzésükről  biztosították  ezeket  a  sokat  szenvedett 
embereket, továbbá kifejezték abbeli reményüket, hogy a békekötés létrejötte után az elüldözöttek 
visszatérhetnek hazájukba, és visszanyerik régi jogaikat.”1644

 „Közben  közeledett  szeptember  20-a,  amelyet  korábban  még  a  franciák  tűztek  ki 
határidőnek a  békeszerződések  megkötéséhez.  Azonban a  franciák  viselkedése  miatt  a  császári 
követek és képviselők ismét elégedetlenségüket fejezték ki a svéd közvetítőnél, Lillieroot bárónál. A 
szövetségeseket  a  háború  folytatására  buzdították,  és  bár  továbbra  is  törekszenek  a  béke 
megkötésére, hangsúlyozták, hogy azt nem kell annyira elsietni. Azonban a császáriak igyekezete 
eredménytelen maradt.”1645

III. (Orániai)  Vilmos egyre türelmetlenebb és bizalmatlanabb lett,  hogy vajon 
XIV.  Lajos  csakugyan  elismeri-e  Anglia  jogos  urává.  Éppen  ezért  már  júliusban 

török–tatár közös veszély miatt, mivel Frigyes Ágost volt a magyarországi császári hadak főparancsnoka. 
Másrészt az orosz cár azzal érvelt, hogy Franciaország nem tagja a Szent Ligának, nem harcol a törökök 
ellen. Ezek után Frigyes Ágost is bekapcsolódott a királyválasztási küzdelembe – habár meglehetősen 
megkésve.  Különösen  Jacob  Heinrich  Flemming  ezredes  segítette  Lengyelországban.  A  szász 
választófejedelem  nem fukarkodott  az  ígéretekkel.  Kilátásba  helyezte  az  ősi,  nemesi  szabadságjogok 
csorbítatlan  visszaállítását,  az  államadósság  nem  papírpénzben  történő  kifizetését,  a  lengyel  pénz 
megjavítását, a törököktől Podólia és Moldva, az oroszoktól pedig Ukrajna visszaszerzését. Június 25-én 
kettős királyválasztás történt, csakúgy, mint 1575-ben, amikor Habsburg Miksát és Báthori Istvánt (1533–
1586) egyaránt lengyel királynak kiáltották ki. A főnemesség a francia herceget hirdette ki győztesnek,  
míg a Varsó előtti  wolai  mezőn táborozó köznemesség (slachta) a választófejedelmet tekintette az új 
lengyel királynak. A hatalmas nemesi tömeg mindent elkövetett, hogy pártfogoltjuk legyen a király.  A 
főnemesség befolyásos képviselőinek megvesztegetésétől sem riadtak vissza. Mindehhez társult az orosz 
cár fenyegető magatartása.  Conti herceg mindent megpróbált,  elhajózott Gdańskba is – de már hiába. 
1697. szeptember 15-én vasárnap megkoronázták Frigyest, aki II. Ágost néven lett lengyel király (1697–
1704, 1709–1733). Ezzel egyúttal  politikai programját  is kinyilvánította.  Az utolsó Jagelló, Zsigmond 
Ágost  (1548–1572) politikai  örökösének tekintette  magát,  mintegy a 16. századi lengyel  nagyhatalmi 
dicsőség visszaállítását is ígérve a lengyel társadalomnak.  Gebei Sándor: II.  Ágost lengyel király és a 
magyar ügy 1701–1703. Hadtörténelmi Közlemények 116. (2003: 3–4. sz.) 776–781.
1644 TE XV. 186. Az 1685. október 17-én Fontainebleau-ban kiadott rendelet  egy folyamat vége volt,  
amely az  1629.  június  28-án kibocsátott  alési  úgynevezett  „kegyelmi  ediktummal” kezdődött.  Ennek 
során a királyi hatalom fokozatosan szűkítette a francia Református (Hugenotta) Egyház és hívei jogait.  
Templomaikat leromboltatták, lelkészeiknek át kellett térniük a katolikus hitre, a született gyermekeket 
plébánosnak kellett megkeresztelniük, és római katolikus vallásban kellett őket felnevelni. Franciaország 
elhagyását  gályarabsággal  vagy börtönbüntetéssel  fenyegették.  Kora újkori  egyetemes  i.  m. 230–232. 
Ennek  ellenére  mintegy  200000  módos  és  művelt  hugenotta  hagyta  el  Franciaországot,  többségük 
Hollandiába, Brandenburgba, Angliába távozott. Hahner, P.: A régi rend i. m. 357. A kormány mellett a 
jezsuiták vagy a Klérus is üdvözölte a nantes-i ediktum eltörlését, mivel azt alapvetően a Klérus néhány  
tagja kényszerítette ki. Olyan vélekedések is voltak, hogy a Klérus ebben az esetben a királyt eszközként 
használta saját céljai eléréséhez. Bossuet egy prédikációjában — amelyet a hajdani miniszter, Michel Le 
Tellier temetése alkalmából tartott — XIV. Lajost az eltörlés miatti döntéséért „új Theodosiusként”, „új 
Marcionként” és „új Nagy Károlyként” írta le. A jezsuiták is különösen sokat foglalkoztak a témával. A 
párizsi Jezsuitakollégium professzora,  Philibert Quartier dicsérte az uralkodót az eretnekség kiirtásáért 
(Pro extincta haeresi). A nantes-i ediktum eltörlése a korabeli médiában is nagy visszhangot váltott ki, 
így például a  Mercure Galant is nagy teret szentelt a témának. A tudósítások az olvasókat fokozatosan 
felkészítették  erre  a  lépésre,  mivel  azt  sulykolták,  hogy  a  „protestáns  párt”  egyedül,  mindenféle 
kényszerintézkedések nélkül vált fokozatosan gyengébbé, így a rendelet napvilágra kerülésével az nem 
okozott különösebb felzúdulást, nem kellett nagyon kommentálni. Az írások magasztalták Őfelségét a 
nantes-i  ediktum  eltörlése  miatt,  sok  költemény  is  megjelent,  amelyek  üdvözölték  az  uralkodót  a 
„szemérmetlen,  szégyentelen  eretnekek  megsemmisítése  miatt”.  A  Mercure Galant 1686  januári 
számában a következő vélemény jelent meg: „A szemérmetlen és rebellis eretnekeket megsemmisíteni, ez  
egyedülálló diadal, amely ennek a nagy királynak a hírnevét öregbíti. Ki tudna ennél szebb hírnévnek  
örvendeni?” Az eseményre  érméket  is  vertek,  amelyek  feliratait  a  Petite  Académie fogalmazta  meg, 
például  „Az  igaz  vallás  győzedelmeskedik”  (Religio  victrix),  „Az  eretnekeket  megsemmisítették” 
(Extincta haeresis), „A kálvinisták szétrombolt templomai” (Tempus calvinianorum eversis), „Kétmillió 
kálvinistát  vezettek  vissza  az  Egyház  kebelébe”  (Vicies  centena  millia  calvinianorum  ad  ecclesiam  
revocata). Burke, P.: Die Inszenierung i. m. 127–130. A vallási türelemmel kapcsolatban a leggyakrabban 
az a kérdés merül fel, hogy milyen hátrányai, illetve veszélyei vannak, ha az államvalláshoz képest eltérő  
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ösztönözte  a  halle-i  konferenciát  (Brüsszeltől  délre),  ahol  Portland1646 és  Boufflers 
tárgyalt  egymással,  és  megegyeztek  az  Anglia  és  Franciaország  között  megkötendő 
békéről.1647

„Jellemző,  hogy  Portland  angol  gróf  és  Boufflers  francia  marsall  Tubise-ban  a  harci 
cselekmények folytatása helyett két órán át tárgyalt egymással, és miután kölcsönösen biztosították 
egymást az egymás iránti  barátságról és tiszteletről, a legnagyobb egyetértésben váltak el.”1648 

vallásúakat  is  megtűrnek,  nem  vezet-e  ez  feszültséghez  a  társadalmon  belül,  esetleg  felkeléshez, 
polgárháborúhoz. Viszonylag ritkábban foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy milyen hátrányai vannak az 
intoleranciának, a türelmetlenségnek a gazdasági életre, illetve, hogy milyen előnyei vannak e tekintetben 
a toleranciának. Sehol máshol nem mutattak rá olyan gyakran hivatalos és magánszemélyek arra, hogy 
milyen nagy károkat okoz a vallási intolerancia a gazdaságnak, és milyen nagy veszélyekkel jár, ha a 
máshitűek fenyegetését és üldözését nem hagyják abba, mint Hollandiában. 1662-ben a leideni kálvinista 
közösség egy tagja, Pieter de la Court (1618–1685), aki textilgyártó és kereskedő volt, de tanult filozófiát  
és  teológiát  is,  „Hollandia  érdeke”  című  könyvében  kijelentette,  hogy  gazdasági  okokból  mennyire 
szükséges lenne az eddiginél jóval nagyobb vallásszabadságot biztosítani a más hitűeknek, továbbá, hogy 
nem csak meg kellene tartani az országban a már itt élő más vallási közösségekhez tartozókat, hanem 
mindenhonnan Hollandiába kellene vonzani a nem reformátusokat is, és vallási szabadságot biztosítani 
mindenkinek. Ezen felül De la Court minden Hollandiába települőnek a kereskedelem és mesterségek 
szabad gyakorlását követelte. Annak ellenére, hogy Hollandiát Pieter de la Court 1670 körül egyáltalán  
nem tartotta a tökéletes vallási tolerancia paradicsomának, néhány külföldi kortárs azonban példaképnek 
tekintette,  és  rámutattak,  milyen  óriási  gazdasági  hasznot  hozott  az  országnak  a  vallási  türelem.  Így 
például a 17. század végén a svéd gazdaságelméleti publicista, Johan Clason Risingh (1617–1672) úgy 
vélte,  hogy  országa  gazdagságát  — holland  mintára  — tőkeerős  külföldiek  bevándorlásával  lehetne 
megsokszorozni.  Ugyancsak  ideális  megoldásnak  tekintette  a  több  különböző  vallási  felekezet 
együttélését a Holland Köztársaságban élő angol diplomata, Sir William Temple (1628–1699) is. 1680-
ban megjelent  egy névtelen írás, a „Britannia Languens or a Discourse of Trade”,  melyben kizárólag  
haszonelvű szempontok szerepelnek, és rámutatnak, hogy mennyire ártalmasak a kereskedelemre a más 
vallásúakkal szemben hozott törvények, és hogy ez több mint évi egymillió font kárt okoz a nemzetnek. 
Az anonim szerző hivatkozik a már említett hollandiai angol diplomata, Sir William Temple „A holland 
kereskedelemről”  című  munkájára,  és  Hollandiát,  valamint  Franciaországot  példaképnek  állítja  be. 
Franciaországban  Colbert,  bár  kimondottan  protestánsellenes  érzelmű  volt,  nem  habozott  protestáns 
külföldieket  —  elsősorban  hollandokat  —  a  manufaktúrák  fellendítése  érdekében  Franciaországban 
megtűrni.  A nantes-i ediktum visszavonása után, 1686. január 13-án kiadott  rendelet  minden külföldi 
protestáns  kereskedőnek  és  üzletembernek  engedélyezte,  hogy Franciaországba  költözhessenek.  XIV. 
Lajos  azonban fenntartotta  magának azt  a  jogot,  hogy a pusztán „hasznossági  szempontból” behívott  
idegen protestánsoktól bármikor megszabadulhasson, ha ez valamilyen okból „szükségessé” válna.  Erich 
Hassinger:  Wirtschaftliche  Motive  und  Argumente  für  Religiöse  Duldsamkeit  im  16.  und  17. 
Jahrhundert. In: Gegenreformation (Wege der Forschung 311) Hrsg. von E. W. Zeeden. Darmstadt 1973. 
332–356. Bár Európa abszolút monarchiái előnyben részesítették az államérdeket a felekezeti érdekekkel 
szemben, ennek ellenére semmiképpen sem lehet őket felekezetileg semlegesnek tekinteni, mivel éppen 
ellenkezőleg, a késői 18. századba nyúlóan az intolerancia a politikai hatalom magától értetődő forrása 
volt.  A  toleráns  államok  gyenge  államok  voltak.  Wolfgang  Reinhard:  Was  ist  katholische 
Konfessionalisierung? In: Die katolische Konfessionalisierung. Hrsg. von Wolfgang Reinhard und Heinz 
Schilling. Gütersloh 1995. 434. 
1645 TE XV. 186. A császár teljesen elszigetelődött. A franciák minden egyes nappal fennhéjázóbbá és 
ridegebbé váltak. A rijswijki császári követek Bécsből nem kaptak újabb utasításokat, Bécsben mind a  
spanyolországi helyzetet, mind pedig a tengeri hatalmak magatartását még mindig kedvezően ítélték meg, 
és fenntartották régi  követeléseiket.  Azonban XIV. Lajos  ekkor már hajthatatlan volt. Kinyilvánította, 
hogy Strasbourgnak és a Rajna-partnak francia fennhatóság alatt kell maradnia. Ennek fejében a Német-
római  Birodalom  megkapja  Kehlt  és  Philippsburgot,  a  császár  pedig  Freiburgot  és  Breisachot,  
Spanyolország pedig vissza fogja kapni Barcelonát  és Luxemburgot.  Spanyolországgal  szemben XIV. 
Lajos a spanyol örökségre való tekintettel, jól felfogott érdekeitől vezérelve gyakorolt nagylelkűséget. A 
spanyolok közhangulatát Franciaország felé akarta fordítani. Redlich, O.: Weltmacht i. m. 372–373.  
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 14.8 A békeszerződések  

A béketárgyalások jegyzőkönyvében az aláírást megelőző napról, szeptember 19-éről, 
csütörtökről, mindössze annyi bejegyzés található, hogy „miután a császári követség a 
jelenlevő szövetséges küldöttekkel és teljhatalmú megbízottakkal, valamint az először 
jelenlevő würzburgi hercegi teljhatalmú megbízottal,  von Tastunggal órákon át hiába 
várakoztak a közvetítő úrra, mivel az az Egyesült Tartományok küldötteivel folytatott 
megbeszéléseket, és már késő este volt, ezért visszatértek a szállásukra”.1649 Látszólag 
tehát  semmi  jele  nem  volt  annak,  hogy  másnap  aláírják  a  békeszerződéseket. 
Mindenesetre a Theatrum Europaeum leírása szerint ezt szeptember 20-án, pénteken az 
éjjeli órákban a Német-római Birodalom kivételével sietve megtették, ezzel is mintegy 
jelezve, hogy minél gyorsabban túl akarnak lenni az egészen, jól tudván, hogy úgyis 
csak átmeneti  jellegű békéről van szó, és a döntő szót hamarosan ismét a fegyverek 
mondják majd ki. 

„Időközben elérkezett a kitűzött szeptember 20-a, és az angol, holland és spanyol követek 
elhatározták, hogy lezárják a béketárgyalásokat.1650 Ezt a hollandok pontban éjfélkor meg is tették. 
Ezt követték a spanyolok éjjel fél 2-kor,1651 az angolok hajnali 3 órakor.1652 Ez utóbbinál a savoyai 
követek is jelen lehettek, akiket egyébként azelőtt soha nem engedtek megjelenni a konferencián. 
Bár a császári és birodalmi diplomaták is jelen voltak, semmiképpen sem akartak csatlakozni a 
többi szövetségeshez a békeokmányok aláírásakor.1653 Néhány választófejedelmi és egyéb miniszter 
pedig  egyenesen  tiltakozott  ez  ellen,  és  úgy  vélték,  hogy  sokkal  jobb  döntés  lenne,  ha 
Franciaországgal különbékét kötnének, melyből őcsászári Fensége és a Birodalom ki lenne zárva, és 
ezért így a jövőben a birodalmi rendek nem léphetnének olyan könnyen szövetségre.1654 A spanyol 
követ  látványos  bocsánatkérések  közepette  szabadkozott,  hogy  nem  csatlakozhat  a  fenti 
felhíváshoz,  és  előadta,  hogy ő a királyától  azt  a  parancsot  kapta,  hogy minél  előbb írja  alá a  

1646 Portland 1697 júliusától augusztus 2-áig folytatott Boufflers-val tárgyalásokat. Repertorium i. m. 188.
1647 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 372. 
1648 TE XV. 185–186. A rijswijki békekongresszus egész ideje alatt tovább folytatódtak az 1693 ősze óta 
folyamatosan zajló különtárgyalások az egyes szövetségesek és a franciák közt, sőt még intenzívebbekké 
váltak. A III. (Orániai) Vilmos által kezdeményezett több titkos megbeszélés bizalmasa, Lord Portland és 
a francia Boufflers marsall között a júliusi halle-i konferencián csak akkor hozott döntő áttörést, amikor 
Portland nyíltan  kifejezte III.  (Orániai)  Vilmos békeakaratát,  a  császár  és Spanyolország követeléseit 
túlzottnak nevezte, és királya nevében felajánlotta, hogy a szövetségeseket rábeszéli a francia békeajánlat 
elfogadására, amennyiben XIV. Lajos elismeri III. (Orániai) Vilmost Anglia jogos urának. Augusztus 13-
án elkészítették az angol–francia békeszerződés szövegét, amelynek az alapjait már a Portland–Boufflers 
közötti  különtárgyalások  alatt  lefektették.  Roll,  C.:  Schatten  i.  m.  63–64.  XIV.  Lajos  feláldozta  a 
Stuartokat, III. (Orániai) Vilmos pedig a francia protestánsokat. III.  (Orániai) Vilmos kijelentette, hogy 
Anglia és Hollandia abban az esetben is készen állnak a békekötésre, ha a többi szövetséges nem fogadja  
el  a  francia  javaslatokat.  Ezenkívül  Hollandiának  kedvezőbb  vámtarifát  helyeztek  kilátásba,  és 
engedélyezték a hering és a só eladását.  Másrészt október közepén III. (Orániai) Vilmos megállapodott a 
spanyol-németalföldi  helytartóval,  II.  Miksa  Emánuel  bajor  választófejedelemmel,  hogy  Hollandia 
csapatokat helyezhet el a hét legjelentősebb spanyol-németalföldi erődítménybe. Redlich, O.: Weltmacht 
i. m. 372.
1649 Az 1697. szeptember 19-i jegyzőkönyv HHStA MEA Friedensakten 80. fol. 45.
1650 Szeptember  20-ig  összesen  16-szor  ültek  össze  a  diplomaták.  De  Schryver,  R.:  Die  Spanischen 
Niederlande i. m. 189.
1651 A ceremoniális vonatkozásokat tekintve nyilvánvalóan a nijmegeni procedúra volt az igazodási pont. 
A franciák és a spanyolok egyszerre írták alá az ő békeokmányaikat,  majd kicserélték a példányokat, 
hogy a másik fél aláírására is sor kerülhessen. Rohrschneider, M.: Präzedenzstreit i. m. 239.
1652 Ezek az éjszakai és hajnali időpontok is jelzik, hogy a két fél túlnyomó többsége minél előbb be akarta 
fejezni a béketárgyalásokat.
1653 „A császár és a Császárság szokás szerint most sem akarta aláírni a békét a többiekkel; de ez nem  
sokat számított, a békét végül is úgy kötötték meg, ahogyan azt Rijswijkben eltervezték.” Saint-Simon i. 
m. 72.
1654 Ez a kitétel is jól mutatja a császár korlátozott hatalmát a Német-római Birodalomban, gyakorlatilag a 
választófejedelmek és fejedelmek különutas politikájának korlátozására nemigen volt módja.
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békeszerződést abban a formában, ahogyan azokat megtárgyalták, ami ha a király parancsa szerint 
már korábban megtörtént volna, akkor Barcelona nem került volna a franciák kezére. Az angol és 
holland diplomaták azzal tértek ki a halogató javaslat elől, hogy a háborús kedv nagymértékben 
lecsökkent országaikban, az elhúzódó háború pedig már eddig is sok kárt okozott,  és folytatása 
súlyosan veszélyezteti a két ország kereskedelmi érdekeit.”1655 

A  fent  ismertetett  események  után  végül  is  a  Német-római  Birodalom 
kivételével1656 aláírták  a  kétoldalú  békeszerződéseket.1657 A  francia–spanyol  38,  a 
francia–angol  16,  a  francia–holland  22 és  külön 45 cikkely  a  kereskedelemről  és  a 
hajózásról, a francia–császári pedig 60 pontból áll.

A békeszerződések felépítése és tartalma hasonló. A bevezetőkben felsorolják a 
követutasításokhoz  hasonló  módon  az  adott  két  ország  uralkodóját,  címeiket,  a 
béketárgyalásokon  közreműködő  teljhatalmú  megbízottakat,  azok  rangjait,  a  svéd 
közvetítőt.  Ezután  kifejezik  közös  óhajukat  az  egyetemes,  örökérvényű  békére  és 
barátságra  az  uralkodók,  annak  utódai  és  az  országok  alattvalói  között.  Cirkalmas 
mondatok következnek ezután, miszerint mindkét fél leghőbb vágya volt már ennek a 
háborúnak  mielőbbi  lezárása,  a  keresztény  vér  értelmetlen  elfolyásának 
megakadályozása, annyi virágzó tartomány és város pusztulásának véget vetése. Külön 
köszönetet  mondanak a svéd királynak,  illetve  Lillieroot  bárónak a közvetítésért,  és 
finoman utalnak a király halálára, mely mindannyiukat lesújtotta, és reményüket fejezik 
ki,  hogy  az  utód  XII.  Károly  is  apja  nyomdokain  halad  majd.  A  szerződések  első 
pontjában az egymás országának okozott sérelmek, károk örök felejtését, az amnesztia 
szükségességét hangsúlyozzák,  hogy elejét vegyék a későbbi ellenségeskedéssnek. A 
pontok  között  is  sok  a  hasonlóság,  például  ami  a  kártérítést,  hadifoglyokat, 
kereskedelmet,  ratifikációt  illeti.  A vallási  kérdések  is  rendre  felvetődnek  a  pontok 
között.  Természetesen  a  legtöbb  cikkely  a  két  országot  érintő  területi  kérdésekre 
vonatkozik.  Így  a  spanyol–francia  fél  között  kiemelt  helyet  foglal  el  Barcelona, 
Luxemburg vagy Dél-Németalföld kérdése. A császár és a Napkirály között központi 
probléma  volt  Elzász,  Pfalz,  a  Rajna-vidék,  a  Fekete-erdei  városok  kérdésköre  és 
1655 TE XV. 186. 
1656 A császáriak csak október 30-án írták alá.
1657 „A béke aláírásáról az első hírt Boufflers marsall segédtisztje hozta, aki szeptember 22-én, vasárnap  
érkezett Fontainebleau-ba, a marsall ugyanis sürgősen útnak indította, mivel a bajor választófejedelem  
tudatta vele,  hogy a békeszerződést előző pénteken éjfélkor Rijswijkben aláírták. Másnap reggel futár  
érkezett a marsalltól, mégpedig annak a kurírnak a társaságában, akit a választófejedelem ugyanezzel a  
hírrel  Spanyolországba küldött,  majd ugyancsak hétfőn délután 4 órakor megérkezett  Don Francisco  
Bernardo de Quirosnak, Spanyolország meghatalmazott miniszterének futára is, ugyanezzel a hírrel. A  
bajor választófejedelem azt  írta kicsinyeskedve,  hogy foglalják le  egy időre a követ  futárát,  hogy ily  
módon az ő küldönce érkezzék előbb Madridba; a dologban az volt mulatságos, hogy ez igen könnyű  
feladatnak bizonyult: a futárnak egyetlen petákja sem volt, hogy kifizesse a postakocsit meg az élelmet, és  
végül a király utaltatott ki neki pénzt. Tőle tudtuk meg, hogy a békét szombaton reggel 6 órakor aláírták.  
Végül szeptember 26-án, csütörtökön hajnali 5 órakor megérkezett Fontainebleau-ba Cély, Harlay fia,  
miután útközben elmulatott egy kedvére való leánnyal és némi ízlése szerint való borral. Ami ostobaságot  
és pimaszságot egy züllött életű, apja által módfelett elkényeztetett, szertelen fiatalember csak elkövethet,  
azt  ő  mind  elkövette,  többek  között  egy-két  súlyosabb,  vaskosabb  ostobaságot  is,  és  mindezt  alapos  
késedelemmel tetézte; így hát semmi újat sem közölhetett. Az angol király és királyné Fontainebleau-ban  
tartózkodott.  Orániai  Vilmos  elismerését  igen  keserűen  hallgatták,  tudták  azonban,  hogy  ez  volt  a  
békekötés  előfeltétele,  és  hogy  a  király  éppoly  keserűen  egyezett  bele,  mint  ahogy  ők  fogadták…  
Megvigasztalódtak,  már  amennyire  tudtak,  sőt  úgy  mutatták,  hogy  hálát  éreznek  a  király  iránt,  aki  
határozottan tiltakozott az ellen, hogy elhagyják Franciaországot vagy akár Saint-Germaint. Portland a  
tárgyalásokon és a rijswijki megbeszéléseken erőteljesen követelte ennek a két pontnak beiktatását, kivált  
az utóbbiét, ha már az elsőt nem hajlandók teljesíteni. A király rendkívül figyelmes volt, közvetlenül a  
béke előtt  meghagyta Torcynak,  hogy amennyiben a futár,  avagy az egyik futár a másik után, akkor  
érkezne, amikor ő az angol király és királyné társaságában tartózkodik, ne jelentsék neki, és megtiltotta a  
zenészeknek, hogy a békekötés tiszteletére, amíg az angol udvar el nem távozik, örömzenét játszanak.”  
Saint-Simon i. m. 72–73.    
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természetesen  ezekhez  kapcsolódva  az  újraegyesített  területekről  való  megegyezés. 
Anglia és Hollandia esetében hangsúlyos témák voltak a kereskedelem, hajózás, és a 
protestáns vallást érintő kérdések is terítékre kerültek. Anglia ezen felül III. (Orániai) 
Vilmos elismerését is elvárta a franciáktól. 

A Franciaország és Spanyolország közötti békeszerződés:

• „Mindkét oldal részéről örök felejtés és amnesztia (3. pont).

• Gironát,  Rosest  és  Belvert  a  Katolikus  Király  tulajdonába  vissza  kell  adni,  továbbá 
ugyancsak  vissza  kell  szolgáltatnia  a  Legkeresztényibb  Királynak  minden  más  várost, 
helyet,  erődítményt,  hivatalt,  amelyet  ebben  a  háborúban  vagy  a  nijmegeni  béke  óta 
elfoglalt  a  Katalóniai  Fejedelemségben  vagy  a  Spanyol  Királyság  területén.  Barcelona 
városát  minden  hozzá  tartozó  erődítménnyel,  sánccal,  ágyúval,  löveggel  abban  az 
állapotban,  melyben  a  hódítás  napján  volt,  minden  tartozékával  és  függőségével,  a 
Katolikus Király újra tulajdonába veszi (4. pont).

• Luxemburg  városát  és  erődítményét  abban  az  állapotában,  amelyben  most  található, 
anélkül, hogy abban a legcsekélyebb rombolást, változtatást, növekedést vagy csökkentést 
végrehajtanák,  vagy  a  város  sáncait,  erődítményeit  károsítanák,  az  erődítményt 
lerombolnák,  Luxemburg  hercegség  és  a  Chiny  Grófság  mellett  a  Katolikus  Király 
tulajdonába vissza kell helyezni, ahogyan ezt már a nijmegeni békében is lefektették (5. 
pont).1658

• A Katolikus Király visszakapja Charleroi erődjét is (6. pont).

• Hennegau tartomány fővárosa, Bergen is a spanyol király tulajdonába kerül, továbbá Ath 
városa is abban az állapotában, amelyben a legutolsó hódítás  során volt,  anélkül,  hogy 
erődítményét a legcsekélyebb mértékben is megkárosítanák, illetve lebontanák (7. pont).

• Hasonlóképpen Kortrijk városa is abban az állapotában, melyben a legutolsó hódításkor 
volt, a Katolikus Király tulajdonába kerül, a nijmegeni békében foglaltaknak megfelelően 
(8. pont).

• A Legkeresztényibb Király minden olyan várost, helységet, sáncot, várat és katonai állást 
visszaszolgáltat a Katolikus Királynak, melyet jelen háború során a békekötés napjáig tőle 
elvett.  Hasonlóképpen  cselekszik  a  Katolikus  Király  is  a  Legkeresztényibb  Királlyal 
szemben (9. pont).

• Minden helyet, várost, falvat, helységet, melyeket a Legkeresztényibb Király Luxemburg, 
Namur, Brabant, Flandria, Hennegau és más spanyol-németalföldi tartományok területén 
a Katolikus Őfelsége által  átadott  újraegyesítési  lista szerint  elfoglalt,  és  újraegyesített,  
örök időkre vissza kell helyezni a spanyol király fennhatósága alá, kivéve azt a 82 várost, 
helységet és falvat, amely a francia király által benyújtott kivételek listáján található (10. 
pont).

• A  Legkeresztényibb  Király  mindazon  helyekről  ki  fogja  vonni  minden  ágyúját, 
puskaporát,  minden  egyes  puskagolyóját,  fegyverét  és  minden  katonai  felszerelését, 
amelyeket a Katolikus Királynak visszaad. Ezeket két hónap alatt végre kell hajtani. A 
szekereknek és hajóknak biztosítani kell a szabad elvonulást szárazon és vízen egyaránt. 
Hasonlóképpen  szabad  elvonulást  kell  biztosítani  az  ezeken  a  területeken  szolgáló 
kormányzóknak,  katonai  parancsnokoknak,  felsőbb  és  alsóbb  rangú  hivatalnokoknak, 
tiszteknek és szolgáiknak, katonáknak. A kivonulás során ügyelni kell arra, hogy a lakosok 
tulajdonában semmiféle kár ne essen (13. pont).

• A hadifoglyokat mindkét oldalon váltságdíj szedése nélkül azonnal szabadon kell bocsátani 
a  békeszerződés  okmányainak  a  kicserélése  után.  Azokért  azonban  fizetni  kell,  akiket 
törvényesen valamely bűncselekmény vagy vétség elkövetése miatt bűnösnek mondtak ki 
(14. pont).

1658 A regensburgi fegyverszünetben Luxemburg egésze Franciaországhoz került. Spanyol-Németalföld és 
Luxemburg  kérdése  a  rijswijki  béketárgyalások  kiemelt  pontjai  közé  tartoztak.  De Schryver,  R.:  Die 
Spanischen Niederlande i. m. 179–180.    
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• A tisztességes alattvalóknak és kereskedőknek mindkét országból joga van a két ország 
területére  be-és  kiutazni,  a  két  ország  területén  tartózkodni  és  ott  kereskedelmi 
tevékenységet folytatni (15. pont).

• Jelen békeszerződés minden iratát, levelét és dokumentumát nyilvánosságra kell hozni, és 
kiadni  minden  olyan  tartományban,  amelyeket  érintenek  a  két  uralkodó  közötti 
megállapodások, méghozzá az okmányok kicserélését követően három hónapon belül (16. 
pont).

• Mindkét oldal részéről a békeokmányok ratifikálását követően azonnal abba kell hagyni a 
hadisarc szedését, megtorlásokat, a vaj, gabona, fa, szarvasmarha erőszakos elhurcolását. 
Kártérítést egyik oldal sem követelhet, tekintve a békeszerződésnek azt a pontját, amely 
örökös amnesztiát és kölcsönös felejtést mond ki (17. pont).

• Mindkét ország területén minden olyan alattvalót, egyházi és világi testületet, közösséget, 
egyetemet vagy kollégiumot, amely a háború során valamilyen tisztségét, jogát, kiváltságát 
elvesztette, a háború előtti jogosítványaiba vissza kell helyezni (18. pont).

• A  Legkeresztényibb  Királynak  mindaddig  biztosítani  kell  azoknak  a  bevételeknek  az 
élvezetét,  amelyek  azokból  a  tartományokból,  helyekből,  városokból  származnak, 
amelyeket vissza kell szolgáltatnia a Katolikus Királynak, míg a mondott hely tényleges  
visszaszolgáltatása meg nem történik (24. pont).

• Jelen békének mind a szárazföldre, mind a tengerekre ki kell terjednie (25. pont).

• A  csapatokat  mindkét  fél  részéről  a  jelen  békeokmány  elfogadása  után  ki  kell  vonni 
minden olyan helyről, amely a békeszerződés szerint a másik fél tulajdona alá tartozik,  
méghozzá saját parancsnokaik vezetése alatt (27. pont).

• A  nijmegeni  békekötésnek  minden  pontjában  fenn  kell  maradnia,  kivéve  azokat  a 
pontokat, melyeket a jelenlegi békeszerződésben meg kell változtatni (29. pont).

• Dinant városát és várát a Legkeresztényibb Király visszaszolgáltatja Lüttich püspökének 
és hercegének, mégpedig abban az állapotban, amelyben bevételénél volt (31. pont).

• A francia király azt szeretné, hogy a Földközi-tengerben fekvő Ponza szigete újra Parma 
hercegének fennhatósága alá kerüljön (32. pont).

• Az általános  nyugalom érdekében a  Legkeresztényibb  Király  és  Savoya királyi  felsége 
között 1696. augusztus 29-én létrejött torinói béke ugyancsak felbonthatatlan (33. pont).1659

• Mindkét  fél  felkéri  a  svéd  királyt,  hogy  közvetítői  méltóságában  garantálja  a  jelen 
békeszerződést (36. pont).

• A  békeszerződést  a  Katolikus  Király  tanácsai  és  kamarái  megerősítik  mind  Spanyol-
Németalföldön, mind pedig az Aragóniai és Kasztíliai Korona más részeiben, mégpedig az 
1678-as nijmegeni béke alapján. Hasonlóképpen jár el a Párizsi Parlament is, valamint a 
Francia  Királyság egyéb parlamentjei  is.  Ezeknek a  megerősítéseknek három hónapon 
belül meg kell történniük (37. pont).

