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-ban kerek nyolcszáz esztendeje, hogy 
2 0  J  1 8  Habsburg Rudolf meglátta a napvilágot.

Ha vannak is régibb, ősibb és máig élő, 
nagy múlttal rendelkező uralkodócsaládok, egy sincs kö
zöttük, amely a világ(történelem) formálásában, a globa
lizációban oly meghatározó -  és mindmáig figyelemre 
számot tartó, éles (olykor diplomáciai) vitákat (is) kiváltó 
-  szerepet vitt volna, mint a (spanyol) Habsburg. Számos 
rémtörténet, ún. Jeyenda negrd" övezi mind a mai na
pig a dinasztiát, különösen annak „spanyol ágát”. Holott 
annak is száz esztendeje már, hogy a „felséges Osztrák 
Ház” nincs a nagypolitika színpadán. Ő cs. és kir. fensége 
Habsburg Ottó főherceg nagy őséről, V Károly császárról 
írott könyvét azzal kezdi, hogy „az utókornak a megelőző 
évszázadokról alkotott képe sosem marad állandó, hanem 
szüntelen változásoknak van alávetve. ” Őfenségével szól
va tehát a történettudomány -  és így következésképpen a 
jogtörténet-tudomány is -  olyan tudomány, amely vissza
felé folyamatosan változik. Márpedig a történeti köztudat
ból -  és a történetírásból (is) -  hiányzik, hogy a császári és 
királyi háznak a Magyar Királysággal volt a leghosszabb 
kapcsolata az egész világon. Pedig volna mire emlékez
ni... Közel hét évszázad (12691-19442) közjogi, politikai, 
dinasztikus összeköttetése.

A következőkben vizsgált téma kapcsán így felmerül a 
kérdés tehát, hogy ez az eredetileg Közép-Európához köt
hető, közép-európai szemlélettel bíró dinasztia hatalmá
nak csúcsán (XVI-XVII. század) is megőrizte-e identitá
sát, politikai gondolkodását vagy sem? Ha pedig változott, 
az milyen következményekkel járt a ház és -  ami a mi 
szempontunkból érdekes -  a Magyar Királyság kapcsola
tának talán legmeghatározóbb időszakában, éppen a tár
gyalt korszakban? Az 1218-ban született Habsburg Rudolf 
római király (1273-1291) a kezdetektől fogva komoly ér
deklődéssel tekintett Közép-Európa és benne különösen a 
Magyar Királyság felé.3 Tény, hogy a ház ősi -  és egyben 
névadó -  fészkét, az osztrák örökös tartományokat Kun 
László vezetésével (1278) a magyarok segítségével sze
rezte meg, többi koronáit, országait házasságok és örök
ség útján szerezte meg.

Ez a Magyar Királyságra is áll, ha azt politikai és nem 
jogi értelemben vesszük. A Habsburg Frigyes római csá
szár (1452-1493) -  és nyilván elődjeinek -  politikájára 
utaló, de Hunyadi Mátyásnak (1458-1490) tulajdonított 
„Bella gerant alii tu felix Austria nube” mondás a való
ságban is tényező volt. Gyakorlatilag így vette sorra bir
tokba a XV-XVI. században az európai országok -  és 
azon keresztül a világ -  egy tekintélyes részét. A kétfejű 
sas -  a dinasztia jelképe -  az Indiáktól a Fülöp-szigeteken 
és Portugálián át, Németalföld és Itália jó részén keresztül 
egészen Közép-Európáig hirdette a ház hatalmát. Szédítő 
magasságokba emelkedett a dinasztia a XVI. században, 
ezek alapján valóban mondhatta II. Fülöp, hogy „en mis 
dominios nunca se pone el sol”. A dinasztiaalapító kései 
utódait két korszakban -  (143 7-145 7)4 és (1526-1918) -  
is magáénak tudhatta a Magyar Királyság.5

A XVI-XVII. századi Habsburg-magyar közjogi kap
csolatok megértéséhez és bizonyos értelemben vett ár
nyalásához a ház spanyol trónra jutása, ennek folytán

