
SZERELEM ÉS DIPLOMÁCIA.* 
A szatmári béketárgyalások (1711) egy fejezete. 

I. József 1711 április 17-én halt el himlőben. A király váratlan halála, 
mely alig egy heti betegség után következett be, válságos helyzetet idé-
zett elő. Gróf Wratislaw cseh kancellár, aki a gyászesetről még aznap érte-
sítette a Spanyolországban tartózkodó I I I . Károlyt, s Trautsohn herceg 
főudvarmester, aki azt a hágai béketárgyalásokon résztvevő gróf Sinzen-
dorfnak másnap jelentette, egyértelműen beismerték, hogy a király halála 
most, midőn a birodalom mindenfelől ellenségtől van körülvéve, a leg-
nagyobb veszedelmet jelentheti. Mindketten elsősorban a keleteurópai 
viszonyokra gondoltak, melyek a birodalom érdekeit a legközvetlenebbül 
érinthették. 

A trón ú j örökösének, III. Károlynak személye spanyol királyi mél-
tóságánál fogva idáig a nyugateurópai hatalmak érdekeinek volt ütköző-
pontja; a folyamatban lévő béketárgyalások ez idő szerint még egyálta-
lában nem biztattak biztos eredménnyel, s így a megoldásra váró problémák 
az ú j trónváltozással kapcsolatban csak gyarapodtak, anélkül, hogy Bécs-
ben a kibontakozás út ja i t felismerték volna. I t t a legsürgősebb teendőnek 
egyelőre a kormányzás folytonosságának biztosítását tartották s ezért 
a minisztertanács még április 17-én, I. József elhalálozásának napján. 
I. Lipót özvegyét, Eleonóra Magdolnát, az elhalt uralkodó édesanyját, 
III . Károly megérkezéséig régenskirálynői minőségben Magyarország és 
az örökös tartományok kormányzásával megbízta. E nagyjelentőségű köz 
jogi elhatározást Magyarországra nézve azzal indokolták, hogy Eleonóra 
1681-ben magyar királynővé koronáztatott s különben is az a hit volt 
róla a köztudatban elterjedve, hogy vérségi kapcsolatban áll az Árpád-
házzal, viszont I. József özvegye, Amália, nem volt megkoronázott magyar 
királyné, s ennek következtében régenskirálynői megbizatása semmivel 
sem lett volna megokolható. A tekintélyét és jelentőségét vesztett nádor-
nak, Esterházy Pál hercegnek személye még csak szóba sem került; a 
király haláláról is csak Fraknó várában értesült, honnan április 18-án 
mindössze azzal a javaslattal fordult Savoyai Jenő herceghez, hogy a 
magyar rendeket mielőbb össze kellene hívni Pozsonyba, hogy az 1687. 
II. t.-c. értelmében Károly spanyol királyt Magyarország királyául elis-
merjék. Mikor azonban az ideiglenesnek tekintett ú j kormányforma léte-
sítéséről tudomást szerzett, ő is, nemkülönben a Bécsbe hívott magyar 
főrendek is felvetették azt a kérdést, lehet-e Eleonóra özvegy királyné 
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Magyarország kormányzója, s nem inkább a nádort illetné-e meg a kor-
mányzás? A felsorakoztatott érveket a titkos tanács is vitathatóknak 
ismerte el, tekintettel azonban a külpolitikai helyzetre, mely nem tűrné 
meg a kormányzás megosztását, a nádori előterjesztés visszautasítása mel-
lett foglalt állást. 

Az ú j kormányforma mellett a kormányzás módja változatlan ma-
radt. A legfontosabb államügyeket a titkos vagy kis minisztertanács 
intézte, melynek elnöke ezidőszerint Trautsohn herceg főudvarmester, az 
uralkodó legkegyeltebb híveinek egyike volt, ki csak nemrég nyerte el a 
birodalmi hercegi méltóságot. A velencei követ jelentések igazságos, komoly 
és békeszerető embernek rajzolják, kit a külpolitikai ügyek intézésében 
általában mérséklet vezetett, aki azonban a külsőségeknek kelleténél 
magyobb jelentőséget tulajdonított. A cár címzésének kérdésében, utóbb 
pedig Rákóczi hercegi rangjának elismerésében ő képviselte a legmere-
vebb álláspontot. E tanács ülésein, amennyiben a harctéri helyzet meg-
engedte, Savoyai Jenő herceg is részt szokott venni, hasonlóképen Sinzen-
dorf Lajos Fülöp gróf, a nagyszombati béketárgyalások egykori veze-
tője is, aki azonban az utóbbi években a hágai béketárgyalásokon tevé-
kenykedett. Trautsohnnal folytatott levelezése e korszak értékesebb kút-
főihez tartozik. 

