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Bevezetés 

A történelem bizonyos szakaszéiban sokszor úgy tű-

nik, hogy a tengernyi probléma egyetlen személy köré 

csoportosodik. Hajlamosak vagyunk azt vizsgálni, vajon 

az a személy megfelelt-e az elvárásoknak, föl tudott-e 

emelkedni a feladat nagyságához, holott az lenne a dol-

gunk, hogy a körülményeket és azok egymásra hatását fi-

gyeljük, hisz az egyén is csak az események sodrásában 

létezett és cselekedett. 

Különösképpen igaz ez V. Károly személyére. Bár é-

letére a történeti kutatás már tengernyi művet felvonul- 

tatott, a kérdésre, hogy lehet-e egyáltalán még újat 

mondani, csak egyértelmű  egyértelmil igennel válaszolhatunk. Még pe-

dig elsősorban a közép- és kelet-európai kutatóktól kell 

ezen új adatokat várni. Az elmúlt idők főleg német, 

francia, spanyol, olasz és angol-amerikai kutatásai Ká-

roly életének, politikájának számos mozzanatát föltár-

ták, de éppen kelet európai és nem utolsósorban magyar 

kapcsolatai tisztázatlanok. Hogy e megállapitást nem-

csak a mi elfot®águnk diktálja, bizonyitja az V. Ká-

roly halálának 400. évfordulója alkalmából kiadott kö-

tet egyik szerzője, aki beismeri, hogy a nyugati törté- 
O 

nészek a császár kelet-európai politikáját igen röviden 

elintézik azzal az ürüggyel, hogy a Nyugat számára ezek 

a területek már nem tartoznak a szorosan vett Európához? 



Az  egy-két kivétel is inkább csak a fentieket erősiti? 

Igaztalan dolog lenne viszont azt állitani, hogy 

a hazai történelmi kutatós negligálta volna V.  Károly 

szerepét és hatását a magyar történelem alakulására, . 

de az idetartozó munkák /Jászay Pál, Horváth Mihály, 

Szalay Lász16, Károlyi Árpád,Szekfü Gyula stb, később 

még többször idézett tanulmányai/ egyrészt a magyar e-

semények pillanatnyi felvillanásaiban veszik figyelem- 

be Károly tevékenységét, másrészt főként a Bécsben és 

Brüsszelben található forrásokra épültek. 

Dolgozatomban - mintegy előmunkálatként - átte-

kintem az eddigi kutatásokat, egyéb források figyelem-

bevételével megkisérlem kiegésziteni és a kutatások to-

vábbi irányát fölvázolni, időben a császár uralkodása 

alatt, /később esetleg kiterjesztve II. Fülöp korára 

is/ de az eddigi nézőpontot megforditva: nem Károly sze-

repét vizsgáljuk Magyarország sorsában, hanem Magyar- 

ország szerepét Koroly birodalmi politikájában. A német 

birodalmi gyűlések határozatait és befolyását csak  any-

nyiban vesszük figyelembe, amennyiben pro vagy contra 

befolyásolták Károly döntéseit. 

Ugy véljük, munkánk hozzájárulhat a mohácsi csata 

előzményeinek, következményeinek kapcsán kialakult vi-

ta tisztázásához is. 

A XVI. század kutatója már j61 érzi, hogy az eu- . 



rópai történelemben új korszak van kialakulóban. Jel-' 

zik ezt a megszaporodott'források. Nemcsak mennyiségi-

leg, de műfajilag is új anyagokat találunk. Rendkívüli 

módon megnő a levelek /magén és hivatalos levelek/ szá-

ma, óriási anyagot tesz ki a diplomácia irattára is: 

/követjelentések, utasitások, levelek stb,/. V.'Károly 

életének tanulmányozását neheziti, hogy egykori világ- 

birodalmának legkülönbözőbb helyein vannak az iratok; 

Igy Madridban, Simancasban, Brüsszelben, Bécsben stb. 

Munkánk során fölhasználtuk az ismert forráskiad-

ványokat: Gévay3 , Lanz4 , Charriére 5 , Ganchard6  munkáit. 

De a látszólag bőséges forrásanyag kapcsán hadd idézzük 

Csánki Dezsőt, aki a Levéltári Közlemények beköszöntő-

jében /1925.p.2./ azt mondja "... a XVI-XVII századból 

- melyre nézve a hazai és külföldi, főleg a , bécsi levél-

tárakban a politikai és kulturális élet bő forrásai fa-

kadnak - csak igen válogatva és ötletszerűleg tettünk 

közléseket." Sajnos ez a helyzet azóta seligen változott. 

Igen fontos segítséget jelentett az MTA Történélmi 

Bizottságának a múlt században elkezdett, a külföldi le-

véltárak magyar vonatkozású forrásainak összegyűjtésére 

inditott kutatások nyomán keletkezett másolatanyag. Tud-

juk, hogy ezt a munkát először az 1848-49-es szabadság-

harc után külföldre került emigránsok végezték. Igy ke-

rült sor az itáliai? , /Vdpoly, Firenze, Velence stb., / a 



londoni8 .és a brüsszel i~ levéltárak átvizsgálására.  

Később a Történelmi Bizottság külföldi levéltárakat is  

fölkért a másolásra. Csak sajnálni tudjuk, hogy á bé-

csi anyag lemásolására nem került sor - azzal az akkor  

valóban kézenfekvő indokkal, hagy azokhoz bárki köny-

nyen hozzáférhet. A  különbözó.archivumokból kapott má-

solatok regesztáit óváry Lipót tette közzé. 10  ., . máso-

lati példányok ma az MTA Könyvtára 'Kézirattárában ta-

lálhatók,.országonként csoportositva. 11  

Külön kell szólnunk az idáig nem emlitett s főként  

alig használt spanyolforrásanyagról. Ezekről történt  

mér hiradás a magyar szakközönség részére, de nem sok  

eredménnyel.12  Spanyolországban a Katolikus Királyok a-

lett az állami bürokrácia nagy fejlődésnek indult. A  
tartományokra tagolt országban különös fontossága volt,  

hogy legalább 'a király által kibocsájtott iratokat meg-

őrizzék. Ezért rendelte el Aragóniai Ferdinánd 1509-  

ben, hogy a koronára vonatkozó minden iratot őrizzenek  

egyhelyen. 13  Károly uralkodása alatt pedig egy egész  

birodalom - hihetetlen méretű iratanyagát kellett ke-  

zelni, nyilvántartani. Nem véletlen tehát, hogy  V. Ká-

roly jelöli  ki Simancas várát a királyi archivum cél-

jára, s vitet oda minden iroményt 1543-45 között. Si  

mancas abban az időben jött létre, amikor a spanyol  

kormányzási rendszer  kezdett  differenciálódni és főleg  



az Államtanács fejlődni. Ez a vár szolgál otthonul ma 

is a spanyol nemzeti archivum számára. A spanyol büra-

Akratikus rendszer igen fejlett volt - igy az általa 

termelt  iratanyag is hatalmas és szerteágazó. Mivel a . 

XVI. században Spanyolország érdekeltségi köre messze 

túlnyúlik az Ibériai félszigeten, igy az iratok is össz-  

európai jelentőséggel birnak. Szittyay beszámolója sze-

rint az 52 teremben Összesen mintegy 33 millió iratot 

őriznek /Bo 000 kötegben/ és ennek sajnos alig egy ötö-

de rendezett. De még az átnézett anyag is igen bonyo-

lult rendszerben található. 14  

A források egyik fontos tipusa a "carte", a követ- 

jelentés. Sok tekintetbén hasonlit ez a velencei követ-

jelentésekre. A carták értékét csak növeli, hogy  a kö-

vetek saját személye nagyobb teret kap bennük, és sze-

mélyes tevékenységük megismerése révén teljesebb képet 

nyerünk. Ezekre adták az Államtanács részéről az utasi-

tásokat. /los iustruciones/ és a válaszokat /los despa-

chos/. A "consulta" az ügyekről írásban készült jelen-

tés a király számára, szintén fontos  forrásunk. Végül 

mellékletként fordul elő az "aviso", amely  különösen a 

török hadrendre nézve fontos forrás. 15  A követek jelen-

tései közül igen fontosak a Bécsben, Velencében, Konc- 

° stantinápolyban, Rómában és Párizsban állomásozó diplo-

matákéi. /Ez utóbbiak jelentéseit .a napóleoni háborúk 
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idején Párizsba vitt ,ék. 16/ A felsorolt források mind-

egyike igen sok magyar vonatkozást tartalmaz a XVI. szá-

zadban. 

A simancasi anyagból a MTA. Történelmi Bizottsága 

szintén szerzett be másolatokat, 1873-74-ben és 1889-

ben. Spanyol levéltéri alkalmazott készitette a másola-

tokat, amelyek ma az MTA Könyvtára Kézirattárában talál-

hatók. 17  Ezekről is készültek regeszták, Óváry feldolgo-

zásában. 18  De ezek sok esetben a többoldalas iratoknak 

szükségszerűen csak töredékét tartalmazzák. A kéziratos 

másolatok tanulmányozása pedig azért nehéz - főleg a la-

tin nyelvűeké, mert rendkivül sok az elirás, a félreér-

tés, ezért több esetben egyszerűen érthetetlen az irat. 

Mindezek arra figyelmeztetnek, hogy az anyagot eredeti-

ben kell tanulmányozni. Ezt indokolja az is, hogy a máso-

latban sokszor a számunkra legfontosabb időszakban igen 

komoly hiányok tapasztalhatók. /P1. 154o elejétől 1541 

végéig, vagy 1543-1551 közti időre alig tartalmaz anya-

got/. Az eseményeket ismerve egészen biztos, hogy kell i-

ratoknak lenni. Megerősiti e föltevést az is, amit Szity-

tyay az 192o-as években Simancae állapotának rendezetlen-

ségéről, illetve áttekinthetetlenségéről irt. A spanyol-

országi kutatások fontosságát alátámasztja Lukinich Im-

re is, aki elmondja, hogy mind Barcelonában /az Archivo 

General de la Corona De Aragon`mind Madridban a Biblio- 



teca Nacionalebán találhatók értékes magyar vonatkozá-

sú kéziratok. 19  

A velencei, római, bécsi, spanyol követek jelenté-

seinek egy része megtalálható az Országos Levéltárban. 2°  

Hogy mennyire jelentősek a simancasi iratok azt jelzi 

az is, hogy a lengyel történeti vönatkozásokat össze-

gyűjtő és kiadó sorozat, az Elements ad Fontium Editi- 

ones amely 196o-ban indult ás több mint húsz kötete je-

lent meg, amelyből 6 kötet /a VIII., IX., XII., XV., 

XVI., és XIX./ tartalmazza az 1514-162o közti időszak 

132o db.  lengyel vonatkozású simancasi iratát. 21  Ezek 

sok magyar vonatkozást is  rejtenek, de nagyobb részük 

egyezik az Óváry által regesztumban közölt anyaggal. Né-

hány igen értékes részt viszont mint eddig ismeretlent, 

mi is fölhasználtunk. A hivatkozás során az MTA másolat-

anyagánál ugyanazt az eredeti hivatkozási számot . hász-

néljuk /Estadó legajo ... folio .../ mint a fenti ki-

advány. 

Ugy érezzük, a magyar történelem spanyol forrás-

anyagának mielőbbi "Feltalálása" elengedhetetlen ténye-

ző XVI. századi Magyarország kérdéseinek jobb megismeré-

séhez. Annál is inkább, mert .mienknél jóval több hazai 

forrással rendelkező országok kutatói ezt mér régóta 

megteszik. 22 	 . 
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I. fejezet 

14o2 szeptemberében Zsigmond kölcsönös örökösödé-

si szerződést kötött Habsburg Alberttal.  .E  szerződés 

alapján került trónra Albert 1437 végén, és ezzel meg- 

kezdődött Magyarországon a Habsburg uralom, amely ha 

meg is szakadt egy-egy időre /144o-44, 1458-1526/ mint 

tényleges erő újra és újra föltűnik a magyar politiké-

ban.. Mátyás 1463-as megállapodása III. Frigyessel ismé- 

telten megerősitette a Habsburgoktránöráklését, és biz-

tositotta nakik a magyar királyi cimet. Az 1491-es po-

zsonyi béke ezt megismételte, és ugyanezt tette az 1515 

ös házassági szerződés is. 	' 

Uj jelenség, viszont, hogy 1490-től kezdve a Nabs-

burgoknak a magyar trón megszerzése érdekében tett igé- 

retei között állandóan ott szerepelt a török elleni hát-

bon"  gondolata, - természetesen a ceászér által vezetett 

sereggel  végrehajtva. Igaz ez Miksa uralkodására, jól-

lehet tudjuk, hogy 'egyetlen konkrét lépést sem tett a 

török ellen. Ami a lényeges okokat jelentette a  Habs-

burg  háznak Magyarország megszerzésére, azokat Miksa 

többször is, elég nyilta.n hangoztatta: 1510 március i-

án &)birodalmi gyűlésen beszédében arról szólt, még a ' 

harctól sem riad vissza, hogy Magyarországra az örökö-

södési jogot biztositsa, és igy, ha a magyar király fiú 

örökös nélkül hal meg, akkor az övék lesz Magyarország, 



amely a német birodalmat meg fogja védelmezni a török 

alien. 25  Vagyis a dinasztikus érdekeltség az elsődle- 

gee. 

Néhány hónappal  később pedig Spanyolországban le-

vő követeinek még nyiltabban fogalmazott: "Maga  ez az 

ország pedig, amelyhez Csehország, Morvaország és Szi-

lézia is hozzá van csatolva, nem áll hátróbb egy másik 

országnál, emberben, lóban, és mindennemű élelmiszerek-

ben gazdagabb,mint bármely más tartomány és igen alkal-

mas arra, hogy általa a török ellen nagy dolgokat vi-

gyenek végbe. 24  

Miksa másik célja Magyarország bevonása a Velence 

elleni háborüba. Cuspinianus, a császár követe irja 

151o. november 16-én: "Követségbe mentem a magyar ki-

rályhoz, hogy létrehozzam a Velence elleni szövetséget 

..." Miksa ped .ig.a már emlitett augusztus 5-i levelében 

még azt is kifejtette, hogy ha Magyarország a Velence 

elleni háborúban elfoglalná Dalmáciát, akkor Magyaror-

szág megszerzése esetén a Habsburg ház közvetlen kapcso-

latot teremthetne a tengeren át Nápollyal. 25  

Ha arra gondolunk, ho gy a  Habsburgok csak a bur-

gundiai örökség révén léptek elő a XV. század utolsó 

harmadában„, európai jelentőségű tényezővé, akkor megért- 

jük a magyar-cseh korona iránti szivós és csillapitha-

tatlan vágyakozást. Ebben az európai méretű birtokszer- 
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zési versengésben a legkülönbözőbb erők váltak időről-

időre baráttá vagy ellenséggé. A magyar-cseh koronáért 

Miksa a  lengyel Jagelló-házzal vetélkedett. A pilla-

natnyi külső és magyarországi belső erőviszonyok  hatá-

rozták meg a politikai döntéseket. Miksa minden alkal- 

mat megragadott, hogy befolyását és segitőkészségét Ma-

gyarország iránt kifejezze /különösen ha igérni kellett/. 