Rijswijk, Hollandia, 1697. szeptember 20.
N. Lillieroot (L.S.): a svéd közvetítő
De Harlay Bonneuil (L.S.), Verjus de Crécy (L.S.), De Callières (L.S.): francia részről
Don Francisco de Quiros (L.S.), Le Comte de Tirimont (L.S.): spanyol részről.”1660

1659 A torinói békét 1696. augusztus 29-én kötötte meg Franciaország és Savoya. Ebben Savoya kilépett a  
franciaellenes  szövetségből  és  minden  szövetséges  katonát  visszavontak  az  Alpokig.  Ha  ezt  a 
szövetségesek  megtagadnák,  abban  az  esetben  Savoya  védelmi  és  támadó  szövetséget  köt 
Franciaországgal.  Pinerolo  észak-itáliai  erőd  visszakerült  Savoyához  azzal  a  feltétellel,  hogy 
erődítményét nem építik újjá. Továbbá Savoya hercege csatlakozhat minden olyan szerződéshez, amelyet 
Franciaország  köt  a  császárral,  vagy a  spanyolokkal.  Ezenkívül  megállapodás  született  arról,  hogy a 
savoyai  herceg,  II.  Viktor  Amadé  legidősebb  leányát  XIV.  Lajos  unokájával,  a  burgundi  herceggel 
eljegyzik.  Matthias Schnettger: Spanien, Frankreich und dem Kaiser. Italien zur Zeit des Friedens von 
Rijswijk. In: Der Friede von Rijswijk i. m. 207.
1660 TE XV. 190–195. Az aláíráskor ugyancsak felmerültek protokolláris kérdések abból a szempontból, 
hogy ki legyen az első aláíró. Mindezt úgy oldották meg, hogy a spanyol és francia diplomaták egyszerre  
írtak  alá,  ezután  a  példányokat  kicserélték,  és  következett  a  második  aláírás.  De  Schryver,  R.:  Die 
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Spanyol-Németalföld  nem  volt  önálló  állam,  hanem  Spanyolország 
elidegeníthetetlen  része,  és ezáltal  egy spanyol  Habsburg Örökös Tartomány.  Miatta 
került Spanyolország a 17. század folyamán szinte végig nemzetközi konfliktusokba. 
Ugyanez  vonatkozik  az  öt  spanyol–francia  háborúra,  illetve  békeszerződésekre, 
amelyhez még hozzájön a 18. század elején a spanyol  örökösödési háború és az azt 
lezáró utrechti béke (1713). A spanyol uralkodóknak ezek során spanyol-németalföldi 
tartományukban  jelentős  területi  veszteségeket  kellett  elszenvedniük.  A  pireneusi 
békében  elveszett  mindenekelőtt  Artois  Grófság,  Hennegau  délnyugati  része, 
Luxemburg  déli  része,  továbbá  dél-flandriai  határterületek.1661 A  pireneusi  békében 
Spanyolország  Spanyol-Németalföldön,  Dél-Franciaországban  és  Katalóniában  nyolc 
erődítményt (Gravelines, Landrecies, Le Quesnoy, Avesnes, Philippeville, Marienburg, 
Diedenhofen,  Montmédy)  is  elvesztett,  amelyeket  Franciaországnak  kellett  átadnia. 
Ezekkel és Artois (Arras körüli terület) megszerzésével, amely Dél-Németalföld magja 
volt,  Franciaország  kiemelkedő  stratégiai  jelentőségű  kiindulási  bázisra  tett  szert  a 
következő,  Hollandia  elleni  háborúra.1662 A  devolúciós  háború  után  kötött  aacheni 
békében Spanyolország elvesztett további 11 várost, amelyek mindannyian Flandriában 
és Nyugat-Hennegauban feküdtek.1663 Az aacheni béke során Franciaország visszaadta 
Spanyolországnak  Franche-Comtét,  viszont  11  Spanyol-Németalföldön  meghódított 
erődítményt (Bergues, Armentières, Lille, Douai Fort de Scarpe-pal, Tournai, Furnes, 
Coutrai, Oudenaarde, Ath, Bînche, Charleroi) megtartott magának.1664 A nijmegeni béke 
során bár XIV. Lajos visszaszolgáltatott a 11 város közül ötöt, azonban háromszor több 
helyet  szerzett  meg  Flandriában  vagy  Hennegauban.1665 Nijmegenben  Franciaország 
Franche-Comté (Besançon) mellett Spanyolországtól megkapta Spanyol-Németalföldön 
Bouchaint,  Saint-Omert,  Casselt,  Aire-t,  Bailleult,  Ypernt,  Condét,  Valenciennes-t, 
Cambrait, Chateau-Cambrésist, Bavayt, Maubeuge-t, Warwickot, Warneton sur la Lyst 
és  Poperinghent.  Spanyolország  viszont  visszakapott  erődítménysorompója  (barrier) 
számára néhány támaszpontot, név szerint Kortrijkot, Charleroi-t, Ath-ot, Oudenaardét, 
Bînche-t,  továbbá  Gentet,  Löwent  és  Saint-Ghislain-t.  Spanyol-Németalföldhöz 
hasonlóan  Franche-Comtét  (Burgund  Szabadgrófság),  közepén  Besançon  birodalmi 
várossal, Spanyolország 17. századi meggyengülése állandóan veszélyeztette, és XIV. 
Lajos kedvelt hódítási céljává tette. 1668-ban az ekkor már újra Franciaország oldalán 
harcoló Condé herceg meghódította, azonban az aacheni békében a francia uralkodónak 
vissza  kellett  adnia.  Franche-Comté  a  nijmegeni  béke  során  került  véglegesen 
Franciaországhoz.1666 

Lüttich Püspöki Fejedelemség a Német-római Birodalom önálló fejedelemsége 
volt,  de  nem  volt  Habsburg  Örökös  Tartomány,  mint  Spanyol-Németalföld.  A  15. 
századtól  Lüttich  alapvetően  semleges  külpolitikát  folytatott.  Ennek  köszönhetően 
Lüttich nem sodródott bele sem a nyolcvan éven át tartó spanyol–holland, sem pedig a 
spanyol–francia  háborúkba,  legalábbis  nem  közvetlenül.  Azonban  Lüttich  földrajzi 
helyzeténél fogva nem tudta teljesen távol tartani magát a háborús eseményektől. Ennek 
következtében  a  holland háború  során  1676-ban Bouillon  Hercegséget,  amely  a  11. 
század óta lüttichi fennhatóság alatt állt, és a Maas folyónál fekvő Dinant erődvárost 
francia  csapatok  foglalták  el.  Az  1680-as  évek  első  felében  még  további  lüttichi 
területek is áldozatául estek XIV. Lajos újraegyesítési politikájának. A nijmegeni béke 

Spanischen Niederlande i. m. 192–193. 
1661 Uo. 179.
1662 Maurer, M.: Nordostgrenze i. m. 175–176.
1663 De Schryver, R.: Die Spanischen Niederlande i. m. 179.
1664 Maurer, M.: Nordostgrenze i. m. 176.
1665 De Schryver, R.: Die Spanischen Niederlande i. m. 179.
1666 Maurer, M.: Nordostgrenze i. m. 176–180.   
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28. cikkelyében a császár és XIV. Lajos megállapodtak abban, hogy Bouillon francia 
uralom alatt marad, ameddig nem találnak megoldást arra a vitára, amely Lüttich és a 
XIV.  Lajos  által  a  Hercegségbe  behelyezett  de  La  Tour  d’Auvergne  család  között 
zajlott.  A  nijmegeni  béke  12.  cikkelye  értelmében  továbbá  XIV.  Lajos  1680-ban 
megkapta  Spanyolországtól  Charlemontot,  és  minden  újraegyesítést  megtartott  a 
területen,  Dinantot  is  beleértve.  Amikor a kilencéves  háború 1688-ban kirobbant,  új 
püspök  fejedelem  lépett  hivatalba  Lüttichben,  a  68  éves  Jean  Louis  d’Elderen 
személyében, aki a 12. század óta az első lüttichi volt, aki ezt a posztot betöltötte, mivel  
Lüttichet öt évszázad óta bajor hercegek irányították. A máskülönben békepárti Elderen 
első  fejedelmi  évében  arra  kényszerült,  hogy  feladja  Lüttich  kétszáz  éve  tartó 
semlegességét I.  Lipót 1688 decemberi  rendelete  és Hollandia nyomása miatt.  1689. 
április 7-én a lüttichi rendek elhatározták,  hogy követik a császár parancsát,  és részt 
vesznek a Franciaország elleni háborúban. A lüttichi francia rezidens emiatt nagyon fel 
volt háborodva, hogy egy báró honnan veszi magának a bátorságot, hogy hadat üzenjen 
Franciaországnak: „Ki hinné, hogy a legkisebb herceg, aki még csak Liège-ben sem járt 
soha, veszi magának a bátorságot, és hadat üzen a legnagyobb királynak, aki valaha is 
volt  Franciaországban.”  Lüttich  megígérte,  hogy  kiállít  egy  hatezer  főből  álló 
hadsereget, és soha nem köt különbékét Franciaországgal. A császár mindezért cserébe 
megígérte, hogy ha sikerül visszahódítaniuk a korábban lüttichi fennhatóság alatt álló 
Bouillon Hercegséget és Dinant erődvárost, Lüttich vissza fogja azokat kapni. Lüttich a 
kilencéves  háború alatt  mindvégig lojális  maradt  a szövetségesekhez,  hiába kísérelte 
meg XIV. Lajos 1691-ben egy különbéke megkötését. 1693-ban Lüttich Svédországgal 
együtt  a  béketárgyalások  kezdeményezője  volt.  XIV.  Lajos  memorandumot  küldött 
Lüttichnek, amelyben kilátásba helyezte az 1691 júliusában elfoglalt Huy városának a 
visszaadását,  és  kártérítést  ígért  Dinantért  és  Bouillon-ért.  Azonban a szövetségesek 
1694. évi offenzívája mindezt értelmetlenné tette, ugyanis a szövetséges csapatok 1694 
szeptemberében  visszafoglalták  Huyt.  A  következő  hónapban  a  hollandiai 
Maastrichtban megkezdődtek az első hivatalos béketárgyalások. XIV. Lajos megbízottai 
készen álltak tárgyalni Dinant visszaadásáról azzal a feltétellel, hogy az erődítményt le 
kell rombolni, és Bouillonért kártérítést kell adniuk a szövetségeseknek Franciaország 
számára.  Később a  franciák  felkínálták  Dinantot  és  esetleg  Bouillon  feltétel  nélküli 
visszaadását is. A Lüttichi Fejedelempüspökség tárgyalói azonban Bouillon, Dinant és 
minden  újraegyesítés  visszaadását  követelték,  és  visszautasították  a  nijmegeni 
békeszerződés 28. cikkelyét. A tárgyalók között volt 1694 áprilisától kezdve az akkor 
23 éves bajor Joseph Klemens és az 1683 óta hágai rezidens, Conrad Norff.1667 Ettől a 
szilárd állásponttól a lüttichiek a béketárgyalások utolsó hónapjáig egyetlen pillanatra 
sem  tértek  el.  Tiltakozásukat  fejezték  ki,  mivel  az  1697  februári  előzetes 
megállapodások  Bouillon  visszaadását  nem  említették,  ami  Lüttich  szerint 
szembeszegülést  jelentett  a münsteri  és a nijmegeni  békeszerződésekkel.  XIV. Lajos 
készen állt  az előzetes megállapodásokban Dinant visszadására,  de Bouillon-ról csak 
kártérítés  ellenében  volt  hajlandó lemondani.  A lüttichi  követek  hasonló álláspontra 
helyezkedtek a rijswijki béketárgyalások negyedik és ötödik ülésnapján is (május 18–
22),  amelyet  írásban  át  is  adtak  a  svéd  közvetítőnek,  Lillieroot  bárónak:  Dinant, 
Bouillon és az újraegyesítések visszakapása, amelyeket Lüttich semlegességének idején 
a franciák jogellenesen szálltak meg.1668 Conrad Norff május 18-án a következő levelet 
írta Lillierootnak Lüttich követeléseivel kapcsolatban: „Őfelsége, a Legkeresztényibb Király, 
hogy  tanúbizonyságát  adja  egy  általános  béke  iránti  óhajának,  előzetesen  kijelentette,  hogy  a 
tárgyalások alapját a münsteri  és a nijmegeni békeszerződések fogják képezni.  Őfelsége,  a svéd 
1667 A Repertorium adatai  szerint  Johann Conrad Norff  1687. szeptember  29-e és  1689.  február  11-e 
között volt Lüttich hágai rezidense. Repertorium i. m. 296.
1668 De Schryver, R.: Die Spanischen Niederlande i. m. 180–182.
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király,  mint  e  két  béke  garantálója  magára  vállalta  a  közvetítő  szerepet  a  felek  között  a 
kereszténység  érdekében.  A  kölni  választófejedelem  és  Liège  herceg  teljesen  rábízza  magát 
Őexcellenciája  békítő  közbenjárására,  és  nagyon  kérik,  hogy  igazságosan  képviselje  a 
követeléseiket és a következő cikkelyeket.  Követelések a Kölni Választófejedelemség számára:  a 
választófejedelemnek  igazságos  elégtételt  kell  kapnia  az  Őfelsége,  a  Legkeresztényibb  Király 
csapatai által lerombolt kastélyokért és várakért,  valamint a tüzérségi fegyverekért,  lőszerekért, 
melyeket  a  választófejedelem  Őméltósága  elveszített.  Térítsék  meg  minden  kárát  és  költségét, 
melyeket  e  háború  során  elszenvedett,  különös  tekintettel  a  francia  hadsereg  által  elfoglalt 
helységekben. Követelések a Liège-i Püspökség számára: Őfelsége, a Legkeresztényibb Király adja 
vissza a Püspökségnek a listán szereplő összes helységet azok minden jogával együtt, úgy, ahogyan 
jelen állapotukban vannak, és semmiféle kártérítést vagy visszatérítést ne követelhessen ezekre a 
helységekre fordított költségei fejében. Dinant és Bouillon városaiban és váraiban ott kell hagyni  
minden tüzérségi fegyvert és lőszert, amit az elfoglalás idején ott találtak, falaikat és bástyáikat tilos 
lerombolni,  semmiféle  kártérítést  az  ottani  költségeikért  nem  kaphatnak,  Franciaországnak 
igazságos elégtételt kell adnia a háborúban okozott károkért, és biztos garanciát kell adnia a jövőre  
nézve.  Fizessék  vissza mindazt,  amit  őfelsége,  a Legkeresztényibb Király intendánsai  jogtalanul 
adóként követeltek, valamint mindazokat a javakat, amelyeket a Püspökségtől elkoboztak. Hága, 
1697.  május  18.”1669 A  rijswijki  békeszerződés  31.  cikkelye  végül  is  kimondta,  hogy 
Dinantot  vissza  kell  adnia  Franciaországnak  a  Fejedelempüspökségnek,  viszont 
Bouillont a szerződés nem említi. Emiatt a lüttichi követek végül is csalódottak voltak, 
és átadtak a svéd közvetítőnek egy memorandumot, amelyben követelték a hatszáz éve 
lüttichi  fennhatóság  alatt  álló  területek  visszaadását,  amelyeket  szerintük  a  francia 
uralkodó jogellenesen szállt meg, a tiltakozásuk azonban nem járt eredménnyel.1670 

Barcelona  eleste  és  XIV.  Lajos  jól  kiszámított  előzékenysége,  szívélyessége 
Madridot  végleg  engedelmessé  tette.  Spanyolország  megkapta  Katalóniát  és 
Luxemburgot  a  Chiny  Hercegséggel  és  Grófsággal  jelenlegi  állapotában,  továbbá 
visszakapta Ath-ot, Charleroi-t és Kortrijkot is.1671 

Spanyolországgal szemben XIV. Lajos nyilvánvalóan a spanyol örökségre való 
tekintettel gyakorolt nagyvonalúságot, nem akarta magától elidegeníteni Spanyolország 
nemeseit és alacsonyabb rangú alattvalóit.

Spanyolország  ragaszkodott  a  legtovább  a  pireneusi  békéhez,  mint  tárgyalási 
alaphoz.  A végeredmény  így  kevéssé  tette  elégedetté,  de  a  korábbi  spanyol–francia 
békekötésekkel ellentétben a rijswijki békeszerződés számára nem ért fel katasztrófával. 
A kongresszus alatt úgy látszott, hogy bár a spanyol követek gyakran elszigetelődtek, és 
a tengeri hatalmak nyomás alá helyezték őket, viszont Anglia és Hollandia segítsége 
nélkül egy újabb katasztrófa elkerülhetetlen lett volna. Bár II. Károly az utolsó nyári 
hadjárat során elvesztette Ath-ot és Barcelonát, azonban Franciaország mindkét várost 
visszaadta a reménybeli spanyol örökösödésükre tekintettel.1672  

1669 C. Norff  levele  Őexcellenciájának,  Lillieroot  báró úrnak,  Őfelsége,  a  svéd király nagykövetének,  
1697. május 18. (A son Excellence Monsieur le Baron de Lillienroot Ambassadeur de la Majesté le Roi  
de Suede Mediateur pour la paix) HHStA MEA Friedensakten 77. fol. 59–60.
1670 De Schryver, R.: Die Spanischen Niederlande i. m. 182.
1671 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 301.
1672 De Schryver, R.: Die Spanischen Niederlande i. m. 193. Egy kortárs, Eugéne Merode-Westerloo márki 
minderről  a  következőket  írta  memoárjaiban:  „Az  előrelátó  Franciaország  békét  kötött  Rijswijkben,  
ahogyan  Mazarin  is  megkötötte  a  pireneusi  békét,  és  győzelme  ellenére  korlátozott  mértékben  
engedményeket  tett,  hogy  később  annál  nagyobbat  tudjon  előrelépni”.  Uo.  A  rijswijki  békének 
Spanyolország, illetve Spanyol-Németalföld szempontjából még két közvetlen következménye volt. 1698 
elején  nyolc  spanyol-németalföldi  városban  holland  sorompót  (barrier)  állítottak  fel.  Ebből  a  nyolc 
erődített városból öt a francia király által visszaadott helyekhez tartozott. Ezek a városok azonban 1701-
ben kardcsapás nélkül francia kézre jutottak. Ezenkívül még 82 további vitatott hely maradt, amelyet a 
békeszerződés is megemlít. 1698/99-ben határmegállapítási konferenciát rendeztek Lille-ben. A spanyol 
tárgyalók  álláspontja  úgy  hangzott,  hogy  ezek  közül  a  helyek  közül  egyik  sem  tartozott  soha 
Franciaországhoz. Franciaország azonban azt az előnyt élvezte, hogy ezek a helyek a birtokában voltak,  
és minden eszközzel igyekezett ebben az esetben is húzni az időt. Ezenkívül további problémákat okozott, 
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A Franciaország és Anglia közötti békeszerződés

• „Minden sérelmet és kárt, melyet Anglia királya és annak alattvalói vagy Franciaország 
királya és annak alattvalói egymástól elszenvedtek, el kell felejteniük azért, hogy akár ilyen 
vagy  akár  olyan  okból,  vagy  bármilyen  kifogással  egymás  ellen,  vagy  alattvalóik 
egymásnak mostantól kezdve semmilyen kellemetlenséget, ellenségeskedést vagy akadályt 
egymásnak sem maguktól, sem más által, sem nyíltan, sem titokban, sem közvetlenül, sem 
közvetve, se jogosan, se erőszakkal ne okozzanak (3. pont).

• A Legkeresztényibb Király semmit sem kíván jobban, minthogy tartós és felbonthatatlan 
békét kössön, és mind saját, mind utódai nevében megígéri, hogy Nagy-Britannia királyát 
annak  jelenlegi  birodalmában  és  uralkodásában  semmiféle  módon  nem  háborgatja, 
továbbá becsület  és  királyi  szavával  kötelezi  magát,  hogy sem közvetlen,  sem közvetett 
módon Nagy-Britannia királyának semmilyen ellenségét nem támogatja, ezenkívül a Nagy-
Britannia  királya  elleni  lázadók  mellé  nem  fog  állni,  bárkik  is  legyenek  azok,  és  sem 
fegyverrel, sem egyéb harci eszközökkel, sem élelemmel, sem szállítóeszközökkel vagy akár 
pénzzel, vagy bármi egyéb módon nem támogatja őket sem a tengeren, sem a szárazföldön, 
és Nagy-Britannia királyát királyi birodalmának birtoklásában és országa uralmában nem 
háborgatja  ezentúl.1673 Ennek  fejében  Nagy-Britannia  királya  saját  és  utódai  nevében 
szintén  megígéri,  hogy  a  francia  királyt  és  annak  országát,  birodalmát,  uradalmát 
hasonlóképpen elismeri, és tiszteletben tartja (4. pont).

• A hajózást és a kereskedelmet mindkét király alattvalói között a háború előtti békeidőknek 
megfelelően helyre kell állítani, és szabaddá kell tenni, hogy mindkét részről biztosítsák a 
Királyságok, Tartományok, városok, kikötők, folyók biztonságos árucserekereskedelmét, 
hogy az minden akadály, nehézség nélkül a korábbi hagyományoknak, privilégiumoknak 
és nyilvános szerződéseknek megfelelően folyhasson, és ismét felvirágozzon (5. pont).

• Mindkét Királyságban helyre kell állítani a jogrendet,  és azt minden alattvaló számára 
biztosítani kell. Az egymás alattvalóival szembeni megtorlásokat, bírósági ítéleteket el kell  
törölni (6. pont).

• A  Legkeresztényibb  Király  visszaadja  Nagy-Britannia  királyának  mindazokat  a 
tartományokat,  szigeteket,  várakat,  kastélyokat,  gyarmatokat,1674 amelyeket  az  angol 
király  a  háború  előtt  birtokolt.  Hasonlóképpen  cselekszik  Nagy-Britannia  királya  is  a 
francia királlyal szemben. Ezeknek a visszaszolgáltatásoknak minél előbb, de legkésőbb 
hat hónapon belül meg kell történniük (7. pont).

• Ha a két király között új viszály támadna, és nyílt háború kitörése fenyegetne, akkor a 
kereskedelmi  hajókat  és  azok legénységét  és  minden árut,  amint  azok az adott  tengeri  
kikötőben  találtatnak,  nem  szabad  a  kincstárnak  lefoglalnia  vagy  másképpen 
feltartóztatnia,  hanem  mindkét  ország  alattvalói  kötelesek  azokat  hat  hónapon  belül 
szabadon  engedni,  és  az  előre  bejelentett  dolgokat  és  vagyont  minden  akadály  nélkül 
máshová kell szállítani (12. pont).

hogy II. Károly egy dokumentumban „Burgundia hercegének” címeztette magát, továbbá egy pecsét egy 
része  olvashatatlan  volt,  illetve  a  spanyol  megbízottak  meghatalmazásait  nem  Madridban,  hanem 
Brüsszelben  állítottak  ki.  Mindezek  ürügyet  adtak  a  francia  küldöttségnek  a  béketárgyalások 
meghosszabbítására.  Ezekkel a francia fortélyokkal  az 1698-as év veszendőbe ment. A franciák ezt a 
taktikát 1699-ben is hónapokig folytatták, majd egy hirtelen fordulattal október elején engedékenységet  
mutattak, és 1699. december 3-án aláírták a lille-i határszerződést. Lüttich ezúttal is üres kézzel távozott, 
míg Spanyolország és Franciaország felosztotta egymás között a 82 helyet. A lille-i szerződésre mindaz  
érvényes,  amelyet  Merode márki már Rijswijk kapcsán is írt,  miszerint Franciaország végül engedett, 
hogy később minél többet kapjon. Uo. 193–194.
1673 Ebben a pontban XIV. Lajos gyakorlatilag elismeri III.  (Orániai) Vilmost Anglia jogos uraként, és 
lemond az elűzött II. (Stuart) Jakab támogatásáról.
1674 A kilencéves háború alatt az indiánokkal kiegészített francia gyarmati hadsereg elfoglalta a kanadai  
Hudson-öbölben levő három angol erődöt. A franciák Új-Angliába is betörtek, majd kiűzték az angolokat 
Acadiából és Új-Fundland szigetéről is, noha ezeket Anglia 1583-ban saját birtokainak nyilvánította. A 
rijswijki  béke  értelmében  Franciaország  visszaadta  Angliának  a  Hudson-öblöt  és  az  Új-Angliából 
elfoglalt területeket. Papp Imre: Az első francia gyarmatbirodalom. In: A kora újkor története i. m. 407.   
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• Orange Fejedelemségével kapcsolatban a nijmegeni békének az a része a mérvadó, amelyet 
Franciaország kötött Hollandiával 1678. augusztus 10-én (13. pont).

• A Legkeresztényibb  Király  és  az  elhunyt  brandenburgi  választófejedelem  között  1679. 
június 29-én kötött békeszerződés minden pontjában újra érvénybe lép (14. pont).

• A Savoyai királlyal kapcsolatban a Franciaország és Savoya között 1696. augusztus 29-én 
kötött szerződés lép újra érvénybe (15. pont).

Rijswijk, Hollandia, 1697. szeptember 20.
N. Lillieroot (L.S.): a svéd közvetítő
Pembroke (L.S.), Villiers (L.S.), Williamson (L.S.): angol részről
De Harlay Bonneuil (L.S.), Verjus de Crécy (L.S.), De Callières (L.S.): francia részről
Anglia királya a békeszerződést 1697. szeptember 25-én Looe-ban ratifikálta.”1675

III.  (Orániai)  Vilmos  elérte  célját,  XIV.  Lajos  elismerte  Anglia  törvényes 
uralkodójának, ráadásul visszakapta fejedelemségét, Orange-t az emigrált protestánsok 
visszatérésének teljes  tilalmával.  Ezzel  XIV. Lajos véglegesen feláldozta  II.  (Stuart) 
Jakabot, III. (Orániai) Vilmos pedig a protestánsait.1676 III. (Orániai) Vilmos elismerése 
a  francia  közvélemény  akarata  ellenében  történt,  akik  hűek  maradtak  a  katolikus 
Stuartokhoz. A király és a Magas Tanács azonban eléggé realisták voltak ahhoz, hogy 
ne  vezessenek  tovább  háborút  egy  legitim,  de  szerencsétlen  sorsú  uralkodó 
érdekében.1677 

A béketárgyalások lefolyása és annak eredményei egyértelművé teszik, hogy III. 
(Orániai) Vilmos politikája nem Franciaország ellen irányult, hanem a XIV. Lajos által 
képviselt  hegemonisztikus  törekvések  megakadályozása  volt  a  fő  célja.  Mihelyt  ezt 
megvalósulni  látta,  az  angol  király  számára  más  megfontolások  váltak  fontossá, 
mégpedig  egy  hatalmi  egyensúly  létrejötte  a  Habsburg  és  Bourbon-ház  között, 
kiváltképpen azért is, mivel ezt az 1660-as évek óta fennálló spanyol örökség kérdése 
aktuális  európai  problémává  tette.  Az  egyensúlyi  gondolkodás  és  a  biztonsági 
mérlegelések a tengeri hatalmak döntéseinél a rijswijki béketárgyalások alatt központi 
szerepet játszottak.1678  

A Franciaország és Hollandia közötti békeszerződés

• „Általános amnesztia és felejtés mindkét részről (2. pont).

• Mivel  a  Bergen  op  Zoom  Őrgrófság,  annak  minden  jogaival,  javadalmaival,  összes 
földjével és javaival Auvergne gróf francia könnyűlovassági tábornok tulajdona volt, az 
azonban  a  háború  folyamán  az  Egyesült  Hollandia  tulajdonába  került  a  háborút 
szerencsésen  lezáró  békeszerződés  alkalmával,  annak  egyezményeként  a  fent  nevezett 
Bergen  op  Zoom  Őrgrófságot  annak  minden  tartozékaival,  hozzátartozó  jogaival, 
kiváltságaival,  melyekkel  a  háború  kezdetekor  rendelkezett,  a  fent  nevezett  őrgróf 
tulajdonába vissza kell adni (7. pont).

• Minden tartományt, várost, helyet, erődítményt, szigetet Európán belül és kívül, amelyeket 
jelen háború során elfoglaltak, ugyanabban az állapotban, melyben a hódítás során voltak, 
kölcsönösen  vissza  kell  szolgáltatni.  Az  erődítményeket  a  hódítás  idején  fennálló 
állapotban, a lakóépületeket viszont jelenlegi állapotukban kell visszaadni, anélkül, hogy 
azokban a legcsekélyebb rombolást vinnék véghez. A felmerülő kárigényeket az általános 
felejtés  miatt  nem lehet kielégíteni. Pondicherry1679 gyarmatot és erődjét  a fent említett 

1675 TE XV. 196–199. 
1676 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 301.
1677 Bérenger, J,: Die Politik i. m. 105.
1678 Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 34. 
1679 Pondicherry  Indiában  található.  Francia  kereskedők,  felfedezők  és  misszionáriusok  már  a  16. 
században is  rendszeresen  jártak  Dél-és  Délkelet-Ázsiába,  de  területeket  és  jelentősebb kereskedelmi 
érdekeltségeket csak a 17. században szereztek. Ezek közül is különösen India volt vonzó a szemükben, 
melyet mesésen gazdagnak hittek. Az indiai fűszer-, drágakő-, tea-, rizs-és textilkereskedelem különösen 
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feltételekkel vissza kell adni a Francia Kelet-Indiai Társaságnak. Ami azonban a tüzérséget 
illeti,  amit  az  Egyesült  Hollandia  Kelet-Indiai  Társasága  elszállíttatott,  az  a 
hadifelszereléssel, lőszerekkel, a megszerzett rabszolgákkal és minden más hozzá tartozó 
dologgal együtt Hollandiánál maradhat, és joguk van tetszésük szerint rendelkezni felettük 
(8. pont).1680

• Minden hadifoglyot különbség és kikötés nélkül mindkét oldalnak váltságdíj szedése nélkül 
szabadon kell engednie (9. pont).

• Amennyiben Őfelsége, a francia király és az Egyesült Hollandia urai és utódaik részéről  
valamilyen  félreértés  vagy  véletlen  folytán  nézeteltérés  támadna,  ennek  a  békének  és 
szövetségnek akkor is teljes mértékben fenn kell maradnia, anélkül, hogy a nézeteltérés a 
barátság  és  a  jóviszony  megszakadásához  vezetne,  és  a  hiányosságokat  haladéktalanul 
pótolni kell.  Amennyiben azonban a nézeteltérés  a magánalattvalókra vonatkozna, őket 
meg kell büntetni. Kilenc hónap múlva azonban Őfelsége, a francia király vagy az Egyesült 
Hollandia alattvalóit el kell engedni, és tetszésük szerint oda mehetnek, ahová akarnak, és 
jogukban áll ingó és ingatlan javaikat eladni vagy elszállítani (14. pont).

Rijswijk, 1697. szeptember 20.
N. Lillieroot (L.S.): a svéd közvetítő
De Harlay Bonneuil (L.S.), Verjus de Crécy (L.S.), De Callières (L.S.): francia részről
A. Hensius (L.S.), E. de Weede (L.S.), W. V. Haren (L.S.): holland részről.”1681

A fenti szerződést kiegészítette egy 45 pontból álló úgynevezett kereskedelmi 
egyezmény is, melyet ugyancsak szeptember 20-án írtak alá. Ennek néhány pontja:

• „Mind  Őfelsége,  a  francia  király,  mind  az  Egyesült  Hollandia  alattvalói  és  lakosai 
szabadon  érintkezhetnek,  barátságban  és  jó  kapcsolatban  lehetnek  egymással,  egymás 
között kereskedhetnek, hajózhatnak Európában és más országokban egyaránt mindenféle 
olyan áruval, melynek kereskedelme és szállítása akár helybéli, akár külföldi számára az 
adott ország rendelkezései szerint nem tilos (6. pont). 

