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Az útókor hálátlanságának bizonyítéka Lajos Vilmos 
(1655–1707) – a magyar olvasóknak csak Báde-
ni Lajos – baden-badeni őrgróf elfeledett emléke. 
Kortársai rajongtak a 17. század második felének e 
kiváló katonájáért és hadvezéréért, aki győzelmet 
győzelemre halmozott a nagy török háborúban és 
a rajnai fronton. Csodálatuk jeleként több hízelgő 
nevet is adtak hősüknek. Hívták a Birodalom paj-
zsának (Schild des Reichs), majd Bécs ostroma után 
a Habsburg propaganda Török Lajos néven (Der 
Türkenlouis) emlegette. Oszmán ellenfelei Vörös 
királyként (Roter King) rettegték a harcmezőn viselt 
jellegzetes vörös zubbonya miatt. Hiába azonban a 
számos kitüntető jelző, halála után emléke lassan 
elhalványult. Bár Ferenc József még felállíttatta em-
bernagyságú márványszobrát a Bécsi Hadtörténe-
ti Intézetben, a 20. században egyre kevesebbszer 
említették a nevét. 

Éppen ezért hiánypótló ez a mű, amely magyar 
nyelven először mutatja be az őrgróf pályafutását, 
származását és neveltetését, az Oszmán Birodalom, 
valamint a Francia Királyság ellen vívott háborúkban 
elért sikereit a magyarországi és balkáni, illetve a 
felső-rajnai hadszíntéren. Láthatjuk meredeken íve-
lő katonai karrierjét, hadvezéri, diplomáciai és ural-
kodói kvalitásait, az ezek hátterében meghúzódó 
motivációit, s nem utolsósorban személyiségét és 
családi kapcsolatait. Mindezt a kötet európai kon-
textusba ágyazva szemlélteti, egységként mutatva 
be azt az egykor oly hatalmas területet, amelyet a 
Habsburgok uraltak.
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Bevezetés

A Tisztelt Olvasó egy életrajzot tart a kezében, amely egy olyan 
ember pályáját kíséri végig, akit ismerünk is, meg nem is.  
A címben szereplő név alapján talán kevesen tudják, hogy 
kiről is van szó, de a Türkenlouis elnevezésre talán már fel-
kapják a fejüket azok, akik tanulmányaik során vagy puszta 
kíváncsiságból kezükbe vettek egy-egy művet a visszafoglaló 
háború történetéről (1683–1699). Lajos Vilmos baden-badeni 
őrgróf ugyanis a magyar történetírásban leginkább I. Lipót 
császár és magyar király szolgálatába szegődött katonaként, 
magyarországi főparancsnokként ismert, aki 1689-ben kis 
létszámú seregével hatalmas területeket hódított meg a Bal-
kánon, két esztendővel később a szalánkeméni csatában pe-
dig szinte reménytelen helyzetben döntő győzelmet aratott az 
oszmán seregek felett. Ez utóbbit követően egész Európában 
a kereszténység védelmezőjeként ünnepelték személyét, az 
Oszmán Birodalom elleni fényes győzelmei pedig dicsőséget 
hoztak számára, hiszen kortársai – a híres római hadvezérek 
mintájára – melléknevet adtak neki: a Türkenlouis-t. Bár a 
pfalzi és spanyol örökösödési háborúban betöltött szerepéért 
„a birodalom pajzsa” kitüntető titulust is megkapta, ám mai 
napig a legismertebb és legjelentősebb haditettei a magyaror-
szági, erdélyi és szerbiai hadszínterekhez kötik. Ahhoz, hogy 
az utókor számára a német és az egyetemes történeti emléke-
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zetben a Türkenlouis név ragadt meg, az is hozzájárult, hogy 
fia, Ágost György Szimpert 1771-ben a rastatti kastélyban egy 
„Türkische Kammert” rendeztetett be, ahol a hős által zsák-
mányként gyűjtött keleti kincseket állították ki. 

A magyar olvasók előtt azonban szinte ismeretlen, hogy 
nemcsak a Magyar Királyságban, hanem a Német-római Bi-
rodalom felső-rajnai vidékén is harcolt a Habsburg-uralkodók 
érdekében XIV. Lajos francia király hadseregei ellen. Az sem 
közismert, hogy az őrgróf nemcsak katona volt, hanem egy kis 
birodalmi őrgrófság uralkodójaként jelentős politikai és diplo-
máciai tevékenységet is folytatott. Jelen kötet bemutatja Lajos 
Vilmos baden-badeni őrgróf családi hátterét, katonai pályáját, 
uralkodói és politikai tetteit, valamint megmutatja őt férjként 
és családapaként úgy, hogy közben korrajzot is ad a 17. századi 
Német-római Birodalomról, valamint az európai nagypolitika 
viszonyairól, illetve betekintést nyújt a törökök elleni felszaba-
dító háború kulisszatitkaiba.

Bádeni Lajos pályája bizonyítja, hogy a Magyar Királyság 
még az oszmán hódoltság idején is szerves része maradt a ke-
resztény világnak, és sorsa iránt nem maradtak közömbösek 
az európai királyi udvarokban. A magyar hadszíntér termé-
szetesen mindvégig csupán a nagyhatalmi politika egyik szín-
terének számított, ám ennek ellenére tagadhatatlan tény, hogy 
az ország felszabadításában a külföldi támogatásnak oroszlán-
rész jutott. Rengeteg német, cseh, vallon stb. katona szolgált itt 
külföldi zsoldon, akik közül az egyik legfelkészültebb hadve-
zérnek könyvünk főszereplője számított, aki 1683-tól kezdve 
egy évtizeden át részt vett minden jelentősebb csatában és ost-
romban. Érdemeiért joggal kapta meg a birodalmi tábornagy, 
majd a teljes birodalmi haderő helyettes főparancsnoka címet, 
illetve az Aranygyapjas rend lovagja kitüntetést. Badeni pálya-
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futása jelzi, hogy ideje átértékelnünk azokat a régi toposzokat, 
amelyek szerint Habsburg (I.) Lipót a magyarokat semmibe 
véve kormányozta birodalmát. Az ország felszabadításának 
hatalmas programja európai összefogással, együttes hazai és 
külföldi erőfeszítéssel vált valóra.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjak feleségemnek és gyermekeimnek, akik nem keveset 
tűrtek a kézirat elkészítésének munkálatai során. Hálás vagyok 
a Magyar Nemzeti Levéltár és az MNL Csongrád Megyei Le-
véltár vezetőinek, valamint a Bécsben dolgozó magyar levél-
tári delegátusoknak (Fazekas István, Oross András, Domokos 
György és Kiss Gábor), hogy munkámhoz minden szükséges 
segítséget megadtak. 
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