A titkos tanács legjelentékenyebb tagjaiul azonban kétségtelenül 
gróf Wratislaw János Vencel cseh kancellár és báró Seilern János Fri-
gyes udvari kancellár tekinthetők. Az alkalmazkodni tudó, éleseszű cseh 
kancellár nevéhez fűződik a III . Vilmos angol királlyal kötött szövetség 
létesítése XIV. Lajos ellen, nemkülönben az altranstädti béke (1707), mely 
elhárította a XII. Károly részéről fenyegető támadás veszedelmét. Rákó-
czival folytatott tárgyalásai (1706.) nem jártak ugyan eredménnyel, mind-
ezen diplomáciai megbizatásai azonban alkalmat nyujtottak neki arra, 
hogy Európa politikai viszonyait alaposan megismerje s ennek következ-
tében a birodalom külpolitikáját nem egyszer elhatározóan irányítsa, 
főleg a spanyol örökösödési háborúval kapcsolatos diplomáciai ügyekben. 
A velencei követjelentések is kiemelik róla, hogy „szellemének élénksége, 
gyors felfogása, érett ítélőképessége és gyors elhatározóképessége" a leg-
befolyásosabb miniszterek egyikévé tette, akinek tudta nélkül a császár 
„semmiféle fontos ügyben nem határoz". Egyaránt élvezte I. József és 
III. Károly kegyeit, kivel 1705-től kezdve élénk levelezést folytatott; szo-
ros barátság fűzte Savoyai Jenő herceghez és gróf Pálffy Jánoshoz is, s 
ez utóbbit nehéz megpróbáltatásának válságos napjaiban ingadozás nél-
kül támogatta a régenskirálynéval szemben. Báró Seilern osztrák udvari 
kancellár a német birodalmi ügyeknek volt legalaposabb ismerője, aki a 
velencei követjelentések szerint „minden érdeken felül álló személy", akit 
kiváló jogi képzettsége és tapasztalata mind nagyobb hatáskörhöz jutta-
tott, eleinte a birodalmi, utóbb a magyar ügyekben is; a pragmatica 
sanctiónak ő az értelmi szerzője. 

A titkos tanács hatáskörébe nem tartozó fontosabb államügyeket a 
nagy minisztertanács intézte, melynek tagjai a fentieken kívül Mansfeld 
Henrik herceg, gróf Waldstein Károly Ernő főkamarás, gróf Starhem-
berg Gundaker Tamás kamarai elnök, gróf Windischgrátz Ernő Frigyes 
és gróf Schönborn Károly Frigyes birodalmi helyettes kancellár, utóbb 
bambergi és würzburgi püspök voltak. A nagy minisztertanács mellett 
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működött még az ú. n. deputatio is, mely 1697 december 10-én történt meg-
alakulása óta kizárólag a birodalmi pénzügyek lebonyolításával foglal-
kozott. E sokfejű kormányzati rendszernek egységét a király személye biz-
tosította ugyan, személyi ellentétek, érdekharcok mindamellett nem hiá-
nyoztak az udvari életben, sőt I. József halála után úgy látszott, hogy a 
titkos tanács tagjaival szemben Eleonóra régenskirályné személyes hívei-
nek befolyása fog döntően érvényesülni az állami élet összes vonatkozá-
saiban. Wratislaw már április 22-i levelében felpanaszolta III. Károly-
nak, hogy a királyné gyóntatója, „Pater Müller és Mansfeld kezdik már 
magasan hordani fejüket (anfangen die Köpf in die Höhe zu haben) s 
ez utóbbinak Waldstein, Windischgrätz és a birodalmi helyettes kancel-
lár (Schönborn) a tulajdonképeni tanácsadói". Úgy látszik, ez a kis cso-
port támogatta a régenskirálynét is azon törekvésében, mely gróf Pálffy 
János megbuktatására irányult. 