• Mindkét  fél  hadihajói  szabadon  be-és  kirakodhatnak,  horgonyozhatnak  a  révekben, 
folyókon,  kikötőkben,  mindaddig,  amíg  ez  szükséges,  anélkül,  hogy  rakományukat 
ellenőriznék, azonban erről értesíteniük kell az adott hely (kikötő, rév stb.) kormányzóját, 
és nem élhetnek vissza annak bizalmával azáltal, hogy túl sokáig tartózkodnak ott, vagy 
késlekednek. A hajók kapitányainak pedig tudatniuk kell az érkezés és az ott tartózkodás 
okát (13. pont).

vonzó volt a szemükben. A francia kereskedők mellett a portugálok, hollandok és angolok is részesedni 
kívántak az indiai kereskedelem tetemesnek tűnő hasznából. Az Indiába vezető rendkívül hosszú tengeri  
út — amely mintegy két hónapot vett igénybe — kikötőhelyek, kereskedelmi telepek, erődök kiépítését 
tette szükségessé, ahol élelmiszert, vizet lehetett felvenni, el lehetett végezni a hajók karbantartását, és  
amelyek  védelmet  is  nyújtottak.  Ezekre  a  feladatokra  az  Indiai-óceán  nyugati  szigeteit  találták 
alkalmasnak.  Az  első  kereskedelmi  telepet  és  ügynökséget,  Szúratot  a  Francia  Kelet-Indiai  Társaság 
megbízottja, François Martin párizsi nagykereskedő (1634–1706) — aki később a Társaság igazgatója is  
lett  — alapította  1668-ban  India  északnyugati  partvidékén.  A  második  kereskedelmi  telep  területét, 
Macsilipatnamot  a  Koromandel-parton  François  Caron  (1600–1673)  vette  el  1669-ben  a  golkondai 
szultántól.  A Francia  Kelet-Indiai  Társaság 1673-ban a Koromandel-part  déli  részén egy Pondicherry 
nevű falvat vásárolt a bidzsapuri szultántól, amely rövid idő alatt az indiai francia kerekedelem egyik 
központja lett, ahol a Társaság indiai igazgatósága is székelt. Pondicherry François Martin tevékenysége 
révén  az  1680-as  évektől  virágzásnak  indult,  noha a  kilencéves  háború alatt  a  hollandok elfoglalták. 
Pondicherry-nek  a  18.  század  elején  már  ötvenezer  —  többségében  hindu  —  lakosa  volt,  saját 
hadsereggel,  amely francia tisztekből és  hindu legénységből  állt,  pénzzel  és adóbevétellel.  A Francia  
Kelet-Indiai Társaság utolsó nagy 17. századi szerzeménye a bengáliai Csandarnagar volt, amelyet 1674-
ben  vásárolt  meg  a  Társaság  megbízásából  egy  Duplessis  nevű  nemes.  Csandarnagaron  a  franciák 
François Martin vezetésével 1686-ban rendezkedtek be véglegesen, amely a 18. század elején már évi 
egymillió rúpia hasznot hozott a Társaságnak. Papp I.: Az első francia i. m. 411–413.       
1680 Ebben  a  pontban  jól  látható  a  fejlett  hajózással  rendelkező  tengeri  hatalmak  közötti  versengés,  
amelynek célja a minél jövedelmezőbb gyarmatok megszerzése és az ebből fakadó haszon lefölözése. Az 
is kitűnik, hogy egy-egy anyaországtól  távol levő gyarmat  védelme jelentős katonai erőt képviselt. A 
korszakban  szebbnél-szebb  vitorlás  hajók  szántották  a  tengereket,  és  a  hajózás  fejlesztése  központi 
kérdéssé vált, mivel aki a tengerek ura volt, egyben uralta a fő stratégiai és kereskedelmi pontokat is.
1681 TE XV. 200–202.
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• Amennyiben  bármely  kikötőbe  érkező  hajóval  kapcsolatban  gyanú  merül  fel,  a  hajó 
kapitánya köteles  az  útiokmányokat  és  a  rakományra  vonatkozó  iratokat  bemutatni  a 
kikötő parancsnokának (24. pont).”1682

Hollandiát  lényegében  ezzel  a  kereskedelmi  szerződéssel  kielégítették.1683 A 
francia  diplomatáknak  szóló  instrukció  egy  hosszú  fogalmazványt  is  tartalmazott  a 
francia és holland tengeri kereskedelem közötti konkurenciaharcról, amelyből világosan 
kiderült,  hogy  lehetetlen  lenne  a  holland  tengerészetnek  szabad  kezet  adni  francia 
felségterületen.  A  csökkentett  adó  (50  schilling rakományonként)  a  legvégső 
engedményt jelentette, amelyet a francia kormányzat megengedhetett, ezt tartalmazta a 
francia–holland kereskedelmi egyezmény is.1684

Rijswijkben  Hollandia  elérte  lényeges  céljait.  Megkapta  a  régóta  óhajtott 
kereskedelmi szerződést és az 1667. évi tarifalista visszavonását, továbbá biztosította 
területi integritását is, mivel Franciaország készen állt arra, hogy csapatait a Spanyol-
Németalföldön található számos erődítményből visszavonja, ezzel pedig Hága számára 
megteremtődtek  a  feltételei  egy  aktív  „sorompópolitikának”  (barrier),  amely  a 
Madriddal és Brüsszellel 1698 januárjában kötött megállapodások értelmében holland 
csapatok elszállásolását jelentette a dél-németalföldi városokban. A béke megkötését az 
Amszterdam  által  vezetett  holland  kereskedelmi  patríciusréteg  egyöntetűen 
támogatta.1685 

 14.9 A Német-római Birodalom és Franciaország közötti béketárgyalások a többi   
békeszerződés aláírása után

Miután  a  többi  békeszerződést  aláírták,  a  figyelem  a  Német-római  Birodalom  és 
Franciaország  közötti  tárgyalásokra  terelődött.  A tárgyalási  jegyzőkönyvek  tanúsága 
szerint  a  két  fél  között  heves  vitára  került  sor  szeptember  24-én:  „Miután  a  császári 
követek néhány órán át tárgyaltak a francia követekkel a közvetítő úr szobájában, beszámoltak a 
tárgyalásokról a szövetséges követeknek. A franciák szerinti második cikkellyel kapcsolatban (ami 
a császáriaknál a 3-as cikkelynek számít) a császáriak azt javasolták, hogy a két békét egyként kell  

1682 TE XV. 204–207.
1683 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 301.
1684 Bérenger, J.: Die Politik i. m. 105.  
1685 Helmut Gabel: Ein „Ende auf Nimweguische Arth”? Der Friede von Rijswijk und die Republik der 
Vereinigten  Niederlande.  In:  Der  Friede  von  Rijswijk  i.  m.  175–176.  A  17  németalföldi  tartomány 
gazdasági potenciálja alapján a spanyol Habsburgok legjövedelmezőbb területei közé tartozott. Politikai  
berendezkedésük rendkívül összetett volt. Minden tartománynak volt egy tartományi  helytartója és az 
állami szuverenitás hordozójaként tartományi rendi képviselete, mely adókivetési joggal rendelkezett. Az 
úgynevezett  általános  rendek  13  tartomány  delegáltjaiból  álltak  össze,  és  a  tartományok  érdekeit 
képviselték  Spanyolország  általános  helytartójával  szemben.  A  tartományok  Spanyolországtól  való 
elválási tendenciái az egyre erősödő spanyol központosítási és ellenreformációs törekvések következtében 
erősödtek  fel.  A  spanyol  abszolutizmus  és  katolicizmus  élesen  szembenállt  a  németalföldi 
partikularizmussal és kálvinizmussal. Paul Münch: Die Niederlande 1579–1648. In: Großer Historischer 
Weltatlas i. m. 153. A holland kortársak XIV. Lajos uralkodása alatt két eseményt éltek meg különösen 
tragikusan,  mégpedig  az  1672-es  úgynevezett  katasztrófaévet  (Rampjaar),  amely  a  francia  támadás 
esztendeje és az 1678-ban megkötött holland–francia békét Nijmegenben.  Gabel, H.: Die Republik der 
Vereinigten Niederlande i. m. 153. Hollandia összecsapásai XIV. Lajossal kereskedelmi háború jellegét 
öltötték magukra (guerre de commerce). A Köztársaságot rendkívül hátrányosan érintette az 1667. évi 
sokat vitatott francia vámtarifa bevezetése, 1685-ben a franciák korlátozták a holland halexportot, 1688 
októberében pedig kereskedelmi embargót vezettek be Hollandia ellen. A levantei és genovai holland 
kereskedelem  összeomlott,  a  holland  kereskedelmi  flotta  nagysága  néhány  száz  hajóra  csökkent.  A 
nyersanyaghiány  maga  után  vonta  számos  munkahely  elvesztését  a  valaha  virágzó  textiliparban.  A 
kilencéves háború alatt a reálbérek Hollandiában csökkentek, és az életszínvonal hanyatlásának jeleként a 
nagyobb ingatlanok eladása a pénzhiány következtében mélypontra jutott. Uo. 162–163.          
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értelmezni,  ami  nagy  vitát  eredményezett.  A  francia  követek  viszont  követelték,  hogy  külön 
vesztfáliai  és külön nijmegeni  békeként kell  kezelni őket.  Hosszas vitát  követően a közvetítő  úr 
közölte,  hogy ezt  a cikkelyt  úgy kell  hagyni,  ahogyan azt  a császári  követek felvázolták.  Végül 
azonban mégis úgy határoztak, hogy vesztfáliai és nijmegeni békeként kell kezelni. A 4-es cikkellyel 
kapcsolatban tartalmát,  illetve lényegét tekintve néhány kifejezés  kivételével  egyetértettek: azaz, 
hogy minden újraegyesítést érvényteleníteni kell. A francia követek azt mondták, hogy ami Elzász 
területén  van,  azt  nem  akarják  visszaadni.  Mire  emlékeztették  őket,  hogy  azt  ígérték,  ami  a 
listájukon  szerepel,  azt  visszaadják.  Az  5-ös  cikkellyel  kapcsolatban  az  ott  élő  lakosság 
elszállításának  ügyében  a  császári  követek  azt  kérték,  hogy  azt  közvetlenül  a  béke  aláírását 
követően hajtsák végre, és ezt a Birodalom számára is engedélyezzék. A 6-os cikkelyre vonatkozóan 
a császáriak közölték, hogy a császár és a Birodalom egyetértenek abban, hogy ennek minél előbb 
meg kell történnie. A francia követek azonban azt válaszolták, hogy nem lehet minden helységet 
visszaadni, hanem először meg kell állapodni, hogyan és mikor történjen ez meg. Strasbourgnak 
azonban  a  francia  királynál  kell  maradnia,  mire  a  császáriak  azt  válaszolták,  hogy  a  francia 
követek felajánlották, hogy visszaadják azt. Erre a francia követek úgy reagáltak, köztudott, hogy 
nekik megvannak az utasításaik,  melyekhez tartaniuk kell  magukat.  Strasbourgról  és  Elzászról 
nem akartak tárgyalni.  Erre  a császáriak azt  válaszolták,  hogy ezt  meg akarják tanácskozni  a 
Birodalom minisztereivel, és majd holnap folytatják erről a megbeszéléseket.”1686 

Az  egyeztetések  másnap,  szeptember  25-én,  szerdán  is  folytatódtak,  a 
középpontban  ismét  csak  Strasbourg  állt,  illetve  a  Rajna-part  stratégiai  fontosságú 
erődítményei. A franciák ezúttal is hajthatatlanságukkal tűntek ki. A két héttel korábbi, 
Zentánál kivívott császári győzelem a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a két fél közötti 
béketárgyalásokon  nem  került  szóba,  noha  kétségtelenül  erősíthette  a  Német-római 
Birodalom pozícióit.

„Két  órás tárgyalást  követően a császári  követek kiléptek a közvetítő úr szobájából,  és  
közölték a jelenlevő birodalmi rendek követeivel, hogy este Herr Kaunitz szállásán beszámolnak 
nekik az aznapi tárgyalásokról. Herr Kaunitz tájékoztatta az összegyűlt követeket, hogy a franciák 
mindenben  a  tervükhöz  tartják  magukat,  és  a  világért  sem  egyeznek  bele  semmi  másba, 
megvannak  az  utasításaik,  és  nem  is  várnak  újabbakat.  Minden  felvetett  javaslatra  csak  egy 
hárombetűs  szóval  reagálnak:  „Non”.  A strasbourgi  cikkellyel  kapcsolatban a  császári  követek 
emlékeztettek,  hogy  a  Püspökségnek  mindenképpen  ki  kell  kötni  az  érsekségi  jogot  (ius 
metropolitanum),  mint  ahogyan  azt  korábban  a  Trieri  Egyházkerülethez  tartozó  három 
püspökséggel: Metzzel, Toullal és Verdunnel kapcsolatban is előterjesztették. Erre a franciák azt 
válaszolták,  hogy  egyházi  dolgok  tekintetében  semmitől  sem  akarják  megfosztani  a  Mainzi 
Egyházkerületet. Breisach egyenértékű helyeinek átolvasásakor a császári küldöttek emlékeztettek 
arra,  hogy a jelenlegi  Breisach városa már nem azonos a régi  várossal,  mivel  csaknem teljesen 
romokban  van,  és  védekező  állásként  nem  használható.  A  francia  küldöttek  tudatták,  hogy 
szándékukban  áll  a  várost  visszaadni.  Amikor  a  császári  küldöttek  a  tüzérség  helyreállítását 
vetették fel, a francia követek azt válaszolták, hogy nem szándékoznak azt helyreállítani. Amikor 
azonban  a  császáriak  emlékeztették  a  franciákat,  hogy  ők  viszont  a  legfontosabb  helységet, 
Strasbourgot,  annak  messze  földön  híres  fegyvertárával  együtt  meg  akarják  tartani,  ezért 
méltányos  lenne  más  erődítményekben  meghagyni,  és  visszaadni  a  tüzérséget,  a  franciák  azt 
válaszolták, hogy ők nagyon is nagy kárpótlást adnak Strasbourgért cserébe, amivel magát a várost 
és  annak  tüzérségét  is  megfizetik.  A császári  küldöttek  felvetették,  hogy ami  a  Rajna  innenső 
oldalán  található,  az  a  Badeni  Őrgrófsághoz  tartozik,  így  Fort  Louis  erődje,  valamint  az 
úgynevezett  Corne  de  Marquisus,  mivel  ezek  a  nijmegeni  béke  után  a  badeni  őrgrófok 
tulajdonában voltak, ezért ezeket vissza kell adni. Mire a francia követek kinyilvánították, hogy 
Fort Louis Elzászhoz tartozik, és ott is kell maradjon. Philippsburg erődítményével és annak teljes 
visszaszolgáltatásával kapcsolatban a francia követek közölték, hogy a Rajna túloldalán levő sáncot 
le  kell  rombolni,  ugyanis  a  Rajnán  túl  nem akartak  erődítményeket,  azokat  mind  le  akarták  
rombolni.”1687 

Szeptember  27-én,  pénteken  a  császári  követek  este  7  óra  körül  jöttek  ki  a 
közvetítő szobájából, és beszámoltak a franciákkal folytatott tárgyalásokról: „A Speyeri 
Püspökséggel kapcsolatban hosszú vita ellenére is csupán azt a határozatot sikerült elérniük, hogy 
Franciaország az Egyházkerülethez tartozó falvakat vissza akarja szolgáltatni, azonban a leégett és 
lerombolt templomokat nem hajlandóak kárpótolni. Philippsburggal kapcsolatban ragaszkodtak a 
1686 Az 1697. szeptember 24-i jegyzőkönyv HHStA MEA Friedensakten 80. fol. 45–49. 
1687 Az 1697. szeptember 25-i jegyzőkönyv HHStA MEA Friedensakten 80. fol. 49–58. 
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Rajna-sáncok és a hidak lerombolásához, hosszas rábeszélés után a tüzérséggel kapcsolatban úgy 
nyilatkoztak,  hogy  elvonulásukkor  hátrahagyják  azokat  az  ágyúkat,  melyeket  az  erődítmény 
meghódításakor ott találtak. Kernburgot le akarták rombolni,  azonban arról nem nyilatkoztak, 
hogy  Kirnt  is  le  akarják-e  rombolni,  hanem  a  hosszas  érvelés  hatására,  miszerint  a  vár 
lerombolásával  teljesen  tönkretennék  a  városkát,  azt  válaszolták,  hogy  még  gondolkodnak 
rajta.”1688  

Az október 3-i, csütörtöki tárgyalásokon Lotaringia állt a középpontban: „Este 8 
óra körül a császári követek kijöttek a közvetítő úr szobájából, ahol a francia követekkel folytattak 
tárgyalásokat, és beszámoltak arról, hogy ezen az estén csak Lotaringiáról folytak a megbeszélések. 
A francia követek közölték, hogy Nancy erődítményénél meghagyják az összekötő sáncot, és ahol a 
bástyákat  lerombolták,  ott  falat  építenek.  Ezután  Franciaország  részéről  felajánlottak  egy 
egyenértékű helyet Longwyért.”1689

A  tárgyalásokon  az  orléans-i  hercegnő  ügye  is  terítékre  került,  amely  a 
kilencéves háború egyik kiváltó oka volt. Minderről a jegyzőkönyvekben az október 28-
i, hétfői dátumnál a következő feljegyzés található: „A tárgyalások megkezdése előtt Seilern 
báró Őexcellenciája  elment  a franciákhoz,  majd  onnan hamarosan visszatérve  beszámolt  arról, 
hogy a 28-as cikkely néhány változtatást követően rendben van. Ezt követően a császári küldöttek 
bementek a tárgyalásokra, majd onnan visszatérve beszámoltak arról, hogy a franciák Rheinfels 
erődítményét  visszaadják  a  hesseni  hercegeknek,  Vilmosnak  és  Károlynak,  ami  egy  külön 
cikkelyként szerepel a békeszerződésben. Az orléans-i hercegnő követelését őcsászári Fenségének, 
Őfelségének, a francia királynak és a pápa Őszentségének kell elbírálnia. A hercegnőnek évente  
100000 rajnai tallér jár a pfalzi választófejedelemtől.”1690 

A Német-római Birodalom és Franciaország közötti békeszerződés aláírása előtt 
két  nappal  a  tárgyalási  jegyzőkönyvek  nem  említik,  hogy  a  békeszerződés  aláírása 
küszöbön állna. Az utóbbi közel másfél hónap tárgyalásaiból ugyanakkor egyértelműen 
kiderül, hogy a felek szinte minden vitás kérdésben megegyeztek egymással. Október 
29-én,  kedden  azonban  „robbant  a  bomba”.  A  franciák  olyan  javaslattal  álltak  elő, 
amely alapvetően befolyásolta  a békeszerződés  közeli  aláírását,  mégpedig egy olyan 
kérdésben,  amelyet  eddig  a  spanyol  örökség  problémájához  hasonlóan  „tabuként” 
kezeltek  a  béketárgyalásokon:  az  amúgyis  rendkívül  kényes  és  érzékeny  vallás 
területén.  

A franciák október 29-én késő este újabb követelésekkel álltak elő, miszerint 
abba a cikkelybe, amely az újraegyesítések visszaadását tárgyalja, be kellene illeszteni 
egy  kikötést,  hogy  a  visszaszolgáltatott  területeken  a  katolikus  vallást  a  jelenlegi 
állapotnak  megfelelően  meg  kell  hagyni.1691 Ugyanezen  a  napon  ismertté  váltak 
információk a vallási záradékra vonatkozó titkos tárgyalásokról,  amelyeket a Német-
római Birodalom, Franciaország és a Pfalzi Választófejedelemség folytatott egymással, 
és amelyek még Rijswijkben is zajlottak. Október elején a párizsi svéd rezidens, Johann 
Palmquist  arról  informálta  Lillierootot,  hogy  János  Vilmos  pfalzi  választófejedelem 
XIV. Lajossal egy vallási záradékról tárgyal. A francia udvar kezdetben ebbe nem akart 
belemenni,  azonban  mivel  a  pfalzi  választófejedelem továbbra  is  erőltette  a  dolgot, 
XIV. Lajos végül engedett.  Október 23-án Lillieroot és Bonde arról küldtek jelentést 
Stockholmba,  hogy  röviddel  korábban  híreket  kaptak  arról,  hogy  a  pfalzi 
választófejedelem Versailles-ban titokban  a  „pápisták”  érdekében dolgozik  és  ennek 
következtében  ő  a  készülő  vallási  záradék  szerzője.  Ezekre  az  információkra 
Brandenburg,  mint  evangélikus  hatalom  felfigyelt,  ezért  III.  Frigyes  brandenburgi 

1688 Az 1697. szeptember 27-i jegyzőkönyv HHStA MEA Friedensakten 80. fol. 59. 
1689 Az 1697. október 3-i jegyzőkönyv HHStA MEA Friedensakten 80. fol. 80–82. 
1690 Az 1697. október 28-i jegyzőkönyv HHStA MEA Friedensakten 80. fol. 159–161. 
1691 „A  római  katolikus  vallásnak  a  visszaadott  helyeken  jelenlegi  állapotában  fenn  kell  maradnia  
(Religione tamen catholica Romana in locis sic restitutis, quo nunc est, remante).”  Ez a meghatározás 
érvényes volt mind a pfalzi, mind pedig az újraegyesített területekre. Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. 
m. 313. 
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választófejedelem arra utasította rijswijki követét,  Wolfgang von Schmettau bárót,1692 

hogy  vegyen  részt  a  békekongresszus  egyik  ülésén.  Ezen  az  ülésen  jelen  voltak  a 
császári és francia követek, Anglia, Hollandia, Hessen képviselői és a pápai legátus. Az 
ülésen  Schmettau  az  evangélikus  birodalmi  rendek  nevében  indítványozta,  hogy  a 
Franciaországtól  visszakapott  újraegyesített  területeken  a  vallás  ügyét  a  korábbi 
állapotnak  (status quo)  megfelelően  kell  rendezni.  Kaunitz  gróf  kijelentette,  hogy a 
császárnak nem állt szándékában szembehelyezkednie a vesztfáliai béke határozataival, 
ha azonban az evangélikus birodalmi rendek ezt hiszik, úgy panaszukkal forduljanak 
egyenesen  Bécsbe  vagy  Regensburgba.  Mindezek  azonban  fokozták  a  császár 
követeivel szembeni bizalmatlanságot. Mivel a Schmettau és Kaunitz közötti vita egyre 
hevesebbé vált, Lillieroot közbelépett, és elmondta híres „kígyó” példabeszédét: „Senki 
sem akarja megkérdőjelezni a császári követek becsületességét vagy jó szándékát, de 
nem  lehet  egyidejűleg  békekötésre  törekedni,  ugyanakkor  kígyót  melengetni  a 
keblünkön.  Így  nem lehet  azon  csodálkozni,  hogy az  evangélikus  birodalmi  rendek 
megkísérlik meghiúsítani azt, ami ilyen bizalmatlanságra okot ad.” Mindenki jól tudta, 
hogy „a kígyót melengetni a keblünkön” kifejezés a franciákra vonatkozik. Ezután az 
ülés  félbeszakadt,  majd  némi  szünet  után  folytatódott  a  béketárgyalás,  immár  a 
brandenburgi követek nélkül. Tanulságos, hogy miután az ülés befejeződött, Seilern fel 
akarta  keresni  Anglia  és  Hollandia  követeit,  ehhez  azonban  át  kellett  vágnia  a 
közvetítők termén. Ekkor Lillieroot azt mondta neki, hogy a francia követelés a vallási 
záradékkal  kapcsolatban  a  francia  udvar  és  a  Pfalzi  Választófejedelemség 
tárgyalásainak  a  következménye.  Október  30-án  az  evangélikus  birodalmi  rendek 
követei  szép sorban felkeresték a  két svéd közvetítőt,  Lillierootot  és Bondét.  A dán 
követ kijelentette, hogy semmi esetre sem írná alá a békeszerződést. A mainzi követ 
egyfelől meg akarta erősíteni az egységet a katolikus és a protestáns birodalmi rendek 
között,  és  elismerte,  hogy  csak  a  szerződés  aláírásában  látja  a  kiutat.  A  sváb  és 
württembergi  birodalmi rendek is  hajlottak az aláírásra,  ugyanakkor Brandenburg és 
Szászország  kitartott  tiltakozása  mellett.  Ugyanezen  a  napon  kis  idővel  később 
Lillieroot és Bonde híreket kaptak arról, hogy 14 evangélikus birodalmi rend a vallási 
záradék miatt protestál, és megtagadják aláírásukat a békeszerződésről. A 14 birodalmi 
rend követei között volt Georg Friedrich von Snoilsky is, aki Svédországot birodalmi 
rendi minőségében képviselte a rijswijki béketárgyalásokon, mint Pomeránia, Bréma, 
Verden és Pfalz-Zweibrücken hercege. Snoilsky eddig Lillieroot és Bonde árnyékában 
tevékenykedett,  de most a vallási záradék kapcsán német birodalmi rendként hirtelen 
megnőtt a szerepe, mivel Svédországtól eltérő álláspontra helyezkedett. Snoilsky maga 
is  aláírta  a  Pfalz-Zweibrückeni  Hercegség  tiltakozását,  amely  az  újraegyesített 
területekhez tartozott, és amelyet a békeszerződés értelmében vissza kellett szolgáltatni. 
Mindössze  Hannover,1693 Frankfurt  és  a  Sváb  Birodalmi  Kör  nem  csatlakozott  a 
többségi  határozathoz,  hanem velük  ellentétben  készséget  mutattak  a  békeszerződés 
aláírására.  Az  evangélikus  birodalmi  rendek  tiltakozására  a  francia  követek  egy 
ultimátummal  válaszoltak:  aki  az  aláírásra  kitűzött  hat  hetes  határidőn  belül  a 
békeszerződést nem írja alá, azt Franciaország továbbra is az ellenségének tekinti, és a 
háborút  folytatni  fogja  vele  szemben.  Brandenburggal  kapcsolatban,  mint  amely  az 
evangélikus  birodalmi  rendek  szószólója,  a  francia  ultimátum  egy  pótlólagos 

1692 Schmettau brandenburgi követként 1690. július 24-e óta tartózkodott Hollandiában, majd teljhatalmú 
megbízottként Nikolaus Bartholomäus Danckelman báróval együtt 1697. május 9-től kezdve részt vett a  
rijswijki béketárgyalásokon, és 1698. január 9-én indult vissza Berlinbe. Repertorium i. m. 48.   
1693 A protestáns Hannover készsége a békeszerződés aláírására arra vezethető vissza,  hogy Hannover 
ekkor  a  császár  szövetségese  volt,  mivel  tőle  várta  választófejedelemségi  rangjának  elismerését.  
Hannover esete is jól példázza, hogy a vallás ügye Rijswijkben jelentőségében minden más politikai ügy 
mögé került. Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m.  247–248.
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kiegészítést  is tartalmazott:  ha Brandenburg nem írja alá a szerződést,  úgy abban az 
esetben ki fogják törölni abból a három, már megkötött békeszerződésből, amelyekbe 
belevonták.1694  

A vallási záradék elleni tiltakozás csupán látszattiltakozás volt, amelyet a tengeri 
hatalmak  sem  támogattak,  ráadásul  az  Evangélikus  Egyház  feje  (Corpus 
Evangelicorum),  a  szász  választófejedelem  áttért  a  katolikus  hitre.  Kinsky  is  arra 
utasította  Seilernt,  hogy  a  császárt  tartsa  távol  a  dologtól.  III.  (Orániai)  Vilmos 
megvádolta a császári követeket a franciákkal való összejátszással, és a vallási záradék 
hátterében  a  jezsuitákat  gyanította.1695 A franciák  azzal  indokolták  a  vallási  záradék 
létrehozását,  hogy  nem  tudtak  tovább  ellenállni  a  császári  követek  és  a  pfalzi 
választófejedelem  ezirányú  sürgetésének.  A  Nagy  Szövetség  megteremtette  vallási 
egység  a  béketárgyalások  végére  teljesen  szétesett,  amelyet  egy  „ellenreformációs 
aktus”  zárt  le.  Nyilvánvalóvá  vált,  hogy  az  egyes  országokat  tisztán  politikai 
szempontjaik vezérelték. Ezek után a Német-római Birodalom és Franciaország október 
31-én éjjel aláírták a békét (az aláírás dátuma azonban október 30.).1696

„Azt írták Regensburgból a császár követének, hogy Ön1697 azt  állította,  hogy ő nekem 
kifejezetten  felajánlotta,  hogy  kössünk  szövetséget  a  császárral  abból  a  célból,  hogy 
megakadályozzuk a protestáns fejedelmek terveit. Részemről azt válaszoltuk neki, hogy én mindig 
azt írtam Önnek, hangoztassa, hogy ha bármely fejedelem vagy állam a szerződés megsértésére 
panaszkodna,  és  amennyiben  mint  jótállóhoz  hozzám  fordul,  én  nem  fogom  azt  nézni,  hogy 
katolikusok-e vagy protestánsok, hanem miután meghallgattam a felek indokait, a szerződésnek 
megfelelően igazságot fogok szolgáltatni, továbbá azt válaszoltam, hogy tájékoztattam Önt arról, 
amit  ő  a  császárral  közösen  meghozandó  intézkedésekről  mondott,  hogy  megőrizzük  a  vallást 
Pfalzban,  mivel  tudtam,  hogy  a  pfalzi  választófejedelem  úgy  értesült,  hogy  biztos,  hogy  ez  a  
szövetség  létrejön.  Úgy  vélem,  hogy  mind  a  vallás  érdekében,  mind  a  béke  fennmaradása 
szempontjából  szükséges,  hogy  a  protestáns  fejedelmek  teljesen  megbízzanak  szándékaink 
őszinteségében,  és  hogy  megismertessem  velük  az  igazságot,  valahányszor  azt  el  akarják 
rejteni.”1698 

1694 Uo. 241–248. A két svéd közvetítő, Lillieroot és Bonde nem akarta aláírni a békeszerződést a vallási 
klauzula miatt, mivel a béke garantáló hatalmaként Svédország nem fogadhatott el minden további nélkül  
egy olyan formájú vallási záradékot, amilyet Franciaország követelt. Másfelől Lillieroot úgy vélte, hogy 
1697 szeptemberétől csak nehezen volt felbecsülhető, hogy a stockholmi svéd kormánytöbbség milyen 
messzire menne el franciabarátságában. Erről Lillieroot és Bonde között véleménykülönbség állt fenn, 
ezért a legbiztosabbnak az látszott, ha bevárják a stockholmi kormány véleményét, mielőtt saját maguk 
egy állásfoglalással  előmerészkednek, addig pedig különböző ürügyekkel  megpróbálják húzni az időt. 
Ilyen ürügy volt, hogy a császári követek nem akarják nekik megadni az őket megillető helyet az aláírók 
rangsorában,  illetve,  hogy  a  vallási  klauzula  nem  egyeztethető  össze  a  vesztfáliai  béke  elveivel  és  
pontjaival.  Ezért  egy  tiltakozóírást  szerkesztettek,  amelyben  elhatárolták  Svédországot  a  vallási 
záradéktól és a vesztfáliai béke megsértésétől. Uo. 249–250. 
1695 III. (Orániai) Vilmos és I. Lipót között egyre nőtt a bizalmatlanság, mivel III. (Orániai) Vilmos szerint  
a császár dinasztikus érdekeitől vezérelve időnként hitegető politikát folytat, míg a császár azt hányta a 
tengeri  hatalmak  szemére,  hogy  számukra  mindennél  fontosabb  a  hatalmi  egyensúly  fenntartása.  A 
háború vége felé III.  (Orániai) Vilmosban a francia uralkodó és a császár közötti titkos kapcsolatok is 
gyanút ébresztettek, amelyek csak felerősödtek azáltal, hogy esetükben végül is két alapvetően katolikus 
országról volt szó. III. (Orániai) Vilmos az 1696. október 6-i vigevanói szerződést is úgy értékelte, mint 
egy  titkos  francia–Habsburg  összejátszás  újabb  bizonyítékát.  A  vigevanói  szerződésben  I.  Lipót  
beleegyezett Itália semlegességébe, miután 1696. június 29-én XIV. Lajos és a savoyai herceg, II. Viktor  
Amadé között békekötés jött létre. Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 29–30.  
1696 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 313–314. 
1697 Ekkor Louis Rousseau de Chamoy képviselte XIV. Lajost a regensburgi birodalmi gyűlésen, 1698. 
május 5-étől 1702. június 24-ig. Repertorium i. m. 215.
1698 Kivonat  a  francia  király  1700.  április  19-i  leveléből,  amelyet  teljhatalmú  nagykövetének  írt  
Regensburgba  a  protestáns  fejedelmek  ellen  a  császárral  kötendő  jövőbeni  szövetségre  vonatkozóan  
(Extrait de la lettre du Roi de France á son Plenipotentiaire á Ratisbonne du: 19e avril 1700: touchant  
une  pretendüe  ligue  avec  l’Empereur  contre  les  princes  protestans)  HHStA  StAbt  Frankreich 
Diplomatische Korrespondenz 26. Graf Sinzendorf an Leopold I. fol. 21–22.
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 14.10 A Német-római Birodalom és Franciaország közötti békeszerződés     

A két nagytapasztalatú svéd diplomata, Lillieroot és Bonde október 29-én, éjjel 11 és 1 
óra között, mikor a követségek a szerződésszöveg egybevetésére gyülekeztek, elhagyták 
a  béketárgyalások  helyszínét,  és  Hágába  utaztak  a  szállásukra,  mivel  nem tartották 
tanácsosnak, hogy tovább is jelen legyenek, és még kevésbé tartották szerencsésnek azt, 
hogy a szerződést maguk is  aláírják.  Mindössze a követségi titkár,  Karl  Gustav von 
Friesendorff maradt a helyszínen, mint a svéd követség egyetlen képviselője. Röviddel 
azután,  hogy  Lilleroot  és  Bonde  elhagyták  a  konferencia  helyszínét,  elkezdődtek  a 
szerződés  aláírásának  előkészületei.  A  Német-római  Birodalom  és  Franciaország 
követei  a  közvetítők  termében  írták  alá  a  békeszerződést,  két  csoportban:  először  a 
császáriak, majd a franciák. Ezután kinyitották a szomszédos terem ajtaját, ahol a többi 
követ  várakozott,  a  pecséteket  odavitték,  és  a  szerződésszövegeket  mindazoknak 
odaadták,  akik  alá  akarták  írni.  Abban  a  pillanatban,  amikor  a  császári  és  francia 
követek  is  aláírták  a  békeszerződést,  és  felkeltek  helyükről,  a  helyszínen  maradt 
egyedüli svéd képviselő, Friesendorff mind a két félnek átadta a tiltakozóirat egy-egy 
példányát. Ezt követően illő időbeli távolsággal a mainzi követnek, Schönbornnak1699 is 
átnyújtott egy példányt. A császár és a francia uralkodó közötti békeszerződést végül is 
a  katolikus  birodalmi  rendeken  kívül  az  evangélikus  birodalmi  rendek  közül  aláírta 
Hannover, Württemberg, Frankfurt és a Sváb Birodalmi Kör. A szerződést alá nem író 
14  birodalmi  rend  a  következő  napon  megszerkesztett  egy  tiltakozóírást  a 
békeszerződés ellen, amelyet minden aláírófélnek át akartak adni. Addig is aláírásukat 
elhalasztották kormányaik állásfoglalására várva az aláírás határidejének lejártáig, 1697 
december  elejéig.  Franciaország  pedig  mindenkit,  aki  megtagadta  az  aláírást, 
ellenségnek nyilvánított, amennyiben az aláírás határidejének lejártáig sem írják alá a 
békét.  A  francia  követek  azt  is  kinyilvánították,  hogy  számukra  a  tiltakozások 
közömbösek,  azokat  figyelmen  kívül  hagyják,  csak  a  szerződések  aláírása  érdekli 
őket.1700 

 Az  1697.  október  20-án  (30-án)  Rijswijkben  tartott  közvetítői  tárgyalás 
jegyzőkönyvi kivonata: „A császári követek tájékoztatták a francia követeket, hogy a Birodalom 
néhány állama az augsburgi vallásbékére való hivatkozással nem akarja aláírni a békeszerződést, a 
szerződés vallásra vonatkozó negyedik pontja miatt. A francia követek erre kijelentették, hogy az 
aláírás  hiánya egyáltalán nem akadályozza meg  a békekötést,  ellenben az aláírást  visszautasító 
államok  nem  élvezhetik  a  szerződés  aláírásáig  terjedő  időszakban  az  ellenségeskedés 
megszűnésének jótéteményeit. Az aláírás lezárultáig nyilatkozniuk kell akár itt Rijswijkben vagy 
Regensburgban,  hogy  elfogadják-e  a  mondott  szerződés  minden  feltételét.  Amennyiben 
visszautasítják azt, a háború folytatódni fog ellenük, és a béke végrehajtása a Birodalom csak azon 
államaira fog vonatkozni, akik azt aláírták, és elfogadták.”1701

 A Habsburg–francia  békeszerződés szövegét a  Theatrum Europaeum a többi 
békeszerződéshez  és  hivatalos  okmányhoz  hasonlóan,  az  eredeti  dokumentumnak 
megfelelően pontról-pontra közli:       

1699 Melchior Friedrich Schönborn és Ignaz Anton Otten mainzi követek 1697. május 9-e és október 30-a 
között  tartózkodtak  Rijswijkben,  ezt  követően  Schönborn  december  1-én  érkezett  meg  Bécsbe. 
Repertorium i. m. 310.
1700 Buchholz, W.: Schweden als Vermittler i. m. 250–251. 
1701 Az 1697. október 20-án (30-án) Rijswijkben tartott közvetítői tárgyalás jegyzőkönyvi kivonata (Extrait  
du  protocolle  de  la  mediation  tenu  au  chateau  de  Ryswick  le  20/30  octobr.  1697.) HHStA  MEA 
Friedensakten 77. fol. 490–491.
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• „A vesztfáliai és a nijmegeni békeszerződéseket kell a jelen békekötés alapjának tekinteni 
(3. pont).1702

• Minden újraegyesített területet, amelyet Franciaország a jelenlegi háború során Elzászon 
kívül létesített, semmisnek kell nyilvánítani, de a római katolikus vallást meg kell hagyni  
abban az állapotában, amelyben jelenleg is található (4. pont).1703

• A  trieri  választófejedelmet  és  speyeri  püspököt  vissza  kell  helyezni  korábban  élvezett 
jogaiba (6. pont).