Liktor Zoltán Attila

„Spanyol az Isten"
Egy Spanyolországhoz erősen 
kötődő dinasztia a Magyar Királyság 
élén a XVI-XVII. században: 
a Habsburg-ház

megjelenő „identitásváltozása” és (spanyolos) identitá
sának kérdése áll e tanulmány fókuszában. Mindennek 
megismerése más látószögből világítja meg a Mohácsot 
követően (1526) létrejött dunai Habsburg Birodalomba 
integrálódott Magyar Királyság és a dinasztia kapcsola
tát. A politikai gyakorlatban felmerült kérdésekkel, mint 
a primogenitura bevezetésére tett lépések hátterével már 
korábban részletesen foglalkoztam.6

1. A spanyolos Habsburg-dinasztia a 
Magyar Királyság élén (1526-1740)

A korábbi és kortárs (külföldi és hazai) történetírás is 
nagyrészt alapvetően német (osztrák) dinasztiaként láttat
ja a Mohácsot követően a magyar trónt elfoglaló Habsbur
gokat. Emellett szinte egyöntetűen spanyol és attól külön
vált osztrák Habsburgokról beszélnek a tárgyalt időszakot 
illetően. A kép viszont ennél jóval árnyaltabb, ha a Ház 
szóban forgó korszakát vesszük szemügyre, Monostori 
Tibor hívja fel a figyelmet, hogy

„a Magyar Királyság és osztrák Habsburgok történe
tének számos európai jelentőségű eseménye kizárólag 
akkor érthető meg, ha a történetírás az eddig gondolt- 
nál jelentősebb függőséget tételez fel a nyugati tengely 
országaiban, így a Spanyolországban is zajló folyama
toktól. ”7

Kis túlzással, de Bécsben 1521 és 1700 számos alkalom
mal az történt, amit Madridban mondtak, vagy onnan 
sugalltak. Ha pusztán a gyakorlati politikai realitás talaj
áról indulunk ki, Madridnak meghatározó befolyása, egy
értelmű vezető szerepe volt végig a tárgyalt korszakban.
A provokatív címmel, „Spanyol az Isten ” is erre kívántam 
utalni. Csupán négy adalék hozzá; az 1538-ban Szapolyai 
és a Habsburgok között megkötött váradi béke8 Károly 
császár nyomására és érdeke szerint történt, a tizenöt éves 
háború (1591-1606) során a császár és az Erdély közöt
ti szövetség létrehozásában a prágai spanyol követnek és 
a spanyol jezsuitáknak elvitathatatlan szerepe volt,9 nem 
véletlen, hogy a Corpus Jurisba is bevett egyezségen Don 
Guillén de San Clemente spanyol követ aláírása is sze
repel. Szilágyi Sándor jegyezte meg, a spanyol jezsuitá
ra (Alfonso Carrillóra) utalva, hogy „az ő missiója nem
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az volt, mit a történetírás neki tulajdonit, hogy Erdélyt a 
Habsburg-ház provinciájává tegye, hanem hogy megsze
rezze, megtartsa a keresztyénségnek. ”10

A XVII. század elején a „stájer ág” trónra kerülését 
a „Madriddal” kötött megállapodás „nyugtázta”, de az 
1687-1688. évi országgyűlésen elfogadott, az örökös ki
rályságot, továbbá a „spanyol fiág” trónöröklési jogát be- 
cikkelyező rendelkezés is. Ezek 
a spanyol udvar egyértelmű 
dominanciáját támasztják alá.
Az európai politikai életet alap
vetően meghatározó, Habsbur
gok vezette spanyol-német- 
közép-európai összeköttetésről 
kiváló spanyol tanulmányok, 
monográfiák születtek.11

A címben felvetett teória vá
zolásához először azt kell meg
érteni, hogyan került a dinasztia 
Hispániába, és hogy mi alapján 
mondhatjuk, hogy a dinasztia 
gondolkodásában, jogfelfogá
sában kulcsfontosságú szerepet 
játszott a Monarquía Católicá- 
hoz való kapcsolat.