Az udvarban már 1710 őszén nyilt titok volt az az elhidegülés, mely 
I. Józsefet és feleségét hovatovább teljesen elidegenítette egymástól. 
A császárné, Amália Wilhelminu, János Frigyes braunschweig-lüneburgi 
hercegnek legifjabb leánya, 1699 február 24-én lépett I. Józseffel, akkor 
még római királlyal, házasságra; 1673 április 26-án születvén, öt esztendő-
vel volt idősebb I. Józsefnél, de e korkülönbségnek hátrányai csak akkor 
kezdtek mutatkozni, midőn, a velencei követ szavait idézve, az idő „a női 
nem tőkéjének, a szépségnek rovására arcán már nyomot hagyott" bizo-
nyára azon betegség következményeként, mely reménytelenné tette a 
várva-várt trónörökös megszületésének lehetőségét. A császárné érezte, 
hogy alapjában véve jólelkű, de ingatag és könnyelmű urát nem tudja 
magához kötni, viszont nem alaptalan féltékenysége, melyet nem tudott 
titkolni, csak mélyítette az ellentéteket. Közismert tény volt I. Józsefről, 
s ezt Dolfin velencei követ már 1708-ban jelentette a signoriának, hogy 
„mikor alkalom kínálkozik feleségének féltékeny tekintete elől elrejtőznie, 
szívesen elfelejti a tekintélyét és a szórakozásokat titokban is keresi; az 
igaz, hogy tartós kötelezettségeket nem vállal, mert szereti és féli Istent 
és sűrű könnyhullatások között bánja meg az emberi gyarlóságnak téve-
déseit". A helyzet idővel csak rosszabbodott. Wratislaw 1710 őszén őszintén 
megírta III. Károlynak, hogy a császár és a császárné mindjobban eltel-
nek keserűséggel egymás iránt. „Beismerem — jegyezte meg ezzel kapcso-
latosan — hogy a császárnak a dolog érdemi részét tekintve, nincs igaza, 
mert egy asszony sem tűrne szeretőt maga mellett, de viszont azt is be 
kell vallanom, hogy nem tartom helyesnek a császárné dacos modorát, 
mert ez nem az az eszköz, s nem is lesz soha, mellyel a császárt vissza-
hódíthatja". Az a szerető, akire Wratislaw e levélben céloz, nem más, mint 
gróf Pálffy János horvát bánnak és tábornagynak, utóbb magyarországi 
főparancsnoknak legidősebb leánya, Mária Anna, Eleonóra özvegy csá-
szárné udvarhölgye. 

A császári kegyencnő — úgy látszik — nagy befolyást gyakorolt az 
if jú uralkodóra. Rákóczi is neki tulajdonította Pálffynak a magyarországi 
főparancsnoksággal való megbizatását. Tény, hogy a császár 1711 elején 
szokatlanul meleghangú levélben biztosította Pálffyt arról, hogy nincs 
egyéb kívánsága, mint az, hogy minél több alkalma legyen az iránta és 
családja iránt érzett változatlan szeretetéről és kegyelméről bizonyságot 
tenni; ennek tulajdonítható, hogy akkor, midőn Pálffy helyzete a Rákóczi-
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val folytatott tárgyalások és a vajai találkozás miatt erősen megingott, 
a császár nem ejtette el a főparancsnokot, hanem éppen ellenkezőleg, telj-
hatalommal ruházta fel s megbízta az alkudozások további vezetésével. 
A tábornagy leányát, ki különben továbbra is Eleonóra özvegy császárné 
udvarhölgyei közt szerepelt, ékszerekkel, ruhákkal halmozta el, s ezzel 
nemcsak a mellőzött császárné szívében keltett gyűlöletet a szerencsés 
vetélytársnő iránt, hanem Mária Anna ellen ingerelte az özvegy császár-
nét is, kinek szigorú vallási és erkölcsi elvei dacára is tűrnie kellett maga 
mellett fia kegyencnőjét. Megérthető ezek után, hogy az uralkodónak 
váratlan halála egyszerre kirobbantotta az évek óta felhalmozott gyűlöle-
tet és keserűséget, s hogy a női bosszú azonnal lecsapott a főparancsnokra 
s leányaira egyaránt. 