• A pfalzi választófejedelemnek tartományát a vesztfáliai békében foglaltaknak megfelelően 
vissza kell szolgáltatni, ámde fizetnie kell évente 200000 fontot az orléansi hercegnőnek, 
ameddig annak követelése kielégítésre nem kerül (8. pont).

• A pfalzi gróf, Leopold Ludwig újra megkapja Veldenzt és Lautenecket (10. pont).

• A  Német  Rend  nagymesterének  és  Worms  püspökének  minden  korábban  élvezett 
jogosítványát Franciaország visszaadja (11. pont).

• Hasonlóképpen  Württemberg  hercegének  Mömpelgardot,  kivéve  Baldenheim  falut  (12. 
pont).

1702 1648-ban Münsterben a császár lemondott Franciaország javára Breisachról a Rajnától jobbra néhány 
hozzá  tartozó  faluval  egyetemben,  a  Felső-és  Alsó-Elzászi  Tartománygrófságról,  a  Sundgauról  és  a 
dekapolis (Hagenau,  Colmar,  Schlettstadt,  Weißenburg,  Landau,  Oberehnheim,  Rosheim,  Münster, 
Kaysersberg,  Türkheim)  feletti  Helytartóságról.  A  76.  paragrafusban  a  francia  uralkodó  ezenkívül 
megszállási  jogot  kapott  Philippsburgban  a  Rajnától  jobbra.  A 87.  paragrafusban  a  francia  uralkodó 
kötelezte  magát,  hogy  „nemcsak  a  strasbourgi  és  baseli  püspököt,  hanem  Strasbourg  városát,  a  két  
Elzászban a Római Birodalomnak közvetlenül alávetett  rendeket,  Murbach és Lüders  apátját,  Andlau 
apátnőjét,  a Sankt Gregorientali  Bencéskolostort,  a lützelsteini  grófot,  Hanau,  Fleckenstein,  Oberstein 
grófját és egész Alsó-Elzász lovagságát, továbbá a tíz birodalmi várost, amelyek Hanau Helytartósága alá 
tartoznak, meghagyja ugyanazon szabadságukban, amelyeket addig élveztek”. A dekapolis viszonylagos 
szabadsága  1673-ig  tartott.  Ekkor  ugyanis  a  franciák  a  tíz  birodalmi  várost  a  vesztfáliai  béke 
megtörésével  fegyveres  erővel  megszállták,  lefegyverezték,  és lerombolták. Nemzetközi jogilag egész 
Elzász  Német-római  Birodalomtól  való elszakadása  és  Franciaországhoz  kerülése  a  rijswijki  békével  
következett be néhány csekély jelentőségű kivételtől eltekintve (a Württemberghez tartozó Horburg és 
Reichenweier, a Pfalz-Zweibrückenhez tartozó Sulz, Seltz és Lützelstein, a Salmi és Saarwerdeni Grófság 
és a Svájci Szövetséghez tartozó Mühlhausen maradtak a Német-római Birodalomnál). A Vesztfáliától  
Rijswijkig terjedő évtizedekben az Elzász körüli viták többnyire az igazgatás és a jog körül lángoltak fel. 
Az  Ensisheimben székelő  Habsburg  Központi  Hatóságot  (fellebbviteli  fokkal  Speyerbe,  a  Birodalmi 
Kamarai  Bírósághoz) 1649-ben Breisachba, 1658-ban ismét Ensisheimbe helyezték,  1661-ben pedig a 
Metzi Parlamenthez csatolták. 1674-ben az ensisheimi udvart ismét Breisachban rendezték be, azonban 
Breisach  elvesztése  után  1689-ben  tartósan  Colmarban  működött.  Az  ensisheimi  udvar  így  francia 
parlamentté alakult át. A birodalmi rendek, akik 1648 után még hosszú ideig a speyeri Birodalmi Kamarai  
Bírósághoz fellebbeztek, ezt igyekeztek megakadályozni, azonban a német nyelvet az elzászi bíróságokon 
idővel kiszorította a francia és a latin nyelv. Maurer, M.: Nordostgrenze i. m.  176–177.
1703 A német protestánsok nagyon elégedetlenek voltak ezzel a cikkellyel, és fenntartásaikat november 4-
én be is nyújtották írásban a birodalmi konventnél. TE XV. 224. Az ún. vallási záradék valóban nagyon 
elkeserítette a protestánsokat. XIV. Lajos és Callières vezetésével a francia küldöttség mindvégig arra 
törekedett, hogy Strasborgban és a visszaadandó helyeken a katolikusok vallásszabadságát csorbítatlanul 
megőrizzék. Az „újraegyesített” területeken erős ellenreformációs törekvéseket fejtettek ki, amelyeknek 
eredményeit  semmiképpen  sem  akarták  veszendőbe  hagyni.  A  vallási  ellentétek  a  rijswijki 
béketárgyalásokon  mindvégig  jelen  voltak,  sőt  fel  is  erősödtek.  A Német-római  Birodalomban olyan 
hírek  terjedtek,  hogy a  protestáns  fejedelmek  titkos  szövetséget  kötöttek  a  franciaországi  hugenották  
javára, és ez a szövetség azon fáradozik, hogy a császári korona egy katolikus és egy protestáns jelölt  
között felváltva kerüljön a két vallási felekezethez. A brandenburgi választófejedelem már 1696-ban arra 
törekedett,  hogy evangélikus koalíciót hozzon létre  a hit  védelmére.  A protestáns birodalmi rendek a  
vallási  kérdést  mindenképpen  be  akarták  venni  a  béketárgyalások  pontjai  közé,  ami  ellen  a  császár 
kifogást emelt, mondván, hogy ez a Német-római Birodalom belső ügye, és hogy éppen az ilyen dolgok  
felemlegetésével  tudnak  a  franciák  állandóan  újabb  és  újabb  követelésekkel  előállni.  Redlich,  O.: 
Weltmacht i. m. 374. 
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• Nassau,  Hanau és  Leiningen grófjának minden uradalmát  vissza kell  szolgáltatni  és  őt  
korábban élvezett jogaiba visszahelyezni. A franciák lerombolják a trarbachi várat, Mont 
Royal,  Kernburg és Ebernburg erődítményét,  de a helységeket  vissza kell  adniuk jogos 
uraiknak (15. pont).

• Strasbourg a Francia Koronáé lesz,  de lakosságának biztosítani  kell  azt  a szabadságot, 
hogy egy éven belül vagyonukkal egyetemben ott  telepedhessenek le,  ahol akarnak (17. 
pont).1704

• A Legkeresztényibb Király a ratifikációt követően harminc napon belül visszaszolgáltatja 
őcsászári  Fenségének  és  a  Birodalomnak az  általa  épített,  a  Rajna jobb oldalán  fekvő 
Kehler-sáncot annak minden jogaival és függőségeivel együtt. A Piller-sáncot, valamint a 
Rajna-menti  és  a  Rajna-szigeteken  levő  összes  sáncot  pedig  mihelyt  lehetséges,  de 
legkésőbb a következő hónapban saját költségére a földdel teszi egyenlővé, és soha nem 
építi újjá (18. pont).

• Freiburgot,  a  Csillag-sáncokat  és  a  Lecken  mellett  fekvő  falvakat,  Metzhausent  és 
Kirchzartot, átruházzák a császárra. Hasonlóképpen Breisachot a híd lerombolása mellett, 
a várossal és Philippsburg erődítményével (19–22. pont).1705

• Hasonlóképpen  vissza  kell  szolgáltatni  a  Rajna  jobb  oldalán,  a  Lajos  erődítménnyel 
szemben  levő  sáncokat,  azonban  maga  az  erődítmény  és  a  sziget  a  Legkeresztényibb 

1704 XIV.  Lajos  ezt  írta  a  párizsi  érseknek:  „Strasbourgot,  amely  egyike  a  Német-római  Birodalom  
legfontosabb elővédjeinek és az eretnekség bástyája, örökre a Koronámhoz és a Katolikus Egyházhoz  
csatoltam. A Rajna a természetes határ Franciaország és Németország között, ezt újra helyreállítottuk. És  
ami  még  nagyon  szívügyem,  hogy  az  igaz  vallás  gyakorlását  a  más  vallású  fejedelmek  között  egy  
ünnepélyes  szerződéssel  engedélyeztem.” Bérenger,  J.:  Die  Politik  i.  m.  93–94.  Strasbourg  szabad 
birodalmi  város  volt,  és  mint  ilyen  messzemenően  szuverén  a  Német-római  Birodalom  laza 
szövetségében.  Ez  például  abban  is  megnyilvánult,  hogy  a  város  megtagadta  a  császárnak  való 
behódolást,  de  a  szövetséghez  (Eidgenossenschaft)  sem  csatlakozott,  mint  például  Basel  vagy 
Mühlhausen. Strasbourg egységesen protestáns város létére püspöki székhely volt, azonban a püspök nem 
székelt a városban. Strasbourg fontos szerepet töltött be a kereskedelemben egy,  a Rajna felett átívelő 
híddal  és  egy  kikötővel.  Stratégiai  szempontból  is  kiemelt  fontossággal  bírt  mind  a  Német-római  
Birodalom,  mind  pedig  Franciaország  számára.  A  vesztfáliai  béke  során  Strasbourg  a  Német-római 
Birodalomnál  maradt,  mivel  Philippsburg  előretolt  támaszpontként  Breisach  mellett  fontosabb  volt 
Franciaország számára. A nijmegeni békében Strasbourgot nem említették meg. Ekkor bár XIV. Lajos  
elvesztette Philippsburgot, de helyette a Breisgauban fekvő Freiburg a Napkirály legmesszebb a Német-
római Birodalom területébe hatoló erődítményévé vált. A Birodalom ezután nem volt képes arra, hogy 
Strasbourgnak katonai védelmet biztosítson Franciaország ellen. A nijmegeni béke és a Brandenburggal  
kötött  Saint-Germain-en-Laye-i  béke  utáni  kedvező  pillanatot  kihasználva  1681.  szeptember  30-án  a 
francia  hadügyminiszter,  Louvois  dragonyosaival  Strasbourg  elé  vonult,  és  a  polgárokat  egy 
kapitulációban  a  francia  fennhatóság  elismerésére  kényszerítette.  Ez  a  kapituláció a  gyakorlatban  azt  
jelentette, hogy a város készen állt a francia csapatok befogadására és egy francia helyőrség kiépítésére,  
de a  szabad birodalmi várossal  járó státus  minden hagyományos  jogát  és előnyét  a francia  királynak  
tiszteletben  kellett  tartania,  különös  tekintettel  az  önigazgatásra  és  a  vallásgyakorlásra.  Az  1624-es 
normaévi állapot fennmaradt egy szimbolikus kivétellel: a székesegyházat visszakapták a katolikusok, és 
a  püspök  újra  bevonult.  A  francia  uralkodó  Elzászban  és  Strasbourgban  lemondott  az  erőszakos 
ellenreformációról,  a  protestánsok  üldözéséről.  A  nantes-i  ediktum  visszavonása  nem  vonatkozott 
Elzászra és Strasbourgra, de természetesen a francia király támogatta a katolikus államvallást ezeken a 
területeken is. 1683-ban a jezsuiták egy szemináriumot nyitottak meg a városban, 1685-ben pedig egy 
kollégiumot.  1702-ban  a  Molsheimbe  korábban  kiköltöztetett  Katolikus  Egyetem  visszakerült 
Strasbourgba.  Azok  a  hivatalnokok,  akik  gyors  előmenetelben  reménykedtek,  sorozatosan  áttértek  a 
katolikus hitre. XIV. Lajos egy ilyen katolikus hitre áttért strasbourgi polgárt kinevezett ügyésznek és 
kancelláriai igazgatónak, akin keresztül megpróbálta befolyásolni a városi magisztrátust, 1685-ben pedig 
megteremtette a királyi praetor hivatalát, ami ellen a Városi Tanács hiába tiltakozott hevesen. A praetor a 
magisztrátus és a versailles-i udvar közötti kapcsolatokért volt felelős, és Strasbourgban székelt. 1687-ben 
Strasbourg lett az elzászi intendáns székhelye. Ugyanebben az évben a francia uralkodó követelte a város 
magisztrátusától, hogy a katolikusok és a protestánsok minden hivatalt felváltva töltsenek be. A rijswijki 
békében a császár megerősítette Strasbourg átengedését Franciaországnak. Maurer, M.: Nordostgrenze i. 
m. 177–179.
1705 Breisachot a vesztfáliai békében még a franciák kapták meg.
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Királyé  marad,  míg  a  lerombolt  sáncok  területét  viszont  a  badeni  őrgrófnak  kell 
visszaadni.  A  hídnak  a  szigetről  a  lerombolt  sáncokhoz  vezető  részét  szintén  le  kell  
rombolni, és soha többé nem szabad újjáépíteni (24. pont).

• A  lotaringiai  hercegnek  visszaadják  tartományát  és  Nancy  városát,  ámde  az 
erődítményeket fel kell számolni, hasonlóképpen Bitch és Homburg várát is. Az említett 
Hercegségben minden újraegyesítés  érvénytelen. De Franciaország megtartja Saarlouist, 
Longwy  mellett,  ezért  a  herceg  számára  egy  egyenértékű  helyet  kell  felkínálni  (29. 
pont).1706

• A hercegnek azonban hercegségén keresztül szabad átjárást  kell  biztosítania a franciák 
számára (34. pont).

• A rheinfelsi grófnak városát vissza kell kapnia (36. pont).

• A  francia  király  és  Savoya  hercege  között  1696.  augusztus  29-én  Torinóban  kötött 
szerződés érvényben marad (48. pont).

• Mihelyt  a  rendkívüli  követek  és  meghatalmazottak  aláírták,  és  kézjegyükkel  ellátták  a 
békeszerződést, mindenféle erőszakot és ellenségeskedést be kell fejezni, éppen úgy, mint a 
házak, szőlők és erdők további pusztítását (50. pont).

• Mindkét szerződő félnek jogában áll,  hogy szövetségek révén a béke alkalmazásakor a 
saját  területükön tetszésük szerint  felépített  vagy kibővített  erődítményeket,  valamint  a 
védekezésre szolgáló helyőrségeket megerősítsék (54. pont).

• A  császár  Őfelsége  kívánsága  szerint  ennek  a  békének  a  fent  említett  birodalmi 
alkotórészeken  kívül  magában  kell  foglalnia  a  fennmaradó  választófejedelemségeket, 
birodalomrészeket  és  városokat  is,  köztük elsősorban Basel  Püspökségét  annak minden 
földterületeivel,  jogaival  éppen  úgy,  mint  a  13  Svájci  Kantont  azok  szövetségeseivel 
egyetemben,  nevezetesen Genf város köztársaságát  annak minden tartozékával,  a tavon 
levő Új-Como város grófságát és apátságát, Mühlhausent és Biennét is (56. pont).1707

1706 Lotaringiát még XIII.  Lajos foglalta el 1633-ban, és a francia megszállás azóta tartott, egy 1661 és  
1670 közötti időszakot leszámítva.  Bérenger, J.: Die Politik i. m. 98. Richelieu kormányzása idején a 
Lotaringiai és Bari Hercegség IV. Károly lotaringiai herceg alatt Franciaország ellenségeinek bázisává 
vált,  itt  gyülekeztek a  frondőrök és a Habsburg pártiak.  A harmincéves  háború eseményei  elvezettek 
azokhoz  a  szerződésekhez,  amelyekben  az  erős  Franciaország  gyenge  szomszédját,  Lotaringiát 
engedelmességre és a hozzá való átállásra kényszerítette.  A vic-i  szerződésben (1632) IV.  Károlynak 
biztosítania  kellett  a  francia  csapatok  számára  a  Lotaringia  területén  való  átjárást,  és  Marsalt  a  
sóbányáival  együtt  el  kellett zálogosítania három évre.  A francia csapatok még ugyanebben az évben 
behatoltak Lotaringiába, és IV. Károlyt a liverduni szerződésben a Clermonti Grófságról való lemondásra 
kényszerítették, továbbá Stenay és Jametz négy évre való átengedésére. 1633-ben Metzben parlamentet 
állítottak  fel,  amely  tevékenységét  nemsokára  lotaringiai  területekre  is  kiterjesztette.  Ugyanebben  az 
évben a remimeronti szerződésben IV. Károlynak négy évre le kellett mondania fővárosáról, Nancyról. 
1634-ben XIII. Lajos megszállta a Lotaringiai és Bari Hercegséget, IV. Károlynak menekülnie kellett. A 
vesztfáliai  béke  során  Spanyolország  erőteljesen  szorgalmazta  Lotaringia  visszaszolgáltatását.  A 
pireneusi  békében  Lotaringiát  visszakapta  IV.  Károly  herceg,  Bart  ugyanakkor  francia  hűbérnek 
nyílvánították.  Clermont,  Jametz,  Moyenvic  és  Stenay  Franciaországnak  jutott.  A  vincennes-i 
szerződésben  (1661)  a  lotaringiai  hercegnek  bele  kellett  egyeznie,  hogy a  már  amúgyis  szétszabdalt 
hercegségének további részei Franciaországhoz kerülnek, így északon a Sierck körüli terület, továbbá egy 
nyugatról  kelet  felé  húzódó  megszakítatlan  földsáv,  amely  magában  foglalta  Gorze-t,  Rixingent, 
Saarburgot  és Pfalzburgot,  vagyis  egy egész  útvonalat  Párizsból kiindulva Metzen át  Strasbourgig.  A 
vincennes-i szerződés egyetlen pozitívuma a herceg számára Bar visszakapása volt, mint francia hűbér.  
1670-ben  francia  csapatok  teljesen  megszállták  a  Lotaringiai  és  Bari  Hercegséget,  IV.  Károlynak 
ismételten menekülnie kellett. A nijmegeni béke során a Lotaringiai Hercegséget visszakapta IV. Károly 
fia,  V.  Károly  herceg,  azonban  olyan  feltételekkel,  amelyek  számára  elfogadhatatlanok  voltak,  így 
Lotaringia  egészen  1697-ig  francia  kézen  maradt,  amikor  is  a  Bari  Hercegséggel  együtt  
visszaszolgáltatták. Maurer, M.: Nordostgrenze i. m. 179.
1707 A  Svájci  Szövetség  (Eidgenossenschaft)  állami  szuverenitását  az  osnabrücki  békeszerződés  6. 
cikkelye ismerte el. Ebben kimondták, hogy Basel városa és a többi szövetséges hely teljes szabadságot 
élvez a Német-római Birodalommal szemben, és semmilyen módon nincs alávetve a Birodalomnak vagy 
annak bármely bíróságának. Ez a szabályozás lényegében a baseli polgármester, Johann Rudolf Wettstein 
érdeme, aki személyes elkötelezettséggel és diplomáciai ügyességgel szállt síkra Svájc függetlenségéért 
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• Őfelsége, a Legkeresztényibb Király kívánsága szerint a békének magában kell foglalnia a 
13 Svájci Kantont szövetségeikkel és név szerint a Vallisi Köztársaságot (57. pont).

• A császári és királyi követek, valamint a birodalmi rendek küldöttei  megígérik, hogy a 
lezárt  békét  a  mindkét  fél  tetszése  szerinti  formában  ratifikálják,  és  a  ratifikálási 
okmányokat a mai naptól számított hat héten belül egymással kicserélik (59. pont).

• Ennek további hitelesítése és igazolása végett mind a császári, mind a királyi követek és 
meghatalmazottak, továbbá a választófejedelmek, fejedelmek és az ide küldött birodalmi 
rendek  sajátkezűleg  aláírták,  és  kézjegyükkel  megerősítették  ezt  a  szerződést  (60. 
pont).”1708 

Az aláírók a következők voltak: De Harlay Bonneuil,  Verjus de Crécy és De 
Callières  francia  részről,  míg  Kaunitz,  Stratman  és  Seilern  császári  részről.  A 
békeszerződést a Német-római Birodalom részéről még többen aláírták. Így szerepel az 
aláírók között a mainzi, a kölni, a trieri, a bajor választófejedelem, Würzburg, Speyer, 
Konstanz,  Hildesheim,  Lüttich,  Münster  püspöke,  Württemberg,  Neuburg  hercege, 
Baden-Baden  fejedelme,  Köln,  Augsburg,  Majna-Frankfurt  szabad  birodalmi  városa 
(pontosabban a felsoroltaknak egy vagy két képviselője írta alá az említettek nevében). 
Az aláírás dátuma 1697. október 30. Mivel a császári követek szándékosan húzták az 
időt,  így  a  keltezés  több  mint  egy  hónappal  későbbi,  mint  a  többi  békeszerződés 
esetében. A császár december 2-án ratifikálta a november 26-i birodalmi szakvélemény 
után.1709

 14.11 A rijswijki béke értékelése  

 A Német-római Birodalom és Franciaország közötti vita „ékköve”, Strasbourg végül is 
Franciaországnál  maradt,  továbbá  a  tíz  birodalmi  város  is.1710 Az  újraegyesítéseket 
Franciaország  csak  Elzász  kivételével  adta  vissza,  továbbá  megtartotta  Saarlouis-t, 
Saarburgot és Pfalzburgot, továbbá Metz utcái közül néhányat, viszont lemondott Mont 
Royalról és Saarprovinzról. A rajnai határt Franciaország kívánsága szerint rendezték 
el, bár Kehl — amelyet Vauban 1694-ben csak a legrosszabb esetben akart visszaadni 
— és Philippsburg a Német-római Birodalomhoz került,  Freiburg és Breisach pedig 
Strasbourgért egyenértékű helyekként a császárnak jutott. Azonban Fort de la Pille-t és 
a  többi,  Rajnánál  vagy  szigetén  emelt  erődítményt  Strasbourg  és  Kehl  között, 
amelyeknek megsemmisítését a francia király elrendelte, soha többé nem volt szabad 
újjáépíteni.  Fort  Louis-tól  kezdve  a  király  feláldozta  a  Rajna  jobb  partján  fekvő 
védműveket, azonban maga az erőd és a sziget Franciaországnál maradt, így a francia 

és a Német-római Birodalomtól való elszakadásáért.  Paul  Münch: Die territorialen Veränderungen des 
Westfälischen Friedens. In: Großer Historischer Weltatlas i. m. 155. A Svájci Kantonok 3 fő csoportból  
álltak: a 13 ún. régi helyek a Svájci Szövetség teljes jogú tagjai voltak, és főleg Svájc középső részén 
helyezkedtek el, a Csatlakozott Helyek Svájc szélső részén találhatóak, míg voltak ún. Közös Uradalmak, 
amelyek alá voltak vetve valamelyik Kantonnak vagy a Svájci Szövetségnek. Svájc a kálvini reformáció 
miatt főleg vallási szempontból volt fontos. 
1708 TE XV. 212–220.
1709 TE XV. 220–224. 
1710 A francia követeket már 1697. február 25-én utasították, hogy bár XIV. Lajos a münsteri békét tekinti  
tárgyalási  alapnak,  azonban a francia  király minden vitát  elutasít,  amely a három püspökségre  és  az 
Elzászban elnyert jogokra vonatkozik: „Amennyire csak lehet, nagy gonddal el kell kerülni, hogy amikor  
ez a cikkely szóba kerül, akkor ne mondjanak semmit, és hogy eltűrjék, hogy a szerződésbe bármi olyan  
kikötés bekerüljön, amely veszélyeztethetné a király felségjogát a tíz város és Elzász nemessége fölött, és  
mivel  az e  tárgyban folytatott  hosszú viták során mindkét részről  minden érvet  kimerítettek,  a király  
megbizottai  nem  óhajtanak  a  münsteri  szerződés  paragrafusai  által  oly  gyakran  keltett  vitára  
visszatérni.” Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 32–33.   
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ágyúk a Rajna jobb partját ellenőrzésük alatt tudták tartani. XIV. Lajos elérte a Rajna-
híd,  Philippsburg  bal  parti  sáncainak,  az  új  városnak  és  Breisach  védműveinek  a 
lerombolását is újjáépítésük tilalmával.1711 

„Mivel  azóta,  hogy  tiszteletemet  tettem  Önnél,  nem  találkoztunk,  és  mivel  úgy 
tájékoztattak,  hogy Ön csak egy hét múlva tér vissza Párizsba,  kérem ne vegye rossz néven, és 
engedje meg, hogy tisztelettel kérjem, legyen szíves tudatni velem, hogy Barbezieux úr kiadta-e a 
szükséges utasításokat azoknak, akiket Őfelsége kijelölt, hogy a Rajnán átívelő breisachi híd még 
megmaradt  pilléreit  bontsák el.  Mivel  a  kedvező  évszak  hamarosan  véget  ér,  és  a  kedvezőtlen 
nemsokára beköszönt, a restitúció, ami uralkodómat, a császárt már régóta megilleti, késedelmet 
szenvedhet.”1712

„Őfelsége  mérnökének leveléből,  valamint  az  említett  mérnöknek M. de Tarrac-hoz írt 
leveléből  és  annak válaszleveléből  világosan láthatóak a nehézségek a breisachi  híd pillérjeinek 
eltávolításával kapcsolatban. A rossz idő és a fagy miatt  a nehézségek csak tovább fokozódnak, 
olyannyira,  hogy az  említett  pillérek  eltávolítása csak a vízben való aláaknázásukkal  történhet. 
Emiatt a munkálatok jelentős mértékben elhúzódnak, és késleltetik a békeszerződés végrehajtását, 
mely kimondja, hogy az emített helyen a ratifikációk kicserélését követő harminc napon belül végre 
hajtani, és semmilyen ürüggyel nem szabad késleltetni. A szerződés kimondja a híd lerombolását, 
de nincs belevéve, mint olyan feltétel,  amely nélkül Breisachot nem lehet visszaadni. Őfelsége, a 
Legkeresztényibb Király méltóztatott biztosítani a császár követét,1713 hogy Breisach lerombolása 
három héten belül befejeződik, és azt követően haladéktalanul megparancsolja a hely kiürítését  
abban  az  esetben  is,  ha  addig  nem  sikerül  a  híd  oszlopait  eltávolítani.  Mindez  Őfelsége,  a  
Legkeresztényibb  Király  jóindulatát  és  nagylelkűségét  tanúsítja,  mellyel  hozzájárul  a 
békeszerződés végrehajtásához, jelzi őszinte szándékát a köznyugalom fenntartására, és meggyőzi 
ellenségeit, a Birodalmat és az egész kereszténységet Őfelsége nagyságáról és igazságérzetéről.”1714

 Franciaország  kötelezte  magát  Hüningen,  Ebernburg  és  Kirn  visszaadására, 
továbbá  lemondott  Bitschről  és  Homburgról,  ezzel  pedig  a  Landauval  való 
összeköttetésről.  Ezt  az  összeköttetést  viszont  Marsal  kínálta  neki,  amely  1663  óta 
fontos  katonai  támaszpont  volt  a  Metzből  Elzászba  vezető  katonai  útvonalon.  A 
Napkirály  nevét  viselő  Saarlouis  és  Landau  Franciaország  határvédelmében 
kiemelkedően fontos szerepet töltött be, mintegy külső kaput képeztek a Közép-Rajna 
és Alsó-Mosel felé, amelyet szükség esetén nyitni és zárni tudtak.1715 

„Vitathatatlan,  hogy  a  nemrég  megállapított  hüningeni  hídvámot  a  legutóbbi 
békeszerződés eltörli.  Az indoklás,  melyet  Őfelsége,  a Legkeresztényibb Király tisztségviselői  fel 
akarnak hozni, miszerint a hüningeni hídvámot illetéktelenül követelték ahelyett, ami az Ausztria-
házat egykoron Blesheimben és a Strasbourgi Püspökségben megillette, nem maradhat érvényben, 
mivel először is az Ausztria-ház Blesheimben mindig is csupán a szárazföldi úton Bâle-ba menő 
szekerek után szedett vámot, melyek csupán a főútvonalak karbantartási költségére szolgáltak, és  
soha  nem  követelt  az  áthaladó  hajóktól  semmit,  eltérően  Németországtól,  ahol  szárazföldi  és 
folyami vám is volt. Másodszor nem hihető, hogy Őfelsége, a Legkeresztényibb Király ne akarná 
saját  javára  érvényesíteni  a  Strasbourgi  Püspökség  jogát,  mely  vitathatatlanul  az  ő  vámszedői 
hatáskörében  marad  a  vesztfáliai  békeszerződés  szerint.  Mindebből  világosan  látható,  hogy 
Őfelsége, a Legkeresztényibb Király tisztségviselőinek semmilyen alapjuk nincs, hogy fenntartsák 
az  új  hüningeni  hídvámot  a  18.  cikkelyre  hivatkozva.  Míg  Őfelsége  hajóit  megállították, 
ugyanakkor a pfalzi választófejedelem hajóit átengedték.”1716 
1711 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 302.
1712 Sinzendorf levele Torcy márkinak, államminszter úrnak a breisachi híd lerombolásával kapcsolatban,  
1699. augusztus 21. (Copia: Schreiben au den Raatsminister Marquis de Torcy dd: Paris 21. Augusti  
1699.) HHStA StAbt Frankreich Diplomatische Korrespondenz 26. Philipp Ludwig Graf Sinzendorf an 
Leopold I. fol. 20. 
1713 Philipp Ludwig Graf von Sinzendorf (1671–1742) 1699. augusztus 6-a és 1701. augusztus 24-e között  
volt a császár párizsi követe. Repertorium i. m. 141.
1714 Torcy márki,  államminiszter válasza Sinzendorfnak a breisachi  híd lerombolásával  kapcsolatban,  
1700.  január  13.  (Exact  du  Travail  de  Brisac  du  13.  xbrel:  ibgo)  HHStA  StAbt  Frankreich 
Diplomatische Korrespondenz 26. Graf Sinzendorf an Leopold I. fol. 5–6.
1715 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 302–303.
1716 Sinzendorf  levele I.  Lipótnak a Strasbourgi Püspökségről,  Hüningenről,  1700.  február 5.  HHStA 
StAbt Frankreich Diplomatische Korrespondenz 26. Graf Sinzendorf an Leopold I. fol. 18.
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Franciaország a rijswijki béke során lényegesen megerősítette az elzászi határ 
védelmét, mert ettől kezdve a Rajna képezett egy természetes határt, amelyből a francia 
diplomaták  a  béketárgyalások  során  semmit  nem  adhattak  fel.  A  rijswijki  béke 
megszilárdította Franciaország uralmát Elzász fölött. Vauban stratégiai céljait elérték, 
mivel a Rajnán gyakorlatilag nem lehetett  átkelni, és így Elzász védelme lényegesen 
könnyebbé vált. A rijswijki békeszerződés Elzász tekintetében sikeres volt, és megfelelt 
Vauban  ismételten  kifejezésre  juttatott  óhajainak.  Bár  Franciaország  visszaadta  a 
hídfőket a Rajna jobb partján, ezeknek azonban viszonylag csekély jelentőségük volt.1717 

Mindezek az eredmények megmutatják Franciaország stratégiai felfogásának a 
változását  és  a  rendkívül  ügyes  tárgyalási  módot,  amelynek  során  különböző 
alternatívákkal  operáltak.  Richelieu-vel  ellentétben,  aki  „behatolási  kapukat”  akart 
létrehozni a Német-római Birodalomba és Itáliába, amelyeken keresztül Franciaország 
gyorsan tudta szövetségeseit támogatni, XIV. Lajos Vaubannal egyetemben 1675 óta 
előnyben részesítette, hogy egy erős „sorompót” (barrier) építsenek ki. Ennek az is volt 
a  célja,  hogy  Franciaország  szabad  kezet  kapjon  a  tengeri  hatalmakkal  folytatott 
harcához.1718

