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Egyszer volt, hol nem volt, még ha az Óperenciás-tengeren nem is 

túl, de mindenféleképpen annak közelében, élt egy igen nagy re-

mények elé néző főherceg, Károly Ferenc József Vencel Baltazár 

Johann Anton Ignác – közismertebb és megjegyezhetőbb nevén: 

Habsburg Károly. Apja, I. Lipót, aki egyszerre bírta a Német-

római Birodalom császára, Magyarország és Csehország királya, 

Ausztria főhercege és Burgundia hercege címet, Spanyolország 

trónját szánta fiának, amikor napirendre került a kissé génhibás 

távoli rokon, a szintén Károly névre keresztelt spanyol király meg-

boldogulása.  

A haláleset önmagában nem dobogtatta meg különösképpen az 

Európa közepén élő „Héjavárból” kipottyant fiókák szívét, azon-

ban a tény és ezzel együtt a gondolat, hogy újabb hatalmas terüle-

tekre tehetik rá kezüket, némiképp kompenzálta a betegeskedő 

uralkodó szenvedései iránt táplált teljes közönyt. És itt jelen eset-

ben a szenvedésein van a hangsúly, hiszen ami II. Károly és a 

kór(ok) közötti ádáz küzdelmet illeti, az igazság az, hogy egész Eu-

rópa feszült figyelemmel leste, vajon meddig húzza a már valóság-

gal teljesen életképtelen király. Húzza… húzza az idegeket, mint 

Száztagú a hegedűt vagy éppen, mint tanár az órát. Főleg, hogy ez 

alkalommal nemcsak az Ibériai-félsziget jelentős része, de a hozzá 

járó tengerentúli gyarmatok sorsa is kockán forgott. A szerencse 

nemcsak forgandó, hanem múlandó is – márpedig ez alól nem ki-

vétel a nemzetközi politika sem.  

Természetesen, ahogy lenni szokott, az örökségért mindjárt 

több jelentkező is tartotta a markát, köztük például a napsugaras 

XIV. Lajos, a francia király. Az ügyből óriási felfordulás kereke-

dett, ami a spanyol örökösödési háború néven írta be magát a tör-
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ténelemkönyvekbe, és végül a nagyhatalmak osztozkodásával ért 

véget, legnagyobb bánatára az osztrákoknak. Annak ellenére, hogy 

ettől függetlenül a Habsburg dinasztia is gyarapodgatott. Ám mily 

csekély vigaszt is jelenthetett Nápoly, Milánó, Livorno, Szardínia, 

valamint az ezentúl Osztrák-Németalföldnek nevezett terület (a 

mai Belgium) megkaparintása a mesés Újvilágból érkező kincsek-

kel és a lehetőséggel szemben, mely V. Károly birodalmának fel-

élesztésével kecsegtetett! Vagy legalábbis a rivális franciák 

bekerítésével.  

Persze mindezt véka alá kellett rejteni, mivel a nagyhatalmak 

háta borsódzott az effajta gondolatok megfoganásától és a nagy 

nehezen kialakított európai hatalmi egyensúly felborulásától.  

E problémát elkerülendő, I. Lipót és két fia – a trónörökös Jó-

zsef és Károly – 1703-ban, a legnagyobb titoktartás mellett, meg-

kötötték egymás közt az úgynevezett Pactum Mutuae 

Successionist, melyet 1713-ban némi módosítgatást követően tet-

tek közhírré az oly híres és későbbiekben igencsak sokat emlege-

tett Pragmatica Sanctio néven.  

Ám eme családi szerződés nemcsak egyszerűen a nőági örökö-

södés engedélyezését mondta ki, hanem még ennél is sokkal töb-

bet: a Habsburgok összes országa-tartománya oszthatatlan és 

elválaszthatatlan továbböröklődését! 