Igy 1515 februárjában a X. Leb, Miksa, Aragóniai Fer-

dinánd ős a Oati=latull herceg között létrejött szerződés-

ben leszögezték: Megtörténhet, hogy a török veszélytől 

fenyegetett területeket a hitetlenek támadása éri és Ma-

gyarország, amely annyira a török torkában fekszik, a 

török támadásnak lesz kitéve; s. mivel ebben az évben 

belső háborútól szenved és annyira rossz állapotban van, 

hogy aligha állhat ellen.  A .  szövetségesek megállapod-

tak, és, megigérték, hogy Magyarország királyának a le-

hetőség szerint segitséget küldének /pénzbelit, eset-

leg katónait is, 26 	 . 

A Dózsa féle fölkelés leverése révén az egyértel-

műen lengyel párti Szapolyai helyzete igen megerősödött. 

Ennek ellensúlyozásaként hozták tető alá a Habsburg-

Jagelló házassági szerződést, amely Miksának és utóda-

inak trónöröklését /már ki tudja hányadszor/ biztosi-

totta. Mivel Miksa  fia,  Fülöp mér 1496-ban a spanyol 

király lányával, Johannával házasodott össze, lányát 
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pedig a spanyol király fia, Juan vette el, igy az 1515- 

ös szerződésben csak az unokák, Ferdinánd és Károly'jö- 

hettek számitásba. A hármas szerződés /Miksa, Ulászló, 

Zsigmond/ azonban még egy negyedik tényező létét is tiik-

rözie, nevezetesen a dél-német kereskedőházak legerős-

sebbikének, a rugger háznak erejét. . . A császár szivós föl-

lépése mögött észre kell vennünk a tiroli rézbányák.fö-

lőtt rendelkező Fuggereknek az Észak-Magyarországon lévő 

rézbányák megszerzésére tett lépését. 27  Kapcsolataik a 

Thurz6 család révén már az 149o-es évek óta idefűzték fi-

ket, de a családi szálak helyett most politikai úton is 

biztositani kivánták befolyásukat. A  bécsi kongresszus 

jól mutatta a politikai hatalom és Dél-német kereskedel- 

mi tőke összefonódását. A Fuggerek befolyása az általunk 

vizsgált korban meg is maradt, /ha a magyarországi bé- 

nyákra nem is, de Károlyra és Ferdinándra igent/. 

Miksa a magyar trón megszerzése érdekében vetette 

föl a török kérdést a birodalmi gyűlésen is. Először az 

1518-as ülésen hangzott el a.fölszólitás a rendekhez. 

A török elleni segély /)ürkenhilfe/ ettől kezdve szin-

te valamennyi birodalmi gyűlés állandó napirendi témája 

lett. Sajnos, mér 1518-t61, kezdve együtt került napi-

rendre a vallás megreformálásának szükségességével. A 

császárral szembenálló rendek a török elleni segélyt 

rendre vallási engedményekhez kötötték, és igy tényle- 
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ges eredményt alig értek el. Az 1518-as  birodalmi gyú- 

lés is adó megszavazásával ért véget, de határozatai 

papiron maradtak. 28  

1519-ben meghalt Miksa császár. A Megüresedett 

császári trónért két jelölt indult harcba, de egész 

Európa megmozdult; egyik fele Habsburg Károly, a másik 

fele Valois Ferenc jelöltsége mellett. A császárválasz-

tás még inkább napvilágra hozta az európai országok kö-

zött dúld ellentéteket. I. Ferenc elődeitől egy terüle-

tileg viszonylag egységes, központositott államot örö-

költ. /XT. Lajos alatt, 1481-ben megszerezték Provence-t, 

1491-ben a Bretagne-i hercegséget csatolták Franciaor-

szághoz, csak Calais és környéke maradt angol kézen. 

Burgundia nagy része pedig már 1477 óta Franciaország-

hoz tartozott/A  Viszont Ferenc számára létkérdés volt, 

hogy a Habsburg dinasztia területe ne fogja körül or-

szágát. 

Vele szemben lépett föl Habsburg Károly, spanyol 

király. A fiatal uralkodó Burgundiéban nevelkedett, és 

a burgundi nevelők tanitásain, a Habsburg család tör-

ténetén túljutva lassan kialakult benne jövendő Tél- 

adatának tudata: . a családi tradiciók folytatójaként nagy 

uralkodóvá lenni, ős a keresztény hit védelmezőjeként a 

hitetlenek ellen harcolni. AragóniaiFerdinánd halálakor 

6 lett a spanyol király /1516/. A spanyol udvarban ne- 
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velkedett, és eredetileg a spanyol trónra szánt öccsé-

nek, Ferdinándnak ezt el kellett tűrnie. Pedig Károlyt 

Spanyolországban nem szerették. Nemcsak azért, mert 

zárkózott természete volt, mert nem tudott spanyolul, 

hanem azért, mert az idegen burgundit látták benne, a-

ki a spanyol államok rendi alkotmányait nem tartja majd 

tiszteletben .  Két évvel később pedig okkal aggódhattak, 

hogy mint leendő .$ római császár hatalmas területekre 

tesz szert, és emmiatt Spanyolországot elhanyagolja. Két-

ségtelen, hogy Károly egész uralkodáséra ez a két ténye- 

ző, a burgundi neveltetés és a spanyol örökség gyako-

rolt döntő befolyást. Viszont Aragóniai Ferdinánd kife- _ 
jezetten ellenezte, hogy Spanyolország és Dél-Itália 

Burgundiéval akárcsak perszonálunióba is kerüljön. Ezért 

akarta .ő eredetileg Ferdinándot spanyol királynak. Ugy 

gondolta, hogy Spanyolország és Dél-Itália együtt olyan 

erő, amit a további területek csak gyöngitenének. 29  Ká-

roly viszont megvolt győződve, hogy Spanyolország nél-

kül mint császár nem tudná feladatát ellátni. 

Valóban, Károly spanyol királyságának első évei a  

rendekkel való huzavonában teltek el. Kezdődött azzal, 

hogy Károly csak egy év múlva, 1517 őszén érkezett a  Pi-

reneusi félszigetre és egész kíséretét burgundiak alkot-

ták. Spanyolország ekkor Kasztiliából és Aragóniából 

állt: Aragóniához tartozott Szicilia, Nápoly, Szardinia 
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és a Baleéri szigetek, valamint az 1512-ben hozzácsa-

tolt Navarra. Kasztilia révén pedig ura lett az újvilá-

gi gyarmatoknak. Az  egyes  területek lakói nem kedvelték 

egymást; jellemző az a navárrai felfogás, miszerint in-

kább legyen a pamplónai vár parancsnoka egy törők, mint 

egy aragóniai. 3o  Károly későbbi föllépése a francia ki-

rély ellen azt is jelentette, hogy az addig francia ba- ' 

rát kasztíliai és vallon nemességet szintén Ferenc el-

len kellett hangolni. 31  Nehézséget okozott az is, hogy á 

spanyol rendek újra meg újra Károly elődeit, a Katolikus 

Királyokat idézték. Izabella királynő testamentumában 

Afrika meghóditására is a hitetlenek elleni harcra szó 

litotta fe132  Aragóniai Ferdinánd pedig az egyház védel-

mére és a mórok elleni harcra hivta fel figyelmét. 33  

Mindezek ellenére Károly habozás nélkül föllépett 

az 1519-es császárválasztáson. Hogy jelölése nem váltott 

ki osztatlan sikert, azt nemcsak a Habsburg ház nagyszá-

mú ellenségeinek azonnali reakciója mutatta, de még a 

Családon belül is akadt olyan józan hang, amily ennek a 

törekvésnek ellent  mondott. Ausztriai Margit javasolta, 

hogy inkább Ferdinándot válasszák császárrá, mert őt 

jobban elfogadják a rendek. Károly válasza éles és ha-

tározott. Egyrészt saját - személyének isten általi kije- 

löltségét hangsúlyozta és hozzátette: nemcsak megőrzi, 

de jelentősen gyarapitani is fogja a birodalmat, és bé- 
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két,nyugalmat biztosit az egész kereszténységnek, 

fenntartva és megerősitve a katolikus hitet. A tapasz-

talat azt mutatta, hogy még az oly Ügyes uralkodó is, 

mint Miksa császár, állandóan bajba volt a birodalom 

védelmével. De 6 /Károly/ hatalmas királysága és gaz-

dagsága birtokában el fogja érni, hogy a császárság 

többi fejedelme neki engedelmeskedjék és legyőzi a hit 

ellenségeit. Másrészt megjegyezte, hogy Ferdinánd győn-

gesége folytán nem is felelne meg az imperátori méltó-

ság iránti elvárásoknak. Viszont megígérte, ha császár 

lesz, közbenjár, hogy Ferdinándot római királlyá vá- 

lasszák. 34  

Tudjuk, hogy végül Károly lett a győztes. Ebben 

közrejátszott az is, hogy Ferenc túlságosan hangoztat-

ta energikus egyéniségét, hadvezéri érdemeit. Az sem 

használt neki, hogy a pápa túlzottan melegen támogatta, 

Németországban pedig a pápaellenes hangulat elég erős 

volt. De a döntő tényezőt a Fuggerek Károly melletti ki-

állása jelentette. Ez csak folytatását jelentette a már 

hagyományos Habsburg-Fugger kapcsolatnak, és lehetővé 

tette, hogy a Fuggerek Spanyolorézág kincseihez is hoz-

zájussanak. A császárválasztáshoz Magyarország is hozzá- 

járult, eléggé közvetlen módon. A magyar nevelőkkel kö- 

rülvett 13 éves II. . Lajos, mint cseh király maga  is  vá-

lasztófejedelem volt. I. Ferenc fölkérte a lengyel ki- 
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rályt, hogy Lajos egyik gyámjaként, birja rá a királyt, 

hogy rá szavazzon. Lajosnaic pedig a francia követek a 

navarrai király lányát igérték feleségül. Próbálták föl-

eleveniteni a rokonságot is, Lajos anyja révén. A Habs-

burgok nyugtalanul figyelték ezys André de Burgo-t 

küldték követségbe, hogy nyerje meg Brandenburgi Győr- 

gyöt és Bornemissza Jánost. Végül Károly Cuspinianust 

menesztette Lajoshoz, és ekkor megigérték, hogy a király 

Károlyra fog szavazni. 35  Más kérdés, hogy a tanácsadók 

ilyen döntésében mennyi szerepe volta Fuggerek közis- 

merten jelentős magyarországi befolyásának. 

1519-ben téhát Sároly császárrá választása révén 

a hatalmas örökség egyetlen kézbe kerül. Apjától örökől-

te Burgundit, anyja révén Aragóniát, Kasztiliát, a ná-

poly-sziciliai királyságot, az észak-afrikai és az ame-

rikai gyarmatokat. Nagyapjától, Miksától pedig Tirolt,, 

Dél-Németországot, az osztrák főhercegséget, és az ehhez 

kapcsolódó magyar-cseh trónöröklést. Jellemző, hogy 1519. 

február 5-én /Miksá halála után/ Károly az innsbrucki 

kormányzósághoz fordult véleményért, hogy viselheti-e a 

Magyarország, Horvátország, Szlovénia királya cimet. 36  

/A pozsonyi  béke ezt egyébként lehetővé  tette számára/,t  

A hatalmas birodalmat azonban semmiféle közös vo-

nés nem kötötte össze. Földrajzilag távol voltak egymás-

tól, több nyelven beszéltek. Politikai-gazdasági fej- 
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lettségük, érdekeltségük 'iá teljesen más volt. Közös 

kormányzati szerv, közös törvény, vagy azonos pénznem 

nem létezett. Csak egy fiatal, de lelkes uralkodó, aki- 

nek szeme előtt a hajdani nagy ősök, Justiniánus és 

Nagy Károly birodalma lebegett. Tapasztalatként ott volt  

Miksa példája, aki alárendelt, kiszolgáltatott szerepet 

játszott a birodalomban, hiszen a fejedelmek nem enge-

delmeskedtek a császárnak. Károly mint császár megpró- 

bált elődei példájából okulni. Csak abban tévedett, hogy 

azok az uralkodók nem személyiségük fogyatékossága mi-

att, hanem a német birodalom széttagoltsága, az egyes 

fejedelmek befolyása miatt szenvedtek ismételten kudar-

cot 

A császár teljesen új, önálló politikára nem is gon-

dolhatott. A birodalmat úgy örökölte, s vele együtt a 

problémák sokaságát. Az itáliai háborúkat, a magyar-cseh 

öröklést, a török kérdést. Elsőként megteremti burgundi  

hivatalnokokkal, burgundi  mintára, = az Államtanácsot. 

Ebben vannak spanyol, itáliai és burgundi  ügyekkel fog-

lalkozó tanácsosok. Ennek az államszervezetnek a lénye-

ge az államhatalmi ágak magoszlásában és a polgári szak-

értők alkalmazásában rejlett.- De minden fontosabb dön- ,  

tés Károlyhoz futott be. A régi császári kancellária to-

vább működött, de pusztán adminisztrativ ügyeket inté-

zett, politikaiakat nem. Az Államtanács - ás ezt hang- 
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súlyozzuk, mintegy magántanácsként múköddtt a császár 

mellett. Az egész bürokratikus rendszernek 1518-153o 

között a piemonti Gattinara volt a lelke. Tőle eredt 

az elképzelés, hogy a birodalom két nagy részét elvá- 

lasztó Itáliát meg kell hóditani, s ott berendezni a bi- 

rodalom fővárosát. Itália mellett szólt az is, hogy p1: 

Milánóból egyaránt könnyen el lehetett érni Génovét, Ti-

rolt és• Eranche-Comtét. 

Az Államtanács Spanyolországban jól megfért a Ka-

tolikus Károlyok alatt létrehozott bürokratikus appará= 

tussal, és azt csak kis mértékben kellett tökéletesite-

ni.  Az egyes országokba Károly helytartókat nevezett ki. 

Ezek gyakran saját családja tagjai közül kerültek ki, 

igy Németalföldön Ausztriai Margit, majd Magyarországi 

Mária, Németországban pedig Ferdinánd. Ők is alá voltak 

rendelve a császárnak, a legtöbb tisztség eldöntésében 

Károly határozott. Találóan fogalmaz Koenigsberger: Ká- 

roly birodalma szervezett állam helyett inkább egy  XVI.  

századi kereskedőházhoz hasonlit, amelynek különböző 

országokban .fiókvállalatai vannak, családtagokkal az é- 

len, akikne k . ebből a tisztaégből igen nagy hasznuk van. 37  

A császár háborúira állandóan kellett a pénz. Emiatt 

az adók uralkodása alatt nőttön nőttek. Az egyes népek 

ha a császárt nem is, a helytartókat gyűlölték. Ez is 

elősegitette, . hogy a helyi érdekek mindenütt uralkodóak 
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maradtak. A birodalmi szolidaritás soha nem fejlődött . 

odáig, hogy tényleg politikai erővé válhatott volna. 