 Mindenesetre a császárnak az a célja nem valósult meg, hogy a franciák Elzászt 
az  1648-as  állapotnak  megfelelően  adják  vissza  és  a  vesztfáliai  békével 
ellentmondásban levő újraegyesített területekről mondjanak le. A franciák végül is csak 
az Elzászon kívüli újraegyesített  területek visszaadását fogadták el.  Megállapíthatjuk, 
hogy mind Franciaországnak, mind pedig a császárnak jelentős engedményeket kellett 
tenniük, de mindkét fél lényeges eredményeket is elért a háború elején kitűzött céljai 
közül. XIV. Lajosnak fel kellett adnia eredeti követeléseit, hogy a császár ismerje el a 
regensburgi  fegyverszünetet  tartósnak  és  véglegesnek.  Hasonló  elismerést  jelentett 
volna az összes  újraegyesített  terület  tartós  megtartása,  ami  viszont  I.  Lipótnak alig 
észrevehető  veszteségben  nyilvánult  volna  meg.  XIV.  Lajos  a  Felső-Rajna  vidékét 
határterületnek  tekintette.  Ezzel  az  1648 óta  vitatott  problémát,  miszerint  Elzászban 
mely területek tartoznak Franciaországhoz, véglegesen és tartósan rendezte.1719 

A  Német-római  Birodalom szempontjából  a  rijswijki  béke  eredményeit  nem 
szabad  alábecsülni,  hiszen  XIV.  Lajos  nem  érte  el  fő  követelését,  a  regensburgi 
fegyverszünet  végleges  békévé  történő  átalakítását.1720 A  Rajna  jobb  partja 
megszabadult  Európa  legnagyobb  katonai  erejétől,  a  francia  felső-rajnai  front  is 
érezhetően meggyengült egy esetleges Német-római Birodalom elleni francia támadást 
figyelembe  véve.  Breisach  elvesztését  XIV.  Lajosnak Neubreisach  építésével  kellett 
kompenzálnia.  A  Mosel-híd  kicsúszott  a  francia  király  ellenőrzése  alól.  Ugyan 
Saarlouis, Longwy, Stenay, Montmédy, Diedenhofen és Metz fedezték Lotaringiát, de a 
Bergen–Charleroi–Namur  „zár”  az  Ardennek  előtt  elveszett  a  franciák  számára. 
Franciaország  azonban  még  mindig  elegendő  erődített  hellyel  rendelkezett,  hogy az 

1717 Vauban  ezeket  a  következőképpen  értékelte:  „Breisach  jelentősebbé  vált,  mint  valaha,  Kehl  
semlegesítette  a  Strasbourgnál  levő  Rajna-hídat,  és  Philippsburg  volt  az  egyetlen  kapu,  amely  
Németországba  vezetett.” Strasbourgnak  1681  után  a  Vauban  által  emeltetett  citadellájával  lényeges 
szerep jutott Elzász és Franciaország védelmében. Bérenger, J.: Die Politik i. m. 96–97.
1718 Uo. 
1719 Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 30–31.
1720 A császár számára végül is csalódást keltő eredményért császári oldalról a tengeri hatalmakat tették 
felelőssé,  mivel  ők  I.  Lipóttól  nemcsak  a  szükséges  támogatást  tagadták  meg,  hanem  különbéke 
törekvéseikkel elszigetelték a császárt és a Birodalmat. III.  (Orániai) Vilmos viszont I. Lipótot vádolta 
meg  erélytelenséggel,  amely  szerinte  nagymértékben  hozzájárult  Strasbourg  elvesztéséhez.  Uo.  33. 
Mindezek ugyancsak arról a korábban már említett mély bizalmatlanságról tanúskodnak, amely fennállt a 
császár és az angol király között, és amelynek az eredője abban kereshető, hogy I.  Lipót valószínűleg 
soha nem tudta túltenni magát azon a lelkiismereti  aggályon,  hogy hozzájárult a törvényes,  katolikus 
angol uralkodó elűzéséhez és egy protestáns vallású új angol király trónra ültetéséhez.     
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Alsó-Maas  felől  védve  érezze  magát,  és  mindenek  felett  értékesebb  volt  számára 
Strasbourg és egész Elzász megtartása.1721 Mindenképpen hangsúlyozandó, hogy 1697-
ben XIV. Lajos egyáltalán első ízben adott vissza hódításokat, és egy háborút először 
fejezett be kompromisszummal.1722

Franciaország Lotaringiát visszaszolgáltatta a lotaringiai hercegnek az 1670-es 
állapotnak  megfelelően.1723 A  Lotaringiai  Hercegség  a  francia  diplomácia  egyik  fő 
problémája  volt  IV.  (Lotaringiai)  Károly  herceg  óta,  aki  a  Habsburg-ház  és 
Spanyolország egyik  hűséges híve volt.  A 16. században a Lotaringiai-ház a francia 
Valois dinasztiával szoros kapcsolatban állt, vallási okok miatt azonban a magatartásuk 
megváltozott.  Lotaringia  stratégiailag  nagy  jelentőségű  volt,  mivel  Spanyol-
Németalföldet  összekötötte  Milánóval.  Emiatt  XIII.  Lajos  a  Lotaringiai  Hercegséget 
1633-ban megszállta, és a francia megszállás,  egy rövid időszaktól eltekintve (1661–
1670),  idáig tartott.  A francia  Magas Tanács1724 meg volt  arról  győződve,  hogy egy 
semleges Lotaringia többé nem jelent veszélyt  Franciaországra nézve, mivel Metz és 
Diedenhofen erődítményei eléggé erősek voltak ahhoz, hogy elzárják a Mosel völgyét, 
és  a  francia  csapatoknak  megmaradt  az  a  joguk,  hogy  átvonulhassanak  a  herceg 
területén  Elzász  irányába.  Tagadhatatlan,  hogy  Lotaringia  fontos  eleme  volt 
Franciaország védelmének,  mivel  egy Német-római  Birodalom felől  érkező inváziós 
hadsereg legkönnyebben Lotaringián keresztül törhetett volna be Champagne-ig. Ezért 
Vauban 1670-től kezdve kiépítette  az erődítményekből  álló  úgynevezett  „vas gyűrű” 
(ceinture  de  fer)  rendszert,  amely  ugyanolyan  kiemelt  volt  Párizs  védelme 
szempontjából,  mint  Strasbourg  megszállása  Elzász  biztonságára  nézve.  Mindez 
megfelelt  annak a védekező stratégiának, amely XIV. Lajos külpolitikáját  1675 után 
meghatározta.1725 A  francia–lotaringiai  kapcsolatokat  megszilárdították  a  fiatal 
Lotaringiai Lipót herceg1726 és Erzsébet hercegnő esküvőjével, aki az orléans-i herceg és 
Pfalzi Liselotte leánya volt.  Házasságukból született  Ferenc István, a későbbi német-
római császár, II. Ferenc.1727        

A  pireneusi  béke  óta  először,  Spanyolország  nem  vált  a  francia 
expanzióspolitika áldozatává. XIV. Lajos mindent visszaadott Spanyolországnak, amit 
haderői a nijmegeni béke óta elvettek tőle. Különösen az 1684-ben elfoglalt Luxemburg 
visszaszolgáltatása volt értékes, amelynek erődítményét Vauban úgy jellemezte, hogy 
„egyike  a  világ  legszebb  és  legbiztonságosabb  erődítményeinek”,  és  amelyet  Metz 
„védőbástyájának”  tartott.  XIV.  Lajos  fájó  szívvel  mondott  le  Luxemburgról 
Spanyolország  javára,  mivel  azt  gondolta,  hogy  az  érte  kapott  egyenértékű  helyek 
katonai  szempontból  kedvezőbbek  lesznek.  A  Legkeresztényibb  Király  visszaadta  a 
Katolikus  Királynak  Barcelona  városát  is,  amelyet  1697.  augusztus  9-én,  röviddel  a 
rijswijki béketárgyalások befejezése előtt, két hónapos ostrom után vettek be a francia 

1721 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 303–304.   
1722 Roll, C.: Schatten i. m. 52–53. 
1723 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 302.
1724 A  Magas  Tanács  (Conseil  d’en  haut)  az  1661-es  reform  óta  és  az  első  miniszter  hivatalának 
megszüntetésével három–öt államminiszterből állt, és főleg külügyekkel foglalkozott.  Bérenger, J.: Die 
Politik i. m. 98.
1725 1692-ben  Franciaországban  egy  érmét  vertek  a  védekező  stratégia  illusztrálására  a  következő 
felirattal:  „Securati  perpetuae”.  Ezt  az érmét  gyakorlatilag a legutolsó 30 évben emelt  vagy renovált  
erődítmények  emlékének  szentelték.  Franciaország  a  holland  háborútól  kezdve  egy  hatalmas 
erődítménnyé változott. Uo. 106.
1726 Lotaringiai Lipót herceg alatt, a 18. század első felében a herceg alattvalóinak kedvezőbb és békésebb  
jövő jutott, mint 17. századi elődeiknek. A semlegesség sok bonyodalomtól megóvta őket, pl. a spanyol 
örökösödési  háború  küzdelmeibe  való  bekapcsolódástól.  A  18.  század  elején  Lotaringia  számottevő 
demográfiai és gazdasági fejlődésen ment keresztül. Uo. 98.
1727 Uo. 97–100.
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csapatok,  továbbá  mindazon  helyeket,  amelyeket  Katalóniában  és  Spanyol-
Németalföldön  a  Napkirály  katonái  meghódítottak.  Mindez  tükrözte  azt  a  francia 
akaratot,  hogy  találjanak  egy  kompromisszumos  megoldást,  és  XIV.  Lajos  az 
újraegyesítések  helyett  előnyben  részesítette  a  békeszerződés  minél  hamarabbi 
aláírását.1728 

Hollandia  meghatalmazottai  a  béketárgyalások  során  két  szempontot  tartottak 
fontosnak: a tengeri kereskedelmet és a „hollandiai  sorompót” (barrier). Mivel XIV. 
Lajos  az  50  schillinges  adó eltörlését  tonna  rakományonként  megígérte,  így  csak  a 
második pontról  folytak komolyabb megbeszélések.  A maastrichti  tárgyalások annak 
idején megszakadtak, mivel Hollandia egy egyenértékű helyet igényelt Spanyolország 
számára,  amely  eredetileg  Luxemburg  erődítményéről  véglegesen  lemondott.  Ezért 
XIV.  Lajos  Vauban  fenntartásai  ellenére  elismerte,  hogy  Dinantot  erődítményeinek 
lerombolása  után  vissza  kell  adni  tulajdonosának,  a  lüttichi  püspöknek.  Ez  jelentős 
hátrányt  jelentett,  mivel  a francia  határ  Hollandia  felé  nem volt  olyan jól  védett,  és 
Sedan  elvesztette  ezzel  védőbástyáját.1729 Hollandia  kereskedelmi  előnyeinek 
megszerzése  mellett  visszaszolgáltatta  Pondicherry  gyarmatot,  III.  (Orániai)  Vilmost 
pedig XIV. Lajos elismerte Anglia jogos uralkodójának, ezzel mintegy jóváhagyva az 
angliai dicsőséges forradalom vívmányait is.1730 

Elisabeth Charlotte pfalzi hercegnőnek kártérítés ellenében le kellett mondania a 
pfalzi  örökségből  származó  öröklött  vagyonáról.1731 A  pfalzi  örökség  kérdésének 
végleges eldöntését ugyanakkor a Napkirály választott bíróság hatáskörébe utalta.1732

„Őkirályi Fenségéék teljhatalmú megbízottja, Moras gróf kérte Starhemberg grófot, hogy 
fizesse  meg  azt  a  kötelezvényt,  mellyel  a  császár  tartozott  a  néhai  Károly  Lajos 
választófejedelemnek,  a  „Madame”  apjának.  A münsteri  szerződés  alapján Őfelsége,  a  császár 
megígérte,  hogy  100000  birodalmi  tallért  ad  Károly  Lajos  választófejedelemnek  5  százalékos 
kamattal azzal a céllal, hogy az a két fivérének járó örökrészt kifizesse, mivel azonban a császár 
nem fizette ki a két fivért, és ez az adósság a kamatok miatt csaknem 150000 tallérra emelkedett,  
Starhemberg gróf azt javasolta M. de Moras-nak, hogy adjon 300000 tallért azzal a feltétellel, hogy 
„Monsieur”  és  „Madame”  elismervényt  ad  erről  az  összegről.  Mivel  őkirályi  Fenségéék  ezt 
elfogadták,  a  császár  utasítást  adott  Seilern  bárónak,  hogy intézze  el  ezt  az  ügyet a frankfurti  
zsidókon keresztül, akiket büntetésként köteleztek arra, hogy fizessenek a császárnak 100000 ecu-t. 
Seilern báró azt javasolta Moras grófnak, hogy adja neki oda ezt az összeget, Seilern báró pedig  
egyidejűleg egy elismervényt adott a büntetés elengedéséről, M. de Moras pedig a maga részéről 
átadta neki a királyi Felségéék elismervényét. A zsidók azonban csak 80000 ecu készpénzt tudtak 
adni,  ezért  M.  de  Moras  beérte  azzal,  hogy  az  összes  frankfurti  zsidó  egyetemes  fizetési  
kötelezettséget  vállalt a  fennmaradó 60000 tallér kifizetésére,  feltéve,  hogy erre  Seilern báró és 
Őfelsége, a császár garanciát vállal, hogy amennyiben a zsidók nem fizetnének, kötelezik őket erre.  
A nem sokkal ezután kitört háború és M. de Moras távozása miatt a 60000 tallért nem fizették meg,  
és amikor a békekötés után őkirályi Fenségéék ennek megfizetését kérték a frankfurti zsidóktól, ők 
ezt  megtagadták,  mondván,  hogy  az  összeget  elkonfiskálták  a  pfalzi  választófejedelem  javára, 
azonban  ezt  nem  tudták  igazolni.  „Monsieur”  és  „Madame”  ez  ügyben  nem  tehetnek  mást, 
minthogy Őfelsége, a császár igazságszolgáltatására bízzák magukat, aki teljhatalmú megbízottja,  
Seilern báró ígérete alapján fizetésre kötelezheti a zsidókat, és nem kétséges, hogy egy ilyen világos 
ügyben igazságot szolgáltat a királyi Fenségeknek. Ezért őkirályi Fenségéék nagyon kérik a császár 
Őfelségét, hogy kötelezze a zsidókat a 6000 tallér, valamint az 1687. június 13-ától járó 5 százalékos 
kamat megfizetésére.”1733 

1728 Uo.  96–99.  Ennek  az  volt  az  alapvető  oka,  hogy  a  francia  uralkodó  a  spanyol  örökségre  való 
tekintettel  minél  kedvezőbb  színben  akart  feltűnni  a  spanyolok  előtt.  A  spanyol  örökség  kérdése 
tabutémának számított a békekongresszuson, a szerződések végleges szövegébe sem került bele, noha 
végig ott lebegett a béketárgyalások hátterében.
1729 Uo. 99.
1730 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 375.
1731 Bérenger, J.: Die Politik i. m. 100.
1732 Srbik, H. R.: Wien und Versailles i. m. 303.
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„A császári udvar Tanácsa ítélete alapján Őfelsége, a császár, a mi szeretett uralkodónk 
100000 ecu büntetést szabott ki ránk, melyet az orléans-i herceg és hercegnő királyi méltóságoknak, 
mint az elhunyt Károly Lajos pfalzi választófejedelem örököseinek kell megfizetnünk. A császári  
végrehajtás  elkerülése  végett  elismertük  ezen  összeg  megfizetésének  jogosságát,  és  már  meg  is 
fizettük  az  említett  pfalzi  királyi  udvar  királyi  méltóságai  által  megbízott  Moras  grófnak,  oly 
módon,  hogy  már  csak  30000  livres  maradt  fenn,  melyet  1687.  június  1-ig  kell  megfizetnünk. 
Amennyiben elmulasztanánk az adott összeg megfizetését az említett határidőig, ami még soha nem 
fordult elő, az említett királyi felségek teljhatalmú megbízottjának joga van azt rajtunk kamatostól 
együtt  behajtani.  Frankfurt,  1686.  december  23.  A  frankfurti  császári  Városi  Tanács  nagy 
pecsétjével és Johannes Thomas jegyző aláírásával igazolja, hogy a fenti kötelezvényt saját kezűleg 
írták alá.”1734  

Ezenkívül  XIV.  Lajos  lemondott  arról,  hogy  jelöltje,  Wilhelm  Egon  von 
Fürstenberg legyen Köln érseke és választófejedelme, és elismerte a császár jelöltjét, 
Joseph  Klemenst,  a  bajor  választófejedelem  testvérét  kölni  érseknek  és 
választófejedelemnek,  ezzel  mintegy  szankcionálva  az  1680-as  évek  francia 
külpolitikájának ebben az ügyben tanúsított tehetetlenségét és sikertelenségét.1735

  A  vallást  tekintve  Franciaország  politikája  a  rijswijki  béketárgyalásokon  a 
katolicizmus sikerének tűnik. XIV. Lajos semmiféle engedményre nem volt hajlandó a 
hugenották  érdekében,  külföldön  kellett  maradniuk,  mint  száműzöttek,  illetve 
Franciaországban továbbra is üldözték őket. A Napkirály ezen felül elérte, hogy a rajnai 
területek, amelyeket az újraegyesítések idején a francia csapatok megszálltak, és többé-
kevésbé  önként  visszatértek  a  katolicizmushoz,  katolikusok  maradhattak.  A  francia 
meghatalmazottaknak  szóló  instrukció  hetedik  pontja  kimondta,  hogy amennyiben  a 
protestáns  tengeri  hatalmak  képviselői  a  béketárgyalásokon  a  hugenották  sorsának 
enyhítését  felvetették  és  követelték  volna,  a  francia  meghatalmazottaknak  a 
megbeszéléseket azonnal abba kellett volna hagyniuk. Szemmel láthatóan XIV. Lajos 
nagyobb hangsúlyt helyezett a katolicizmus védelmére, mint néhány hely megszállására 
a Német-római Birodalomban vagy Hollandiában.1736 

A  rijswijki  békével  a  Nagy  Szövetség  elérte  célját:  Franciaországot 
visszaszorították a vesztfáliai és a pireneusi békében lefektetett határai mögé. Azonban 
Franciaország  legyőzését,  XIV.  Lajos  Államának  összeomlását  nem  tudták 
keresztülvinni – Franciaország súlyos belső nehézségei ellenére kitartott a négy fronton 
vívott  háború  során.  Azonban  a  Napkirálynak  engednie  kellett  uralmának  büszke 
nagyságából, amelynek jegyében 1688-ban elkezdte a háborút. Anglia helyreállította az 
európai egyensúlyt, a Habsburg Monarchia pedig nem csupán XIV. Lajos ellen harcolt, 
hanem  annak  titkos  szövetségese,  a  török  Porta  ellen  is.  A  Habsburg  Monarchia 

1733 Sinzendorf  levele  I.  Lipótnak  az  orléans-i  hercegnő követeléséről,  1700.  április  6. HHStA StAbt 
Frankreich Diplomatische Korrespondenz 26. Graf Sinzendorf an Leopold I. fol. 7–8.
1734 A frankfurti zsidók kötelezettségvállalása a büntetés megfizetésére, 1686. december 23. HHStA StAbt 
Frankreich Diplomatische Korrespondenz 26. Graf Sinzendorf an Leopold I. fol. 3–6. 
1735 Bérenger, J.: Die Politik i. m. 100.
1736 Uo.  A  rijswijki  béke  pontjai  jól  mutatják,  hogy  a  francia  diplomácia  a  korábbi  tárgyalásokkal 
ellentétben  készen  állt  jelentős  engedményeket  tenni,  hogy  a  béke  aláírását  felgyorsítsák.  Ez 
egyértelműen a francia magatartás változását mutatja, amely már a kilencéves háború alatt is érezhető  
volt.  Franciaország  már  a  konfliktus  első  éveiben  megkísérelte  „szétrobbantani”  azt  a  hatalmas 
szövetséget,  amely ellene  létrejött.  Először  Észak-Európa protestáns  fejedelmeit  próbálták  megnyerni 
annak  érdekében,  hogy  építsenek  ki  egy  ún.  harmadik  pártot.  Azonban  Franciaország  négy  éven  át 
hiábavalóan kísérletezett, hogy egy harmadik pártot kiépítsen a Német-római Birodalom északi részén, 
pedig mindez hatmillió fontjába (mintegy egymillió birodalmi tallér) került. A harmadik párt céljainak 
XIV.  Lajos  Hannovert,  Münstert,  Szászországot,  Braunschweiget,  Wolfenbüttelt  és  Dániát  próbálta 
megnyerni, ez azonban nem sikerülhetett a nantes-i ediktum eltörlése és a francia újraegyesítési politika  
miatt.  Ennek a  kísérletnek  a  meghiúsulása  után  különbéke megkötésére  törekedtek  Savoyával,  végül 
pedig — ahogyan  a nijmegeni  béketárgyalások előtt  is  tették — Hollandiát  próbálták leválasztani  az 
ellenük felállt koalícióból. Uo. 100–103.  
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lakosainak a zentai  győzelem reményt  adott,  és erősítette bennük azt a tudatot, hogy 
kétfrontos  harcuk  nem  volt  hiábavaló:  a  törökökkel  szemben  elért  hatalmas  siker 
bizonyos értelemben elfeledtette a rijswijki békekötés negatív visszhangjait is.1737 

A Német-római Birodalomban viszont a francia királyra úgy tekintettek,  mint 
aki teljesen elveszítette a szavahihetőségét az újraegyesítések, a háború és a rijswijki 
béke  miatt.  Franciaország  csaknem  teljesen  elszigetelődött,  hiába  volt  a  két  nagy 
birodalomban egyaránt  katolikus  többség. Ezzel  ellentétes  folyamat  volt  a Habsburg 
Monarchia  igazi  nagyhatalommá  emelkedése  ebben  a  korszakban.  Franciaország 
hegemóniája Európában pedig egyértelműen végetért.  Azonban a császárral  szemben 
sikerült keresztülvinnie, hogy Elzászt és a három püspökséget (Metz, Toul, Verdun) a 
vesztfáliai békében foglaltaknak megfelelően kezeljék, és határozzák meg. Azzal pedig, 
hogy XIV. Lajos elismerte Rijswijkben III. (Orániai) Vilmost angol királynak, közvetve 
tudomásul vette a dicsőséges forradalom eredményeit  és a forradalom következtében 
végbement  változásokat  is.  Ezzel  pedig  Anglia  politikai  súlya  a  17.  század  végére 
kétségtelenül megnőtt.1738 

Az 1697-es diplomáciai esemény hosszútávú kontextusba helyezéséhez meg kell 
vizsgálni  a  nyolcas  cikkelyt  is,  amely  a  következőket  mondta  ki:  „Mindkét  fél  
megbízottakat  jelöl  ki,  hogy  megvizsgálják  és  meghatározzák  azokat  a  jogokat  és  
igényeket,  melyeket  a  két  király  a  Hudson-öbölben  elhelyezkedő  területek  felett  
gyakorolhat, azonban azok a helyek, melyeket a jelen háborút megelőző békeidőben a  
franciák  megszereztek,  de  az  angolok  a  háború  során  visszafoglaltak,  a  cikkely  
értelmében Franciaországé maradnak”.1739 Ez jelzi, hogy az uralkodók, a miniszterek 
és a diplomaták egyre jobban odafigyeltek a gyarmatosítási szempontokra. A Hudson-
öböl  Társaság  képviselői  túl  későn  érkeztek  Rijswijkbe,  hogy  szempontjaikat 
figyelembe  vehessék,  jóllehet  az angol  delegáció  meg akarta  hallgatni  igényeiket  és 
1737 Redlich, O.: Weltmacht i. m. 375.
1738 Malettke,  K.:  Kontext  i.  m.  31–34.  Az  európai  kontinenssel  való  kapcsolatok  régóta  központi 
jelentőségűek  voltak  az  angol  politikában,  nemcsak  a  külpolitika,  de  a  belpolitika  és  a  kultúra 
tekintetében  is.  Ez  három  évszázaddal  ezelőtt  éppanyira  igaz  volt,  mint  manapság.  A  rijswijki 
békeszerződés ma kevésbé ismert Angliában, de akkoriban igen nagy figyelmet kapott mind Anglia, mind 
pedig a kontinenssel való angol kapcsolatok fejlődése szempontjából. Amikor 1688-ban Orániai Vilmos 
23000 főnyi holland katonával megtámadta Angliát, és magához ragadta a hatalmat, Anglia egységesebb 
lett, a parlamentáris kormányzás elvei és gyakorlata erősödött, és mindez elvezetett a XIV. Lajos elleni 
háborúhoz.  A  Napkirály  „jakobita  politikája”  még  inkább  fokozta  az  angol–francia  rivalizálás 
feszültségét, melyben a francia uralkodó részéről a büszkeség, a személyes elkötelezettség, valamint a  
királyi méltóságérzet játszott szerepet, és egyben lehetetlenné tett minden tárgyalást. Felmerül a kérdés,  
hogy vajon XIV. Lajos inkább a Stuartok és angol híveik támogatása vagy inkább a kontinensen folytatott 
agresszív politikája miatt vált-e az angolok nemzeti  ellenségévé.  III.  (Orániai)  Vilmos legitimizációja 
nem csupán egy automatikus attitűd és elv volt XIV. Lajosnál, hanem óvatosság is egyrészt Angliával  
kapcsolatban, másrészt pedig a Bourbon-érdekek miatt a spanyol örökségre vonatkozóan. 1689-ben III.  
(Orániai) Vilmosnak komoly ellenállással kellett szembenéznie Skóciában és Írországban is. Az új angol 
király Skóciában elnyomta a jakobitákat, és ellenőrzése alá vonta őket. Az 1689-ben Írországba küldött  
francia  expedíciós  erők  képtelenek  voltak  megakadályozni  III.  (Orániai)  Vilmos  hódításait.  A 
békeszerződésben és az azt megelőző tárgyalásokon nem is kerültek szóba Skócia vagy Írország érdekei,  
előjogai. Ráadásul,  ha XIV. Lajos megengedte volna, hogy Tourville altengernagy  1692-ben bevárja a 
touloni flottát, a La Hougue-i tengeri csata francia győzelemmel érhetett volna véget, és megkezdődhetett 
volna Anglia megszállása. Mivel III. (Orániai) Vilmos pozíciójának elismerése minden más nézeteltérés 
megoldásának az alapját is képezte, ezért a rijswijki békekötés angol–francia szerződésének negyedik  
cikkelye erről szól. A béke tehát a törvényességi, legitimitási elvek, a katolikus felebaráti érzés, a jakobita 
remények,  valamint  annak  a  régóta  fennálló  francia  gyakorlatnak  a  feladásával  jött  létre,  hogy 
Franciaország beleavatkozik riválisainak belügyeibe. Jeremy Black: The Treaty of Rijswijk and the Long-
Term Development of Anglo-Continental Relations. In: Der Friede von Riswijk 1697 i. m. 115–120.  
1739 Ezek a távoli  szőrmekereskedelemmel  összefüggő  James  Bay-i  helységek:  Rupert  House,  Moose 
Factory és Fort Albany, melyet a franciák Des Troyes-nál 1686-ban elfoglaltak, az angolok pedig 1693-
ben visszafoglalták. Uo. 119. 

438



követeléseiket. A gyarmatosítási kérdés szerepe még erőteljesebben megnyilvánult az 
1698-as  és  1700-as  megosztási  szerződésekben.  Ebből  a  szempontból  Rijswijk 
valamelyest  konzervatívnak  tekinthető,  mivel  a  gyarmatosítás  problémája  messze 
kisebb  szerepet  játszott,  mint  az  utrechti  szerződést  (1713)  megelőző  angol–francia 
tárgyalásokon és még több 18. századi békekötés során. Mindez jól mutatja a kilencéves 
háború jellegét. Az angol–francia ellenségeskedés főként az írországi és németalföldi 
területekre koncentrálódott, valamit az európai tengerekre és vízekre, elsősorban a La 
Manche  csatornára.  Ezzel  ellentétben  a  konfliktus  a  Nyugat-Indiákon  és  Észak-
Amerikában kevésbé volt jelentős. Anglia 1690-ben nem tudta megszerezni Québec-et, 
így tehát a James Bay-ben (Öbölben) elhelyezkedő erődök és kereskedelmi állomások 
megemlítése  a  szerződésben  egyrészt  előrevetítette  a  későbbiekre  nézve  a 
gyarmatosítási kérdések fokozottabb jelentőségét, másrészt pedig jelzi, hogy a rijswijki 
békeszerződés mennyire hagyományos béke volt.1740               

A rijswijki béke megítélése még a francia történészek között sem egységes, sőt 
sokszor homlokegyenest ellentétes vélekedések születtek.