Károlyunk, ha spanyol király nem is lett – azaz igen, de ese-

tünkben uralkodása korlátoltsága és rövid ideje miatt lényegtelen 

– bátyja korai halálát követően mégis kárpótolhatta magát, s bő-

víthette titulatúráját a német-római császári címmel, meg persze 

az ez ehhez tartozó területek, valamint Magyarország és Csehor-

szág trónjával.  
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Viszont, ami lányát, egyben utódját illeti… Nos, bár nem Károly 

mondta, mégis nyugodt szívvel a szájába adhatjuk a következő 

szavakat: „Utánam a vízözön”. Minden túlzás nélkül kijelenthet-

jük, Károly hiába szentelte az egész életét a Pragmatica Sanctio el-

fogadtatásának, az ígéreteket (ahogyan ez lenni szokott), ez 

alkalommal sem követték minden esetben tettek. 

Azaz épp az volt a baj, hogy igen, s Károly halálát követően 

nemcsak a távoli rokon bajor választófejedelem, Károly Albert ha-

jította el a maga lándzsáját, hanem az örökösödési joggal nem 

rendelkező II. Frigyes is fegyverkezni kezdett. Annak ellenére, 

hogy – akárcsak édesapja – egy korábbi szerződésben esküt tett, 

miszerint a német-római császár megválasztásakor Mária Terézia 

férjére fog voksolni, amennyiben az német lesz. Hiszen egy nő 

mégsem állhat a Német-római Birodalom ősi trónján! – gondolták 

a kortársak, s ezért csak Károly vejének megkoronázásába egyez-

tek bele. Csakhogy a szerencsés férj, Lotharingiai Ferenc István 

nevével ellentétben nemcsak, hogy német nem volt, de a szó bizo-

nyos értelmében még lotharingiai sem, ugyanis a lengyel örökösö-

dési háború eredményeképpen az ifjú lovag örökös birtokát a 

Toszkán Nagyhercegségre kellett cserélnie. Ezzel a ponttal el is 

érkeztünk kötetünk témájához: egy régi-új dinasztia megfoganá-

sához, mely II. Józsefben és testvéreiben öltött testet, s létrejött a 

Habsburg-Lotharingiai ház! (A későbbiekben, mivel a megértést 

könyvünkben nem nehezíti, továbbra is a Habsburg név használa-

tos!) 
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Valljuk be, az említett vérfrissítés nemcsak a famíliának vált hasz-

nára, hanem a Dunai Monarchia népesedésének is. Ferenc és Má-

ria Terézia innentől kezdve – mintha csak az egész földkerekség 

benépesítését tűzte volna ki maga elé – számos utódot adományo-

zott a világnak, vagy legalábbis Európának. Egészen pontosan – a 

kor kedvezőtlen higiéniai feltételei ellenére is – tizenhat gyerme-

ket. Ekkora számnál talán nem csoda, ha a Habsburg ivadékok a 

szélrózsa összes irányába szétszóródtak, és bőven jutott belőlük az 

„Öreg hölgy”, a „Vén kontinens” jelentősebb birodalmainak trónu-

saira is.  

Bár családi pótlékban sajnálatos és szinte „érthetetlen” módon 

Mária Terézia és férje nem részesült, egy csekélyke hasznot azért 

mégis reméltek az óriási gyermekseregtől: a dinasztikus összeköt-

tetések szorosabbra fűzését. Közelebbről szemügyre véve a dolgot, 

s mégis anélkül, hogy a Habsburgok nagy, ágas-bogas rengetegé-

ben eltévednénk, láthatjuk, hogy kötetünk tárgya, II. József és test-

vérei gyakorlatilag mindenhol helyet követeltek maguknak. A 

fiatalon elhunytakon kívül ott voltak a kölni választófejedelem ér-

seki székében, feleségként a francia király, a nápoly-szicíliai ural-

kodó, valamint a németalföldi kormányzó és a pármai herceg 

hitvesi ágyában, főkormányzói tisztségében Lombardiában, beteg-

ségtől eltorzult „szörnyként” a klagenfurti és az innsbrucki kolos-

torban, valamint természetesen a Német-római Birodalom élén. A 

família népes volt és reményekkel teli, főleg ami az örök riválissal 

tető alá hozott szövetség, a Bourbon-Habsburg frigy megkötését 

illeti. Azonban a happy end – mint oly sokszor a történelem fo-

lyamán – ezúttal is elmaradt, és jött helyette többek között a né-

metalföldi felkelés, az orosz-török háború és a francia 

forradalom… 