Ennek legelső megnyilvánulása éppen Kasztiliában figyel-

hető meg. Az 152o-ban összeülő Cortes ülésén Károly meg-

próbálta elhitetni a rendekkel, hogy a császárrá válasz-

tás nem jelenti a spanyol érdekek csökkenését, ellenke-

zőleg a spanyol dicsőség növelését eredményezi, mert 6 

csak a katolikus hit védelmében vállalta ezt a tisztsé-

get. A rendek viszont követelték, hogy bocsássa el ide-

gen tanácsadóit és sérelmeiket orvosolja. Nem akarták, 

hogy Spanyolország, ezen belül is Kasztilia érdekeit a- 

láveesék a birodalom — számukra másodrendű - érdekeinek. 

A kasztíliai városok pedig féltek, hogy az állam bevéte-

lei  nem helyben, hanem a birodalom céljaira kerülnek föl-

használásra. 38  

A sok belső ellentét azonban eltörpült a külső el-

lenség nagy számához képest. Leszögezhetjük, hogy Euró-

pában nem volt olyan hatalom, amelyik a Habsburgok ha-

talmának ily mértéktelen megnövekedését jó szemmel néz-

te volna. Leginkább szorongatott helyzetbe Franciaor-

szág került, hisz a birodalom most teljesen körülkeri-

tette. 	 s. I. Ferenc célja tehát az volt, hogy 

a bekeritést megszüntesse. Erre legalkalmasabb pontként 

Észak-Itália kívánkozott. Ez magyarázza az itáliai há-

borúk kiújulásét a két uralkodó között. Mivel pedig Fran- 
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ciaország nem tudott  kellő  erőt fölvonultatni a hatal-

mas erőforrásokkal rendelkező birodalommal szemben, 

kénytelen volt olyan kiterjedt diplomáciai játékba kez-

deni, ami azelőtt teljesen elképzelhetetlen volt. Azt 

mondhatjuk, hogy az alakulóban lévő modern francia ál-

lam saját érdekeit a legmesszebbmenően szemmel tartva 

szövetkezett mindenkivel, aki a császárnak ellensége, 

/a törökkel, a protestáns német fejedelmekkel, a pápá-

val, más itáliai államokkal, Velencével, $zapolyaival 

stb/. 	 . 

Kétségtelen tény viszont, hogy Károly rendelkezett 

ezidőben Európa legkorszerűbb és legerősebb hadseregé- .. 

vel. Igen jó a tlzérség,'és nagyon erős a gyalogság '. A 

lovasság csak alárendelt szerepet játszott. Az 153o-as 

évekre alakul ki a hires és félelmetes harci forma a 

"tercio" amelynek hirét hamarosan egész Európa ismerte. 

Ez nem egyéb, mint különböző fegyvernemek hatékony 

együttműködése. Egy-egy ilyen egység /tercio/ 3.00o em-

berből állt, s nevét onnan kapta, hogy  háromféle fegy-

vernemet tartalmazott: 15oo lándzsást, l000 karddal el-

látott gyalogost és 5oo muskétást. Igen mozgékony egy-

ség volt ez. A lándzsások négyszög alakban támadtak és 

a kézitusában meglepetésként hatott, ha a négyszög kö-

zepéből hirtelen kibontakozott a karddal ellátott gya-

logosok támadása. A tercio ezétverését,nehezitette az 
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5oo muskétás és ez ágyuk támogatása. 39  Ezek a katonák 

igen fegyelmezettek voltak, és tegyük hozzá, hogy a re-

conquista 500 éve alatt fölhalmozódott spanyol katonai 

tapasztalat sem volt lebecsülendő tényező. 

Viszont Károly nem törődött a hajóhaddal. Kaezti-

lia központú uralma miatt még ■?iejlett katalán hajózás 
is elsorvadt lassan. Károly pedig fölbérelte Area Do-

ria génovai, .hajóit. Károlynak nem is lett saját hajóha- 

da később sem. Nem elhanyagolható tényező, hogy a hajó-

épitéshez szükséges fa beszerzése Károly számára komoly 

nehézségekbe ütközött volna. A király által támogatott 

Mesta, kiváltságai révén szabadon ténykedett az orszg -

ban. A hatalmas juhnyájak. lelegelték a veteményt és 

tönkretették az erdőket is.  Majd  csak II. Fülöp volt az, 

aki az Armada életrehivásával megteremtette a spanyol 

flottát. 

A hadügyek méginkább megvilágitjék Károly uralko-

dásának legnagyobb problémáját, az állandó pénzügyi za- 

varokat - amely végül is a csődhöz vezetett. A pénzhi-

ány oka az, hogy Károlynak mint császárnak önálló jöve-

delmei nem voltak. Ezért, /nagyapja, Miksa példáját kö-

vetve/ gyakran a bankárok kölcsöneivel eegitette ki  ma-

gát. 1492-ben Spanyolországból kiflizték a zsidókat. Ez-

zel az ország megfosztotta magát attól az egyetlen erő-

től, amely potenciálisan alkalmas lett volna a király 
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politikájának támogatására. A spanyol :  gazdasági élet-, 

ben  is idegen házak vették át az irányitást. , Károllyal 

megjelennek a Fuggerek. 1524-től ők intézték a király 

irányitása alá tartozó 3 nagy egyházi lovagrend /az Al-

cantara, a Santiago és a Calatrava/ jövedelmeinek b 

szedését. 4o  Igy kerültek a  kezükbe á guadalcanali e . 

züstbányák és az almadéni higanybányák. Majd őket kö-

vették a Welserek, akik a gyarmatok jövedelmeiből pró-

báltak profitálni. 

1528-ban  Andrea Doria és flottájának átállásával 

a génovaiak szerepe megnő  Károly életében. Az 133o-a$ 

években törnek  előre a génovai bankárok, a Paliavicini, 

Spinola, Grimaldi házak. Az  ó támogatásuk nélkül elkép-

zelhetetlen lett volna Andrea Doria sikeres földközi 

tengeri működése. 

Mindezeket összegezve azt mondhatjuk, hogy Károly 

uralmát eleve meghatározta annak Spanyolországra ala-

pozottsága. A burgund-spanyol kormányzati rendszer egy 

ideig áthidalhatta az ellentmondásokat, de negatív kö-

vetkezményeik hamarosan kiütköztek. Károsan hatott a 

birodalmi politika magára Spanyolországra is, hiszen a 

túlzott politikai-pénzügyi elvárások a spanyol gazdaeé- 

gi élet saját fejlődését megakasztották, és az ország 

erejét messze a lehetőségeken túl használták. Ráadásul 

a központi kormányzat mellett mindenütt megmaradt a he- 
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lyi'rendek hatalma. z egyes tartományokat saját alk6t-

ményuk szerint kormányozták, külön adórendszerük volt . 

stb. Joggal mondta Marx: "... a  Spanyolországi abszo-

lut monarchia csak felszinesen hasonló az Európában el-

terjedt abszolut monarchiákhoz és inkább az ázsiai kor-

mány formákkal állitható egysorba". 41  

A XVI. század a modern európai államok kialakulá-

sának ideje. Károly birodalma a Habsburg Örökség révén 

oly területeket egyesített, amelyek némelyike éppen e-

zen évtizedekben tette első lépéseit területi-gazdasági 

viszonyainak állandósitására, vagy éppen növelésére. 

Külpolitikai téren a Balkán é.s a Földközi tenger fe16' 

örök támadása bonyolitotta a helyzetet. Ideológiai 

téren pedig a reformáció állitotta szembe a frontokat 

Magyarország tragédiája abban rejlet , hogy a Ja-

gellók uralkodása alatt az orszég belső erői meggyen-

gültek, a bárók szabad garázdálkodása a központi hatal-

nat lezüllesztette, és hogy mindez e gybeesett az euró-

pai helyzet már jelzett változásaival. Igy történt, 

hogy 152E-tál Magyarország egyrészt a török elleni véde-

kezés, másrészt a magyar trónbirtoklás /egymástól alig-

ha elválasztható/ közüggyé válása révén belesodródott 

az európai politikai forgatagba, ahol is a résztvevők, 

/ a  pápa, a császár, a szultán, Velence, a francia, a 

lengyel, az angol stb. király és a német fejedelmek / 
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sokszor pillanatnyi érdekeik szerint foglaltak állást 

hazánk mellett vagy éppen ellene. 
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II.. fejezet 

Középkori felfogás szerint a császár feladata a 

birodalom, . tágabb értelemben az egész kereszténység vé-

delme és a hitetlenek elleni harc. , Magyarország 1515 

óta az örökösödési szerződés révén de jure, 1526-tól 

pedig de facto is a birodalomhoz tartozott. V. Károly 

és Magyarország kapcsolatának vizsgálatakor föltétle-

nül tisztázandó kérdés, hogyan vélekedett Károly az e-

gyetemes keresztény monarchiáról, és mennyiben befolyá-

solta tetteiben az erről vallott véleménye. 

A XIV. században Dante vetette föl az egyetemes 

kereszténység gondolatát, amely egyetemes, egésznek 

súlypontja Itália lett volna. Fő szándéka ezzel a szét-

tagolt Észak-Itália egyesitése volt. Dante Arisztote-

lész tételét fogalmazta Újra, belekeverve a görög és 

korai keresztény római elemeket is. Az 1310-13 között 

készült "De Monarchia"-ban sürgette az egyetlen euró-

pai monarchia megteremtését, amely magába foglalná a 

keresztény országokat. Arisztotelész szerint az ember 

'természetét  tekintve közösségi lény, nem elszigetelt e- 

gyéniség. Erre épitett Dante, ugyanakkor átvette Aqui- 
LL 

 

néni Szt. Tamás "tranquilíitas" fogalmát, amelyet meg- 

tett az egyetemes állam alapjává. A legmegfelelőbb ál-

lamforménak a morrchíát tartotta. Az egyetemes monare-

chia lehetővé tenné az európai béke megteremtését, mert 
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elég ereje volna, hogy az ellene vétőket sikeresen le-

küzdje. A közösséget mindig a  kis államok veszélyeztet-

ték. Mindezeknek megoldását adja az új, egyetlen él- .. 

lam, amely nincs lekötve, a belsőviszályokkal, igy fő  

feladata, hogy az egész közösség jólétének elérésére  

törekedjen. Az uralkodó .  pedig pártatlan és elfogulatlan  

mindenki iránt. 42  

Az 6.gondolatát fejlesztette tovább kordnak .i 

gényei szerint  Nicolaus Cusanus. A nagy . skizma idején  

mielőbb szerette volna az egyházon belüli szakadást meg-

szüntetni.(   

Cusanus úgy vélte, hogy az  

egyház és a kereszténység egységének helyreéllitására ,... 

csak a császár képes. Az ő feladata a rend megőrzése ., a  

hit védelmezése a pogányok és eretnekek ellen.4 3  Erre  

vonatkozó tételeit 1432-ben irt  "De  Concordantia Catho-

li~a" cimti művében fejtette ki. 'A .pápa csak az egyhá-

zért felelős a világi dolgok a császárra tartoznak. Cu-  

sanus a császári méltóságot azért is jónak .  tartotta,  

mert a választási alapon betöltött tisztségben nagyobb  

biztonságot látott mint az örökléses utódlásban. Éppen  

a választás révén a császár hatalma abszolut. 44'De a bá-  

zeli zsinat /1431-47/ vitái, ahol az egyes országok sa-

jtit érdekeik szerint alkudoztak, szétoszlatták reménye- 

it.  



29 - 

A XV. századi európai fejlemények,  az egyes  orszá-

gok megerősödése,  az egymás elleni viszályok, a pápái 

hatalom csökkenése, az itáliai belviszály és a török 

fokozatos  előretörése láttán érthető, hogy a kiváló hu-

manistá, ,Aene'Sylvio Piocolomini igy kiáltott fel: "... 

Ez egy test fej nélkül, egy köztársaság, törvények és 

előljárók nélkül ... mindegyik államnak saját fejedelme 

van, és mindegyik ' fejedelemnek megvan a maga saját ér-

deke... Ki fogja az angolokkal megszerettetni  a franci-

ákat? Ki egyesiti az aragóniaiakét a génovaiakkalT Ki 

békiti össze 'a németeket a  magyarokkal és a csehekkel? 

... Ha egy sereget vezetsz a török ellen az könnyen le-

győzi, ha nagy sereget, akkor az hamarosan szétzüllik." 45  

Az idézet érdekessége, hogy az egységes monarchia indo-

kaként a törőkre hivatkozik. Mér a XV. században fölve-

tették'a humanisták a  "úniversitasl6hristiana" létreho- 

zását, mint a"török elleni hatásos védekezés kritériu-

ma,  és ezzel több mint egy évszázadig tartó érvelés a-

lapjait teremtették meg. Egyik utolsó fölvillanása ennek 

az elméletnek - nem véletlenül - szintén egy itáliainál, 

Tomaso di Campanel_lánál található. 46  

A . XVI. század elején kettős '• tendencia figyelhető ' 

meg. Egyrészt a központositásban élenjáró országok fo-

kozatosan kialakitják önálló politikájukat,'függetlenit-

ve magukat olyan korábbi tényezőktől is ) mint a pápaság 
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/lásd Franciaórszág és.a gallikán egyház/, és a régi' 

keresztény közösség szabályait'lassan fölváltotta az' 

államérdek. /Ismét csak a francia-török, francia-pro-

testáns szövetséget: emlithetnénk"/„ ,Ezt' fogalmazta meg 

világosan Machiavelli az "Il Principé" -ben.'Nincs:egye-

temes eszme az államok.fölött; minden ország 	ese - 

lekszik, hogy a saját biztonságát és függetlenségét' 

szolgálja. Csak az a.'jó fe jedelem, aki ezeket az.elveket 

követi. A helyes cél szentesiti az eszközt, bármilyen 

legyen is az. 

'Mindezt betetőzte Luther föllépése, aki'az állam 

saját sorsának alakitását szükségelnék tartotta, de hang-

súlyozta az emberi individum fontosságát, és a hit egye- 

tercességét az'egyén felelősségére ruházta. Ezzel végleg 

szétrombolta a keresztény univerzalizmus megválósitásá-' 

nak lehetőségét. 