A régenskirálynő Pálffynak Bécsbe való rendelését és főparancsnoki 
megbizatásának visszavonását tartotta legsürgősebb teendőjéül, kétség-
kívül abban a feltevésben, hogy tudnia kellett a leánya és a császár közt 
fennálló viszonyról. Már április 20-án kiadta azon rendeletét, melynél 
fogva a január 31-én kelt teljhatalmú megbizatást érvénytelennek jelen-
tette ki s Pálffyt azon a címen, melyet egyébként a Wienerisches Diarium-
ban is jónak láttak hangsúlyozni, — hogy reá Bécsben a régenskirályné 
mellett van szükség, az udvarhoz hivatta; távolléte idejére magyarországi 
teljhatalmú főparancsnokul Cusani lovassági tábornokot bízta meg, s egy-
úttal felhatalmazta arra, hogy a megkezdett tárgyalásokat folytathassa, 
illetőleg befejezhesse. Az ez idő szerint Bécsben tartózkodó Cusani április 
21-én valóban már útnak is indult, hogy megbizatásának eleget tegyen, 
április 23-án már Pestre érkezett, honnan Debrecen felé vette útját. Ide 
április 30-án érkezett meg, megbizatása ekkorra azonban már tárgy-
talanná vált. 

Pálffy éppen az alkudozások legforróbb napjaiban értesült az ural-
kodó haláláról, s arról, hogy visszahívatását az udvar elrendelte. Rögtön 
felismerte, hogy I. Józseffel legfőbb támaszát vesztette el, de aziránt sem 
volt kétségben, hogy visszahívatása egyértelmű volna a kielégítő befeje-
zéshez közeledő béketárgyalások teljes felborulásával. A haditanácsot 
ennek következtében még április 22-én megírt jelentésében nyomatékosan 
figyelmeztette is arra, hogy Cusaninak a megszabott rövid idő alatt lehe-
tetlen lesz megszereznie azt a tájékozottságot, mellyel Pálffy a hónapokra 
terjedő tárgyalások után most rendelkezik; ezt nem tekintve azonban, 
kérdés, hogy Károlyi, ez az értelmes, de ravasz ember, hajlandó lesz-e 
majd tovább tárgyalni és őszinte egyezségre lépni egy előtte kevéssé ismert 
egyénnel, aki nélkülözi azt a bizalmat, melyet Pálffynak végre sikerült a 
maga részére biztosítania; azt sem szabad szerinte végül figyelmen kívül 
hagyni, hogy Károlyi még most is azon az állásponton van, hogy hűség-
esküjét titokban kell tartani. Mindezek alapján, bár megnyugszik a leg-
felsőbb elhatározásban, ú j rendelkezést vár; a tárgyalásokat azonban foly-
tatni kívánja, sőt azok sikere érdekében I. József halálát is a legnagyobb 
titokban fogja tartani, melyről elismerte, hogy az eseményeknek nem várt 
fordulatot adhat. 

Elképzelhető, hogy akkor, midőn az udvar az államérdekekkel nem 
számolva, minden további fontolgatás nélkül kész volt feláldozni a magyar-
országi főparancsnokot, mily keserű megaláztatásokban volt része Pálffy 
Mária Annának. Vele már az uralkodó betegsége alatt éreztették azt, hogy 
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helyzete megváltozott; ez indította gróf Wratislawot, Pálffy belső barátai-
nak egyikét, arra, hogy személyesen járjon közbe a régenskirálynénál 
abban az értelemben, hogy a leánnyal szemben ne lépjenek fel durva kímé-
letlenséggel, hanem legyenek tekintettel az elhalt császár emlékére, a leány 
családjára s arra, hogy Pálffy kiváló katona és hű magyar. A régens-
királyné megígérte neki, hogy „mindent körültekintéssel és mérséklettel 
fog elintézni", s mindössze azt fogja tőle kívánni, hogy kerülje az Amália 
özvegy császárnővel való találkozást, adja vissza a még ki nem fizetett 
ékszereket s mindazt, amit a nagy, vagy a kis családi kincstárból kapott; 
a régenskirályné kíséretében nyilvánosan ne mutatkozzék s igyekezzék 
férjhez menni, vagy más elfogadható ürügy alatt az udvarból távozni. 