A Habsburg-politika a XV 
század első feléhez képest a 
század második felére -  rész
ben a magyar és cseh koroná
tól való „elesésük” (1457) kö
vetkeztében, részben a nyugati 
házasságok, Habsburg László 
és Valois Magdolna jegyessé
ge (1457), Habsburg Frigyes 
császár és Portugáliai Eleonó
ra (1452), valamint fiuk, Mik
sa főherceg és Burgundi Mária 
(1477) révén, ugyanakkor nem 
feledve/feladva a közép-euró
pai érdeklődésüket -  egyre in
kább nyugati irányba is fordult.
Ez találkozott a Katolikus Kirá
lyok franciaellenes külpolitiká- 
jával.12 Habsburg Miksa római 
király gyermekei hamarosan 
(1495) házasságot is kötöttek a Katolikus Királyok gyer
mekeivel, János infáns Habsburg Margit főhercegnővel, 
Johanna infánsnő pedig Habsburg Fülöp főherceggel.13 
A későbbi (1515) Habsburg-Jagelló kettős házasság is 
ehhez hasonló volt, hiszen Habsburg Ferdinánd főher- 
ceg-infáns Jagelló Anna hercegnővel, Habsburg Mária fő
herceg-infánsnő Jagelló Lajos herceggel, későbbi magyar 
és cseh királlyal kötött házasságot.14

Szükséges azonban itt kitérni a spanyol (kasztíliai) 
trónbetöltés szabályára. A századforduló ismert és kivá
ló (közjog)történésze, Csekey István kimerítő elméleti 
leírását adja a különböző trónbetöltési rendeknek, és bár 
nem említi, de a Ley de las Siete Partidas16 alapján suc- 
cessio linealis volt érvényben spanyol (kasztíliai) földön, 
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azon belül is annak egyik altípusa, a successio cognatica 
(miszerint férfiak és nők is örökölhetnek). Ennek alapján, 
valamint a Katolikus Királyok (Kasztíliai Izabella és Ara- 
góniai Ferdinánd) végrendelete értelmében a Habsburgok 
jutottak a kasztíliai és az aragón korona kormányzásához. 
A két főherceg-infáns unoka közül -  némi ellenállás mel
lett a fiatalabb, de spanyol földön született és nevelke

dett Ferdinánddal szemben -  a 
Németalföldön született és ott 
is nevelkedett idősebb Károly 
egyedül örökölte a Katolikus 
Királyságokat.17

Nehéz megfogni és ponto
san visszaadni magyar nyel
ven egyetlen kifejezéssel azt a 
jogi és politikai helyzetet, ami 
a XVI-XVII. században fenn
állt azon a területen, amit a mai 
Spanyolország-fogalom alatt 
értünk és használunk. Spanyol 
hatásra a Habsburgok hitbizo- 
mányként (mayorazgo) fogták 
fel országaikat, „los dichos 
Estados han de pertenecerme 
a mí, y  me han pertenecido por 
derecho propio, y  mayorazgo 
antiguo ”, a korabeli dokumen
tumokban megjelenő szófordu
latok, „como reyes y  senores 
naturales”, „reinos y  países 
patrimoniales”, „proprietario 
de los dichos mis Reynos, Esta
dos, y  Senoríos” ezt világosan 
visszaadják. Erről San Miguel 
Pérez a Habsburg-királyok 
végrendeletét elemezve írt ta- 
nulmányt.18

Ennek azért van jelentősége 
a témánk szemszögéből, mert 
ebből a „spanyol világból” ke
rültek vissza a Habsburgok 
Közép-Európába 1521-ben. És 
ennek a közjogi-politikai-filo- 
zófiai „légkörnek” meghatáro
zó szerepe lehetett az elméleti 

és gyakorlati politika alakításánál a dunai Habsburg Biro
dalom tekintetében is.

Károly főherceg-infáns apai nagyapja, Miksa császár 
(f1519) osztrák örökségét akadály nélkül vette át, azon
ban nem sokkal később, a wormsi birodalmi gyűlésen 
(1521) átengedte19 azt öccsének, Ferdinánd főhercegnek, 
aki Mohácsot követően érvényesítette a ház cseh és ma
gyar koronára vonatkozó régi igényét is. Így alakult ki 
Ferdinánd jogara alatt a dunai Habsburg Monarchia, ame
lyet a későbbiekben is a tőle leszármazó ún. „osztrák ág” 
birtokolt. Ezt a felosztást jelöli a történettudomány úgy, 
mint a ház „spanyol” és „osztrák” ágra való szétválását.