Á XVI.•század elején figyelhető meg a másik tenden-

cia. ;megjelenése is. _q  török fokozatos előrenyomulása Eu-

rópában, a balkáni államok eleste, a meggyöngült magyar 

állam tehetetlensége, egyre inkább tudatositotta Közép-, : 

Kelet-Európa és az Északi Mediterráneum népeiben, hogy 

a töröknek egyetlen állam nem állhat ellent .' Mivel ezek 

a területek nagyrészt á német-római császárság, vagy an- 

nak érdekeltségéhez tartoztak, szükségszerűen formálódott 

a gondolat, hogy a császártól ős csak tőle' várhatnak áe- 
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gitséget a török ellen. Annsl is inkább, mert a fen- 

tebb vázoltak ellenére is átöröklődött a csőszéri mél-

tósághoz kapcsolódó hajdani hiedelemnek a hitetlenség 

elleni harcra vonatkozó hagyománya. Az igy  ismét köz-

tudatba került "R .espublica Christiana" fogalom  .ezúttal 

azonban sajátos, európai jelleget kap, amely mint fo-

galom a hasonló kulturájú, és sorsukban összetartozó 

népek egységét lett volna hivatott demonstrálni. Vagyis 

ez a török támadés következménye volt Európában. A csá-

szárság a tömegek számára úgy tünt föl ekkor, mint egy 

utolsó lehetőség a békére a kereszténységen belül , és 

a török elleni győzelemre. 	. 

Ezt az újraéledő hiedelmet  használta föl V. Károly 

a saját céljaira. Elmondhatjuk, hogy 8 . az utolsó közép-

kori császár, akinek  a  kereszténység politikai és val-

lási egysége egyrészt megvalósitandó életcél, másrészt 

politikájának gyakorlati kiindulópontja volt. 47  Kétség-

telenül volt oka, hogy azt hihesse, 8t Isten vezérli a 

világmonarchia felé vezető úton. Az örökség révén ölébe 

pottyant hatalmas birodalom láttán joggal gondolhatta, 

hogy az az isteni akarat bizonyitéka. Erre a világbiro-

dalmi hivatásra nevelték 8t születésétől fogva.Nagy Sze-

repe volt ebben a burgundi udvarnak, s az 8t körülvevő 

nevelőknek, közülük i ettőnek: Utrechti Adorjánnak és 

  

a piemonti Mercurio aattinaranak. Ők mélyitették el ben- 
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ne a burgundiai ée a.Habsburg ősök példája nyomán sa- 

ját fontosságának tudatát. A spanyol trónöröklése ró-

vén pedig közvetlen közelbe került a hitetlenek elleni 

harchoz, hisz a Katolikus Királyok személyesen vezet-

ték kUzdelmfiket a mórok ellen. Mint arról már szó volt, 

mind Izabella, mind Aragóniai Ferdinánd végrendeletben 

hagyta meg utódjának, hogy ezt a harcot folytassa. ,A 

"la paz general de cristianos y guerra contra infide-

les". kitétellel 1516-tól Károly szinte naponta szembe 

kerö.lt, 48 erről Utrechti Adorján gondoskodott. Károly 

igen komolyan vette ezt a  feladatot. Akárcsak nagyapja, 

ő,s is jelentősen hozzájárult Spanyolországban az egyház 

megreformálásához. Nemcsak a Katolikus Királyok alatt 

létrejött inquizició elterjedésétől van szó, hanem ar-

ról is, hogy elősegitette a koldulórendek elterjedését . 

éppen a világi papok méltatlan példája nyomán kiala- 

kult rossz vélekedés miatt. Ezídőben honosodott meg az .. 

obszerváns ferencesrendi irányzat a konventuálisok he-

lyett, a. dominikánusok itt dolgozták ki rendjük szabá-

lyait megszigoritó terveiket,  154o-ben pedig innen in-

dult utjára társaival Loyolai Ignác. Mindez egy olyan 

szellemi élet megteremtését szolgálta, amelyet .a világi 

emberek elé mint keresztény ideált lehet állitani. /A 

vallás és a szellemi élet összekapcsolódásában rejlik 

a spanyol egyetemek megszaporodásának magyarázata is. 
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Az egyetemek mint átfogó vallási műveltséget adó intéz-

mények kelték életre./ 

Amikor 1519-ben Károly föllépett a császárválasz-

táson, meg volt győződve, hogy az ellenjelöltként in-

duló Ferencnék nincs sok lehetősége vele szemben, hisz 

ős'Isten választottja. Ezért is tiltakozott oly fölhá-

borodottan, amikor Ausztriai Margit Ferdináríd jelölését 

fölveti. Egy 19 éves, mélyen vallásos, évszázados tra-

dícióktól és személyes ambicióktól áthatott /s a nagy 

akarástól kissé elvakult/ fiatal ember várta türelmet-

lenül az őt - szerinte - természetesen megillető csá-

szári koronát. Az első nyilatkozataiban az egész keresz-

ténységet akarja megvédeni, de gyarapitani is szándé-

kozik azt. Igaz, Spanyolországba visszatérvén már ma-

gyarázkodni kényszerült. Az 152o-ban összehivott corte-

sen úgy próbált érvelni, hogy  a spanyol királyi méltó-

ság mellé a császári cimet csak azért szerezte meg, hogy 

a katolikus hit védelmében, ^ a hitetlenek elleni harc-

ban szélesebb bázisa, nagyobb ereje legyen. Igy majd a 

• spanyol dicsőség is teljesebb lesz. 49  De a spanyol ren-

dek ezt nem akarták belátni. Nagy birodalmának fogyaté-

kot3ságai, az egyes örökségrészek érdekeinek Utközései 

ekkor villantak föl először igazán. fim 1521 áprilisában, 

a wormsi birodalmi gyűlésen Károly már ismét magabiz-

tos. A kereszténységet megvédendő fölajánlja'királysá- 
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gait, birtokait, saját vérét, lelkét és életét is. Né-

hány nappal korábban pedig igy irt a birodalmi gyűlés-

nek: "Nem az én óhajom vagy akaratom, hogy csak egyet- 

len Ur legyen, és ne sok, hanem a Szent Birodalom ha- 

gyományáé. "5o  Ime ismét az "un monarca, un imperiarquna 

espada" elv. Annyit még el kell mondanunk, hogy a fi-

atal császár ezidőben igen erősen Mercurio Gattinara 

befolyása alatt állt, aki viszont az Itália központú 

dantei egyetemes monarchia hive volt. 51  

A cainmuneros fölkelés /152o-21/ komoly intés volt 

Károlynak. A meginduló francia háborúk azonban minden 

erejét lekötötték, a péviai csata nagy katonai- erkölcsi 

sikerét nem tudta kihasználni. Az 1526-os Magyarország 

elleni török támadás révén a birodalom újabb nagy, de 

komoly veszélynek kitett területtel gyarapszik. 1527-

ben a kifizetetlen zsold miatt serege cserben hagyja, s 

a katonáik kifosztják Rómát. A pápa székhelyét a császár 

zsoldosai dúlják föl. S itt hadd mutassunk rá egy rop-

pant fonák dologra. A császárságra, a kereszténység e-

gyesitésére és védelmére pályázó Károly kezdettől  fogva . 

nem tudott megegyezni a pápával. A pápa ugyanis nem túl 

lelkesen nézte a  Habsburg birodalom egyesülősét, a  di-

nasztia hirtelen megerősödését. Még kevésbé tetszett 

neki Károly Milan6 megszerzéséért folytatott harca, mert 

a pápa igy attól tartott - joggal -, hogy Milanót meg- 
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szerezve, 4 Nápolyt is kézbentartó Habsburgok a pápai 

államót bekeritik. A spanyol égyház megreformálása . a 

király irányitása Mellett szintén növelte a VII. Kelep+ 

meri haragját. De a "Sacco di.'Roma" bebizonyította, hogy 

a császár erősebb, és ezt' a pápának is tudomásul kel-

lett venni . 

A keresztény universalizmusről vallott nézetek ek-

kor, 1527-ben igen jelentős támogatást kapnak. Az eu-

rópai humanisták Erasmussal együtt /akinek ekkor igen 

nagy tekintélye volt Európában/ szinté örömujjongásba 

törtek ki Róma kifosztása, és a pápa megaláztatása lát-

tán. A császár egyik titkára, Alfonso de Valdes, maga 

is humanists, heves támadást, intéz VI= Kelemen ellen. 

A pápa fogságba esését mint Isten méltó beintetését te- 

kinti, azért a sok b űnért, amelynek a pápai udvar a szin-

helye volt. 52  A nagy spanyol humanista Luis Vivés igy ir 

Erasmushozt "Krisztus egy rendkivüli alkalmat adott.kó 

runknak, hogy megvalásitsa ideálját, hála a császár nagy 

győzelmének és a pápa fogságba esésének." 53  Arról van 

szó, hogy a humanisták szívesebben látták a császár i-

rányitása alatt megvalósulni ráz egyetemes monarchiát, 

mintsem a pápa vezetése alatt. Ezt kifejezte a humanis- 

ták félelmét is a pápaság ideológiai befolyásától. Eras-

musék hittek a jó császárban, a'Jó egyházban, amelyek ré- 

vén józan eszű, művelt emberek reformokkal rendet terem- 
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tenek a világban. Hittek egy latin egységben, az an-

tik filozófia és az evangélium összeegyeztethetősé-

gében. A humanist/A népszerdségük révén alaposan hozzá- 

járultak az 152o-as évek végén a  császár fölsége alat- 

ti egyetemes monrchia gondolatának elterjesztéséhez. 

Viszont Károly 1529-ben, megkötve a cambray-i bé-

két, kénytelen volt , csészérséga első tiz évének mérle-

gét levonni. Állandóan csatározott, rendszerint győ-

zött is, mégsem lett nagyobb a birodalom szinte semmi-

vel. Az egyetemes monarchia ée a kereszténységen belü-

li béke még elérhetetlenebb távolságra  került,  mint 

1519-ben. Magéra haragitotta a spanyol rendeket, ellen-

tétei voltak Itáliában. Nem lett tartós a béke a fran- 

cia  királlyal  sem, viszont maga ellen forditotta a S-

plit is. A törökkel szemben pedig minden igérete ellen67 

re sem vezetett  hadjáratot. Károlynak  be kellett látni, 

hogy birodalma egyes részei és azok  kormányai saját  te-

rületük parancsoló  államérdekeit  szegezték szembe a 

császári  egyetemes üggyel. Ezalatt az évtized alatt 10- 

roly birodalma véglegesen spanyol központúvá lett és a 

spanyol  befolyás meghatározónak bizonyult a  császárra  

és politikájára. 

Károly  nagy realitésérzékkel rendelkezett. /IA-

tal évei elmúltával, és a már emlitett kMdarcait ala-

pul véve, leszémolt a keresztény egyetemes monarchia 
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ideájával. De élete végéig megtartja és használja -

minden megnyilatkozásában - a Respublica Curistiana 

fogalmát, amelynek fő védelmezőjeként tünteti föl ma-

gát. A humanistáktól átvett jó "propagandafogás" esz , 

amely azonban lehetővé tette Károlynak, hogy mindig a 

birodalom legsürgetőbb ügyében, saját lehetőségei sze-

rint járjon el. A császár 1529-től arra  törekedett, 

hogy a Habsburg ház dinasztikus érdekeit, és az örö-

költ nagy birodalmat a mindenfelől megnyilvánuló, kü-

ső-belső támadások ellen megvédje. Az egyetemes keresz-

tény monarchia anakronisztikus ideáját fölváltotta a 

Habsburg birodalom megőrzésének és egybetartásának i-

génye. Ekkor jött rá arra is,  hogy  a birodalmi ábránd 
• 

kergetése közben Németországban a protestantizmus ko-

moly poz iciókat szerzett és már-már a császár tekinté-

lyét fenyegette. Károly ezért határozta el a protestáns 

ügy megoldását egy zsinat keretében, amire meg akarta 

hívni Lutherék képviselőit is. A császár hajlandó lett 

volna engedni a papi nősülés és a nemzeti nyelv tekin-

tetében. Tehát a zsinat esetében politikai, főleg a né-

met politikai érdekeket tartotta elsődlegesnek, nem a 

vallásiakat. 

Károly nagy külsőségek közepette meghirdetett bi-

rodalomterve bizakodást keltett - igaz rövid időre -  

a török elleni birodalmi segitséget remélőkben. De ez 
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a remény már, az 153o-as évek közepén szertefoszlott, 

hamarabb mint a császár fölismerte saját tervének meg-

valósithatatlanságát. 
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III. fejezet 

Az eddigiek során eljutottunk 1519-ig, Károly 

császárrá választáséig és láttuk, milyen szerepe volt 

ebben II. Lajosnak ős magyar tanácsadóinak. Rámutat-

tunk arra, hogy Károly érdeklődött Magyarország és a 

magyar királyi cim iránt. De már a császárrá válasz-

tás is nagy elégedetlenséget váltott ki Spanyolország- 

ban. 152o-ban kitört a Communeros fölkelés. Az 1521-

es wormei birodalmi gyűlésen megjelentek a magyar kö-

vetek is. De hiába szónokolt Werbőczy ékes lszólóan, s 

intette a császárt hogy kövesse Miksa példáját, Károly 

kénytelen volt kitérő választ adni, mondván, hogy amig 

a birodalmi ügyeket rendbe nem teszik, addig ebben az 

ügyben nem cselekedhet semmit. 54  A török fenyegetéstől 

megijedt II. Lajos most maga követelte az 1515-ös há-

zassági szerződés realizálását. Igy került sor Jagel- 

ló Anna és Ferdinánd házasságára 1521-ben. Károly ez al-

kalomból átengedte öccsének az osztrák örökős tartomá-

nyokat, s ezzel együtt a magyar-cseh trón öröklési jo-

gát is. /1522/ Tegyük hozzá nem teljesen saját akaratá-

ból. A spanyol és a német rendek ismételt támadásai sze-

mélye ellen, másrészt a Habsburg dinasztia kelet-euró-

pai érdekei megkövetelték, hogy Károly a család másik 

tagjának juttassa ezt a területet. Volt persze egy sze-

mélyes oldala is ennek az engedménynek. Szóltunk mér ar- 

ról, hogy Aragóniai Ferdinánd a spanyol trónt Ferdinánd- 
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koronát is. .Ferdinánd viszont  mindenáron királyságot 

akart,. Károly tehát átengedte a magyar-cseh korona meg-

szerzésének távoli és eléggé bizonytalan lehetőségét 

: valamint a család legrégebbi birtokrészét. Nem szabad 

alábecsülnünk azt a hihetetlen szivásságot, amelyet 

' Ferdinánd a kirélys€g.mindenéironi megszerzésére kifej- 

tett.,Fat volt kél(telen tudomásul venni Károly is. 

 kénytelen engedni a császár, éspedig a 

esészári trónöröklés ügyében 155o körül./ . 