Pálffy Mária Anna e kívánságoknak haladéktalanul eleget is tett; 
visszaadott mintegy 70 ezer forint értékű ékszert, kijelentette, hogy nem 
kíván a régenskirályné kíséretében megjelenni, s kerülni fogja az özvegy 
császárnéval való találkozást. Mindamellett Wratislaw, aki ezóta állan-
dóan szemmel tartotta pártfogoltjának helyzetét, arról értesült, hogy vele 
szemben jóval túllépték a régenskirálynéval történt megállapodások hatá-
rait; ugyanis nem engedték meg Mária Annának a szolgálatban való rész-
vételt, társnőit eltiltották a vele való érintkezéstől, őt pedig attól, hogy 
a városból élelmezhesse magát; azt is kívánták, hogy a császártól aján-
dékba kapott fehérneműk és farsangi ruhák árát térítse vissza, sőt azzal 
a gondolattal is foglalkoztak, hogy mindazokat az ékszereket visszaköve-
telik tőle, melyeket a császár tényleg nem fizetett ugyan ki, azonban utal-
ványozásuk a különböző alapok terhére már megtörtént. Mindez arra kész-
tette Wratislawot, kit különben leánya érdekében Pálffy is megkeresett, 
hogy a régenskirályné testvéréhez, Ferenc Lajos mainzi koadjutorhoz, 
a német lovagrend nagymesteréhez, forduljon közbenjárásért. Hang-
súlyozta előtte, hogy a megtorlást nem lesz tanácsos a végletekig folytatni, 
mert ezzel az elkeseredett Pálffyt kétségbeesett elhatározásokra késztet-
hetik, s így esetleg a magyarokkal való megegyezés ügyét veszélyeztetik; 
a család egyike a legelőkelőbb és leghívebb magyar családoknak, Pálffy 
vezénylő tábornagy, horvát bán, akire még nagy szükség lehet, különösen 
az interregnum kérdésében. Viszont azt, hogy mi történt az elhalt császár 
és Pálffy leánya közt, az Istenen kívül senki sem tudja, ennek következ-
tében mindkettőjük tisztességére és becsületére tekintettel kellene lenni s 
nem volna szabad a kíméletlen bánásmóddal a közönség rosszaló ítéletét 
felidézni. Igaz ugyan, hogy a leányt férjhez akarják adni, azonban ha így 
nyilvánosan megszégyenítik, s mindent elvesznek tőle, akkor senki sem 
fog vállalkozni arra, hogy a leányt elvegye. Pálffy Mária Anna az éksze-
rek nagy részét azonnal önként visszadta, holott arra nem lett volna köte-
les, mert azok ajándékozója az elhalt császár volt, aki kezességet vállalt 
azok áráért az ékszerészeknél; hallatlan az is, hogy valakitől a fehérneműk 
és egyéb ruhaneműk árának megtérítését követelik. Mit fognak erről mon-
dani a külföldiek s mit írnak majd erről a történetírók? A császári ház-
nak s az immár sírban nyugovó uralkodónak tisztességére inkább kell 
figyelemmel lenni, mint a gyűlölet és bosszú érzéseinek kielégítésére. 
Különben az egész ügy végső elbírálása az ú j király hatáskörébe tarto-
zik, aki bizonyára tekintettel lesz elhalt testvére emlékére. 

A nagymester maga is osztotta Wratislaw felfogását, s a régens-
királynénál haladéktalanul közbevetette magát, de mindössze annyi ered-
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ményt ért el, hogy az udvarhölgyeknek megengedték a Pálffy Mária Anná-
val való érintkezést, továbbá azt, hogy elfogadhatta a számára a városból 
beküldött élelmiszereket. Egyéb tekintetben sorsa nem változott. 