Habsburg Ferdinánd főherceg-infáns, magyar és cseh király, 
római császár (1526/1558-1564)

(Johann Bocksberger der Altere festménye)15
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„Károly a spanyol és a burgundi majorátusoknak lett a 
feje, az osztrák birtokok tekintetében pedig lemondott 
öccsének, Ferdinándnak javára, de fenntartva ennek 
ága magszakadása esetére az öröklés jogát. Az auszt
riai ház ezáltal két külön, egymástól teljesen független, 
önálló ausztriai és spanyol ágra vált szét. ”20

2. Két birodalom -  egy dinasztia
Habsburg Károlyt ugyan megválasztották (1519) és meg
koronázták (1530) római császárnak, a kormányzást a 
Német-római Birodalomban többnyire Ferdinánd vit
te -  ő Károllyal ellentétben gyakorlatilag folyamatosan 
a Birodalomban tartózkodott - , amit előbb birodalmi 
helytartóvá történt kinevezé
se (1521), majd később római 
királlyá történő megválasztása 
(1531) is tükröz.21 Ferdinánd 
a harmincas, negyvenes évek
ben gyakorta azért nem jelent 
meg a magyar országgyűlé
seken, mert birodalmi gyűlé
seken helyettesítette császári 
bátyját, vagy egyéb birodalmi 
ügyekkel foglalkozott. Károly 
lemondása után a császári ko
rona végig Ferdinánd fiága 
kezén maradt. Ennek ellenére 
a dinasztia a XVI. században 
nagyon személyes viszonyban 
állt a Monarquía Católicával, 
az „osztrák ág” is inkább volt 
„spanyol”, mint „német” -  a 
jogfelfogását tekintve kétség
telenül. Különösen úgy, hogy 
a spanyol földön született és 
nevelkedett „osztrák” Ferdi- 
nánd22 utódai közül többen is 
a spanyol udvarban töltöttek 
rövidebb-hosszabb időt. A di
nasztia ügyei -  különösen az 
idősebb ág ügyei -  felülírták 
az egyes országok, tartomá
nyok érdekét vagy igényét. Ezt 
jól bizonyítja a következő pél
da. Ferdinándot a magyar ren
dek törvénybe foglalva (1547) 
kérték, hogy ha maga nem tud 
az országban huzamosan tar
tózkodni, akkor legalább leg
idősebb fiát -  az akkor húszesztendős -  Miksa főherceget 
állítsa az ország élére, hogy annak kormányát vihesse. 
Ehhez képest Miksát apja nemhogy nem küldi Magyar
országra, hanem a következő évben Miksa -  nagybátyja, 
Károly császár parancsára -  egyenesen az ibériai félszi
getre utazik, ahol unokatestvérét, Máriát, a császár lányát 
feleségül veszi, akivel évekig helytartóként (1548-1551) 
kormányozza Kasztíliát.23 Az 1560-1570-es években Fer

dinánd unokái közül Rudolf, Ernő, Vencel és Albert fő
hercegek is -  egyébként magyar arisztokrata gyerekekkel, 
mint Pálffy Miklós -  II. Fülöp madridi udvarában nevel
kedtek.24 Ferdinánd legkisebb fia, (stájer) Károly főherceg 
szintén tartózkodott viszonylag huzamosabb ideig (156 8
1569) a madridi udvarban.25 Rudolf Prágába költözése 
(1581) idején anyja, Mária özvegy császárné visszatérve 
Madridba, magával vitte legkisebb lányát is, aki -  bár ere
detileg a negyedik özvegységében maradt Fülöpnek szán
tak hitvesül -  ott apáca lett.26

Mindebből arra lehet következtetni, hogy erős érzel
mi-politikai szál fűzte a bécsi ágat is a spanyol udvarhoz, 
amely egészen Habsburg (VI.) Károly császárig, a család 
utolsó férfitagjáig húzódik. Bár azzal, hogy Károly főher
ceg a spanyol örökösödési háborúban (1701-1714) nem 

tudta megtartani a spanyol trónt 
Bourbon (V.) Fülöppel szemben, 
megszakadt Bécs és Madrid kö
zött az évszázados szoros össze
köttetés, de a spanyol földön töltött 
hosszú évek alapvetően rányomták 
bélyegüket Károly későbbi politi
kai gondolkodására és személyisé- 
gére.27