Objektive arról van sző, hogy 1521-ben kezdett, 

konkréten formát ölteni az. az Ausztria központú, /kö 

zép-európai ,kiterjedése/ osztrák Habsburg birodalom, 

amely az egyetlen tényleges erőt jelenthette a török- 

kel szembeni harcban. A Mátyás. féle . sok nemzetiségű . 

dunai állam tehát, ha nem is, magyarországi, hanem .:. 

ausztriai központtal - és Habsburg  fennhatóság alatt, 

lehetőségében megteremtődött. . Az, hogy .a lehetőségből 

valóság lett, ..éppen azoknak köszönhető, akik .ezt 'meg- 

akadályozni akarták: a francia királynak és a szultán- 

nak. 	. 

A:török veszély már 1521-ben igen fenyegetően je-

lentkezett Magyarországon'. A szultán nagy sereggel.. 

ostrom alá vette Nándorfehérvárt. A magyar király is= 

mételt kérésére sem kapott segitséget,- Nándorfehér- 
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vár 1521 augusztus 21-én elesett. A császár igéretnél 

egyebet nem. tett...Ezidőben folytak tárgyalások  Calais-

ban a ,  francia király 68 Károly között, angol közveti- 

léssel.: 1521. szeptember 3o-án Károly  a  béke feltétele- 

kapcsán megjegyzi, hogy követe minden.észszerd és.jo-

gos feltételt fogadjon el ami  elfogadható, ' mert ;  a ke- 

reszténységen belüli . béke . .szükséges ahhoz, hogy segit- 

séget .:adhassanak a magyar királynak a,török ellen. 55  

Még ezen év végén a magyar diplomácia egy másik kisér-

letéről értesülünk. Károly követe, a badajozi püspök, 

Londonból jelentette 1521. december.12-én, hogy a magyar 

király követe fölkereste Wolsey biborost és kérte, hogy 

járjon közbe a császárnál Magyarország megsegitése fl-

gyében. A biboros válaszában azt tanácsolta, hogy mivel 

a török elleni háború fő akadálya a francia király, kös-

sön szerződést Lajos a császárral, az angol királlyal 

és a pápával a franciák ellen. A biboros nyiltan meg-

mondja, arcig a francia királyt le nem győzik, a török el-

leni harcról szó sem lehet. A magyar követ ebbe bele is 

egyezik, s a püspök utasitást kér 'a császártól, mely fel-

tételek mellett kösse meg a szerződést. 56  

Károly 1521. december 2o-án válaszolt Genfből. El-

mondta, hogy igen jó lenne, ha franciák ellen amagyar 

és lengyel királyt meg tudnák nyerni. Utasitotta diplo-

matáját, kérdezze meg a magyar  követet  milyen feltételek 
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mellett hajlandó a szerződésre. Ha ez kész, küldjék el 

hozzá megtekintésre ésjóváhagyásra. 5?  Az ügy lezárását 

a badajozi püspök 1521. december 29-én Károlyhoz kül-

dött válaszából tudjuk, aki elmondta, hogy semmiféle 

megállapodás nem jött létre, mert a magyar követ eluta-

zott, hogy a francia királlyal találkozzon. 58  

1522-ben a Habsburgok aktivitása Magyarországon 

megélénkült. Júniusban Lajos feleségül vette Habsburg 

Máriát. Hogy a Habsburg család Magyarország iránti jó-

indulatát bebizonyitsák, fölvetették, hogy a magyarok 

inditsanak hadjáratot a török ellen. Februárban Károly 

levelet ir Lajosnak és ebben pénzt, hadisegélyt, sőt 

személyes eljövetelét is igéri neki, vagy ha mégsem tud-

na eljönni, akkor  Ferdinándot küldi, erős sereggel. 59  

1522. március 23-án Nünbergben gyűlt össze a követke- 

ző birodalmi gyűlés, ahol újból fölmerült a török elle-

ni támadás Ugye és a segély kérdése - de a császár és 

a rendek megegyezni ismét nem tudtak. Kéroly érvelése 

szerint a birodalom erre a nyárra már úgysem tud nagyobb 

segélyt adni, kisebb erővel pedig a törököt erős Duna 

és Száva menti állásaiból nem lehet kivetni. 

1522 nyarán újabb komoly vész rázza meg Európát. 

A török ostrom alá vette Rhodosz szigetét és elkesere- 

dett ostrom után - a johannita lovagok minden hősiessé- 

ge ellenére - elfoglalta a magára hagyott szigeterődöt. 
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Károly augusztus 25-én levelet irt egyik hivének, P .ou-

pet de la Chaux lovagnak. Ebben emlitette, hogy a szi-

get ostromáról a johannita nagymester leveléből  tud, s 

bár világosan látta, hogy a sziget eleste megnyitja az 

utat Nápoly, Szicilia és egész Itália felé, /mint ahogy 

Nándorfehérvár eleste az előző évben Magyarország felé 

nyitotta meg!, segitség helyett ismét csak hangzatos í-

géreteket tett. 6°  Igaz, Károly ezidőben Spanyolország-

ban volt, és az ottani ügyek - főleg a spanyol érdekek 

alapvetően meghatározták döntéseit. Adorján pápa 1522. 

december 16-én irt a császárnak, amelyben szeméré vetet- 

te, hogy a török az egész kereszténységet fenyegeti em-

liti Magyarországotiés Rhodoszt/ és sajnálatos, ' hogy . ép-

pen a császár, a kereszténység feje támogatja ebben a 

hitétleneket azzal, hogy más fejedelmekkel hadakozik. 61  

Károly válaszában arra  hivatkozott, hogy a  francia ki-  

rály  Itália ellen készül, különben is olyan lehetetlen . 

békeföltételeket támaszt, hogy azokat képtelenség el-

fogadni.62 	 . 

Az 1522 őszi birodalmi gyűlés kisebb segélyt ugyan 

megszavazott Magyarországnak az 1523-as évre, de olyan 

feltételeket szabott a magyaroknak, amit az adott idő-

ben  képtelenek voltak teljesiteni /az ország pénzét föl 

kellett volna javitani, tíizérséget kiállitani stb./63  

Az 1523-24-es nürnbergi gyűlésen ismét részt vesznek 
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a segélykérő magyarországi küldöttek. De a döntést az 

év végére tervezett speyeri gyűlésre halasztották, a 

gyűlést pedig előbb 1525 szeptemberére, majd 1526 má-

jusára napolták 81. 64
.  

A helyzet igen sajátos. Ferdinánd és magyarorszá-

gi hivei a császárra és annak segitségére hivatkoznak. 

A birodalmi rendek viszont addig nem hajlandók segite- 

ni Károlynak- azaz öccsének, mig a császár a vallás kér-

désében nem enged.  A sorozatos igéretek beteljesületlen- 

sége miatt aztán Magyarországon egyre erősebb Habsburg 

ellenes hangulat alakul ki. Ebben része volt Szapolyai-

nak és a köznemességnek is. Ferdinánd tehát könyörgött 

Károlynak, hogy segitsen, közben éberen figyeli a magyar- 

országi helyzetet. 

Károlynak igen jól szervezett diplomata testülete 

volt. Igy Ferdinánd mellett ott találjuk egy emberét, a-

ki a helyzetről tájékoztatja. J.Hannart gróf 1524. mirci- 

us 15-án számolt be arról, hogy a török Magyarország el-

leni támadásáról jöttek hírek. Hozzátette azt is, hogy 

ha Magyarország és a hozzákapcsolódó országok 1 ha csak 

segitséget nem kapnak - amire kevés remény van - el fog-

nak veszni. Egyes hírek szerint a török a tengeren, Ná-

poly és Szicilia ellen is támadni akar. 65  Hannart jelen- 

téséből értesülünk egy másik érdekes hírről is. Ennek 

megértéséhez tudni kell, hogy I. Ferenc francia király 
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a császár elleni harcában igyekezett .mindenfelé szövet-

ségest keresni. Igy került kapcsolatba Dániával, Len-

gyelországgal és Magyarországgal is. Bár e kapcsolatok 

mindig másodrendű szereppél birtak, a franciák soha nem 

hanyagolták teljesen el  ezeket az országokat. 1524 ele-

jén Ferenc Magyarországra küldte követét Anton Rincont, 

aki. Lengyelországból jött, hogy megpróbálja megnyerni 

II. Lajost Károlytellén. J.Hannart április 13-i levelé-

ben  már erről a  kisérletről számolt be a császárnak. 66  

De ahogy a császárválasztás kapcsán sikertelenül járt a 

francia kisérlet, így most is ugyanerre a sorsra jutott. 

I. Ferenc a császár ellen 1525-ben csatát veszi-

tett páviánál és maga a király is fogságba esett. Bz volt 

az oka, hogy minden keresztény lelkületet félretéve Fe-

renc a Habsburg ház legerősebb ellenfeléhez a szultán-

hoz fordult segitségért. "...Ha a magyar király veresé-

get szenvedne a nagy császártól, akkor szembeszállhat-

mink  a spanyol:királlyal és visszavághatnánk neki. Kér-

jük és kivánjuk, hogy a világ nagy császára tegye meg 

nekünk azt a kegyet, hogy  visszaveti ezt gőgös /ural-

kodót/ és mi ezentúl lekötelezett szolgái leszünk a nagy 

császárnak...", 67  Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a tö-

rök, Ferenc  kérése nélkül is megtámadta volna Magyaror-

szagot. De hogy 1526-ban sor került volna-e rá, azt ma 

már nem lehet megállapitani. 
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1526-ban előbb Augsburgban, majd Speyerben ülése-

zett a sokat halogatott birodalmi gyűlés. Ez utóbbin a 

rendek ugyan kifejtették hajlandóságukat a segélyre, 

de végül is kijelentették, hogy az alattvalók engedet-

lensége 
 

 /a parasztháború/ miatt sem pénzt, sem sereget 

nem adhatnak. Abban viszont egyetértett a gyűlés, hogy 

Magyarországot ilyen nagy veszélyben . magárahagyni nem 

szabad. A császár felfogása is változatlan volt. Júni-

us 11-én a pápához küldött követét arra utasitotta ,, hogy 

ha a pápa a török Magyarország elleni támadásáról szólna, 

mondja el, a legjobb megoldás az lenne, ha a pápa keresz- 

teahadjáratot hirdetne a török ellen. 68  

A szultán seregeivel megérkezett. A belső megosz-

tottsággal kiködő ország erejéből nem tellett nagy se- 

regre. A mohácsi sikon az előző 36 év lassú haldoklásé- 

hoz képest gyorsan, alig 3 óra alatt elhullott a magyar 
• 

állam nemeseinek - tisztségviselőinek java része. Nem 

először vesztett el fontos csatát az ország. Nem most 

történt elsőként, hogy a király is áldozatul esett. /Vár-

na 1444/. Ami  Magyarország számára jóvátehetetlenné tet-

te a mohácsi csatát az az volt, hogy a magy cr belpoli 

tikénak végletekig kiélezett periödusa/Os , az európai 

politikai helyzet rendkivtil feszült időszaka egybeesett. 

AkhWilnnn az európai államok, szomszédok nem voltak elég-

gé érdekeltek, hogy az önálló magyar királyságot segit- 
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sék, de abban már igen, hogy a gazdátlanná vált orszt 

ne kerüljön a.Habsbúrgok kezére. Az európai hatalmi e-

gyensúly Páviánál amúgy is megrendült hélyzetét csak 

tovább rontotta Ferdinénd öröksége. Szapólyai nem sze-

mélyes tulajdonságai révén vált egyszerre értékes figu-

rájává az európai politikai életnek, hanem azáltal, hogy 

6a nem Habsburg erőt, sőt, hamarosan a 

Habsburg ellenes erőt képviselte. Az pedig Magyarország 

földrajzi helyzetéből következett, hogy a Habsburgelle- 

nee uralkodónak a törökkel szövetségre kellett lépni. 
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IV. fejezet 

A történeti kutatások Károly uralkodásét elemez-

ve föltérték, hogy 4o évi uralkodása alatt mintegy 17 

évet töltött Spanyolországban, a többit Németalföldön, 

Itáliában, Németországban stb.  Mivel  1517 és 1529 kö-

zött csaknem lo évig volt  Spanyolországban, /az 152o- 

1522 közti távollétét kivéve/ ezt.az.időszakot szok-

ták Károly spanyol korszakának is nevezni. Kétségte-

len t  hogy a ].o év és az a gazdasági, politikai, társa-

dalmi környezet, amely körülvette, meghatározónak bir 

zonyult uralkodása későbbi alakulására is. De Károly 

intézkedései, politikája legalább ennyire döntőnek bi-

zonyulta Spanyolország fejlődése szempontjából. Az álta-

la eredetileg tervezett, Burgundia központú birodalom 

helyett spanyolcentrikus államalakulat jött létre. I-

gaz, a császár intézkedései nyomán kialakitott kormány-

szervek és az egész államapparátus . sok tekintetben a 

burgund minta átvételét mutatták, alapjaiban mégis egy 

más, eltérő - sajátos központi hatalom jött létre. 

A spanyol fejlődés mér emlitett jellegzetessége, 

hogy az arabok kiűzése - azaz . folytonos háborúk révén 

jött létre. Igy a terület felszabadulása után népes vá-

rosok kerültek az uralkodó kezére, amelyek a további 

háborúk idején katonai, közigazgatási központként mű-

ködtek. Vagyis itt nem a városfejlődés jólismert, euró-

pai tipusával találkozunk. Ezek a települések nem a tár- 
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sadalmi méretű munkamegosztás, az ipar és mezőgazda-

ság különválésa révén jöttek létre. A városon belül a 

polgárság, az  iparos - kereskedő osztály meglehetősen 

gyönge . , és jelentós része mór-zsidó etnikumú. A fejlő-

désnek induló kasztiliai.városi fejlődést törte derék-

ba az 152o-21-es communeros felkelés bukása. Károly kor-

ményzata ezzel egyccsapásra megfosztotta magát és az a-

lakulóban lévő központi hatalmat  alapvető belső erőfor-

rásaitól. Mivel a $V. század végén, és a XVI. század e-

lején a mór és zsidó elemeket kiűzték az ibériai fél-

szigetről /a reconquista után visszamaradt .és keresztény 

hitre áttérni nem akaróknak el kellett hagyni az orszá-

got/ a pénzügyi ős kereskedelmi élet szükségszerűen ke-

rült át idegen nemzetiségűek kezébe. 

Kasztiliai Izabella és Aragóniai Ferdinénd uralko-

dása alatt sikerült a főnemességet megfékezni - első-

sorban a repartimiento rendszerrel, amely a birtokok a-

dományozásának, illetve a visszahóditott földek szétosz-

tásának sajátos, spanyol rendszerét, jelentette. A kirá-

lyi birtokadomány csak külön kiváltság révén volt örök-

lődő, egyéb esetben visszaszállt a koronára. Ennek se-

gitségével a grandok politikai  szerepét behatárolták, 

de nem szüntették meg. A kis- és középnemesség, amely 

a mayorazgo, az elsőszülöttség törvénye raiátt nemesiki-

váltságain kivül szinte semmivel nem rendelkezett, na- 
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gyon jól megélt az évszázadok óta tartó, - biztos jö-

vedelmet adó - katonáskodásból. Igy a központi hatalom 

számára például a magyarországihoz hasonló politikai e- 

rőt nem képviselt. 