III . Károly, kit Wratislaw már évek óta kötelességszerűen tájékoz-
tatott az udvari élet minden mozzanatáról, s így legutóbb erről a feltünést 
keltő és sok szóbeszédre alkalmat nyujtó esetről is értesített, bizonyára 
anyjára való tekintetből hozzájárult Pálffy eltávolításához, bár teljesen 
tájékozatlan volt aziránt, hogy ki volna legalkalmasabb utóda; a leányra 
nézve egyetértett Wratislawval a tekintetben, hogy nem szabad figyelmen 
kívül hagyni elhalt testvére emlékét és az uralkodóház tekintélyét, néze-
teit erről a régenskirálynénak meg is írta; de úgy vélte, hogy leghelyesebb 
volna, ha a leány lehetőleg nem mutatkoznék a császári család s a nagy 
nyilvánosság előtt, igyekeznék férjhez menni, s visszaadná a családi kincs-
tár ékszereit, a többit Isten nevében tartsa meg magának. Mire azonban 
III. Károly ezen rendelkezése Barcelonából Bécsbe ért, akkorra már el-
vesztette időszerűségét. A régenskirályné kívánságára ugyanis a 22 éves 
Mária Anna június 20-án férjhez ment a 65 esztendős gróf Přehořovsky 
Károly Ferenc cseh helytartóhoz, s a csendben lefolyt szomorú esküvő 
után június 23-án urával Prágába utazott.* Trautsohn herceg megköny-
nyebbülten írta Sinzendorfnak, hogy Pálffy leánya végre elhagyta az 
udvart s így legalább vége lesz a sokféle mende-mondának. Egyedül Wra-
tislaw mutatott részvétet barátja leánya iránt, kinek tiszteletére a prágai 
út előtt búcsúebédet adott, bár ez a régenskirálynénál erős vissza-
tetszést keltett. 

Idejét multa azonban ekkorra III. Károly május 27-i rendelkezésének 
Pálffy főparancsnokságára vonatkozó része is. Pálffy április 22-i jelenté-
sét ugyanis, melyben a főparancsnok nagyjelentőségű eredményekről 
adott számot, de egyúttal aggodalmait sem titkolta a foganatosított fő-
parancsnokváltozással szemben, a haditanács annyival inkább komoly 
megfontolás tárgyává tette, mert lényegileg azonos tartalmú volt a mel-
léje beosztott Locher Károlynak, a haditanács tagjának ugyanazon napon 
kelt jelentése is. Úgy látszik, Savoyai Jenő hercegnek, mint a haditanács 
elnökének, a régenskirálynéval való személyes közbelépésének tulajdonít-
ható, hogy a régenskirályné Pálffy főparancsnoki megbizatásának újból 
való megerősítéséhez utóbb mégis hozzájárult, sőt elismerő szavakban em-
lékezett meg Pálffy hűségéről, buzgalmáról és ügyességéről is, mellyel a 
pacifikáció ügyét a kedvező megoldáshoz segítette; ez alkalommal kötelező 
ígéretet tett arra nézve is, hogy a megkötendő egyezséget megerősíti, s a 
megerősítést III . Károlynál is kieszközli. 

A főparancsnoki megbizatás ezen meghosszabbításának azonban, me-
lyet Pálffy méltán tekinthetett erkölcsi elégtételnek, már alig volt gyakor-
lati jelentősége, mert Pálffy ekkorra a kiegyezés nagy művét már befejezte. 

Lukinich Imre. 

* A boldogtalan Mária Anna szomorú sorsa mód felett bántot ta gr . Pálf fyt , 
aki a kierőszakolt házasság mia t t elkeseredve, összes méltóságairól le a k a r t mondani. 
Utóbb beletörődött a helyzetbe, melyen úgysem tudot t segíteni. Az öreg Pfehorovsky gróf 
1723-ban ha l t el 77 éves korában ; fiában, aki egy hónap mulva követte, k iha l t ez a család is. 
Az özvegy ekkor Bécsbe költözött, i t t is hal t el 1755 márc ius 10-én. 
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