Ernest  Lavisse  a  Franciaország  története című  könyvében  úgy véli,  hogy a 
„kilencéves háború” volt XIV. Lajos első külpolitikai kudarca, a rijswijki béke pedig az 
első  diplomáciai  veresége.  Ez  a  vélemény  valószínűleg  az  akkori  versailles-i 
kormánykörök bizonyos negatív reakcióin alapul, mivel a francia diplomácia fő iránya a 
rijswijki  béketárgyalásokon  a  münsteri  és  nijmegeni  békeszerződés  pontjaira  való 
hivatkozás volt.1741 

Vauban Racine-nak  írt  levelében  több terület  visszaadását  hevesen  kritizálta, 
mert szerinte Franciaország katonai helyzete 1697-ben számottevően javult, és például a 
Luxemburgról való lemondást semmi sem igazolta.1742 
1740 Uo. 
1741 Bérenger, J.: Die Politik i. m. 93.
1742 Uo. 1694-ben Vauban a királynak beterjesztett egy béketervezetet, miszerint XIV. Lajosnak számos 
hasznavehetetlen helyről le kellene mondania, hogy pénzt takarítson meg, és mindenekelőtt csökkentse 
szomszédai  „féltékenységét”.  Gyakorlatilag  arról  volt  szó,  hogy  az  újraegyesítések  során  szerzett  
erődítményeket  Bergen,  Luxemburg  és  Strasbourg  kivételével  adják  vissza.  Ez  a  stratégiai  alapokon 
nyugvó kikötés megmagyarázza Vauban negatív reakcióit  a rijswijki békével kapcsolatban. Barcelona 
meghódítása  után  Franciaországnak  elegendő  ütőkártya  volt  a  kezében  (Barcelona,  Ath,  Bergen,  
Charleroi,  Luxemburg),  hogy  egyidejűleg  meg  tudja  tartani  Luxemburgot  és  Strasbourgot.  Uo.  106.  
Vauban 1651-ben 17 évesen kadétként lépett be Condé seregébe. Két évvel később a király csapatainak  
fogságába esett, és bebörtönözték. Mazarin felajánlotta neki, hogy álljon át, így 1653-ban már a királyt és  
a bíborost  szolgálta.  1655-ben kinevezték a király mérnökévé,  1678-ban, 45 évesen az erődítmények  
általános felügyelője (commissaire général) lett. 1693-ban megkapta a Szent Lajos nagykeresztet, 1699-
ben az Akadémia  tiszteletbeli  tagjává  választották,  1703-ban pedig marsallá  nevezték ki.  1705-ben a 
Szent  Lélek  Rend lovagja  lett.  Mérnökként  fő tevékenysége  a Királyság  védelmének kidolgozása  az 
erődítményvonalak révén, amit a kortársak „vas gyűrűnek” (ceinture de fer) neveztek, őmaga viszont „pré 
carré”-nak hívott. Az erődítmények főfelügyelőjeként feladata az erődítmények építése és karbantartása, 
valamint  az  egész  Királyságot  járva  az  erődítmények  ellenőrzése,  ami  által  a  XIV.  Lajos  korabeli 
Franciaország kiváló megfigyelőjévé  és  tanújává vált.  Becslések  alapján csupán 1678 és 1698 között 
180600 kilométert tett meg, 1681-ben pedig 250 nap alatt 7500 kilométert járt be. Több mint 160 várost 
és erődítményt épített vagy alakított át. Michèle Virol: Vauban. De la Gloire du Roi au Service de l’État. 
Seyssel  2003. 10–18. 1691-től  az erődítmények főfelügyelőjeként  rendszeressé váltak a királlyal  való 
találkozásai,  aki  heti  fél  napot  szánt  Vaubanra.  Vauban  ezekről  a  megbeszélésekről  feljegyzéseket 
készített.  Vauban  együttérzett  a  bebörtönzött  hugenottákkal  a  gályaraboknál  és  a  börtönökben  tett 
látogatásai  során,  és  azt  javasolta,  hogy  a  királynak  egy  évben  egyszer  meg  kellene  vizsgálnia  a 
bebörtönzöttek, nevezetesen a leláncolt hugenották helyzetét. Azt tanácsolta a királynak, hogy a polgári  
béke  megteremtése  érdekében  tolerálni  kellene  a  hugenottákat,  és  az  enyhülés  jeleként  egy  csekély 
összeget,  fejenként  30  solt  kellene  fizettetni  velük.  1686/87-től  kezdve  fokozódtak  az  ellentétek  a 
stratégiai  választásokat  és  a  belpolitikát  illetően  XIV.  Lajos  és  Vauban  között.  1696-ban  Vauban 
nemtetszésének adott hangot, amikor megvonta a háborús évek mérlegét: 40 év erőfeszítés Franciaország 
pusztulása árán, és egymillió halott egy olyan eredményért, amit majd egy szégyenletes és megalázó béke 
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XIV.  Lajos  morganatikus  felesége,  Madame  de  Maintenon  pedig  azért  volt 
csalódott,  mert  férje  elhanyagolta  „Anglia  igazi  királyának”,  a  katolikus  II.  (Stuart) 
Jakabnak az érdekeit,  akit Mme de Maintenon Anglia jogos uralkodójának tartott,  és 
mert XIV. Lajos elismerte Anglia királyának III. (Orániai) Vilmost.1743 

Gaston  Zeller  1952-ben  azon  a  véleményen  volt,  hogy  a  rijswijki  béke 
Franciaország szempontjából inkább pozitív, mint negatív eredményeket hozott, mivel 
XIV. Lajosnak egyetlen fontos hódítását sem kellett visszaadnia.1744 

François Bluche a Napkirályról írott biográfiájában hasonló véleményt képvisel, 
és a rijswijki békét alapvetően pozitívan értékeli, mivel a Franciaország elleni koalíció a 
végére szétesett, a spanyol örökségért folytatott versenynek az ország jobb pozíciókkal 
vághatott neki, és Alsó-Elzász véglegesen Franciaország birtokába került.1745

Charles Boutant szerint Franciaország az 1688-ban kitűzött háborús céljait — az 
újraegyesítések elismerését, a regensburgi fegyverszünet békévé alakítását, továbbá II. 
(Stuart)  Jakab  visszahelyezését  az  angol  trónra  —  nem  érte  el.  Mivel  a  létrejött 
békeszerződés alapvetően különbözött a Napkirály háborús céljaitól, Boutant a rijswijki 
békét  kudarcként  értékelte,  és  szerinte  XIV.  Lajos  már  1692 óta  kompromisszumos 
megoldás felé hajlott.1746

Az  európai  hegemónia  kialakítására  törekvő  francia  nagyhatalmi  politika 
csökkenésével,  a  Habsburg  Monarchia  nagyhatalommá  emelkedésével  és  Anglia 
politikai súlyának növekedésével világosan kezdett kirajzolódni egy többpólusú európai 
hatalmi rendszer. Az európai hatalmak erőegyensúlyának elve, amely már az 1670-es 
évektől napirenden volt, a rijswijki békével egyértelműen megvalósult.1747

A 17. század kezdetéig az európai államrendszer lényegében bipoláris  volt,  a 
Habsburg  és  Valois  (majd  Bourbon)-család  dualizmusán  és  antagonizmusán  alapult. 
Franciaország és  a  Casa de  Austria volt  a  két  vezető  és  orientáló  hatalom,  melyek 
egymással versengtek, és a többi állam — pro és kontra — hozzájuk igazodott. Emellé a 
két vezető nagyhatalom mellé  a 17. század első évtizedeiben kezdett  felnőni néhány 
további  állam,  kifejezett  hatalmi  ambíciókkal.  Ezekhez  a  középhatalmakhoz  vagy 
másodrendű  hatalmakhoz  tartozott  a  gazdaság  és  kereskedelem  területén  rendkívül 
dinamikusan fejlődő Hollandia,  továbbá Svédország, Lengyelország–Litvánia.  Ezek a 
másodrendű hatalmak (természetesen  csupán európai  súlyukat  tekintve)  csak nagyon 
korlátozott  szerepet  játszottak,  azonban  mindenképpen  elindult  a  bipoláris  rendszer 
továbbfejlődése multipoláris irányba.1748 

— az eljövendő rijswijki  béke  — semmivé tesz.  Amikor  1686-ban  Franciaország ellen új  szövetség 
szerveződött,  Vauban  eltávolodott  XIV.  Lajos  politikájától.  Ő védelemre  gondolt,  miközben a király 
folytatta a hódításokat, ő nyugtalankodott a protestánsok rossz sorsa miatt, miközben a király a vallási 
egységet ünnepelte, ő sajnálkozott a vidék állapotán 1693/94 között, miközben Versailles szórakozott.  
Vauban nehezen fogadta el a rijswijki békefeltételeket, és még nehezebben a háború kiujúlását a spanyol  
végrendelet  elfogadását  követően 1701-ben. Uo. 314–371. A rijswijki béke megelégedéssel  töltötte el 
Strasbourgot illetően, de Luxemburg és a „pré carré” erődítmények: Courtrai, Ath, Bergen és Charleroi 
átengedése lesújtotta. Többé már egyáltalán nem értett egyet XIV. Lajos külpolitikájával, és a Callières 
által vezetett tárgyalásokkal. Szerinte a Királyságnak 1693-tól, de különösen a spanyol végrendelet 1700-
as elfogadása után elsősorban a védelemmel kell foglalkoznia.  Nem győzte ismételni, hogy mennyire  
esztelen  dolog  hadsereget  fenntartani  Itáliában.  Uo.  104.  Vauban  különösen  a  rijswijki  béke  után 
megértette,  mekkora katonai  és  elsősorban  kereskedelmi  jelentősége  van a francia  jelenlétnek Észak-
Amerikában és az Antillákon. Uo. 177.  
1743 Bérenger, J.: Die Politik i. m. 93.
1744 Uo. 94.
1745 Uo.
1746 Uo.
1747 Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 39–40.
1748 Uo. 35.
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A  harmincéves  háború  kezdetekor  Franciaország,  Hollandia  és  Svédország 
komolyan  félt  attól,  hogy  a  Casa  de  Austria V.  Károly  univerzális  birodalmi 
koncepciójához  kapcsolódva  egy  Habsburg  egyetemes  monarchia  megvalósítását 
tervezi.  Franciaországnak,  Hollandiának  és  Svédországnak  minden  oka  megvolt  a 
félelemre, hogy az európai államrendszer multipoláris irányba haladó fejlődését, amely 
alapvetően egyenrangú szuverén államok rendszerén alapul, a Casa de Austria messzire 
nyúló  hatalmi  ambíciói  nemcsak  megállítják,  hanem  teljesen  ellentétes  irányba 
fordítják,  mégpedig  egy,  egyedül  a  Habsburg-ház  által  dominált  és  univerzális 
Habsburg  Monarchia  megalapításához  vezető  államrendszerré.  Ez  ellen  a  létező 
Habsburg–spanyol veszély ellen Richelieu vezetésével európai ellenállás formálódott. 
Richelieu számára az állami pluralizmus biztosítása a hatalmi politika alapfeltétele volt. 
XIII.  Lajos  első  miniszterének  célja  sokkal  több  volt,  mint  a  „spanyol  rendszer” 
széttörése  és  egy  egyetemes  Habsburg  Monarchia  létrehozásának  megakadályozása. 
Ennek  a  helyére  a  kollektív  biztonság  európai  rendszerét  akarta  emelni,  amelyben 
azonban Franciaországnak vezető szerepet szánt. Richelieu rendszerének az alapja és 
alapfeltétele  az  elvileg  egyenjogú  államok  pluralitása  volt,  vagyis  államtörténeti 
vonatkozásban  államok  multipoláris  európai  rendszere.  A  főpólust  Franciaország 
képezte,  de  nem a  francia  király  monopolizált  és  más  államok  elnyomásán  alapuló 
hatalmi  pozíciója  érdekében.  A  további  pólusokat  Spanyolország,  a  császár,  a 
legfontosabb  birodalmi  rendek,  Hollandia  és  Svédország  képezték.  A  nagyhatalmú 
bíboros hangsúlyozottan nem a Habsburg-ház „lerombolására” törekedett, hanem sokkal 
inkább  a  Habsburg-ház  hegemóniáját  akarta  megtörni,  ami  végül  is  a  vesztfáliai 
békében  sikerült  neki.  Richelieu  a  Habsburgoknak  fontos  szerepet  szánt 
szövetségesként  a protestantizmus  elleni  küzdelemben.  Richelieu a birodalmi  rendek 
pozícióját is növelni akarta a multipoláris  európai államrendszerben, amelyet  számos 
birodalmi  rend  erőteljes  francia  támogatása  is  bizonyít.  A  bíboros  Hollandiának  és 
Svédországnak is nagyobb tekintélyt  szándékozott adni a többpólusú európai hatalmi 
rendszerben.1749 

Richelieu utóda, Mazarin alatt Franciaország — a vesztfáliai és pireneusi békék 
révén — jelentősen közelebb került ahhoz, hogy vezető szerepre tegyen szert az európai 
államrendszerben, mivel a fenti két békéből a császár és Spanyolország meggyengülten 
került  ki.  Franciaország  nemcsak  figyelemreméltó  területi  nyereségekre  tett  szert, 
hanem Svédországgal együtt a vesztfáliai béke garantáló hatalmává is vált. Svédország 
meghatározó tényezője lett a Keleti-tenger térségében zajló hatalmi játszmáknak, míg 
Hollandia,  amely  akkoriban  vezető  tengeri  és  távolsági  kereskedelmi  hatalom  volt, 
hasonlóképpen megnövelte súlyát az európai államrendszerben.1750 

1661-ben,  mikor  XIV.  Lajos  személyesen  átvette  a  kormányzást,  hamarosan 
világossá vált, hogy a francia uralkodó az 1648-ban és 1651-ben kialakult nemzetközi 
rendszert Franciaország javára szándékozik megváltoztatni. A Napkirály nem elégedett 
meg a Habsburgok visszaszorításával,  hanem Franciaországnak egyértelmű domináló 
szerepet szánt az európai államrendszerben. Ezután a többi európai állam immár nem a 
Habsburgokat,  hanem  őt  gyanúsította  meg,  nem  alaptalanul  azzal,  hogy  egyetemes 
monarchia  létrehozására  törekszik,  és  az  egyenjogú  államok  pluralitását  Európában 
most már a francia királytól látták veszélyeztetve. Ezenkívül a szemére vetették, hogy 
magának  követeli  a  döntőbíró  szerepét  Európában  és  a  nemzetközi  politikában.  A 
nijmegeni  békekötés  után  úgy tűnt,  hogy XIV. Lajos  nagyon  közel  került  a  francia 
hegemónia megvalósításához az európai államrendszerben. Ekkor a francia külpolitika 
befolyása alatt állt a multipoláris rendszerré alakuló európai államok világa, amelynek a 

1749 Uo. 35–37. 
1750 Uo. 37.
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struktúráját többé-kevésbé egyenértékű hatalmak és nagy számú kisebb állam létezése 
alkotta. Az, hogy végül is a francia egyetemes monarchia nem valósult meg, nem csak a 
Franciaország által veszélyeztetett államok növekvő, de minden esetben a mindenkori 
partikuláris  érdekeikre  szorítkozó  szuverenitásán  múlt,  hanem  XIV.  Lajos 
külpolitikájának ellentmondásosságán is,  amely lényegesen hozzájárult  a nagyra  törő 
francia hatalmi ambíciók meghiúsulásához.1751  

A  kilencéves  háború  és  az  azt  lezáró  rijswijki  béke  határozottan  a  végét 
jelentette a francia hegemónia korszakának. Rijswijkre úgy lehet tekinteni,  mint ami 
lezárta  azokat  a  francia  törekvéseket,  hogy  kialakítsanak  egy  hatalompolitikai 
monopolhelyzetet a maguk számára az európai államrendszerben, és sikerült elérni egy 
áttörést a multipoláris államrendszer irányába. III. (Orániai) Vilmos megnövelte Anglia 
politikai  súlyát,  amely gyorsan vezető hatalmi szerephez jutott.  Mindez a dicsőséges 
forradalom eseményeitől kezdve párhuzamosan jelentette Spanyolország, Hollandia és 
Svédország  kiválását  Európa  vezető  hatalmainak  a  sorából.  A Habsburg  Monarchia 
strukturális  hátrányai  ellenére  a  törökök  1683.  évi  visszaverése  után,  valamint 
Magyarországon és a Balkánon elért sikereivel politikai átütőerőre tett szert, és I. Lipót 
alatt nagyhatalommá vált. A Rijswijk utáni évtizedekben I. Péter orosz cár a második 
északi  háborúban  átvette  Svédország  nagyhatalmi  pozícióit,  1740  után  pedig 
Poroszország vívott  ki magának elsősorban a hadseregfejlesztés  és a belső reformjai 
révén  meghatározó  tényezőt  Európa  domináló  hatalmainak  még  nem  egészen 
megszilárdult  rendszerében.  Mindenesetre  mindezek  a  folyamatok  az  európai 
államrendszer multipolaritását legalább rövid időre megszilárdították.1752

A  rijswijki  béke  tehát  egy,  az  addigi  európai  hódításai  jelentős  részéről 
lemondott Franciaországot eredményezett, amely azonban birodalmi határán a Német-
római Birodalom rovására megerősödött az elzászi erődökkel, és külpolitikai helyzetét 
tekintve  komoly  támogatókkal  gyarapodott  (Anglia,  Bajorország,  Vatikán,  Savoya). 
Szilárd  nemzetközi  helyzetéhez  hozzájárult  az  is,  hogy  Kelet-Közép-Európában  a 
császár hatalma nagymértében megnövekedett a törökök elleni háború eredményessége 
miatt (karlócai béke), amelynek során a Temesközt kivéve a Magyar Királyság egésze I. 
Lipót uralma alá került,  továbbá Lengyelországban is  a császár jelöltje lett  a király. 
Ezzel a két európai nagyhatalom, a Habsburg Monarchia és Franciaország között újra 
létrejött a hatalmi egyensúly, amely egyébként a Habsburgok kelet-európai hatalmának 
gyengítését  célzó,  az  Oszmán  Birodalomban,  Lengyelországban,  a  kurucok  körében 
Magyarországon  és  Erdélyben  tett  francia  diplomáciai  erőfeszítések  kudarcát  is 
jelentette.1753  

Rijswijk  államtörténeti  szempontból  azért  is  jelentős,  mivel  végleg 
megteremtette a már az 1670-es évektől gyakran tárgyalt és propagált európai hatalmi 
egyensúly eszméjét (balance of power).1754

1751 Uo. 37–39.
1752 Uo. 39–40.
1753 Kalmár J.: A spanyol örökösödési háború i. m. 72–73.
1754 Malettke,  K.:  Mächtepolitik  i.  m.  40.  Az  etimológiaiag  a  latin  „aequilibrium”  szóból  eredő 
„egyensúly” kifejezés Németországban a 16. század előtt nem bukkant fel, és csak a 17. században nyert 
nagyobb jelentőséget. A „balance” szó — amelynek a magja a latin köznyelvből származik — sokkal  
régebbi  eredetű:  már  a  12.  században  megtalálható  a  francia,  a  13.  században  pedig  az  angol  
nyelvhasználatban,  a  15. századtól  kezdve pedig a német nyelvben is kimutatható,  ott  azonban a 18.  
században előtérbe került „egyensúly” (Gleichgewicht) kifejezés miatt háttérbe szorult. Mindenesetre a 
„hatalmi egyensúly modellje” a 16. századtól kezdve a klasszikus politikai történetírók színrelépésével, 
mint  Machiavelli  és  Guicciardini  (1483–1540),  lépésről-lépésre  teret  nyert  Európában,  és  nemcsak  a 
politikában,  hanem  egymástól  teljesen  eltérő  és  szerteágazó  területeken,  mint  például  ökönómia,  
csillagászat, művészet, orvostudomány vagy éppen táplálkozástudomány. A hatalmi egyensúly (balance) 
a  18.  századi  állampolitikának  és  a  politikai  publicisztikának,  valamint  a  lassan  kialakuló  államközi  
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A fogalmat 1697-től a kor politikai szereplői egyre inkább elfogadták az európai 
államrendszer kialakításának normájaként. A hatalmi egyensúly elve vezérelte a tengeri 
hatalmak  cselekedeteit,  hogy békefeltételeiket  XIV. Lajossal  szemben  érvényesítsék. 
III.  (Orániai)  Vilmos  egyensúlypolitikája  a  Habsburg  Monarchia  és  Franciaország 
egyensúlyban  tartására irányult  és  ennek az egyensúlynak az ellenőrzésére  a  tengeri 
hatalmak  révén.  A  hatalmi  egyensúlyra  az  igazi  veszélyt  XIV.  Lajos  és  I.  Lipót 
egymással rivalizáló politikája jelentette, amelynek hátterében a spanyol örökség állt.1755 

Az  európai  hatalmi  egyensúly  angol  elve  Európa  államainak 
kapcsolatrendszerében  egészen  az  első  világháborúig  érvényre  jutott,  azonban  az 
európai  földrészre  korlátozásával  teret  engedett  más  világrészeken  a  területszerzés 
helyett egyre inkább a gazdasági lehetőségek tőkés jellegű kiaknázásában érdekelt angol 
fejlődésnek.1756              

   A rijswijki békekötés során végig érezhető volt, hogy a hatalmak mindenáron a 
kilencéves  háború  gyors  lezárására  törekednek,  és  erőt  akarnak  gyűjteni  egy  olyan 
probléma számukra kedvező megoldására, amely már ekkor érzékelhető volt, mégpedig 
a korábban már többször taglalt spanyol örökség kérdésére. A rijswijki béke során testet 
öltött, többpólusú európai hatalmi egyensúly megszilárdult, aminek fenntartásán Anglia 
őrködött.1757 Rijswijkben a  tárgyaló  felek  szeme előtt  kétségtelenül  már  a  vélhetően 
hamarosan megüresedő spanyol korona képe lebegett, és ennek megfelelően igyekeztek 
maguknak minél jobb pozíciókat kiharcolni. Gyakorlatilag a béke a felkészülés kezdete 
volt  egy  újabb  nagyszabású  konfliktusra.1758 A  rijswijki  békét  gyakran  inkább 
fegyverszünetként  értékelik,  mintsem  tartósnak  igérkező  békének,  mivel  az  európai 
politika  legfontosabb  problémáját,  a  spanyol  örökség  kérdését  nem  foglalták  bele, 
amely pedig sürgős megoldásra várt.1759

A  rijswijki  béke  nem  volt  annyira  kiemelkedő  esemény,  mint  például  a 
nijmegeni vagy mindenekelőtt a vesztfáliai béke, hanem inkább egy szakaszként lehet 
felfogni  az  európai  diplomáciai  történések  egyre  sűrűsödő  láncolatában.  Minden 
valószínűség szerint a hivatalos tárgyalásoknak a kongresszuson csekélyebb jelentősége 

kapcsolatok elméletének egyik kulcsfogalmává vált. Nem véletlen, hogy a 18. század elején a nemzetközi 
jogi posztulátum értelmében használt „egyensúly” fogalma először az államközi szerződésekben bukkant 
fel. A 18. század szerzői egymástól egészen eltérő álláspontot képviseltek a hatalmi egyensúlyi politika  
célját illetően. Egyik oldalon álltak azok a vélekedések, miszerint a béke megőrzése lehetséges a komplex 
diplomácia eszközeivel,  míg a másik oldalon állók — élükön Charles de Saint-Pierre abbéval (1658–
1743) — azt hangsúlyozták, hogy a hatalmi egyensúly fenntartása háború nélkül nem megvalósítható. 
Nikolaus Hieronymus  Gundling hallei  jogász  és  történész  (1671–1729)  1714-ben úgy vélte,  hogy az 
egyensúly  fenntartása  érdekében  hozott  intézkedések  jogos  és  legitim  háborúnak  számítanak,  és  az 
egyensúlypolitika,  illetve  az  egyensúly  fenntartása  háború  nélkül  nem képzelhető  el.  Ludwig  Martin 
Kahle (1712–1775) 1744-ben Göttingenben megjelent írásában azt emelte ki, hogy minden európai állam 
kötelessége a hatalmi egyensúly fenntartására való törekvés.  Jean-Jacques Rousseau (1712–1778),  aki 
1761-ben újra publikálta Saint-Pierre  Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe című írását, a 
hatalmi egyensúly elméletét  teljesen elvetette,  és ehelyett  egy európai szövetség felállítását  követelte. 
Duchhardt, H.: Balance of Power i. m. 11–17. 
1755 Malettke,  K.:  Mächtepolitik  i.  m.  40–45.  A német  nyelvű  pamfletekből  kirajzolódott,  hogy a két 
katolikus, abszolút hatalomra törekvő XIV. Lajos és I. Lipót, ill. Bourbon–Habsburg szembenállásban az 
európai hatalmi egyensúly új védnökét Angliában, elsősorban a protestáns III. (Orániai) Vilmosban látják, 
akinek színvonalas propagandagépezete a Német-római Birodalom publicisztikájára is erősen hatott.  G. 
Etényi N.: Pamlet i. m. 122.
1756 Kalmár J.: A spanyol örökösödési háború i. m. 79.
1757 Az európai hatalmi egyensúly már az évszázadváltás előtt kialakult, és véglegesen az utrechti békével  
(1713) vált az európai államrendszer alapjává. Malettke, K.: Mächtepolitik i. m. 111.  
1758 „A rijswijki béke csak rövid időre zárta le a háborút, mivel a horizonton már megjelentek a következő  
nagy háború vészterhes felhői a spanyol Habsburg-ház hagyatékáért”  Srbik, H. R.: Wien und Versailles 
i. m. 316. 
1759 Roll, C.: Schatten i. m. 83.   
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volt, mint a korábbi békekötések során. A rijswijki békekongresszus ráadásul elődeinél 
lényegesen rövidebb is volt, amihez nagymértékben hozzájárult, hogy már a kilencéves 
háború  kezdetétől  voltak  nem  hivatalos  béketárgyalások,  de  1693-tól  kezdve 
bizonyosan. A követek a béketárgyalások alatt gyakran inkább Hágában maradtak, és 
csak  viszonylag  ritkán  utaztak  a  Hága  melletti  kis  faluba,  Riswijkbe  (a  francia 
diplomaták  székhelye  Delftben  volt).  Ennek  megfelelően  a  kongresszuson  kívüli 
kommunikáció nagy jelentőségre tett szert. A kongresszusi ülésekkel párhuzamosan a 
színfalak mögött számos titkos tárgyalás zajlott. Ilyenek bár a korábbi kongresszusokon 
is gyakran előfordultak, de sehol sem tudtak akkora jelentőségre szert tenni, mint éppen 
Rijswijkben.  Ennek  fő  oka  az  volt,  hogy a  spanyol  örökösödési  kérdés,  bár  sürgős 
megoldásra  várt,  azonban  1697-ben  még  nem  bizonyult  „kongresszusképesnek”.  A 
tengeri hatalmak a spanyol örökösödés kérdésének bevonását mindenáron meg akarták 
akadályozni,  mivel  áthághatatlan  békeakadálynak  tartották.  A spanyolok  úgy vélték, 
hogy az idő még nem érett meg erre és a rijswijki békekongresszus nem a megfelelő 
hely a probléma megoldására. Francia részről attól féltek, hogy a kérdés felvetésével 
esetleg életbe lép a Nagy Szövetség titkos záradéka, ami persze már régóta nem volt 
titok.  Mindezek  miatt  a  spanyol  örökség  kérdését  kizárták  a  hivatalos 
béketárgyalásokról, noha a háttérben folyó titkos megbeszélések fő témája maradt.1760

Így például egy 1697. október 7-i konferencia fő témája is a spanyol örökség 
volt:  „Az  1697.  október  7-i  konferencián  megvitatták,  hogy  miután  Spanyolország,  Anglia  és 
Hollandia Őfelsége,  a  császár  és  a Birodalom nélkül  békét  kötött,  vajon  érdemes-e  Őfelsége,  a 
császár részéről felújítani Angliával és Hollandiával a garanciaszerződésre (ratione gurantia) és a 
spanyol  örökösödésre  vonatkozó  szövetséget.  Ennek  alapos  megítéléséhez  áttekintették  az  előző 
szerződésnek az elkövetkezendő béke garanciájára vonatkozó 6-os és 7-es cikkelyét. E két cikkely 
annyira világos és kötelező érvényű, hogy nem is lehet mást kívánni, minthogy ugyanezeket Anglia 
és Hollandia betartsa, és végrehajtsa. Tehát ezért kívánatos lenne, hogy a szerződés teljes erejével  
maradjon meg. Mivel azonban a békét nem közös megegyezéssel kötötték, ahogyan azt a szerződés 
szerint kellett volna, ezért Őfelsége, a császár szeretne benne elérni néhány megállapodást. Először 
is Auersperg gróf anélkül, hogy Anglia királyában bármiféle kételyt, bizalmatlanságot vagy tüskét  
keltene, tudassa vele, hogy Spanyolország királya csapatokat kér Őfelségétől, a császártól. És mivel  
Anglia  királya  elkötelezte  magát  a  szerződésben,  hogy  amennyiben  Spanyolországban  örökös 
nélküli  haláleset  következne  be,  amitől  óvjon  meg  a  kegyes  Isten!,  akkor  minden  hatalmával  
támogatja az említett Királyság megszerzését, amit nagymértékben megkönnyíthetne, ha Őfelsége, 
a  császár  néhány csapata  Spanyolországban tartózkodna,  ezért  Őfelsége,  a  császár  kéri  Anglia 
királyát,  hogy  hajókkal  és  a  szükséges  konvojjal  segítsen  neki  ezen  csapatok  Spanyolországba 
szállításánál. Mivel ez a tárgyalás elsősorban a spanyol örökség miatt titoktartást követel, az ilyet  
Hollandiában  nem  olyan  könnyű  megtartani.  Kaunitz  gróf  forduljon  az  Egyesült  Hollandia 
képviselőjéhez  ezzel  a  kérdéssel,  hogy  a  megfelelő  helyet  kiválasszák.  Közben  Auersperg  gróf 
minden erejével azon fáradozzon, hogy kiderítse Anglia királyának szándékát, és pozitív választ 
kapjon.  Kaunitz  gróffal  álljanak  levelezésben  e  tárgyban,  hogy  Anglia  nyilatkozatát  követően 
intézni tudják a dolgokat.”1761 

A rijswijki béke fegyverszünetként való értékelését mi sem igazolja jobban, mint 
hogy a békekötés után négy évvel ismét lángban állt Európa jó része. Ennyit  értek a 
követek  meghatalmazásaiban,  a  különböző  dokumentumokban,  a  békeszerződések 
végső  szövegében  megfogalmazott  frázisok,  melyek  még  arról  szóltak,  hogy 
mindenkinek leghőbb vágya egy egyetemes, örökérvényű béke, barátság megteremtése, 
a  múltban történt  sérelmek  elfelejtése,  a  keresztény vér  értelmetlen  elfolyásának,  az 
országok és tartományok pusztulásának megakadályozása. 

1760 Uo. 83–84.  
1761 A jegyzőkönyvet aláírta Kinsky, Waldstein, Oettingen, M…feld, Zeil és Bucelleni. Az 1697. október  
7-i rijswijki titkos konferencia a spanyol örökségről HHStA RK Friedensakten 152. fol. 174–177.
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15. A rijswijki béke „utóélete”: II. Károly végrendelete és a   
spanyol örökösödési háború

A madridi udvar legbefolyásosabb kasztíliai politikusainak 1700 októberében sikerült 
elérniük még a német származású spanyol királyné, a pfalz-neuburgi Wittelsbach Mária 
Anna (1667–1740) ellenében is, hogy az akaratgyenge II. Károly a Bourbon-dinasztia 
javára  végrendelkezzék.  II.  Károly  végrendeletében  Fülöpöt,  Anjou hercegét  (1683–
1746),  XIV.  Lajos  unokáját  jelölte  meg  örökösének  a  még  nőtlen  Károly  osztrák 
főherceggel szemben. A spanyol udvar ezen vezető személyiségei ugyanis úgy vélték, 
hogy  egyedül  XIV.  Lajos  érdekeltsége  révén  tudják  visszaszerezni  a  17.  század 
folyamán erősen megtépázott nimbuszú Spanyolország tekintélyét.  Így a Habsburgok 
spanyol-ágának  utolsó  uralkodója,  II.  Károly  végrendelete  a  hagyományokkal 
ellentétben a „spanyol nemzeti elvet” juttatta érvényre a dinasztikussal szemben.1762 

1762 Kalmár  J.:  A  spanyol  örökösödési  háború  i.  m.  71.  A  17.  század  második  fele  a  spanyol 
világbirodalom feltartóztathatatlan hanyatlásának a jegyében telt el. Az 1676 óta nagykorú II. Károly a 
saját  gyengesége  és  szerencsétlensége  következtében  dinasztiája  sírásójának  bizonyult.  A politikai  és 
gazdasági hanyatlás oda vezetett, hogy V. Károly birodalmának nagy része, amelyben sohasem nyugodott  
le  a  nap,  végül  mint  egy  rothadt,  poshadt  gyümölcs,  Franciaország  ölébe  hullott.  Ez  az  összeomlás 
mindenesetre  sokéves  rafinált  mesterkedés  és  intrika  következtében  ment  végbe.  Végleges  döntését 
hosszú  habozás  után  hozta  meg  a  beteg  király,  akinek  mindkét  házassága  gyermektelen  maradt.  II. 
Károly,  aki  az utolsó Habsburg volt  a  spanyol  trónon, előnyben részesítette  azt  a  megoldást,  hogy a 
Spanyol Birodalom egységesen a Bourbonok birtokába kerül, ahelyett, hogy egy új felosztási szerződést 
hozott volna létre. A spanyol királyi palota, az Escorial szerteágazó folyosóin és termeiben semmi sem 
volt érezhető Versailles könnyedségéből és a barokk-kori Bécs életöröméből. Ott ugyanis évtizedek óta 
betegeskedett a király, „egy fiatal aggastyán”, ahogyan Ludwig Pfandl romanista és spanyol–német tudós 
jellemzte  őt  (a  bécsi  angol  követ,  George  Stepney  pedig  nem  túl  emberbaráti  módon  kijelentette: 
„Egyszerűbb  lenne  II.  Károly  spanyol  királyt  egyenesen  agyonütni,  semmint  egész  Európát  
bizonytalanságban tartani gyenge egészségi állapota miatt.” Roll, C.: Schatten i. m. 56.). II.  Károly a 
hanyatló Spanyol Birodalom jelképe volt. A számos betegség közül, amelyekben II. Károly szenvedett,  
legsúlyosabbak az epilepsziás rohamai voltak. Ezenkívül a gyenge testalkatú királyt a külföldi pletykák 
szerint  gyakori  ördögűzéssel  (exorcizmus)  is  gyötörték.  A  király  állandóan  úgy  érezte  magát,  hogy 
üldözik.  Gyóntatóatyjának  és  két  bizalmas  szerzetesnek  nemcsak  napközben  kellett  állandóan  vele 
lenniük,  hanem  minden  éjszaka  a  szobájában  is  aludtak.  Ezzel  egyidőben  Spanyolország  gazdasági 
helyzete mélypontra süllyedt. A növekvő munkanélküliség létrehozta a koldusok, csavargók és tolvajok 
hadseregét.  Zavargások  törtek  ki,  melyeket  véresen  elfojtottak,  mialatt  egyidejűleg  csaló  udvari 
talpnyalók,  mint pl.  Berlepsch  grófnő (Marie-Gertrude Wolf de Guttenberg,  Berlepsch bárónő,  Mária 
Anna  spanyol  királyné  kegyence.  Petitfils,  J-C.:  Louis  XIV.  i.  m.  732.)  szipolyozták  az  országot. 
Spanyolországban az igazi hatalom kétségtelenül a Katolikus Egyház kezében volt. De éppen a papság 
XII. Ince pápa vezetésével kimondottan franciabarát volt, és arra ösztönözte az akaratgyenge királyt, hogy 
XIV.  Lajos  unokáját  jelölje  meg utódjának.  Semmit  sem használt,  hogy I.  Lipót  a  kapucinus  páter, 
Maurus Tendát, egy félelmetes ördögűzőt Madridba küldte, hogy a viszonyokat a bécsi udvar szándékai 
szerint  tisztázza.  A  sugalmazások,  ördögűzések  és  erőszakos  kezelések  hatására  létrejött  félelem 
légkörében született meg az a fatális végrendelet, amelyet II. Károly október 3-án aláírt. Spanyolország 
prímása,  Portocarrero  bíboros  (Louis  Emmanuel  Fernandez  (1635–1709),  Toledo  bíborosa,  Kasztília 
kancellárja,  Spanyolország  régense.  Uo.  761.)  minden ellenállást  és  riválist  legyőzött.  Azt  mondta  a 
betegnek,  hogy  még  éppen  van  ideje,  hogy  könnyítsen  lelkiismeretén.  Ahhoz,  hogy  elkerülje  a 
polgárháborút,  új végrendeletet  kell készítenie,  nem személyes okokból, hanem Birodalma érdekében, 
ahogyan ezt neki a Szent Atya Rómában tanácsolta. Spanyolország egysége megmentésének az egyetlen 
útja, ha XIV. Lajos unokája, Anjou hercege érdekében végrendelkezik. 1700. november 1-én meghalt a 
szerencsétlen  király.  Halálával  egy  történelmi  korszak  ért  véget.  A  rendezetlen  közigazgatás,  az 
Amerikából áramló mérhetetlen kincsek elherdálása, az udvari léhűtés lerombolták mindazt, amit az erős  
szövetségek,  a  merész  hódítások  és  a  bölcs  politika  felépített.  A  spanyol  világhatalom  eme 
összeomlásának a másik oldalon XIV. Lajos uralkodásának legragyogóbb időszaka felelt meg. Európa 
hosszú történelme folyamán ritkán ment végbe ilyen radikális és gyors hatalomváltás: a Pireneusok egyik 
oldalán az állam és a gazdaság hanyatlása, a másik oldalán pedig egy erős centralizmus felépítése, ami a 
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 A Haus-, Hof-und Staatsarchivban megtalálható II. Károly végrendelete spanyol 
nyelven.  Ennek  összefoglalása:  „43  napi  betegség  után  ma,  1700.  november  1-én,  hétfőn 
délután ¾ 3-kor meghalt a mi felséges uralkodónk, II. Károly. Ugyanaznap délután 4 órakor az 
egybegyűlt  miniszterek  és  nemesek  jelenlétében,  az  ilyen  alkalmakkor  szokásos  ünnepélyes 
ceremóniák  elvégzését  követően,  a  királyné  engedélyével  felolvasták  Őfelsége  végrendeletét.  E 
szerint  utódaként  az  egész  Monarchiára  vonatkozóan  Anjou  herceget,  a  francia  trónörökös 
(dauphin) második fiát nevezte meg. Amennyiben ő inkább a francia trónt választaná, akkor fivére,  
Berry herceg, amennyiben hasonló megfontolások miatt ő sem vállalná, akkor Ausztria főhercege, 
legvégül pedig Savoya hercege és annak fiai következnének a sorban.”1763