A spanyol (eredetileg burgund) 
etikett XVI. századi meghonosítá
sa a bécsi udvarban,28 az elterjedő 
spanyol divat, spanyolos öltözkö
dés, a spanyol nyelv,29 a dinasztia 
saját lovagrendje, az Aranygyapjas 
rend30 -  amely a családé volt, a ház 
főhercegei között számosan a tag
jai voltak, még maga III. Frigyes 
és I. Miksa császárok is31 -  mind 
a „két ág” egybetartozását és spa
nyolos-burgundi jellegét erősítette.
A rend nagymesteri tisztét a se- 
nior ág mindenkori feje töltötte be, 
azok a magyar arisztokraták, akik 
megkapták a rend jelvényét (Bá
thory Zsigmond fejedelem, Pálffy 
Miklós országbíró, Pálffy Pál, Es
terházy Miklós és Esterházy Pál 
nádorok, Zrínyi Miklós bán) bécsi 
közvetítéssel, de a spanyol király
tól kapták.

A kettéválás, önállósodás elmé
letét a „közös terep” Habsburg-Né- 
metalföld kormányzóinak listáján 
szereplő családtagok is gyengítik.
A család bécsi és madridi ágának 

leglátványosabb közös ügye és érdekeltsége éppen Habs- 
burg-Németalföld (Países Bajos de los Habsburgo) volt, 
amelynek kormányzói között két ízben Habsburg Margit 
főhercegnőt33 (1507-1515, 1517-1530) Habsburg Má
ria cseh-magyar királynét34 (1531-1555), illetve az ún. 
„osztrák ágból” származó Habsburg Ernő35 (1594-1595), 
továbbá Albert36 (1595/1598-1621) és Lipót Vilmos37 
(1647-1656) főhercegeket találjuk. Ami azt jelenti, hogy
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Habsburg (II.) Miksa főherceg spanyolországi 
kormányzó (1548-1551),

cseh és magyar király, római császár (1564-1576) 
(Antonio Moro festménye)32
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a család senior ágából kikerülő kormányzók -  Izabella 
Klára Eugénia infánsnő38 (1598/1621-1633) és Ferdinánd 
bíboros-infáns39 (1634-1641), illetve a ház „törvényte
len” tagjai, mint Margarita de Parma (1559-1567) Juan 
de Austria40 (1576-1578), illetve 
Juan José de Austria41 (1656-1659)
-  mellett az „osztrák ágból” kike
rülő kormányzók a „spanyolokkal” 
szemben nagyobb számban kormá
nyozták a területet. Ennek egyik 
oka elsősorban abban keresendő, 
hogy a „spanyol ágban” -  számos 
alkalommal, amikor Kasztíliától 
távol volt kénytelen tartózkodni 
az uralkodó -  nem volt férfi (vagy 
kiskorú volt), aki elláthatta volna 
a kormányzást. És mivel a német
alföldi alkotmányos hagyományok 
egy családtagot kívántak a tarto
mány kormányának az élére, „los 
privilegios de aquellos Estados es- 
tablecían que sólo podían ser go- 
bernadospor su senor natural, y  en 
su ausencia, debían ser goberna- 
dos por un miembro de su família, 
nunca por un extrano, ”42 ezért vi
selték többen is a kormányzóságot 
az osztrák „rokonságból”.

Érdekesség, hogy még Portugá
lia élén is álltak kormányzóként, il
letve alkirályként (virrey) az „oszt
rák ágból” kinevezett családtagok, 
mint Albert44 (1583-1594) és Ká
roly45 (1624) főhercegek.

További összeköttetést jelentett 
a katolikus valláshoz való ragasz
kodás mindkét ágban. Igaz, hogy 
az bécsi ág „meginogott” e tekin
tetben a XVI. században, ennek 
minden bizonnyal a cseh, magyar, valamint a birodalmi 
nagyszámú protestáns rendekkel való érintkezés -  és talán 
a madridi politikával szembeni dac -  húzód(hat)ott meg 
a hátterében. Közismert, hogy II. Miksa és II. Mátyás is 
„cimborált” a protestánsokkal. Amíg az idősebb ág -  gya
korlatilag Németalföld kivételével -  az inkvizíció segítsé
gével46 a spanyol Habsburg-birtokokon képes volt meg
őrizni a katolikus vallást, addig az „osztrák ág” minden 
igyekezete ellenére a XVI. század végére túlnyomó több
ségű protestáns rendekkel volt kénytelen szembenézni.47 
A politikai realitás -  a Szentszék, de különösen Madrid 
meghatározó befolyása a bécsi udvarban48 -  nyílt „kenyér
törésre” nem adott lehetőséget, sőt a XVII. századi ural
kodók (II. Ferdinánd, III. Ferdinánd és Lipót) személyes 
meggyőződése mellett teret nyerő katolikus megújulás is 
a katolikus vallás felé húzta a bécsi politikát.