A nemesség és a polgárság mellett a harmadik ren-

det alkotó papság erejét szintén a Katolikus Királyok 

alatt sikerült megfékezni. A inkvizíció - mint a köz- 

ponti hatalom közvetlen eszköze az agyház belső ügyei-

nek rendbetartására'- a sajátos spanyol intézmények e- 

gyik legkiemelkedőbbike. Mivel még Ferdinánd idejében 

a három egyházi lovagrend nagymestere a király lett, az 

állam egyház feletti befolyása az 1400-as évek végére 

megszilárdult, megelőzve ezzel Franciaországot és Angli- 

át. 

Károly a 20-as években kialakitja a spanyol állam 

sajátos irényitási szervezetét, amely a Katolikus Kirá- 

lyok elkezdte irányzat és a burgundi minta keverékéből 

jött létre. Azt mondhatjuk, 153o-ig, Gattinara halálá-

ig, a különbözőhivatalok élén nem spanyol, hanem főleg 

iémetalföldi tisztviselők  álltak. Államapparátusa révén 

Károly külügyi és hadügyi tekintetben viszonylag szaba-

don mozgott. De már pénzügyi téren helyenként a cortes, 

a rendi gyűlés akadékoskodásával kellet ♦. szembenéznie. A 

hatalmában korlátozott, de politikai intézményeinek bir-

tokában maradt nemesség rendre megszavazta Károlynak a 
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kívánt adókat, kivéve ha a saját adómentességéről volt 

sző. A királynak viszont ez nem volt elég. Mivel bel-

ső erőforrásait a formálódó spanyol abszolutizmus rész-

ben tönkretette, a megmaradt rész pedig nem volt elég 

a .Habsburg ház nagyhatalmi politikájához, Károly első- 

sorban külső tényezőkkel kivánta pótolni a hiányt. Első-

sorban Németalföld, Itália, és a gyarmatok jövedelmével, 

illetve a dél-német és itáliai bankárok kölcsönivel. 

Hogy ez milyen sikerrel járt, arra majd külön kitérünk. 

Tény viszont, hogy a létrejött fejlett bürokratikus ál-

lamszervezet éles ellentétet képezett az alapját képező 

kasztiliai társadalom rendi szerkezetével. 

Károly a communeros fölkelés leverése után igyeke-

zett "jó" spanyol királyként ténykedni. 1522-ben Ferdi-

nándra ruházta az osztrák főhercegséget és ezzel együtt . 

a magyar-cseh korona örökösödési jogát, valamint megbiz-

ta távollétében a német birodalom ügyeinek intézősével 

is. 6 maga pedig a franciák elleni háborúval foglalko-

zott. A váltakozó szerencsével fólyó háború 1525-ben a 

páviai csata váratlan fofdulatával, és az azt követő 

madridi békével 	látszólag - lezárultnak tünt. 

De az európai erőviszonyok nem engedték meg a Habs-

burg -hegemónia ilyen aránytalan térnyerését. A fogság-

bál alig szabadult I. Ferenc különősebb nehézség nél-

kül fogta össze a cognac-i ligába a Kgroly ellenes ha- 
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talmakat, Franciaországot, a pápát, Velencét, Firenzét 

és Milánót. Ahelyett; hogy béke lett volna, ismét há-

borúskodni kellett Károlynak. Ebben a helyzetben követ- 

kezett be a mohácsi csatá, és II. Lajos halálával a ma-

gyar-cseh trón megüresedése.. . 

V. Károly 1553-ig, amikor a birodalom ügyeit gya-

korlatilag átengedte Ferdinándnak, Magyarországot az u-

ralma alá tartozó terület részének tekintette. gitár utal- 

tunk rá, hogy  1519-ben  az innsbrucki kormányzóságtól ér-

deklődött a magyar királyi cim viselésének jogosságáról. 

Ez a szemlélet meghatározó Károly intézkedéseiben. Mi-

vel azonban a császár számos más területet mondhat a ma- 

gáénak, ezek mindenkori érdekei - a birodalmi napi po-

litika tükrében bizonyos sürgősségi sorrendet alakitot-

tak ki. Itt azt lényeges hangsúlyozni, hogy ez a sor 

rend  nem állandó, ha tehát egy adott pillanatban Magyar-

ország az utolsó helyen állt , más körülmények között vi-

szont azt látjuk, hogy Károly politikájának lényegi ré-

szét alkotta. A másik nagyon fontos tényező, hogy a sor-

rend meghatározását nem mindig az illető tartomány, or-

szág adott belpolitikai fordulatai döntötték el,' hanem 

főként a Habsburg ház dinasztikus érdekei. 69Ezek a  di-

nasztikus érdekek  tartományok számára sokszor nem vol- 

tak előnyösek, a legoptimálisabb esetben is csak a Habs-

burgok és tartományaik céljainak egybeeséséről beszél- 
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hetünk 	mint'például Mágyarar szágon a török elleni 

harc esetében: De már 
,g 
 megoldást illetően alapvető  kü-

lönbségek mutatkoztak. Ez a bonyolultság nyilvánult még 

a magyar 'segélykérések esetében is az 1526 előtti idő-

ben.  Károly a fennálló szerződések ismeretében - és II. 

Lajos fiatal korát tekintetbe véve, nem látott közeli 

lehetőséget a magyár-cseh trónmegszerzésére. Ezért mint 

potenciális birodalmi területet figyélemmel kísérte, de 

még a keresztény egyetemesség fennhangon hirdetett ész 

méje sem tudta arra rákényszeriteni, hogy konkrét 

 segitségét küldjön. Mivel Ferdinánd a magyar segély-

kérések nyomán rendre a császárra hivatkozott, a Habs-

burg család igen népszerűtlenné vált 1526-ra a magyar 

nemeaség nagyrésze előtt. Az érdekek bizonyitáséra ellen- 

példaként hozhatjuk a horvát - szlavón végeket, amelyek 

Ausztria védelmében kónkrét jelentőséggel birtak. Eze- .. 

ket 1522-től gyakorlatilag  elszakitották a magyar kor-

mányszervek hatásköre alól.?°  

A nagyon is alapos anyagi érdekeltség a döntő Ká-

roly politikájában a magyar ügy iránt. Nem elfogadható 

az az érvelés, mely szerint a császárt a közép-európai 

térség nem érdekelte, és csak  franciák ellen Észak 

Itáliáért folytatott háború foglalkoztatta. 71  Károly 

nem egyszerűen területszerzésre törekedett. Az ibériai 

Habsburg birtok és acsalád közép európai tartományai 
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között összekötő; központi helyen terült el ez a rész. 

Milánó és Lombardia' megszerzése a Károly-Gattinara fé-

le  tervben a  nagy "Respublica Christiana" szive lett . 

volna, a franciák'szémára viszont ez  teljes körbeke 

r 'itést jelentette; A `császár hadjárataihoz igénybe vet-.  

te Ferdinánd erőit is, amelyet az osztrák örökös tarto-

mányokból merített. 

II. Lajos halála a császárt - de Ferdinándot is 

váratlanul érte. Az első reagálások bizonyos rögtön-

zést mutattak, de azután ''a Habsburg "családi gépezet" 

/Károly, Ferdinánd, Mária/ magára talált. A császár szá-

mára az volt a probléma, hogy a cognac-i ligh elleni 

harcot nem hagyhatta félbe, de családja magyar trónért 

folytatott évszázados küzdelmét sem akarta semmissé ten-

ni azáltal, hogy egyszerűjen átengedi János kezére az or- 

szágot. Végixl a császár tisztában volt a segiteéggyúj-

táe várható spanyolországi nehézségeivel is,  min& pénz-  

ügyi, mind politikai téren. 

Ferdinánd a sokéves várakozás után végre egy elér-

hető korona közelébe került. A biztosnak látszó spanyol 

királyság és a pillanatra fölvillant császári . korona 

semmivé válása után hosszú időn át be kellett érnie az 

osztrák főhercegi cimmel. 1526-ban úgy érezte, most való-

ban eljött az ő ideje. Annyira percre tájékozott volt az 

európai ügyekben, hogy Károly engedélye és segitsége 
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nélkül nem mert intézkedni. Ekkor itta `bosszú levelét, 

amelyben bátyjának elmondta a mohácsi csata és II.  La- 

josnsdrsának alakulását, s az általa időközben tett in- . 

tézkedéseket. Felvázolta a lehetőségeket ', a törökkel kö-

tendő fegyverszünetet is idesorolva. De mindehhez  MI--  

roly határozott utasitását' kérte: 'A  török  veszélyre hi-

vatkozva, amely nemcsak Magyarországot is fenyegeti, ja-

vasolta, hogy Károly próbálja befejezni háborúját' a 

francia királlyal. 72  Ferdinánd saját nagyár királlyá vá-

lasztását éppen a császár tekintélyének fénykörében ki-

vánta'biztositani..Mivel a Mohács előtti-években az i 

gért segélynyújtás elmaradt, Károly és Ferdinánd elég 

népszerűtlenek voltak. Ezért kérte levélben külön is a 

császárt, hogy az általa néven nevezett magyar főneme-

seknek külön is irjon levelet. Engedélyt kért a császár-
ta t  hogy a török elleni harcra gyűjtsenek Németalföl-

dön,.ami szintén jellemző a családi szálak összefonó- 

dására. 

Mária királynő, aki férje halála után éppúgy, mint 

élete későbbi alakulása során, számos alkalommal tanu- 

bizonyságát adta politikai éleslátásának, október 31-

én felhivást intézett az ország nemeseihez. Ebben inti  

őket minden elhamarkodott döntéátől,.és az ország jövő-

jét illetően a  Habsburg ház erejét és á császár hatal-

mát állitotta eléjük. "... semmit inkább nem óhajtunk, 
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mint hogy e nemes ország és a magyar nemzet, egykori 

dicsőségét s szabadságét, elveszett váraival együtt 

visszanyerje, minek isten segedelmével leendő véghez-

vitelére azon kedves bátyáink mind saját magok, mind 

országaik s tartományaik, sőt az egész római biroda-

lom minden erejét, tehetségét, gazdaságát szives ö 

römmel fognak igyekezni forditani." 73  A Habsburgok ki-

rályválasztási "kampányának" ezen, talán legfontosabb 

érvét, nevezetesen a török elleni császári támogatást 

- maga Károly is megerősitette. A rendekhez intézett 

levelében sajnálkozását fejezi ki királyunk halála mi-

att, de azonnal  inti is Őket, hogy ne szomorkodjanak, , 

mert Ferdinánd személyében rátermett uralkodót kapnak, 

aki az országot megvédi, "... s akit mi erőnkkel soha, 

el nem hagyunk, miért e részben máris a legnagyobb ké-

születben vagyunk, s magunk és alattvalóink erejét oda 

kezdjük irányozni, hogy amennyire a dolog nagyságához 

képest lehet a törököt rövid időn s gyorsan elverjük .a 

küszöbötök elől, sőt, ha isten regit, határszéleitaktŐl 

is messze tartsuk; igy öcsénket ezen országok és tarto-

mányok békés birtokába helyezzük."74  A fenti sorok tar-

talmát illetően, a császár szubjektiv szándékának őszin-

teségét nem vitatva, elsősorban a propaganda jelleget 

kell kiemelnünk, mivel a már vázolt, nyilvánvaló okok 

miatt, Károly belátható időn belöli fegyveres segitsé- 
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gát nem lehetett remélni. Ő maga sem hagyott effelől 

kétséget az idézett levél után négy nappal, Ferdinánd-

hoz intézett őszinte válaszában. A főherceg intézke-

déseit helyesli, támogatásáról biztositja. De mind-

ennek feltétele az itáliai ügyek elrendezése; mivel 

pénzét a háború elnyelte, csak igérni tudja, hogy mi-

előbb újabb összeget szerez, és azt küldi el öccsének. 

Addig az legyen türelemmel, és - kérte a császár - a 

törökkel ne kössön fegyverszünetet, csak közvetlen, 

nagy támadás esetén. Ha ilyen Isom fenyeget, akkor a ke-

zén lévő területek megvédésével érje be. 75Ez a türelem-

re intés Károly részéről időnyerést takar, hogy haladé-

kot nyerve, valóban pénzt és egyéb segélyt nyújthas- 

son a család új szerzeményeinek biztositására. 

1526 november lo-én Szapolyait a magyar nemesek 

döntő többsége királlyá választotta. A magyar trónt ma-

kacsul akaró Ferdinánd azonban nem vesztette el remé-

nyét. A Szapolyait ádázul gyűlölő Báthori István nádor 

és néhány főúr segitségével decemberre Pozsonyban or-

szággyűlést hivott össze.. Erre küldött követeinek uta-

sitásában saját érdemeit és rátermettségét hangoztatta 

és ismételten kiemelte "... mi ezen országot nem annyi-

ra birodalmunk terjesztése miatt óhajtjuk magunknak, ha-

nem inkább azért, hogy az ország lakosainak mindnyájok-

nak hasznára lehessünk, azokat javaik, jószágaik s va- 
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gyonukbanwöregbithessük, megóvhassuk; Nándorfehérvárt 

az ország többi elveszett helyeivel együtt vissz asze-

rezhessük, , nekik visszaadhassuk, és igy őket a béké-

be, nyugalomba, előbbi szabadságukba visszaállithas-

auk, minek teljesitésében úgy - miként mondtuk, sem a 

császári felség, sem a birodalom többi fejedelmeinek 

segitsége részünkre nem fog hiányozni... „76'  

Az események menete ismert. Ferdinándot 1526 de-

őember 16-án szintén megválasztották magyar királlyá. 