 1700. november 9-én reggel megérkezett a francia udvarba II. Károly spanyol 
király  halálhíre,  és  napvilágot  látott  végrendeletének  tartalma.  A  beteg  király 
végakaratának megfelelően XIV. Lajos unokájának, Anjou hercegének kell a spanyol 
korona egyetemes örökösének lennie. XIV. Lajos még ugyanaznap délután összehívta 
legszűkebb  tanácskozási  körét,  hogy  az  örökség  elfogadását  vagy  visszautasítását 
megtárgyalják.  A  döntésben  illetékes  minisztereknek  két  lehetőséget  kellett 
mérlegelniük.  Az  egyik  lehetőség  szerint  Franciaország  a  korábban  fáradságosan 
összehozott második, illetve harmadik felosztási szerződéshez tartja magát,1764 és nem 
fogadja el a végrendeletet Ez a felosztási szerződés Károly osztrák főherceggel számolt, 
mint egyetemes örökössel. Azonban ez de facto a Habsburgok uralmát Spanyolországra, 
Spanyol-Németalföldre  és  a  gyarmatokra  korlátozta.  Kártérítésként  pedig 
Franciaországnak jutott volna a baszk tartomány, Guipuzcoa, Nápoly és Szicília, Finale 
Őrgrófság és toszkán területek. Mindezek a  Grand Dauphiné lettek volna. E szerint a 
rendelkezés  szerint  Milánó  is  az  örökség  Bourbonoknak  jutó  részét  képezte  volna. 
Azonban a szerződés 3. cikkelye értelmében Milánót kicserélték volna Lotaringiára és 
Barra – feltételezve,  hogy a lotaringiai  herceg elfogadja ezt a megoldást.  Lotaringiai 
elutasítás esetén Milánót fel kellett volna kínálni II. Viktor Amadé savoyai hercegnek 
tartományáért cserébe. Ezt a császár nélkül tárgyalt megoldást azonban Bécs soha nem 
fogadta  el,  és  a  spanyol  udvar  is  elutasította,  azonban  Franciaország  és  a  tengeri 
hatalmak egyesített erejének igazán elegendőnek kellett  volna lennie,  hogy a Német-
római  Birodalmat  a  szerződés  elfogadására  kényszerítsék.  A  felosztási  szerződés 
figyelembevétele  Franciaországnak  nemcsak  stratégiailag  fontos  területi  növekedést 
hozott  volna,  hanem elismertséget  is,  mivel  ily  módon  XIV.  Lajos  be  tudta  volna 
bizonyítani az európai nyilvánosság számára a békeakaratát, a megbízhatóságát, és hogy 
nem törekszik európai hegemóniára. A végrendelet visszautasításának kockázata abban 
rejlett, hogy Spanyolország párizsi követét ebben az esetben utasítanák, hogy utazzon 
tovább Bécsbe,  hogy Károly főhercegnek felkínálják  a  spanyol  örökséget.  Ebben az 
esetben  Franciaország  a  részét  katonai  eszközökkel  követelhette  volna.  A 
tulajdonképpen a felosztási szerződésben tervezett angol és holland támogatás miatt ez 
nem lett  volna probléma,  azonban mivel  a tengeri  hatalmak kimerültek a kilencéves 
háború  küzdelmeiben,  Franciaország  nem  remélhetett  tőlük  fegyveres  segítséget, 
kiváltképpen a francia érdekek védelmében. Így a Spanyolország felett ismét uralkodó 
osztrák  Habsburgok  elleni  háborúban  Franciaország  minden  valószínűség  szerint 
magára  maradt  volna.  A  második  lehetőség  Franciaország  számára  az  volt,  hogy 
elfogadják a végrendeletet.  Bár ebbe I.  Lipót nem nyugodott  volna bele harc nélkül, 

kereskedelmet és az ipart szisztematikusan támogatta. Oppenheimer, W.: Prinz Eugen i. m. 75–80.       
1763 II. Károly végrendelete, 1700. november 21. HHStA StAbt Frankreich Diplomatische Korrespondenz 
26. Graf Sinzendorf an Leopold I. fol. 64–66.
1764 A  német  nyelvű  kutatásban  a  felosztási  szerződések  számozása  azzal  kezdődik,  amelyet 
Franciaország és a Német-római Birodalom 1668-ban kötött. A német szempontból második, 1696. évi 
szerződést a francia számozás ezzel szemben az elsőnek tartja. Az utolsó felosztási szerződést 1699-ben 
kötötték. Ulbert, J.: Die österreichischen Habsburger i. m. 241. 
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azonban a háborút ebben az esetben Franciaország nem Spanyolország ellen,  hanem 
annak oldalán vívná. Ekkor a tengeri hatalmak távolmaradásával lehetne számolni, akik 
aligha lépnének ismét fegyveres konfliktusba a Habsburg-ház érdekeinek védelmében. 
Mégha ki is lehetne zárni egy Franciaország és Spanyolország közötti perszonáluniót, 
egy ilyen döntés lehetséges hozadéka figyelemreméltó lenne, mivel:

1. a dinasztiaváltás szabad utat engedne a francia külkereskedelemnek a spanyol 
gyarmatbirodalomban, ami hatalmas fejlődési lehetőségeket rejtene magában

2. dinasztikus nézőpontból a Bourbonok tekintélye jelentősen növekedne
3. felkínálná  XIV.  Lajosnak  a  lehetőséget,  hogy  a  Habsburg-házzal  szembeni 

csaknem  kétszáz  éve  tartó  konfliktust  végérvényesen  a  saját  dinasztiája  és 
országa javára döntse el.

Az  államtanácsosoknak  a  spanyol  végrendelet  elfogadására  vagy  visszautasítására 
vonatkozó javaslatainál központi szerepet játszott a Habsburg-ház osztrák-ágához való 
múltbeli,  jelenlegi  és  jövőbeni  viszony.  A francia  Államtanács  1700.  november  9-e 
estétől november 10-e éjszakájába nyúlóan három ülésen összesen 11 órán át tárgyalt a 
spanyol örökségről. Az első találkozón Colbert de Torcy külügyminiszter és Beauvillier 
pénzügyminiszter a tengeri hatalmakkal kialkudott felosztási szerződés betartása mellett 
emelt  szót.  Pontchartrain kancellár  és a trónörökös, a  Grand Dauphin,  mindketten a 
megállapodások  felbontása  és  a  végrendelet  elfogadása  mellett  álltak  ki.  Utolsóként 
XIV. Lajos morganatikus felesége, Mme de Maintenon szólalt fel, de nem ismeretes, 
hogy ő melyik álláspont mellett foglalt állást. A király nem szólt hozzá a vitához, és a 
döntést másnapra halasztotta. November 10-én délután folytatódtak a megbeszélések, 
melyen minden államtanácsos a végrendelet elfogadása mellett emelt szót. A résztvevők 
egyhangú véleménye szerint előnyben részesítették a Bourbonok uralta Spanyolország 
oldalán  vívott  háborút  egy  Habsburgok  vezette  Spanyolország  elleni  háborúval 
szemben.  XIV.  Lajos  is  ehhez  az  állásponthoz  csatlakozott.  A  végső  lökést  a 
végrendelet elfogadásához egy időközben Madridból megérkezett írás adta, amelyben a 
spanyol  nemesek  és  a  spanyol  nép képviselői  megerősítették  hűségüket  a  Bourbon- 
trónörökössel szemben. A spanyol követtel1765 még aznap tudatták a döntést. Egy héttel 
később, 1700. november 16-án XIV. Lajos tudatta a versailles-i udvarral és az európai 
nyilvánossággal,  hogy mostantól  kezdve egy francia  fog uralkodni  Spanyolország és 
gyarmatai  felett.1766 A végrendelet  elfogadása  a  mai  francia  kutatók  szerint  a  lehető 
legjobb,  sőt  ahogyan  Petitfils  megfogalmazta,  egyenesen  „a  legbölcsebb  megoldás” 
volt. Ugyanis mégha XIV. Lajos és a döntésben résztvevő tanácsosai valószínűnek is 
tekintettek egy, az osztrák Habsburgok elleni háborút, mégis reménykedtek abban, hogy 
a konfliktusból sikerül kihagyni a tengeri hatalmakat. Néhány hónapig ez így is nézett 
ki, azonban XIV. Lajos három súlyos taktikai hibája:

1. az Anjouk továbbra is fenntartották igényüket a francia trónra is
2. a  spanyol-németalföldi  határmenti  erődítményekből  kiűzték  a  holland 

helyőrséget

1765 Don  Manuel  Castel  dos  Rius  márki  1698.  február  20-a  és  1703.  december  5-e  között  volt 
Spanyolország párizsi nagykövete. Repertorium i. m. 519.
1766 Versailles-ban a spanyol követ az összegyűlt udvar előtt Anjou Fülöpnek spanyol nyelven egy hosszú  
szónoklatot adott elő, mire XIV. Lajos ezt felelte: „Ő egyetlen szót sem ért spanyolul. Helyette én fogok  
válaszolni”.  Azután  a  következő  szavakkal  fordult  a  jelenlevő  udvaroncokhoz:  „Uraim,  itt  van  
Spanyolország királya. Születése óta erre a trónra hivatott. A spanyol nép ezt kívánta, és követelte tőlem.  
Én ennek a kívánságnak örömmel engedtem. Ez az ég parancsa volt”. Végül figyelmeztette az új királyt: 
„Légy jó spanyol, ez az első kötelességed, de ne feledd, hogy te született francia vagy, és óvd a két népünk  
közötti  egységet.  Ez az az út,  mely népeinkre boldogságot hoz,  és a békét  Európában megtartja” .  A 
spanyol követ a színjátékot ezekkel a szavakkal zárta le: „Nincsenek többé Pireneusok” (Il n’y a plus de  
Pyrénées). Oppenheimer, W.: Prinz Eugen i. m. 81.    
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3. elismerte törvényes angol uralkodónak a Franciaországba száműzött II. (Stuart) 
Jakabot

végül mégis arra késztette a tengeri  hatalmakat,  hogy szövetségre lépjenek a Német-
római Birodalommal. Jóllehet, az ebből adódó háború Franciaországot az összeomlás 
szélére, az országot pedig közvetett módon az utolsó nagy éhínségbe sodorta, a spanyol 
korona azonban a Bourbonoknál maradt.1767 

1700. november 12-én XIV. Lajos írásban is megerősítette, hogy elfogadják a 
spanyol  koronát:  „Felséges  hercegnő,  hőn szeretett  nővérünk és  felséges herceg,  hőn szeretett 
unokatestvérünk,  valamint  a  Spanyol  Koronához  tatozó  Királyságok  és  Államok  egyetemes 
kormányának  tanácstagjai  részére!  Castel  dos  Rius  márkitól,  hőn  szeretett  drága  fivérünk  és 
unokatestvérünk,  a  dicsőséges  emlékezetű  II.  Károly,  Spanyolország  királyának  nagykövetétől 
megkaptuk az Őfelsége és az Önök által aláírt, e hónap elsején kelt levelet, és egyúttal az elhunyt 
király  végrendeletét.  A  szeretett  uralkodó  elvesztése  mérhetetlen  nagy  fájdalommal  tölt  el 
bennünket, és a magunk részéről teljességgel meg kívánunk felelni irántunk tanúsított bizalmának,  
és teljes mértékben elfogadjuk a végrendelet cikkelyeiben ismertetett szándékait, melyet Őfelsége és 
Önök elküldtek nekünk. Mostantól kezdve minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a Spanyol  
Királyságot  minden idők legdicsőségesebb csúcsára  emeljük,  és  unokánk,  Anjou herceg  javára 
elfogadjuk a néhai Katolikus Király végrendeletét. Egyedüli fiúnk, a  dauphin szintén elfogadja a 
végrendeletet,  és minden további nélkül lemond anyja, a néhai királyné, hőn szeretett hitvesünk 
jogairól, és feláldozza saját érdekeit azért, hogy egy Korona régi fénnyel tündököljön, és hogy az 
elhunyt Katolikus Király végakarata és népeinek egyhangú kívánsága szerint unokánkra szálljon a 
korona.  Haladéktalanul  elküldjük Anjou herceget,  hogy mint  az  Isten  által  trónra jelölt  király 
vigaszt nyújtson a hűséges alattvalóknak, és vele az igazság és a hit uralkodjék, hogy igyekezzen  
népei javára szolgálni, és a hatalmas Monarchia ragyogását fenntartani és fokozni. Arra buzdítjuk 
őt,  emlékezzen  születésére,  őrizze  meg  hazája  szeretetét,  és  mindenekelőtt  mindörökre  a  békét, 
továbbá saját és a mi alattvalóink közös javát szolgálja. Meggyőződésünk, hogy ez a nagy esemény 
mostantól  kezdve  minden  nap új  alkalmat  biztosít  számunkra,  hogy  rendkívüli  jóindulatunkat 
kifejezésre  juttassuk  az  egész  spanyol  nemzettel  szemben.  Hőn  szeretett  drága  nővérünk  és 
unokatestvérünk, kérjük Istent, hogy vigaszt és minden jót biztosítson Önnek, továbbá biztosítjuk 
Önt,  hőn  szeretett  unokatestvérünket,  valamint  Spanyolország  kormányának  egyéb  tanácsosait 
rendkívüli nagyrabecsülésünkről és ragaszkodásunkról. Kelt Fontainebleau-ban, 1700. november 
12-én. Őfelsége: Lajos.”1768

A bécsi Haus-, Hof-und Staatsarchivban található levéltári forrás véleményem 
szerint  páratlanul  értékes  áttekintést  ad  a  rijswijki  béke  után  kialakult  nemzetközi 
helyzetről  és  az  elmúlt  évtizedek  történéseiről,  különösen  érdekesek  a  szerző 
fejtegetései  a  spanyol  örökségre  vonatkozóan.  Sajnos  a  szerző  kiléte  és  az  elemzés 
pontos dátuma ismeretlen, de a francia nyelvű forrás osztrák szempontból tárgyalja az 
eseményeket, stílusa már-már Lisolára emlékeztet. 

„A császár  nemcsak,  hogy megszabadult  a  törököktől,  de  egy  25  éves  fegyverszünettel 
megszilárdította  hódításait  is.  Ez a fegyverszünet annál is  biztosabb, mivel  egy olyan nemzettel 
köttetett, amely mégha pogány is, a szerződéseket a legszentebb dolognak tartja. Továbbá annyira 
tiszteli Őfelsége, a császár személyét, jóhiszeműségét, fél győztes fegyvereitől, úgy véli, hogy ez az  
uralkodó minden elődjénél jobban fel van fegyverkezve, hogy csapatai győzelemhez vannak szokva. 
A  Királyságaival  és  Örökös  Tartományaival  kötött  egyezmény  révén  kincstárát  nem  terhelik 
adósságok, melyekbe az előző háborúban keveredett. A kilencedik választófejedelemség tárgyában 
keletkezett  nézeteltérés,  viszály enyhülni  kezd.  A fejedelmek  elkötelezettek  Őfelségének.  A svéd 
király  által  aratott  győzelem  békét  ígér  északon.  Az  itáliai  hatalmak,  akiktől  távol  áll,  hogy 
elkötelezettséget  vállaljanak  Franciaországgal,  felajánlják  közvetítésüket,  és  szövetkeznek  a 
császárral.  Anglia és Hollandia soha nem volt olyan gazdag, mint jelenleg, amelyeknek élén egy 
olyan uralkodó áll, akit csodálnak érdemei, erényei, óvatossága miatt, és akinek Európa nagyrészt 
köszönheti  a  szabadságát  Franciaországgal  szemben.  Ha  a  spanyol  örökösödésre  vonatkozó, 
Franciaország,  Anglia  és  Hollandia  által  kötött  átmeneti  szerződés  nagy reményeket  biztosított 
1767 Ulbert, J.: Die österreichischen Habsburger i. m. 241–254.
1768 A Legkeresztényibb Király levele a spanyol végrendeletre vonatkozóan, 1700. november 12. (Copie de  
la lettre du Roi T. C. á la jointe êtablie pour le gouvernement de la Monarchie d’Espagne du 12eme  
gbris) HHStA StAbt Frankreich Diplomatische Korrespondenz 26. Graf Sinzendorf an Leopold I. fol. 86–
87. 
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Franciaországnak,  hogy  megteremti  az  egyetemes  monarchiát,  akkor a  végrendelet  elfogadása, 
melyben  Anjou  herceget  nevezik  meg  a  Spanyol  Királyság  teljes  örökösének,  teljesen  biztos 
folytatásnak  tekinthető  a  francia  egyetemes  monarchia  megteremtése  felé  vezető  úton.  Ha 
engedjük,  hogy  létrejöjjön  ez  az  egész  Európára  veszélyes  unió,  melynek  révén  Spanyolország 
visszanyerné  régi  erejét,  és  olyan  mértékben  szövetkezne  Franciaországgal,  hogy  a 
Franciaországtól függő Spanyolország csupán a Bourbon-ház örökös része lenne. Európa hatalmai 
letargiában  szunnyadnak,  és  fájdalmas  lesz  majd  a  következményekre  ébredniük,  hacsak  nem 
nyitják fel most a szemüket. Anglia és az Egyesült Tartományok királya, aki a rijswijki szerződés 
óta azzal van elfoglalva, hogy biztosítsa a kereszténység számára a béke és a nyugalom folytatását,  
úgy  tekint  II.  Károly  király  halálára,  mint  háborús  okra.  Nem  azzal  a  bizonytalansággal 
kapcsolatban, hogy ki legyen az utód, hiszen azt az 1689-es szerződés titkos cikkelyében elfogadták: 
vagy Őfelsége, a császár személyében, vagy valamelyik fia személyében, akinek a javára lemondana 
a jogairól,  hanem inkább a francia erőfölény miatt,  mivel  Franciaország minden joga fegyverei 
erejében áll. Az Itáliában partra szálló csapatok révén a Milánói Állam és a Nápolyi Királyság 
népei  igazságot  szolgáltatnak  a  jogos  örökösüknek,  ami  által  a  levantei  és  a  földközi-tengeri  
kereskedelem  biztonságban  lesz.  Mindahhoz,  amit  eddig  elmondtam,  hozzá  kell  tennem,  hogy 
Spanyolország  jelenleg  gyenge,  és  Franciaország  bele  fog  fáradni  abba,  hogy  megvédje 
Spanyolországot, ha hevesen támadjuk. Ha viszont időt engednek Spanyolország megerősödésére, 
akkor  Európa  pusztulása  egészen  biztosra  vehető.  A  végrendelet  elfogadásával  járó  veszélyes 
következményeket csupán egyetlen módon lehet elhárítani, mégpedig úgy, hogy azonnal össze kell 
fogni, és minden eszközzel meg kell fékezni Franciaországot, amely az univerzum ura akar lenni.  
Ezt  az  igazságon  és  az  összes  európai  hatalom  közös  érdekein  alapuló  összefogást  sikeresen 
támogathatná  Anglia  Parlamentje,  ez  a  dicső  király  szembe  fog  szállni  az  Európát  fenyegető 
csapással, méghozzá olyan méltósággal, ami megfelel egy olyan nemzetnek, amely a világ dolgainak 
egyensúlyán és belső biztonságán fáradozott mindenkor, ami képes megbosszulni a királyokon esett 
sérelmeket, és ami képes Európa minden nemzetének biztosítani a szabadságot. November 9-én a 
Legkeresztényibb Király nemcsak értesült a spanyol király haláláról és végrendeletéről, de 12-től 
elhatározta, hogy elfogadja a végrendeletet, és hágai követe által közzétett egy jegyzéket, melyben 
kérte  a  szerződés  végrehajtását  Európa  minden  más  udvarában.  Franciaország  miniszterei 
utasítást  kaptak,  hogy  ennek  szellemében  hitessék  el  mindenütt,  hogy  a  szerződés  az  egyetlen 
módja,  hogy  Európa  nyugalmát  mindörökre  megszilárdítsák,  továbbá,  hogy  csupán  a 
Legkeresztényibb  Király  merő  önmérsékletének  köszönhető,  hogy  beéri  ennek  az  öröklésnek 
csupán egy részével, és ezt is csupán azért teszi, hogy utódai részéről ne érje majd szemrehányás, 
hogy teljesen feladta követeléseit. Lám, ilyen módon igyekezett Franciaország meggyőzni a tengeri 
hatalmakat őszinte szándékáról, hogy célja csupán a béke megteremtése és a szerződés nem más, 
mint önmérsékletének a kifejeződése, amivel jóhírének hitelét akarja helyreállítani. Angliának és 
Hollandiának emlékeznie kellett volna, milyen igazságtalanul csikarta ki Franciaország a münsteri  
szerződésben  az  egyesítés  hamis  jogát,  amiről  majd  a  rijswijki  szerződésben  saját  maga  volt 
kénytelen lemondani,  továbbá, hogy 1667-ben, nem sokkal IV. Fülöp halála után megszállta  II.  
Károly államait  azzal az ürüggyel, hogy az a meg nem fizetett  hozomány miatt őrá száll. E két 
hatalomnak  el  kellett  volna  gondolkodnia,  hogy  mi  történt  1672-ben,  amikor  a  franciák 
elhatározták,  hogy megbüntetik  a hollandokat a kétértelmű újságok miatt,  valamint,  hogy nem 
olyan  régen,  a  béke  kellős  közepén,  bevették  Luxemburgot,  átvették  Strasbourg  irányítását, 
továbbá,  hogy  1688-ban,  a  nijmegeni  szerződésben  húsz  évre  kötött  fegyverszünet  ellenére 
megostromolták Philippsburgot, feldúlták Németország nagy részét, hogy elfordítsák a császárt a 
törökökkel  szembeni  dicsőséges  vállalkozásaitól.  Belgrád bevétele  olyan óriási  előnyt  jelentett  a 
kereszténység  számára  és  olyan  veszteséget  a  törököknek,  hogy  Franciaország  nyugton 
maradhatott  volna.  Az  a  temérdek  porig  rombolt  város  és  templom  örök  emlék  lesz,  hogy 
meggyőzzék Németországot és az egész kereszténységet Franciaország szándékairól, arról, hogy mi 
várható a szép békejavaslatoktól, és hogy hová vezet ez az oly dicsekvő önmérséklet. Csupán el kell  
olvasni  a  végrendeletet,  hogy milyen  csalással  tévesztették  meg a Katolikus Őfelsége  jóságát és 
gyengeségét haldoklása idején, a király érvénytelenné és semmissé tette Anna és Franciaországi  
Mária Terézia királynék lemondását,  és  beiktatta Anjou herceget,  a  dauphin másodszülött  fiát, 
kihasználták,  hogy  a  haldokló  király  szellemi  képessége  és  ítélőképessége  meggyengült  a  testi  
szenvedések  hatására,  különben hihető-e,  hogy épeszű  ember  olyan nyilvánvaló  ellentmondásra 
képes, mint ami a végrendeletben található. Mégha semmis lenne is a lemondó nyilatkozat, akkor is  
az  orléans-i  herceget,  a  király  egyetlen  fivérét  kellene  kinevezni.  Alighogy  november  9-én 
megérkezett Fontainebleau-ba a halálhír és a végrendelet kivonata, még aznap tanácsot tartottak, 
és  nem azt  a  választ  adták  a  d’Harcourt  herceg  vezette,  a  spanyol  határon  felvonuló  francia 
hadsereg fenyegetésének kitett spanyoloknak, hogy egyszerűen elfogadják a végrendeletet, hanem 
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azt,  hogy Őfelsége,  a Legkeresztényibb Király és a  dauphin lemondanak a Spanyol Királyságra 
vonatkozó jogaikról fiúk és unokájuk, Anjou herceg javára, akit ennek értelmében november 16-án 
Spanyoloszág királyává kiáltottak ki. Nem nehéz elképzelni, mekkora riadalmat keltett ez egész 
Európában,  de elsősorban a tengeri  hatalmaknál,  akiket a Legkeresztényibb Király jegyzékben 
szólított fel, hogy fogadják el a szerződést. Amikor a tengeri hatalmak megdöbbenésüket fejezték 
ki, akkor azt a választ kapták a francia udvartól, hogy Őfelsége szerint a végrendelet elfogadása 
sokkal jobb eszköz a béke és a nyugalom megőrzésére, mint a szerződés, annál is inkább, mivel a  
szerződés befejezetlen volt, hiszen a legérdekeltebb fél, a császár nem fogadta el. Továbbá, hogy 
nem lehetett volna olyan hosszú ideig bizonytalanságban hagyni a spanyolokat, akik esetleg az egész 
örökséget a savoyai hercegnek adományozták volna. A végrendelet elfogadásával éppen az történik, 
amit a szerződés megakadályozni lett volna hivatott, vagyis, hogy a béke megteremtésén túlmenően 
ne egyesülhessen túl sok állam egy uralkodóház kezében, különösen pedig ne olyan hatalmaséban, 
mint Franciaország. Franciaország, mely mondhatni a Spanyol Királyság közepén helyezkedik el, 
olyan  mértékben  uralhatná  azt,  hogy  Spanyolország  szinte  Franciaország  része,  mintegy  a 
Bourbon-ház kistestvére lenne, kereskedelme teljesen Franciaország érdekeit szolgálná, az indiai és 
levantei egyaránt. Továbbá félő, hogy ha az örökség teljesen átmegy az unoka tulajdonába, akkor 
az az apától és a nagyapától oly mértékben függőségbe kerül, hogy már nem is tekinthető majd 
külön  Koronának.  A  két  Királyság  egyesítése  ugyanazon  uralkodóház  alatt  Európa  biztos 
pusztulásához vezetne. Aligha hihető, hogy ugyanaz a nép, amely egyhangú beleegyezéssel elismerte 
a császárt a Spanyol Királyság vélelmezett örökösének, amikor IV. Fülöp végrendeletét Kasztília 
alaptörvényeként  fogadták el,  megváltoztatta  volna érzelmeit,  ha  nem lett  volna szorongatva  a 
francia seregek közelségétől. Végezetül pedig az Ausztria-ház alapította ezen nagy Királyság, mely 
a spanyol király vezetésével egyesült, nem ad a népnek rendelkezési jogot sem a császári és egyházi  
hűbérbirtokok, sem a Burgundiai-ház öröksége fölött. Könnyű kikövetkeztetni, hogy Franciaország 
azért fogadta el a végrendeletet, mert előnyösnek találta azt mind a jelenre, mind pedig a jövőre  
nézve. Ügynökei azt mondják, hogy nem kell félni a két ház egyesítésétől, hogy a Legkeresztényibb 
Király  már  csak  arra  vágyik,  hogy békében  élje  utolsó  napjait,  már  nem fiatal,  aki  keresi  az 
alkalmat a hódításokra, hogy a legutóbbi békében megmutatta, hogy nem akar semmit a Rajnán-
túl,  aminek  biztosítéknak kellene  lennie  a  birodalmi  hercegeknek,  továbbá,  hogy Angliának és 
Hollandiának nincs  mitől  tartania sem a kereskedelmét,  sem belső biztonságát  illetően,  hogy a  
kereskedelemben Spanyolországban továbbra is fennmaradnak a régi  szabályok. Ezek az érvek 
azonban maguktól szertefoszlanak: Anjou herceg állandóan függésben van nagyapjától és apjától, a 
levelekben, melyeket a régens Anjou herceggel egyetértésben a Legkeresztényibb Királynak írt, a 
Királyságot  Őfelsége  védelme  alá  helyezik.  Ugyan  melyik  hatalomnak  nincs  félnivalója,  ha 
belegondol,  hogy  teljhatalmat  adtak  neki,  hogy  Spanyolország  nevében  szerződéseket  kössön?! 
Vagy,  hogy  utasították  Spanyolország  külföldi  udvarokban  levő  minisztereit,  hogy  ne  csak 
egyetértsenek a francia miniszterekkel, és támogassák őket az általuk kezdett tárgyalásokon, de a 
Legkeresztényibb Királyt is értesítsék mindarról,  ami történik, éppúgy, mint Anjou herceget,  és 
mindkettőjük  utasításait,  parancsait  kövessék.  De  kiterjeszti  hatalmát  a  Királyság  államainak 
kormányzói felé is, utasítva az erődök parancsnokait, hogy fogadják a francia csapatokat anélkül, 
hogy  megvárnák  Spanyolország  beleegyezését,  és  hogy  mindenben  és  mindenkor 
engedelmeskedjenek  Őfelsége  parancsainak,  mivel  saját  szavaival  élve,  ő  e  Királyság  első 
minisztere.  Ebből  Európa minden hatalma levonhatja  a  következtetést,  és  láthatja,  hogy vajon 
biztonságban van-e? A végrendelet nagyon gyenge akadály, hogy meggátolja az egyesítést, hiszen 
vajon  hihető-e,  hogy  ugyanaz  a  hatalom,  melyet  sem  szerződések,  sem  háborúk  nem  tudtak 
korlátozni, majd egy olyan rendelkezéshez tartja magát, melyet elfogadva egyúttal le is rombolja 
azt? Hiszen a Legkeresztényibb Király november 12-i levelében nem egyszerűen azt közli, hogy 
elfogadja II. Károly végrendeletét, hanem, hogy ő és a fia, a dauphin lemondanak jogaikról Anjou 
herceg javára, és akinek az érdekében kiadnak egy határozatot,  hogy ennek ellenére  megtartja 
jogát a francia korona öröklésére. A Birodalom hercegei át kell, hogy gondolják, vajon elegendő 
lesz-e  a  rajnai  határ,  hogy  a  császárral  együtt  garantálja  nekik  a  védelmet  Franciaország 
támadásaival szemben, ha majd nem lesz máshol lekötve, hiszen ezentúl ő irányítja majd azt, ami  
több, mint két évszázadon át hódításai célja volt.  Hasonló a helyzet a tengeri hatalmakkal is, a 
spanyolok  lépései  meggyőztek  minket  arról,  hogy megváltoztatták  elveiket,  ezek  után a tengeri 
hatalmak  majd  megítélhetik  kereskedelmük  biztonságát  akár  a  spanyol  szárazföldön,  akár  az 
Indiákon vagy Levanténál. Ami Itáliát illeti, amely egy ideje azt az elvet követi, hogy csak a jelent 
nézze, mert csak az számít, és hogy bármi áron megőrizze nyugalmát, vajon nem kell-e átgondolnia, 
hogy biztonságának mindig is a Franciaország és Spanyolország közötti egyensúly fenntartása volt  
a garanciája. A pápák mindig úgy vélték, hogy semmi nem felel meg jobban az Egyház érdekeinek, 
mint  eme  két  hatalom egyensúlya.  A háború,  amibe  bele  kell  vágni,  való  igaz,  hogy a  császár 
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igazságos ügyéért folyna, de más hatalmak szempontjából sem közömbös, és abszolút szükséges az 
eddig elmondottak alapján a Franciaországgal szembeni védekezés céljából. Ez az egyetlen módja,  
hogy  szembeszálljunk  ezzel  a  hatalommal,  mely  pusztulással  fenyeget.  Kétségtelenül  adódnak 
nehézségek Franciaország és Spanyolország egyesítésének elkerülhetetlen  következményeiből,  de 
ezek leküzdhetőek, ha nem adunk elég időt Franciaországnak, hogy fellélegezzen a legutolsó háború 
után, és nem engedjük, hogy tönkretegye Spanyolországot.”1769 

I.  Lipót  Spanyolországot  a  magáénak  tekintette,  és  kisebbik  fiának  Károly 
főhercegnek a későbbi VI. Károly császárnak akarta juttatni, aki I. Lipót harmadik, a 
pfalz-neuburgi  Eleonóra  Magdolnával  kötött  házasságából  származott.  1703. 
szeptember 12-én Favoritában a császár és József főherceg, a későbbi I. József császár 
35  titkos  tanácsos  jelenlétében  lemondott  Spanyolországról  fia,  illetve  öccse  javára. 
Előtte  azonban  11  konferenciatanácsos  előtt  I.  Lipót  és  József  aláírt  egy  okmányt 
(Pactum  Mutuae  Successionis),  amely  a  két  főherceg,  József  és  Károly  kölcsönös 
örökösödésének a rendjét szabályozta, és amelyet Károly külön okmányban tudomásul 
vett.  Eszerint  József  uralkodik majd az Osztrák Örökös Tartományokban,  a  Cseh és 
Magyar  Királyságban,  Károly pedig Spanyolországban. József és Károly birtokait  az 
elsőszülöttség  rendje  szerint  férfi  leszármazottaik  öröklik,  amennyiben  azonban 
bármelyik főherceg férfiága kihalna, a kihalt ág birtokai a másik ágra szállnak át. Az 
osztrák  és  spanyol  Habsburgok  birtokai  tehát  egyesülhetnek,  és  a  továbbiakban 
férfiágon  egy  kézen  öröklődhetnek,  sőt  ha  a  birtokokat  egyesítő  férfiág  kihalna,  a 
Habsburg  Monarchia  női  ágon  az  elsőszülöttség  rendje  szerint  és  oszthatatlanul 
öröklődik tovább.1770 

Az 1701-ben kirobbant  spanyol  örökösödési háborút  az utrechti  békerendszer 
(1713) zárta le (a Habsburg Monarchia 1714. március 6-án Rastattban, míg a Német-
római Birodalom 1714. szeptember 7-én Badenben kötött békét Franciaországgal).1771 A 
békeszerződések  lényegében  az  addigi  kétoldalú  megállapodásokat  szentesítették.  A 
Habsburgok  a  felosztott  Spanyolországból  megtarthatták  a  Milánói  Hercegséget,  a 
Nápolyi Királyságot, Szardíniát és Spanyol-Németalföldet. Spanyolország tengerentúli 
területeivel V. Fülöp révén Franciaországé maradt, azzal a szigorú kikötéssel, hogy nem 
egyesíthető Franciaországgal.  Szicíliát  Savoya kapta meg,  míg Hollandia ellenőrzése 
alatt  tarthatta  a  Schelde  vidékét  oly  módon,  hogy  a  terület  uralkodója,  VI.  Károly 
költségén a számára átadott erődökben saját helyőrséget tarthatott fenn. A legnagyobb 
nyertes  Anglia  lett:  a  háború  során  ugyanis  megszerzett  számos  földközi-tengeri 
támaszpontot,  továbbá kicsikart  valamennyi  spanyol  területre  kiterjedő kereskedelmi 
kiváltságokat,  ráadásul  a  maga  számára  biztosított  észak-amerikai  gyarmatokat  (Új-
Skócia, Új-Fundland, Szent Lőrinc-folyó torkolatvidéke,  Hudson-öböl, Szent Kristóf-

1769 Ismeretlen  szerző  elemzése  a  rijswijki  béke  után  kialakult  nemzetközi  helyzetről HHStA  RK 
Friedensakten 152. fol. 384–400.
1770 Poór János: Az osztrák örökösödési háború (1740–1748). In: A kora újkor története i. m. 80–81.
1771 Az  utrechti  béke  megkötése  után,  mely  véget  vetett  a  spanyol  örökösödési  háborúnak,  1713 
novemberében végül megkezdődtek a tárgyalások Franciaország és a császár, a két fő háborús fél között. 
A császár részéről Savoyai Jenő herceg, míg XIV. Lajos nevében Villars marsall tárgyalt. Már régóta  
ismerték egymást. Villarst 1687-ben Bécsbe küldték, hogy kifejezze XIV. Lajos részvétét a császárnak,  
aki  elvesztette  anyját.  A  francia  király  megengedte  Villarsnak,  hogy  II.  Miksa  Emánuel  bajor  
választófejedelem  oldalán  harcoljon  a  törökök  ellen  Magyarországon,  így  részt  vett  a  nagyharsányi 
csatában 1687. augusztus 12-én. A tíz évvel fiatalabb Savoyai ezredesi rangban szintén részt vett ebben a  
csatában. Villars Croissy márkinak, külügyi államtitkárnak vagy közvetlenül XIV. Lajosnak írt leveleiben 
beszámolt  a  magyarországi  hadieseményekről  és  a  császári  hadsereg  tábornokaira  vonatkozó 
megfigyeléseiről  1689-ben.  Savoyai  Jenőt  így  jellemezte:  „Savoyai  herceg  rendkívül  bátor,  mindent  
megtesz, hogy jó tiszt legyen, és nagyon tehetséges, hogy egy napon azzá is váljon”. Amikor a rijswijki 
béke után XIV. Lajos utasítására Villars nagykövetként Bécsbe került, ott alkalma nyílott fogadni Jenő 
herceget. Kalmár János: La question de la Transylvanie au cours des traités de Rastatt (1713–1714). In: 
Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Bp. 2007. 61–62.
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sziget).  Az  immár  Bourbonok  által  uralt  két  szomszédos  ország,  Franciaország  és 
Spanyolország az  addigi  ellenséges-rivalizáló  viszonyt  követően egymás  természetes 
szövetségesévé vált. Spanyolország európai és földközi-tengeri nagyhatalomból egyre 
inkább  atlanti-tengerentúli  hatalommá  vált.  Az  utrechti  béke  Anglia  számára 
megnyitotta a zavartalan fejlődés lehetőségét: akadálytalanul növelhette tengeri flottáját, 
kiterjeszthette tengerentúli gyarmatait,  bővíthette kereskedelmi forgalmát. Az utrechti 
békerendszer  Franciaország  saját  határain  belülre  kényszerítésével  létrehozta  a 
vesztfáliai béke által teremtett, de a 17. század második felében fokozatosan felbomló 
hatalmi  egyensúlyt.  Franciaország  továbbra  is  nagyhatalom  maradt,  de  megszűnt 
hegemóniája.1772

1772 Kalmár J.: A spanyol örökösödési háború i. m. 78–79.
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16. Összegzés  

A 17.  század  közepétől  (a  vesztfáliai  békétől  kezdve)  a  végéig  (a  rijswijki  békéig) 
jelentős  hatalmi  átrendeződés  ment  végbe  a  két  európai  nagyhatalom,  a  Habsburg 
Monarchia  és  Franciaország  viszonylatában,  és  kialakult  közöttük  egy  hatalmi 
egyensúly.