Az sem mellékes továbbá, hogy a ház legfőbb közös 
ellenfele a franciák mellett a velük szövetséges Oszmán 
Birodalom volt, amely ellen úgy keleten, mint nyugaton 
váltakozó eredménnyel folytatott küzdelmet. Ez is erősen 
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cáfolja a teljesen független, önálló bécsi ág létét, hiszen a 
keresztény világ védelme és a török terjeszkedése elleni 
küzdelem alapvetően összefűzte Bécs és Madrid politiká
ját. Ferdinánd és utódai is számítottak -  és ami fontosabb, 

számíthattak -  a testvérág segítsé
gére, Bécs jelentős politikai, pénz
ügyi, katonai segélyt kapott a más
fél évszázad folyamán, persze a 
nagyobb volumenű nyugat-európai 
politika elsődlegességet élvezett 
a keletivel szemben.49 A testvér
ág figyelemmel kísérte a magyar
országi helyzetet, Madridban és 
Brüsszelben volt a legpontosabb 
képe az udvarnak a bécsi pénzügyi, 
politikai, hadi helyzetről. A bécsi 
uralkodók folyamatosan kommu
nikáltak és -  gyakorlatilag napi 
-  kapcsolatban álltak a brüsszeli 
és madridi vezetéssel, a spanyol 
uralkodókhoz és a brüsszeli kor
mányzókhoz küldött leveleikből ez 
egyértelműen kiviláglik.50 Jelentős 
részben leterhelték a ház kapacitá
sait, és elvonták a Habsburg-erőket 
a keleti-déli területekről a franciák
kal folytatott, évtizedekig húzódó 
itáliai háborúk (1494-1559), majd 
a németalföldi konfliktus és az an- 
golokkal51 vívott (kereskedelmi) 
háború, végül a XVII. század „vi
lágháborúja”, a harmincéves hábo
rú52 (1618-1648).

A dinasztia „két ága” közötti 
szoros szövetséget -  még ha volt is 
elhidegülés időnként Bécs és Mad
rid között a komoly érdekütközé
sek miatt54 -  mindvégig fenntartot
ták. Ezt diktálta a politikai realitás 

is. A ház kiterjedt birtokai és az azokból fakadó érdekelt
ségei azonban szükségszerűen magukkal vonták a konf
liktusok folytonos kiéleződését,55 amely -  és ez magyar 
szempontból különösen döntő volt -  az Oszmán Biroda
lommal szembeni határozott és eredményes fellépést je
lentősen hátráltatta, késleltette. Bécs első (1529) és máso
dik (1683) török ostroma,56 Károly császár tuniszi (1535) 
és algíriai (1541) hadjáratai, a lepantói ütközet57 (1571), 
vagy éppenséggel a XVI. század nyolcvanas éveinek vé
gén a geostratégiai jelentőséggel bíró lengyel-litván trón 
megszerzésére tett osztrák kísérletek támogatása,58 illetve 
a hosszú háború59 (1591-1606), végül a török kiűzésében 
(1683-1699) vállalt spanyol részvétel60 világosan mutat
ják a „két ág” közös érdekeltségeit és egybetartozását, 
egymástól való (politikai-hadi és pénzügyi) függését.

A dinasztia „két ága” az identitásbeli-kulturális-politi- 
kai-hadi összeköttetésen túl sem jogilag, sem pedig -  és ez 
leginkább a házasodási politikának volt köszönhető -  vér- 
ségileg nem távolodott el egymástól a tárgyalt másfél év
század alatt. Habsburg királyaink többségének (spanyol)