Károly öccséhez irt december 28-i levelében még csak a 

cseh királlyá választásához gratulált, és tájékoztatta, 

hogy segitségére küldi húséges emberét Don  Antonio de 

Mendozát, akit megbizott a magyar rendekkel váló tár-

gyalással is. Egyben azt is hozzátette, hogy F szóba-

került a személyes találkozó lehetősége közte és a pápa 

között, de nem nagyon hisz VII. Kelemen igazi béke szán-

dékában, 6 viszont mindenre kész ennek érdekében. 77  Ez 

utóbbi mondat nyilván Ferdinánd előtt igazolta, hogy a 

császár valóban igyekszik öccsén segiteni. Három nappal 

később már Ferdinánd megválasztásról értesülve köszö-

nő levelet intéz a magyar és a horváté rendekhez. 78  

Egy ilyen köszönőlevél példánya 1527-ből föllelhető a 

simdneasi iratok kö zött is. Igen érdekes a megfogalma-
zása a rendeknek szóló változatban: "... szivünk leg- 

nagyobb örömével vettük a hirt, hogy ti fivérünket ki- 
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rályótokká választottátok és fogadtétok, ami által lel-

künket annyira leköteleztétek, hogy immár nagyobb  gyor-

sasággal rendezzük el erőinkét, hogy azok által az  el-

lenségen bosszút állhassunk, területekről éllzheasük 

és , 	a nektek okozott kárt megtérithessixk..." 79  Le- 

velének némiképpen módositott változatát eljuttatja hat 

magyar főúrhoz is. Ebből megtudjuk, hogy a császár ko-

molyan aggódott a magyar trón megszerzésének nehézsé- 

gei miatt. "Miközben a legnagyobb nyugtalanságban vol-

tunk és féltünk, nehogy valami lázadás törjön ki közte-

tek a királyválasztás miatt, lelkünk nagy örömével fo-

gadtuk a nagyon kiváló elhatározástokat, amellyel maga-

tok és az állam ügyein segiteni akartatok; az ebben az 

ügyben tanusitott és felséges fivérünk' iránti buzgósá-

godért a legnagyobb hálával tartozunk, amit alkalomad-

tán viszonozni fogunk." 80  Mindez azt is elárulja, hogy 

a császár Ferdinánd megválasztása után sem  látta 

nyugtatónak a helyzetet, és fivére helyzetét erősíten-

dő küldte szét az ismertetett hálálkodó és jutalmat í-

gérő leveleit. 

Ha tehát sereget nemis adott, annál közvetlenebb 

módon - saját személyét és tekintélyét latba vetve - 

támogatta a Habsburg befolyás kialakulását az ország- 

ban. Antonio de Mendoza nemcsak levelekét és üzenetet, 

de 1000 00o aranyat is vitt magával - ennyit tudott 
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Károly hirtelen összeszedni - amely öccse helyzetén 

1526 őszén valóban segitett is. 81  De a császár nem be-

csülte le Szapolyai jelenlétét és a kettős királyválasz-

tás előidézte polgárháborús veszélyt sem. Ráadásul át-

látta, hogy Szapolyai - Ferdinand támadása esetén -

szükségszerúen külső támogatás után fog nézni, a Habs-

burgok ellen pedig fő szövetségesként a török kinálko-

zott. Ezért intette öccsét, hogy az adott helyzetben 

- 1527 tavaszán - egy okos kompromisszum hasznosabb 

lenne a dinasztia számára "... ezáltal nagy költségeket 

és nagy veszélyeket lehetne kikerülni, s hogy ennél is 

többet mondjak, meghiusitani a vajda cselszövényeit, ki 

a törökhöz csatlakozván, az adófizetés felajánlásáért 

segitséget nyerhet tőle ... először is kegyelmed örö-

kös tartományainak megrontására." 82  

Ehhez a kijelentéshez elsősorban azt kell hozzáten-

ni, hogy Sárolynak ekkor még eszébe sem volt Jánost ki-

rályként elismerni. Nem fogadta János hozzáküldött kö-

veteit, illetve egyetértett Ferdinánddal, aki Szapolyai 

követeit nem engedte tovább. 83  De a trón biztositása, 

időnyerés és a János-török kapcsolat megakadályozása 

érdekében nem tekintette haszontalannak az általa taná-

csolt megegyezési kisérletet. Hangsúlyozzuk, taktikai 

okokból. Jó másfél hónappal később ugyanezt irts öccsé-

nek, 84  majd 1527 nyarán részletesen feltárta neki saját 
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helyzetét, erőfeszitéseit az általános béke létrehozé-

sára, /ez a császár kedvenc  kifejezései közé tartozott: 

une bónne paix universelle/ amely előfeltétele annak, 

hógy Ferdinándot komolyabban megsegitse. Sajnos, a fran- 

cia király nem hajlandó az egyezkedésre sőt, figyelmez-

teti öccsét, ismét megpróbál szövetkezni a német feje— 

deletekkel és Szapolyaival is. Ezt föltétlenül meg kell 

akadályozni. 85'Á levél egyik érdekes kitétele rávilágit 

egy eddig 'nem kellőképpen hangoztatott tényre. Neveze-

tesen arra, hogy Károly a pénzbeli, erkölcsi és tapasz-

talati segitség mellett saját, jól képzett diplomatáival 

is segitette Ferdinándot. Antonio de Mendoza nevét már 

emlitettük, ebben a levélben pedig Sálinas neve emberé-

ről szól elismeréssel, akit öccse a legkülönbözőbb ügyek-

ben használhat. 86  Bővebben szólunk még erről az 1530-as 

évek tárgyalásai kapcsán, amikor ez a jelenség még szem-

betőnőbb lesz. 

Ferdinánd serege 1527 nyarán szinte akadálytalanul 

vette birtokába a Duna-menti várakat, majd magát Budát 

is /augusztus 2o/. Szeptember 27-én pedig Tarcalnál, majd 

Tokajnál szétverte Szapolyai haderejét a ezzel gyakor-

latilag az ország nagyrészét megszerezte. Miközben ő 

bátyja tanácsaival ellentétben. fegyveresen küzdött ellen-

fele ellen, Károly Spanyolországból ismét levelet  küldött 

neki. örömét fejezte ki a  magyar  ügyekről érkezett j6 hi- 
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rek , miatt, de ismételten intette, hogy a fegyveres, ak-

ciókkal vigyázzon, mert könnyen meglepetés érheti, in-

kább a békés . utat javasolja, bár az lassabb, de.bizto-

sabb. Saját helyzetéről,: azt itta, hogy ügyei állása mi- 

att egyelőre nem tud .segítséget küldeni, /ami a pápa , 

ellen vezetett s a ."Sacco:di Roma" jólismert eseménye-

ibe torkollott hadjárata utáni teljes pénzügyi csőd is-

meretében teljesen  érthetty./ Ezért mindkettőjüknek a  ma-

guk területén kellett helytállni: Viszont ismét Ferdi-

nánd segitségére küldte Antonio de Mendozát, hogy addig 

vegye igénybe a szolgálatait, ameddig .szükségesnek 'tart- 

ja. 87 . 

• Igen értékes támogatást nyert Ferdinánd bátyjától 

diplomáciai téren. A császár ugyanis, politikai, kato-

nai erejénél fogva alapvetően befolyásolta az európai 

országokat, uralkodókat annak érdekében, hogy Ferdinán 

dot ismerjék el az egyetlen magyar királynak, vagy  leg-

rosszabb esetben is semlegesek maradjanak. A Szapolya-

it eleinte támogató pápa Károly fogságába esve kényte-

len ettől eltekinteni. De amikor 1527 novemberében ki- 

szabadul és elmenekül, akkor ismét János támogatójának 

tekinthető, egészen addig, mig meg nem.egyezett Károly-

lyal 1529-ben. A lengyel király igyekszik semlegesnek . 

látszani,. bár korábban Szapolyaival igen j6 kapcsolat-

ban volt. Károly - nyilván figyelmeztetésül - levelet .. 
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intézett hozzá, amelyben kérte, hogy addig amig 8 nem 

tud komolyabb segitséget küldeni Ferdinándnak, addig 

Zsigmond pártfogolja öccsét. 88  Zsigmond csak 1528-ban, 

János elmenekülésekor állt ki János mellett, és segi-

tette a csapattoborzásban. Velence is szimpatizált Já-

nossal, de-egyúttal fölajánlotta a császárnak, hogy tá-

mogatja Ferdinándot. 89 Csak amikor erre az ajánlatra 

nemleges választ kapott, akkor üdvözölte Jánost, mint 

Magyarország királyát, és ez az óvatosság jellemezte a 

későbbiekben is. A bajor hercegek szintén szövetségest 

láttak Szapolyaiban, de a mindenkori hadieseményektől 

függően osztották meg figyelmüket a császár, János és 

I. Ferenc között. 

Az eddigiek során láttuk, milyen segitséget nyúj-

tott Károly Ferdinándnak. Kettejük kapcsolatának azon-

ban mindvégig voltak kölcsönös elemei. Itáliai hadjára-

tai közepette Ferdinándot többször is kérte, hogy jöjjön 

a segitségőre az örökös tartományok fegyvereseivel. 9°  

Azt lehetne mondani, hogy a magyar-cseh ügyekre való te-

kintettel Károlytól "fölmentést" kapott 15.26 végétől, 

de 1527 augusztusában már ismét az itáliai ügyekről irt 

Ferdinándnak,91  novemberben pedig nyomatékosan felszó-

litotta, hogy az itáliai ügyekben segitse őt. 92  Tegyük 

hozzá, hogy a cseh korona megszerzése még fokozta is a 

pénzbeli és katonai segitség lehetőségét. 93  Ferdinánd 
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valóban meg i s . tett mindent a császári "testvér utasi-

tásának megfelelően. Az igy nyújtott segitség nagysá-

gát és befolyását Ferdinánd kelet-európai ügyeinek a- 

lakulására mindenképpen érdemes lenne konkrétan meg- 

vizsgálni. Ha kétségtelen túlzás is az 1544-ben, a crépy-i 

béke és szultánnal folytatott tárgyalások hirére dühö- 

sen kitörő Ferdinánd állitása, miszerint, ha nem kel-

lett volna állandóan a  birodalom érdekében hadakoznia, 

már régen fölszabaditotta volna egész Magyarországot, 

- az biztos, hogy az évek folyamán jelentős erőt fordi-

tott országaitól idegen célokra. 94  Azaz - annyi köze 

volt hozzá, hogy a Habsburg dinasztia érdekeit szolgál- 

ta. 

1528-ra az ország nagy része Ferdinánd kezére ke-

rült, - akkor úgy tűnt -végleg. Károly tanácsai ellené-

re öccse a fegyverekre bizta a elöntést .  Ha nagy seregre 

nem is tellett - János ellen elégnek bizonyult a néhány-

ezer ember, maga Szapolyai is elmenekült. Mégis a csá- . 

szárnak lett igaza. Amikor már úgy látszott, semmi aka-

dálya Ferdinánd magyar királyságának, megindult serege-

ivel a szultán, hogy benyújtsa ellenvéleményét. . 
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V: fejezet 

Az előzőekben mér volt szó. Károly döntéseinek  és 

politikájának meghatározó tényezőiről. Szándékosan 

csak utalásokat tettünk ezek legfontosabbikáról -

pánzügyi feltételekről, jóllehet a császár politiká- 

jának szeszélyességét, ellentmondásosségát éppen e kér-

désben kell keresni. Annál is fontosabb ez, mert Ká-

rollyal kapcsolatos külföldi - -de főleg ,  az utóbbi időben 

egyre szaporodó - hazai szakirodalomban sajnálatos tév-

eszmék honosodtak meg, és váltak axióma szerű közhelyek- 

ké. Szó esik ezekben fantasztikus délnémet bankkölcsö-

nökről, az Indiák aranyáról, Németalföld és Itália cso- 

déis jövedelmeiről, valamint Károly óriási adósságairól 

és a pazarló udvartartésról. Csak éppen a lényeg maradt 

el rendszerint, az uralkodó bevételeinek és az egyes e-

semények kapcsán rendelkezésre álló pénzforrásoknak a 

konkrét egybevetése, ami a politikai, katonai események 

legfőbb meghatározója volt. E tanulmányban nincs lehető-

ség Károly egész uralkodását áttekinteni a fenti szem-

pont szerint, de megkiséreljük vázolni a császár pénz--

ügyeit az 1530-as évek végéig.. /A  konkrét gazdasági e-

lemzések fontosságát bizonyitják a közelmúlt kutatási 

eredményei, amelyek föltárták, hogy a törököknek pénz-

ügyileg ráfizetéses volt Magyarország elfoglalása ás a 

hódoltsági területek fenntartása. A bevételek és a ki-

adások közti különbséget úgy széllitotték ide a szul- 
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táni udvarból. Ha megvizsgáljuk a kérdés politikai ve- 

tűletét, azt látjuk, hogy a török birodalomnak érdeke 

volt az adott helyzet fenntartása - még ilyen pénz-

ügyi feltételek mellett is. 95/ 

Károly birodalmát vizsgálva szembetűnő, hogy a csá-

szári aim ellenére valójában külön-külön uralkodója az 

egyes országoknak, amelyeken belül külön adminisztrativ 

szervek léteztek. Az igazgatási nehézségeken tiíl az a-

lapvető problémát az jelentette, hogy nem volt birodal-

mi pénzügyi rendszer, amelyben minden terület a maga 

bevétel-kiadás kvótájával, birodalmi adó- és vámrend-

szerével hozzájárulhatott volna egy központi kormányzat 

kialakitáséhoz. Károly személye volt az egyetlen közös 

tényező, és a Habsburg dinasztia érdekeinek megfelelő-

en gazdálkodott az egyes országok bevételeivel. A leg-

fontosabb tényező az volt, hogy a területek politikai 

sólya a birodalmon belül nem állt arányban a fenntartá-

sukhoz szükséges pénzmennyiséggel és főként nem azzal 

az összeggel, amely területükről begyűjthető volt. 96  

Ennek következtében igen nagy aránytalanságok alakultak 

ki. Károly uralkodása vége felé a csőd azért következett 

be, mert az egyes területek fenntartása többe került, 

mint amennyit a birodalom adni tudott. 

A császár uralkodása elején, az 152o-as években 

jelentős jövedelemmel rendelkezett Németalföld. A Károly 
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által rárótt politikai.szerep következtében az egyre . nö-

vekvó adminisztráció és a gyakran ott tartózkodó csá-

szári udvartartás hatalmas költségei.egyre inkább meg-

terhelték.a.helyi bevételeket, olyannyira, hogy a későb-

biekben Károly mér nem számithatott ennek jövedelmére. 

Németország soha nem is jött számitásba Károly bevété 

lei kapcsán, hiszen az adók, vámok, egyéb illetékek a 

fejedelmeket gazdagitották. Ausztria és az örökös tarto-

mányok jövedelme saját kormányzatuk.eltartésára is csa k . 

szűkösen volt elég, sőt, az időnként Károlynak nyújtott 

katonai segitség az abszolutista kormányzatot gyengitet-

te a tartományi rendekkel szemben. 97  

Jóval kedvezőbb volt a helyzet Károly aragóniai ő- , 

röksége, Itália esetében. A Nápoly-sziciliai királyság 

jövedelmei komoly segitséget jelentettek a császárnak. . 

Az itt termelt gabona a Földközi tengerárucikkeinek e-

gyik legkeresettebbike volt - és az erre kivetett adó 

pedig komoly bevétel a spanyoloknak. Só monopóliuma ré-

vén jelentős összeget hozott Milánó is. 98  Csakhogy Ká-

roly alatt az itáliai tartományok védelmi szerepe is meg-

nőtt, jelentősebben mint a bevételek. A török veszély mi- 

att Szicilia védelmére lo gályából állá flottét, vala- 

mint szárazföldi spanyol katonaságot tartottak. Ezekéés 

az egyéb kiadások fedezésére az évi adó fokozatosan'növe- 

kedett, Károly uralkodása alatt loo 000 escudóról 175 000-re, 
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A birodalom egyéb részeit tekintve ez nem is nevezhe-

tő nagy emelkedésnek. 