E folyamat bemutatásához és elemzéséhez forrásbázisomul a 17. század egyik 
legjelentősebb nyomtatott  újságja,  a  Theatrum Europaeum  szolgált,  mely nemcsak a 
konkrét történelmi eseményeket (háborúk, békekötések), hanem a hozzájuk kapcsolódó 
diplomáciai és ceremoniális eseményeket is részletesen tárgyalja. 

Ennek  köszönhetően  a  két  nagyhatalom  rivalizálását  és  a  hatalmi  egyensúly 
kialakulását  nem  csupán  az  odavezető  háborúk  és  békekötések,  hanem  tágabb 
összefüggésekbe  ágyazva  a  két  uralkodó,  I.  Lipót  és  XIV.  Lajos  személyiségének, 
államszerkezetének,  udvartartásának  felépítésén,  valamint  a  protokolláris  és 
ceremoniális eseményeken keresztül is módom nyílt bemutatni.

A  harmincéves  háborút  lezáró  vesztfáliai  béke  Franciaország  korszakhatárt 
kijelölő győzelmét  hozta  a  Német-római  Birodalom és Spanyolország felett,  mellyel 
Spanyolország  mint  nyugat-európai  nagyhatalom  dominanciája  véget  ért,  és  azt 
Franciaország hegemóniája váltotta fel, mely révén jó kiindulási pozícióhoz jutott a 17. 
század  második  felének  terjeszkedő  politikájához.  Ezzel  szemben  a  Német-római 
Birodalom 1648 után több mint 300 különálló területi egységre bomlott, melyet csak a 
császár  személye  kötött  össze,  akinek  a  hatalma  a  Birodalmon  belül  jelentősen 
meggyengült. 

A vesztfáliai béke az 1635 óta tartó újabb spanyol─francia háborút nem zárta le, 
arra csak a pireneusi békében került sor, melynek legjelentősebb cikkelyében házassági 
szerződést kötöttek XIV. Lajos és IV. Fülöp idősebbik leánya, Mária Terézia között. A 
házassági szerződés célja egyértelműen a spanyol  trónöröklés biztosítása volt.  Mivel 
felesége,  IV.  Fülöp másik  leánya,  Margit  Terézia  révén I.  Lipót  is  igényt  formált  a 
spanyol trónra, ezért a két rivális nagyhatalom számos külpolitikai lépését ez az igény 
vezérelte, ami végül a spanyol örökösödési háborúhoz vezetett. 

A  pireneusi  békét  követő  években  XIV.  Lajos  meg  akarta  szerezni  a 
gazdaságilag  rendkívül  értékes  Spanyol-Németalföldet,  és  1667-ben kezdetét  vette  a 
devolúciós háború, melyet az aacheni béke zárt le.

A  holland  háborút  lezáró,  XIV.  Lajos  diadalának  és  I.  Lipót  hatalmas 
kudarcának tartott nijmegeni békekötéssel Franciaország jelentős spanyol-németalföldi 
területekre tett szert, és megszerezte Franche-Comtét. 

XIV. Lajos az 1679-ben megkezdett újraegyesítésekkel számos további területet 
csatolt  Franciaországhoz.  Amikor  azonban  XIV.  Lajos  Pfalzban  is  örökösödési 
igényekkel lépett fel, és 1688-ban megkezdődött a kilencéves vagy pfalzi örökösödési 
háború,  szinte  egész  Európa  összefogott  a  francia  hatalmi  törekvések  ellen,  ami  az 
ellene létrehozott úgynevezett Nagy Szövetségben testesült meg. 

Mivel Franciaország gazdaságilag kimerült, katonai sikerei ellenére békekötésre 
kényszerült. A riswijki békével a francia egyeduralom véget ért, XIV. Lajosnak minden 
Elzászon kívüli  újraegyesített  területről le kellett  mondania,  ezzel szemben a császár 
elismert minden újraegyesítést Elzászon belül. Rijswijk egyik nagy jelentősége abban 
áll, hogy a francia egyeduralom megszűnésével a 17. század végére kialakult egy több 
pólusú  hatalmi  egyensúly  Európában,  hiszen  a  Habsburg  Monarchia  elsősorban  a 
törökök  elleni  sikerei  révén  fokozatosan  nagyhatalommá  vált.  A  Habsburg─francia 
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hatalmi  egyensúly  megtartásán  a  III.  (Orániai)  Vilmos  alatt  Európában  egyre 
jelentősebb szerepet játszó Anglia őrködött.

A két nagyhatalom államszerkezetének felépítését, társadalmi berendezkedését, 
egész  külpolitikáját  és  elért  sikereit  nagymértékben  meghatározta  a  két  uralkodó 
jelentősen eltérő személyisége is. 

Már  trónrakerülésük  körülményei  is  jelentős  eltérést  mutattak:  míg  Lipót  a 
választófejedelmek révén választás útján került a Német-római Birodalom élére, addig 
Lajos  dinasztikus  utódlás  által,  az  isteni  eredet  hangsúlyozásával  lett  Franciaország 
uralkodója.

A habozó, bizonytalan természetű császárt tanácsadó szervek és tanácsadók hada 
vette  körül,  akik  könnyen  befolyásolhatták  döntéseit.  Puritán  személyiségével 
összhangban  a  Hofburg  zárt  világ  volt,  szigorú  szertartásrenddel,  vallásossággal 
átitatva. Az udvari nemesek nem a palotaegyüttesben, hanem bécsi vagy Bécs környéki 
palotáikban laktak, melyek pompája felülmúlta a császári rezidenciájét. 

A  császárral  ellentétben  a  Napkirály  a  francia  polgárháború,  a  Fronde 
gyermekként  átélt  borzalmainak  hatására  rádöbbent  az  erős  királyi  hatalom 
szükségességére.  Legfontosabb  döntéseit  maga  hozta,  Mazarin  halálát  követően 
gyakorlatilag  egyedül  kormányzott,  és  kormányzati  módszere  elvezetett  az  abszolút 
monarchia  kialakulásához.  Székhelyét  Párizsból  Versailles-ba  helyezte  át,  ahol  új, 
mindmáig  csodálatra  méltó  palotát  építtetett,  és  ahová  gyakorlatilag  letelepítette 
nemességét,  mintegy állandó kontroll alatt  tartva őket. Sajátos udvari világ jött létre, 
mely a  mindennapok szertartásosságán túlmenően Bécshez képest  sokkal  nyitottabb, 
könnyedebb világ volt, tele udvari játékokkal és nagyszabású ünnepségekkel. 

A  két  udvar  rivalizálása  a  két  uralkodó  esküvői  ceremóniájában  is 
megnyilvánult,  melyek során egymást  túlszárnyalva igyekeztek jogalapot teremteni  a 
spanyol trón megszerzésére.

XIV. Lajos mindvégig terjeszkedő külpolitikát folytatott,  melynek két fő célja 
Spanyol-Németalföld  és  a  spanyol  örökség  megszerzése  volt.  I.  Lipót  uralkodására 
viszont  mindvégig  kettősség  volt  jellemző:  nyugaton  kudarc  és  megaláztatás  XIV. 
Lajossal szemben, keleten viszont győzelmek sorozatát aratta a törökök ellen, melyek 
végsősoron  elvezettek  a  Habsburg  Monarchia  Franciaországgal  egyenrangú 
nagyhatalommá válásához. 

A  Theatrum  Europaeumot  már  a  17.  század  során  is  gyakran  tekintették 
hivatkozási  alapnak.  Köteteinek  elkészítése  során  a  szerzők  hatalmas  mennyiségű 
röplapot,  illusztrált  egylapos  nyomtatványt,  röpiratot,  újságot,  vásári  kiadványt, 
periodikus  kiadványt,  sőt  szemtanúk  beszámolóit  is  felhasználták.  Ezek  eredete  és 
pontos címe sajnos felderíthetetlen, mivel a szerzők nem jelölik, hogy honnan szerezték 
be információikat.

Kontrollforrásként  szolgáló  bécsi  és  párizsi  levéltári  forrásokkal,  valamint  a 
vonatkozó  szakirodalommal  egybevetve  sikerült  igazolnom  a  Theatrum  Europaeum 
hitelességét, mely nevéhez hűen hitelesen mutatja be az Európa színpadán végbement 
történelmi eseményeket.
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17. Összefoglaló táblázat a Theatrum Europaeum legfontosabb   
adatairól:

Kötet Feldolgozott 
időszak

Kiadások Szerző Nyomdász Ajánlások

I. 
köt.

1618–1628. 1635,  1643, 
1662.

Abelin Daniel 
Fievet

Majna-Frankfurt 
polgármestere  és  Majna-
Frankfurt  birodalmi  város 
Városi Tanácsa

II. 
köt.

1629–1632. 1633,  1637, 
1646, 1679.

Abelin nincs 
feltüntetve

ifj.  János  Miksa  Majna-
Frankfurt birodalmi, választói 
és kereskedőváros tanácsosa.

III. 
köt.

1633–1638. 1639,  1644, 
1670.

Oraeus Balthasar 
Christoph 
Wusten

György  hesseni 
tartománygróf

IV. 
köt.

1639–1642. 1643,  1648, 
1692.

Oraeus Johann 
Goerlin

nincs ajánlás

V. 
köt.

1643–1647 
június.

1647,  1651, 
1707.

Lotichius Wolfgang 
Hoffmann

Károly  Gusztáv  Wrangel 
királyi  svéd  birodalmi 
tábornok

VI. 
köt.

1647  július–
1650.

1652, 1663. Schleder Daniel 
Fievet

Károly  Gusztáv  rajnai 
palotagróf

VII. 
köt.

1651–1657 
március.

1663, 1685. Schleder Johann 
Goerlin

Starhenberg  gróf,  a  római 
császár  titkos  tanácsosa  és 
udvari marsallja

VIII. 
köt.

1657  április–
1660 május.

1667, 1693. Meyer Johann 
Goerlin

III. Frigyes Dánia királya

IX. 
köt.

1660  június–
1665.

1672, 1699. Meyer nincs 
feltüntetve

V.  Lajos  hesseni 
tartománygróf

X. 
köt.

1665–1671. 1677, 1703. Geiger Balthasar 
Christoph 
Wusten  és 
Johann 
Goerlin

nincs ajánlás

XI. 
köt.

1672–1678/79. 1682. Ismeretlen Johann 
Philipp 
Andrea

Frigyes  Vilmos brandenburgi 
választófejedelem

XII. 
köt.

1679–1686. 1691. Ismeretlen Johann 
Goerlin

nincs ajánlás

XIII. 
köt.

1687–1690. 1698. Ismeretlen Johann 
Goerlin

III.  Frigyes  brandenburgi 
választófejedelem

XIV. 
köt.

1691–1695. 1702. Ismeretlen Johann 
Goerlin

József, választott római király

XV. 
köt.

1696–1700. 1707. Ismeretlen Johann 
Philipp 
Andrea

nincs ajánlás

XVI. 1701–1703. 1717. Schneider Anton nincs ajánlás
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köt. Heinscheidt
XVII. 
köt.

1704–1706. 1718. Schneider Anton 
Heinscheidt

nincs ajánlás

XVIII
. köt.

1707–1709. 1720. Schneider Anton 
Heinscheidt

nincs ajánlás

XIX. 
köt.

1710–1712. 1723. Schneider Anton 
Heinscheidt

nincs ajánlás

XX. 
köt.

1713–1715. 1734. Schneider Johann 
Benjamin 
Andrea

Franz  Adolf  Dieterich 
Ingelheim  bárója,  Károly, 
Miedt  grófja,  és  Ambros 
Franz  Friedrich  Christian 
Adelbert  Birmont  grófja. 
Mindhárom titkos tanácsos

XXI. 
köt.

1716–1718. 1738. Schneider nincs 
feltüntetve

Christian  Ludwig 
mecklenburgi herceg
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18. Térkép: A Német-római Birodalom és Franciaország közötti   
határváltozások a 17. század második felében
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21. Levéltári források  

 21.1 Bécs   

Österreichisches  Staatsarchiv,  Haus-,  Hof-und  Staatsarchiv,  Wien (a  továbbiakban 
HHStA)

HHStA OMeA ÄZA 7–30. I. Lipót császár menyasszonyának, Margitnak a Bécsbe való 
bevonulására és esküvőjére vonatkozó akták (Akten über den Einzug Margaretha’s, der 
Braut von Kaiser Leopold I. in Wien und über deren Hochzeit) 

fol. 1–6. Azoknak a névsora, akik részt vettek az 1667. január 3-án rendezett 
szánkózáson (Schlittenfahrts Lista)

HHStA OMeA ÄZA 8–3. I. Lipót császár esküvője alkalmából rendezett tűzijátékra és 
lovasbalettre vonatkozó akták (Feuerwerk und Roßbalett bei der Hochzeit von Kaiser 
Leopold I.)

fol.  1–3.  A  császár  utasításai  a  január  27-én  rendezendő  lovasbalettel 
kapcsolatban, 1667. január 24. (Einstaldt) 
fol. 5–8. A lovasbalett olasz nyelvű leírása, 1667 január (La Contesa dell’Aria e 
dell’Acqua festa a Cavallo Per L’Augustissime Nozze di S. M. Ces.) 
fol. 9. Azoknak a lovagoknak a listája, akik részt vettek a lovasbaletten (Lista 
derer Cavaglir, welche in dem beÿ der bevorstehendten Hochzeit haltenten Roß 
Ballett operirn sollen) 
fol.  10–11.  A  tűzijáték  leírása  (Entwurf  des  Feuerwerks  in  Ihro  Röm 
Kaiserlichen Mayestät) 
fol. 11–12. A lovasbalett német nyelvű leírása. Vázlat Őfelsége, a római császár 
esküvője alkalmából  bemutatott  lovas  ünnepségről  a  Víz és  a  Levegő között 
(Endtwurff der jenigen begebendten festivitet welche sich beÿ der all Höchsten 
R. K. M. Hochzeit, zwischen dem Wasser und Luft zu Pferdt begeben werden) 

HHStA OMeA ÄZA 7–31–3. 
fol.  309–313.  A  spanyol  nagykövet,  Spinola  bécsi  bevonulási  ceremóniája,  1670 
(Zeremoniell beim Einzug der spanischen Botschafter Conde de Castilla und Spinola) 

HHStA OMeA ÄZA 8–9. 
fol. 338–339. I. Lipót császár biztosítja Waldstein grófot, hogy harmadszor is támogatja 
bíborosi jelölését, 1667. október 22. (Kaiser Leopold I. versichert Graf Franz Augustin 
von Waldstein der dritten nomina zum Kardinalat)

HHStA OMeA ÄZA 8–43. 
fol. 391–392. Az Aranygyapjas Rend kitüntetési ceremóniája Nostitz és Dietrichstein 
grófoknak, 1672 (Zeremoniell bei der Verleihung des Goldenen Vlieses an die Grafen 
von Nostiz und Dietrichstein, Ceremonias que se han de observar en la investidura de 
cos Tusones que han de recivir los ssres Condes de Nostiz y Dietrichstein)

HHStA  RK  Friedensakten  110.  Hármasszövetség  Anglia,  Hollandia  és  Svédország 
között,  az  aacheni  béke,  Lisola  báró  tárgyalásai  (Tripelallianz  zwischen  England, 
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Schweden  und  Holland,  Aufrechterhaltung  des  Aachener  Friedens,  Negotiation  des 
Baron Lisola)
Friedensakten 1668. január–március, fol. 1–104.
fol. 83. Francia követjelentés Hágából a bredai békéről, 1668. január 24.

fol. 84–85. Ismeretlen francia tiszt jelentése Quesnoyból, 1668. január 6. (Extrait 
d’une lettre du Quesnoy du 6e, Janvier 1668)

Friedensakten 1668. április–július, fol. 1–119.
fol. 18–19. Castel Rodrigo levele, 1668. április 20. (A traité fait a Bruxelles 20. 
Aprilis a 1668.) 
fol. 27–28. Castel Rodrigo levele, 1668. április 22.

fol. 71. Békeszándék, Aachen
fol.  101–102.  Castel  Rodrigo  levele  Beringhen  francia  követnek  (Copia 
litterarum Marchionis a Castelrodrigo ad legatum von beringhen)
fol. 103–108. Döntő érvek, melyek arra utalnak, hogy a francia király követelése 
Condé városát illetően az 1668. május 2-án megkötött aacheni szerződés alapján 
megalapozatlan (Raisons peremptoires qui sont voir que le Roi de France n’est 
pas fondé de pretendre la ville de Condé en vertu du traité de paix qui tout fait a 
aix la Chappelle le 2me iour de may 1668)
Friedensakten 1668. augusztus–december, fol. 1–120. 
fol. 29–30. Wrangel levele Lisolának, 1668. augusztus 28.

fol. 31/b Wrangel levele Lisolának, 1668. július 7. 
fol. 33–34. Wrangel levele Lisolának, 1668. július 31. 
Friedensakten 1669. fol. 1–217.
fol.  162–163.  Franciaország  hadihajóinak  listája,  a  hajók  építési  helye, 
időpontja, súlya, ágyúk száma, legénység száma szerint (Liste des vaisseaux de 
Guerre de France de leur Age. Leur Port,  leur Canons, leur Equipage et leur 
Comandans)
fol. 164–165. Nagy-Britannia,  Svédország és Hollandia közötti  egyezmény az 
1668. május 2-án megkötött béke végrehajtásának garanciájáról, 1669

HHStA MEA Friedensakten  69.  A nijmegeni  béke:  levelezés  a  császári  követekkel 
(Johannes von Goess, Gurk püspöke, Kinsky gróf), a pápai nunciussal (Bevilacqua) és 
Kramprich  úrral.  A  békeszerződés,  Tom.  III.  Nr.  1–242.  (Friede  von  Nijmegen: 
Korrespondenz mit den kaiserlichen Gesandten Johannes von Goess, Bischof zu Gurk, 
Graf  Kinsky,  päpstlichem  Nuntius  Bevilacqua  und  Herrn  Kramprich,  dabei: 
Friedensinstrument, Tom. III. Nr. 1–242.)

fol. 11.  Stratmann levele a mainzi választófejedelemnek, 1677. június 4.
fol. 19. Stratmann levele a mainzi választófejedelemnek, 1677. június 22.
fol. 28. Stratmann levele a mainzi választófejedelemnek, 1677. augusztus 13.
fol. 51. Stratmann levele a mainzi választófejedelemnek, 1677. október 16.
fol. 107. Gurk püspök levele a mainzi választófejedelemnek, 1678. augusztus 19.
fol. 112. Stratmann levele a mainzi választófejedelemnek, 1678. augusztus 26.
fol. 92. A francia király válasza az Egyesült Tartományok levelére, 1678. június 
1. (Responsa du Roi, a la Lettre des Estats Generaux des Provinces Unies)
fol. 92. Őfelsége, a francia király részéről az Egyesült Tartományok rendkívüli 
nagykövetének,  Beverningk  úrnak  átadott  emlékeztető,  1678.  június  1. 
(Memoire,  que  le  Roy  a  fait  mettre  entre  le  mains  du  Sr.  Beverning, 
Ambassadeur extraordinaire des Estats Generaux des Provinces Unies vers Sa 
Majesté)
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fol. 6/159. A nijmegeni béke pontjai Franciaország és a Német-római Birodalom 
között (Au Nom de la Tres Sainte Duc)
fol.  232.  A  Saint-Germaini  béke  pontjai  Franciaország,  Svédország  és 
Brandenburg között, 1679. június 29.
fol. 136. Francia követjelentés Philippsburg és Freiburg kapcsán, 1678. október 
23.

HHStA MEA Friedensakten 77. A rijswijki béketárgyalások repertóriuma (Rijswijker 
Friedenskongreß: Repertorium der Friedensverhandlungen)
fol. 13–16. Francia követmegbízások
fol. 143–144. Újraegyesítések (Reunions)

fol. 59–60. C. Norff levele Őexcellenciájának, Lillieroot báró úrnak, Őfelsége, a 
svéd  király  nagykövetének,  1697.  május  18.  (A son Excellence  Monsieur  le 
Baron de Lillienroot Ambassadeur de la Majesté le Roi de Suede Mediateur pour 
la paix)
fol.  138–139.  Esslingen  város  kárjegyzéke  a  franciák  1688-as  és  1693-as 
betörése után (Summarischer und liquidirlicher Extract,  was des Heil.  Römis. 
Reichs Statt Esslingen vor und bei denen in Anno 1688. und 1693. ereigneten 
Französischen Einfällen an würklichen Schaden erlitten)
fol.  149.  Heilbronn  város  kárjegyzéke  a  franciák  1688-as  betörése  után 
(Summarische Specification deß von denen Königlich Französischen Völckern 
nach dem im Jahr 1688. gebrochenen Stillstande und seither diesen Krieg über 
deß Heil. Röm. Reichs Stadt Heilbronn zugefügten Schadens: Weßwegen man 
Satisfaction begehrt)
fol. 153–156. Francia adókivetés Leutkirchenre, 1688. december 7.
fol. 158. Francia adókivetés Bonfingenre, 1688. október 23.
fol. 481–482. Rijswijki protokolláris szabályok, 1697. február 17.
fol.  490–491.  Az  1697.  október  20-án  (30-án)  Rijswijkben  tartott  közvetítői 
tárgyalás jegyzőkönyvi kivonata (Extrait du protocolle de la mediation tenu au 
chateau de Ryswick le 20/30 octobr. 1697.)

HHStA MEA Friedensakten 80. A rijswijki béketárgyalások jegyzőkönyvei (Rijswijker 
Friedensverhandlungen: Original und Duplikationsprotokolle)
fol. 1–8. Az 1697. augusztus 26-i jegyzőkönyv 
fol. 8–12. Az 1697. augusztus 29-i jegyzőkönyv
fol. 15–17. Az 1697. augusztus 30-i jegyzőkönyv
fol. 26. Az 1697. szeptember 4-i jegyzőkönyv
fol. 27. Az 1697. szeptember 7-i jegyzőkönyv
fol. 45. Az 1697. szeptember 19-i jegyzőkönyv
fol. 45–49. Az 1697. szeptember 24-i jegyzőkönyv
fol. 49–58. Az 1697. szeptember 25-i jegyzőkönyv
fol. 59. Az 1697. szeptember 27-i jegyzőkönyv
fol. 80–82. Az 1697. október 3-i jegyzőkönyv
fol. 159–161. Az 1697. október 28-i jegyzőkönyv

HHStA  RK  Friedensakten  152.  A  rijswijki  béketárgyalásokra  vonatkozó  akták 
(Rijswijker Friedensverhandlungen) 

fol.  1.  XIV.  Lajos  kinyilvánítja  a  hadiállapotot  Hollandiával  szemben 
(Ordonnance du Roy portant declaration de guerre par mer et par terre contre les 
Hollandais)
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fol.  2.  XIV. Lajos levele  Wilhelm Egon von Fürstenberg bíboros  érdekében, 
1688. november 26.

fol. 16–18. Habsburg–holland szövetségi szerződés, 1689. május 2.
fol.  71–72.  Meghívó  a  hágai  kongresszusra,  1690.  január  2.  (Invitatio  ad 
congreßum im Haag)
fol. 73–74. A hessen-kasseli őrgróf válaszlevele a meghívóra, 1690. január 4.

fol. 75–92. A birodalmi rendek válaszlevelei a meghívóra
fol.  174–177.  Az  1697.  október  7-i  rijswijki  titkos  konferencia  a  spanyol 
örökségről
fol.  384–400.  Ismeretlen  szerző  elemzése  a  rijswijki  béke  után  kialakult 
nemzetközi helyzetről

HHStA  RK  Friedensakten  154.  A  rijswijki  béketárgyalásokra  vonatkozó  akták 
(Rijswijker Friedensverhandlungen) 

fol.  256–273.  D’Avaux  gróf  érvelései  a  Franciaország  által  javasolt 
békefeltételekre vonatkozóan, 1696 (Raisonnement du Comte d’Avaux sur les 
conditions de la paix proposées par la France)

HHStA  StAbt  Frankreich  Diplomatische  Korrespondenz  26.  A  császári  udvar 
Franciaországgal  kapcsolatos  diplomáciai  levelezése  1680  és  1700  között  (Berichte, 
Weisungen 1680–1700)

Lipót levelei Sinzendorf grófnak, 1699 (Leopold I. an Ludwig Philip Grafen v. 
Sinzendorf) fol. 1–109. 
fol. 82–104. Nagykövetek fogadása és audienciája (Reception et Audiance des 
Ambassadeurs)
Lobkowitz levelei I. Lipótnak, 1688 (Ferdinand Wenzel Lobkowitz an Leopold 
I.) fol. 1–70. 
fol. 2–3. Francia követjelentés Isztambulból, 1687. november 20.
Sinzendorf levelei I. Lipótnak, 1699. augusztus–október (Philipp Ludwig Graf 
Sinzendorf an Leopold I.) fol. 1–74.    
fol. 20. Sinzendorf levele Torcy márkinak, államminiszter úrnak a breisachi híd 
lerombolásával  kapcsolatban,  1699.  augusztus  21.  (Copia:  Schreiben  au  den 
Raatsminister Marquis de Torcy dd: Paris 21. Augusti 1699.)
Sinzendorf  levelei  I.  Lipótnak,  1700.  január–március  (Graf  Sinzendorf  an 
Leopold I.) fol. 1–64.
fol.  5–6.  Torcy  márki,  államminiszter  válasza  Sinzendorfnak  a  breisachi  híd 
lerombolásával kapcsolatban, 1700. január 13. (Exact du Travail de Brisac du 
13. xbrel: ibgo)
fol. 18. Sinzendorf levele I. Lipótnak a Strasbourgi Püspökségről, Hüningenről, 
1700. február 5. 
Sinzendorf levelei I. Lipótnak, 1700. április–június (Graf Sinzendorf an Leopold 
I.) fol. 1–97.
fol.  3–6.  A  frankfurti  zsidók  kötelezettségvállalása  a  büntetés  megfizetésére, 
1686. december 23.
fol. 7–8. Sinzendorf levele I. Lipótnak az orléans-i hercegnő követeléséről, 1700. 
április 6.
Sinzendorf  levelei  I.  Lipótnak,  1700.  július–szeptember  (Graf  Sinzendorf  an 
Leopold I.) fol. 1–73.
fol.  21–22.  Kivonat  a  francia  király  1700.  április  19-i  leveléből,  amelyet 
teljhatalmú  nagykövetének  írt  Regensburgba  a  protestáns  fejedelmek  ellen  a 
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császárral kötendő jövőbeni szövetségre vonatkozóan (Extrait de la lettre du Roi 
de France á son Plenipotentiaire á Ratisbonne du: 19e avril 1700: touchant une 
pretendüe ligue avec l’Empereur contre les princes protestans)
Sinzendorf  levelei  I.  Lipótnak,  1700.  október–december  (Graf  Sinzendorf  an 
Leopold I.) fol. 1–109.

fol. 64–66. II. Károly végrendelete, 1700. november 21.
fol.  86–87.  A  Legkeresztényibb  Király  levele  a  spanyol  végrendeletre 
vonatkozóan, 1700. november 12. (Copie de la lettre du Roi T. C. á la jointe 
êtablie pour le gouvernement de la Monarchie d’Espagne du 12eme de gbris)

 21.2 Párizs  

Archives Nationales, Paris (a továbbiakban AN)

Série K Monuments Historiques Titre VIII Villes et Provinces Première Partie Ville de 
Paris Troisième Série Fêtes et Cérémonies 

AN  K  1000,  Nr.  112–127.  A  Fronde  befejeződése  és  XIV.  Lajos  koronázási 
szertartásával kapcsolatos utasítások, 1654. június–október (Le sacre de Louis XIV.)

Nr.  115.  A király  bejelenti  Stenay bevételét  a  kereskedők elöljárójának és  a 
városi tanácsosoknak, 1654. augusztus 6.
Nr. 118. Stenay ostromának leírása. A király levele a kereskedők elöljárójához 
és  a  városi  tanácsosokhoz abból  az  alkalomból,  hogy szerencsésen  visszatért 
Párizs jó városába.  Utasítás Te Deumra,  1654. szeptember  3.  (Lettre  du Roy 
Envoyee a Messieurs Les Prevost des Marchands et Eschevins, sur son heureux 
retour  de son Sacre en sa bonne Ville  de Paris.  Avec Ordre d’aßister  au Te 
Deum)     
Nr.  124.  Intézkedések  a  király  koronázása  alkalmából,  1654.  május  29–
szeptember 15.

AN K 1000, Nr. 253. fol. 1–75. Városháza.  XIV. Lajos és a királyné bevonulásával 
kapcsolatos okiratok, 1660 július–augusztus. (Bureau de la Ville. Minutes Concernant 
l’Entrée de Louis XIV et de la Reine à Paris, 1660 juillet et août)

AN K 1001, Nr. 207–254. A nijmegeni béke kihirdetése és a megünneplésére kiadott 
királyi rendeletek

Nr. 207. A francia–holland békekötés kihirdetése, 1678. szeptember 26. és annak 
kifüggesztésére utasító királyi rendelet, 1678. szeptember 29. 
Nr.  223.,  224.  A  francia–Habsburg  békekötés  kihirdetése  és  annak 
kifüggesztésére  utasító  királyi  rendelet,  1679.  április  26.  (De  par  le  Roy  et 
Messieurs les Prevost des Marchands et Eschevins de la Ville de Paris)
Nr. 226. A francia–Habsburg békekötés megünneplésére kiadott királyi rendelet
Nr. 252., 254. A francia–dán és a francia–brandenburgi békekötés kihirdetése, 
1679. november 16.
Nr.  253.  A francia–dán és  a  francia–brandenburgi  békekötés  megünneplésére 
kiadott királyi rendelet 
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