kormányzó (1548-1551), 
később cseh és magyar királyné, római császárné 

(1528-1603)
(Antonio Moro festménye, 1551)43
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Habsburg hitvestársa volt, aho
gyan a spanyol uralkodóknak 
is a testvérágból származott a 
felesége. A bécsi uralkodó ál
talában elnyerte valamelyik in- 
fánső kezét, ahogyan a spanyol 
király is az „osztrák” (fő)ágból 
származó főhercegnőét. A „spa
nyol” ágban egy (II. Károly) 
az „osztrák” ágban két kivétel 
akad, Rudolf -  aki nem nő
sült meg - , illetve az 1578-ban 
született (stájer) II. Ferdinánd.
A grazi főherceg 1600-ban há
zasodott, Wittelsbach bajor her
cegnőt vett el, aminek oka első
sorban abban keresendő, hogy 
ekkorra Madridban már nem 
volt eladósorban lévő szóba jö
hető infánsnő -  Izabella Klára 
Eugénia infánsnőt hozzáadták 
(1599) a Miksa-ágbeli Albert 
főherceghez -  ahogyan Bécsben 
sem volt már szóba jöhető főhercegnő. Aki ekkoriban II. 
Miksa császár (f1576) lányai közül még életben volt, már 
„idős” volt, a tiroli ágból életben lévő egyetlen, korban is 
megfelelő, de semmiféle politikai haszonnal nem kecseg
tető Annát -  tiroli Ferdinánd (f1595) lányát -  végül II. 
Mátyás király vette el 1611-ben. Az egyetlen lehetséges út 
Madrid számára ekkor a „stájer” 
ág maradt. Nem véletlen, hogy 
a stájer Ferdinánddal egyidős 
III. Fülöp spanyol király Graz- 
ból választott (1599) feleséget 
-  az egyeztetések már évekkel 
korábban megindultak - , stájer 
Ferdinánd húgát, nemcsak azért 
mert a másik ág(ak)ban nem 
volt szóba jöhető főhercegnő, 
hanem azért is, mert a Miksa-ág 
a kihalás felé közeledett.61 És 
bár az csak később (1621) kö
vetkezett be, egyértelmű volt, 
hogy ha arra sor kerül, akkor 
Bécsben a „stájer” ág lesz a po
litikai realitás belátható időn be
lül. A dinasztia „két ága” által 
egymás között kötött hét frigy 
a szoros politikai együttműkö
désen túl, II. Mátyással szólva 
-„para que todo ello se efectúe 
con comun, y  mayor aplauso de 
ambas partes, y  se una, y  estre- 
che siempre más el vinculo de 
amor, y  consanguinidad de toda 
la Casa de Austria” -  a közeli 
vérrokonság fenntartását is szol
gálta.62 Ennek a törekvésnek az 
lett az eredménye, hogy ez alatt

az időszak alatt Albert főher
ceg, illetve három főhercegnő 
ment Madridba, három infáns
nő került Madridból Bécsbe. Az 
utolsó Habsburg spanyol király,
II. Károly anyja, Mariana de 
Austria (f 1696), apai nagyanyja 
Margarita de Austria63 (f1611), 
illetve annak ágán dédanyai ük
anyja, Ana de Austria (f 1590) 
és nagyapai dédanyja, Ana de 
Austria64 (f 1580) is az „oszt
rák ágból” származó főherceg
nő, míg anyai nagyanyja, María 
Ana de Austria (f1646), illetve 
annak ágán dédanyai ükanyja, 
María de Austria (f1603) spa
nyol infánsnők voltak.

Gyakorlatilag e között a „két 
ág” között mindvégig fenn
tartott szoros vérségi kapcsolat 
volt hivatva szolgálni a bécsi és 
a madridi Habsburgok szövet

ségét, és nem utolsósorban az örökösödést arra az esetre, 
hogyha az egyik ág kihalna, akkor a másik annak öröké
be léphessen. Minden spanyol Habsburg uralkodó azt a 
leányát nevezte meg örökösének a fiága kihalása esetére, 
aki már valamelyik főherceg hitvese volt, vagy valamely 
főhercegnek kandidálták, biztosítva így az „osztrák ág” 

öröklésének lehetőségét, a Mo- 
narquía Católica házon belül 
tartását.66

A „két ág” összetartozása 
ezen túl a jogi szimbolikában is 
látványosan megjelent. Még II. 
Károly végrendeletében is sze
repel a ,Habsburg grófjcT és az 
„Ausztria főhercege” cím. A ma
gyar királyi cím, „flungariae, 
Dalmatiae, Croatiae” használata 
a dinasztia spanyol uralkodóinak 
intitulációjában meglepően fest(- 
het) számunkra, de egyértelműen 
az összetartozást és az egységes 
dinasztikus szemléletet bizonyít
ja. Ahogyan az „osztrák ág” ural
kodóinak címereiből elmarad
hatatlan kellék volt -  a magyar, 
a cseh illetve az osztrák mellett 
-  a kasztíliai és a burgundi (her
cegség) címer(e). A háznak fon
tos volt a spanyol föld, még az 
„osztrák ág” számos tagja is a 
San Lorenzo de Escorial palo
tában van eltemetve, ahová II. 
Fülöp király Passuthtal szólva, 
„összegyűjtötte” halottait.

Mindezt egybevetve arra a 
megállapításra juthatunk, hogy

47

Habsburg Ernő főherceg, a magyarországi hadak 
főparancsnoka (1578-1593), majd németalföldi 

kormányzó (1594-1595)
(Alonso Sánchez Coello festménye)53

Habsburg (III.)  Fülöp spanyol és portugál 
király (1598-1621)

(Pedro Antonio Vidal festménye)65



a dinasztia önmagát egységesnek tekintette, még ha tech
nikailag meg is osztoztak a birtokokon, politikailag, kato
nailag és pénzügyileg is kölcsönösen függtek egymástól 
-  leginkább Bécs Madridtól - , identitásukat alapvetően 
a katolikus vallás, a spanyol politikai filozófiai örökség 
és a spanyol-burgundi származás tudata határozta meg. 
Sokkal inkább beszélhetünk tehát a tárgyalt korszakban 
egy, a Monarquía Católicához végig erősen kötődő csa
ládról, amely a jogélet számos területén megnyilvánult. 
A Habsburg Birodalomba illeszkedő Magyar Királyság 
és a Habsburg-ház XVI-XVII. századi viszonyának (át) 
értékelése során érdemes ennek a tételnek az alapján ki
indulnunk.
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törtsneli szem le ' — f

Liktor, Zoltán

„Spanisch ist der Gott.” Die Habsburger und das 
Königreich Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert 
(Zusammenfassung)

Die Habsburger spielten eine entscheidende Rolle in der 
Weltgeschichte und Globalisierung. 2018 feierte die Dy- 
nastie den 800. Geburtstag des Dynastiegründers und des 
ersten gekrönten Habsburgers, Rudolf von Habsburg. Die 
gemeinsame Geschichte des Königreichs Ungarn und der 
Habsburger Dynastie lauft vom König Rudolf I bis zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges, denn waren zwischen den 
beiden Weltkriegen die Erzherzoge des Habsburgerhau- 
ses Mitglieder des ungarischen Parlaments. Das Leben 
der Habsburger begann in Mitteleuropa, und dort endete 
ihre geschichtliche Laufbahn. Jedoch stellt sich die Frage, 
ob am Höhepunkt ihrer Macht -  im 16. und 17. Jahrhun
dert, im entscheidendsten Zeitraum des Verhaltnisses mit 
Königreich Ungarn -  um die mitteleuropaische Identitat, 
ihre politische Denken erhalten oder nicht? Die Frage ist 
besonders relevant, weil der altere Zweig der Dynastie 
und der spanische Hof haben einen wesentlichen Einfluss 
in Wien gehabt, und der sog. „österreichischer Zweig“ 
stammt vom in Spanien geborenen und aufgewachsenen 
Ferdinand. Die gemeinsamen Feinde (das Osmanische 
Reich, Frankreich und die Protestanten) und die gegensei- 
tige politische, militarische und finanzielle Abhangigkeit 
banden diese zwei Zweige zusammen. Mehr Zusammen- 
gehörigkeit ergab einer gemeinsamen Identitat, wie die 
katholische Religion, Bewusstsein der spanischen Her-

Habsburg Mária Anna főhercegnő, magyar és cseh királyi 
hercegnő, spanyol királyné (1634-1696) a Spanyol Monarchia 

gyámkormányzója (1665-1675)
(Diego Velázquez festménye)67

kunft, das spanische politische Denken, der Orden vom 
Goldenen Vlies und die Eheschliebungen. Die Beziehung 
zwischen dem Königreich Ungarn und den Habsburgern 
lohnt sich in diesem Kontext zu untersuchen.
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