Nápoly a spanyol földön kívüli birtokok egyik leg-

gazdagabbika volt. 1525-1529 között az,tszak :-itáliai 

hadjáratokra 1 750 00o dukátot, 153o-ban a császár ko-

ronázáséra Soo 000, 1545-ban 150 000, 1544-ben 175 000 

ás 1552-ben 5oo 000 dukátot vitt el innen Károly. loo 

/Ez utóbbi három alkalommal szintén Milánóba, illetve 

a németországi hadjáratokra./ A fenti összegek mellett 

természetesen el kellett tartani a helyi kormányzatot ° 

és hivatali apparátust. A Földközi tengeri front egyik 

kulcskérdése az Itália és Spanyolország közti tengeri 

út járhatósága volt. a téren döntő fontosságú tény volt, 
hogy Károlynak 1528-ban sikerült a maga oldalára állí-

tani a'génovai Andrea Doriét és flottáját, s ezzel az 

addig franciabarát Génovát is megnyernie. A flotta fenn-

tartása óriási összegbe került. Doria Andrea gyakorla-

tilag ugyanolyan condottiere volt, mint sok más száraz-

földi társa, és legalább annyira szerette a pénzt is. 

Hajóinak eltartása a nápolyi királyságra hárult. Azt 

lehet mondani, amennyit szenvedett Barletta, Otranto, 

Apulia, Calabria a kalózok fosztogatásaitól, legalább 

annyi kárt szenvedett a nápolyi partvidék Doria flottá-

jának támogatásától és finanszirozásától. 155o-töl kezd-

ve Károly kénytelen volt időnként pénzt küldeni Nápoly 
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ba, az ottani kiadásokra. lol Hét Peru jövedelme nem 

volna elég, hogy fedezze a császár lombardiai hadjára-

tait - irta a  génovai spanyol követ 1537-ben. 15.36-38 

között Spanyolországból több mint 1 millió dukátot kel-

lett küldeni Lombardiába, mig ezidő alatt Milánóból 

csak 600 000 tellett ki. 1o2  Ezek az ellentmondásos a-

datok jól jelzik a dinasztikus érdekek diktálta poli-

tikai rögtönzések nyomán áttekinthetetlenül összekuszá-

lódott pénzviszonyokat. A rövid kitekintésből is lát-

ható, hogy Károly uralmához szükséges pénzmennyiségé- 

nek legnagyobb részét Spanyolországból volt kénytelen 

biztosítani. Érdemes megnézni, hogyan és mennyire volt 

képes a kasztiliai és aragóniai államrendszer a felada-

tok ellátására. 

Károly császárrá választása után hamarosan nyilván-

valóvá vált, hogy Spanyolország pénzügyi rendszere nem 

megfelelő, a birodalmi méretű pénzügyletek ellátására. 

1522-1524 között Gattinara pénzügyi reformot hajtott vég-

re, amely során központositotta a hivatalokat, és az e-

gészet az 1523-ban létrehozott Consejo de la Hacienda 

hatáskörébe helyezte. Károly bevételei főként az adók-

ból, vámokból, rendkívüli adókból, államkötvényekből, va-

lamint az egyházi és világi tulajdon utáni jövedelmek-

ből származtak. 

Az adók közül jelentős volt az alcabala, amely eg- 
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egyfajta forgalmi adót jelentett. Jelentősége abban 

állt, hogy ezt a társadalom minden osztályának fizet- 

, nie kellett, beleértve a nemességet is. A &VI. század 

elejétől kezdve ennek változó összege lassan átalány-

nyá alakult át, és ettől, kezdve encabezamiento néven 

ismert. Károly uralkodása alatt ennek összege alig e- 

melkedett - mivel pedig az árak növekedtek, igy tény-

leges értéke gyakorlatilag nem változott, sőt inkább 

csökkent. 1o3  Jóval nagyobb bevételt biztositott a ki-

rálynak egy másik adótipus, a se icio. Ez eredetileg 

rendkívüli adóként létezett, később rendszeressé vált. 
Mivel ez csak a polgárságot és parasztokat terhelte, 

összege a XVI. század első felében csaknem megnégysze-

reződött, . az össz-adókon belüli részesedése pedig 8 %-

1.61 19 96-ra nőtt. Világos a magyarázat: a korona és a 

nemesség összefogott, hogy az állami terhek viselését az 

emlitett két osztályra helyezze. lo4'Röviden az alábbi 

táblázatban foglalhatjuk össze Kasztilia főbb adójöve- 

delmeit. 105  

1516 körül 	1553 körül  
Tel.)es C9 Index  Teljes  Index Összes 	összes 

Rendszeres jövedelmek 
/főleg encabeTzamiento/ 
Maestrazggos /a lovag- 
rendek 
mívesé me o rszzarmazó naszonoer.Let' 
Servicio /ezt a nemesség 
szavazta meg a cortesben/ 

Az egész. 

38o loo Soo 132,8 

51 loo 89 173,7 

37 loo 136 370,0 	_ 
468 loo 725 155,o 

®Az összeg ... millió maravediben értendő 
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Ez a tbblázat nem tartalmazza Kasztilia több, fontos 

bevételi forrását. Igen jelentős jövedelme származott 

a királynak az egyház megadóztatása révén /a már emli-

tett.lovagrendek haszonbérletein túl./ A papságra ki-

vetett adó volt a subsidio, de ennek nagysága - bár 

jelentős - eltörpült a cruzada mellett. Ez utóbbit ' a 

pápa részére szedték eredetileg, a  török  elleni háború 

költségeire, de azután - szintén a hitetlenek elleni 

harc céljára - fi a pápa átengedte a királynak. 

A király óriási összegű jövedelmet élvezett egy spe-

ciális kasztiliai intézmény, a menta megadóztatása ré-

vén. A mosta a juhtenyésztő birtokosokat tömöritő érdek-

védelmi szerv volt, amely a királyságtól jelentős  kivált-

ságokat, kapott. Nagy szerepe volt a spanyol mezőgazdaság 

tönkretételében, mert a transzhumánus állattartás pre-

ferálása miatt a földművelés tönkrement. /A mosta volt 

az oka annak is, hogy a spanyol erdőségek jelentós ré-

szét kipusztitották, ami egyrészt fokozta az ibériai 

félsziget szárazságát, másrészt lehetetlenné tette a ha-

zai hajógyártást. lo6 / A mosta által fizetett adók - ser- 

vicio y montazgo, alcabala de yerbas - Károly uralkodá- 

sa alatt az alábbi mértékben nőttek. 
1513 
1517 
152o 
1526 
1535 
1539 
1543 

, . 	1552 

5 718 2?7 maravedi 

	

6 311 64o 	-"- 

	

7 .213 373 	"- 

	

8 o79 25o 	- "- 

	

8 500 000 	-"- 
9 391 000 

	

lo 391 000 	- "- 

	

16 2o5 000 	- "- 107 
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Itt jegyezzük meg, hogy óriási jövedelmei ellenére a 

menta sem bírta ezt a nagymértékű adóztatást, ráadásul 

gyakran nagyösszegű kölcsönöket adtak a királynak ős 

hatalmas pénzekért bérelték ki területeket a koronától. 

Az 155o-es évek vége felé a menta hanyatlani kezd, csök- 

ken a juhállomány. lo8 	 . . 

A kasztiliai.királyi jövedelmek fontos tételét ad-

ta az amerikai gyarmatokról származó nemesfém mennyiség. 

De Károly idején ez korántsem v'olt olyan nagymértékű, 

hogy ezzel minden gondját egycsapósra megoldhatta vol-

na. A XVI. század elején a Karib tenger szigeteinek meg-

hóditása hozott valamennyi áranyat, de mivel itt komo-

lyabb kitermelés nem volt, hamar elfogyott. Mexikó meg-

hóditása az 152o-as években ismét föllénditette volna a 

korona bevételeit, de a communeros fölkelésről érkező • 

bizonytalan hire iiatt a szállitmányok elmaradtak. Peru 

meghóditása az 153o-as években jelentősen növelte a Ká-

roly jövedelmét, de igazán az 1545-ben fölfedezett Cerro 

Rico /Potosi mellett/ gazdag ezüstbányája, illetve az 

156o-as években bevezetett amalgámozási eljárás az, a-

mely végül is a fantasztikus mennyiségű nemesfémet ered-

ményezte és Kasztiliába juttatta. A nemesfém kitermelés 

fokozódása együtt járt az arány változásával - az arany 

lassgn visszaszorult és helyére belépett az eztist. /Az 

15o3-154o közti időt rác az Antillák aranyának fel- 
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használása jellemzi, 154o-6o között az arany és ezüst 

értékben kiegyensúlyozódott, '156o-163o között pedig 

az ezüst tülstílyáról beazélhetünk. 1o9  

A nemesfém összegét jól érzékelteti az alábbi táb-

lázat, amely a széllitott mennyiség értékét angol font-

ban  adja még. 

1516 - 2o 571'o90 arany 
1521 - 25 77 148 97 % arany 
1526 - 3o 597 loo 3 % ezüst 
1531 - 35 948 900 12,5 % arany 
1536 - 4o 2 234 7oo ' 87,5 % ezüst 
1541 	45 2 848 600 
1546 - 5o 3 167 600 15 % arany 

1551 - 55 5 672 600 85 % ezüst 

És összehasonlitésul ime egy adat II. Fülöp idejéből: 

1591 - 1595 2o 231 00o és ebből az arany meny- 

nyisége kevesebb mint két szézalék. 11o  

Károly kincstárét gyarapitották a kikötői bevéte-

lek, és komoly jövedelmet származott a különböző tiszt-

ségek és hivatalok, ciniek és jogok eladásából. Külön é-

gazatot alkottak az állami kötvények, amelyek révén a 

nemesek az államnak kölcsönt adtak, és ezt a korona bi-

zonyos kamattal együtt fizette vissza. Azt mondhatjuk, 

hogy Károlynak kb. 1 millió dukát fölötti bevétele volt 

Kaeztiliából. Ennek kb 1/5tkertilt ki a gyarmatokról -, a 

többi főleg az adókból. A király arra törekedett, hogy 

a cortes befolyása alá tartozó adók mellett mindinkább 

fokozza azon rendkivüli adók beszedését, amelyek függet- 
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lenek a cortestől. Volt oka rá, hogy igyekezzen függet-

leniteni magát. Két konkrét esetről tudnak, amikor ép-

pen  Magyarország érdekében, a Duna menti fronton tör-

ténő török elleni védekezésre kért pénzt. 1527-ben és 

1538-ban, de mindkét esetben megtagadták a nemesek. 

Nem kivánták, hogy a spanyol király - pusztán dinaszti 

kus érdekből - olyan távoli területen hadakozzék. 111 

Károly uralkodásának mintegy 3o éve alatt a kor- 

mány bevétele az adókból mintegy ötven százalékkal nőtt. 

Igaz, ezidő alatt az árak megduplázódtak. A XVI., század 

elsó felének spanyol abszolutizmusa jóvátehetetlen hi-

bát követett el, amikor az oát egy család dinasz- 

tikus érdekeinek biztositása 	csak arra töre- 

kedett, hogy az országból - bármi áron, minél nagyobb 

jővedelmet sajtoljon ki. A polgárság erejét a commune-

ros fölkelés után megtörte és kiszolgáltatta őket a ne-

mességnek. A paraszti árutermelés útját a mesta és a la-

tifundiumok, hitbizományok kiváltságainak növelésével 

zúzta szét. Ugyanakkor nem tudta leküzdeni a tartományok 

széthózd erejét, a regionalismot. Vagyis ez az abszolu- 

tizmus már kialakulása idején közreműködött annak a tár-

sadalmi-gazdasági alapnak az elpusztitásában, amelyen ki-

alakulhatott volna egy egységes politikai képződmény; 

ezzel megnehezitette a nemzeti és a belső piac létrejöt-

tének feltételeit. Amig a francia vagy angol abszolutiz- 
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muá segítette a kereskedelmi tőke felhalmozódását, ad-

dig a spanyol állam sorozatosan csődbe döntötté a sa-

ját és külföldi hitélezáit. 112  

A communeros fölkelés azért tört ki, mert a váro-

sok követelték, hogy az ország bevételeit ne használ- 

ják föl idegen tartományokban, hogy Károly ne hagyja 

el az országot, hogy külföldiek gazdasági és politika-

i tisztségeket ne tölthessenek be. Eleinte a cortesen 

belül a nemesek is támogatták őket, de később elfordul-

tak tőlük. A fölkelés leverése a spanyol városfejlődés 

végét is jelentette. Privilégiumaikat megnyirbálták, 

óriási adókkal sújtották. De a városok fejlődése enél- 

kül is nehéz helyzet elé került volna. Az elszegénye-

dett parasztság nem tudott annyit termelni, amely ter-

mék fölöslegként realizálódhatott volna a piacon. En-

nek hiányában a város ipari termékeit sem  volt képes 

megvárásolni. A kereslet hiánya miatt maradtak fejlet-

lenek a kasztiliai városok. Iparuk elmaradott, verseny-

képtelen. 

A kereskedelemré az első csapást . a kormányzat a 

zsidók 1492-es és a mórok 15o2-es kiűzésével mérte .. Majd 

Károly alatt az  állami bevételek fokozása érdekében  :V&  

logatás nélkül súlyos adókat vetettek ki az exportra, 

bizonyos fontos termékek pedig kiviteli tilalom alá  es-

tek /16, fegyver, gabona stb./ Ezzel szemben az impor- 
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tot szabadon engedték he az országba. Ez a forditott 

merkantilizmus hamarosan végleg tönkretette a kezdetle-

ges spanyol. iparfejlődést. De voltak alapvető szemlélet- 

beli problémák is. ,A  nemesek  dologkerülő, a munkát meg- 

vető szemléletét 153o-ban a kormányzat hivatalos szint-

re emelte azzal, hogy megtiltotta a királyi tisztvise-

16k részvételét mindenféle kereskedésben, mert ez szol- 

gai tevékenység, /oficio vil /amely egy nemes urat saját 

osztályából kirekeszt. 113  

Nemcsak hátráltatta a kereskedelem fejlődését Ké- 

roly uralmi rendszere, de a mér meglévő, fejlett kata-

lán gazdaságot is hagyta tőnkremenni. A XV. század végén, 

a XVI., század elején még Velencével és. Génovival konku 

ráltak a katalán kereskedők.  Mivel Károly idején semmi-

féle támogatást nem kaptak, lassan kezdenek háttérbe szo-

rulni. Igaz, találkozunk még barcelonai kereskedőkkel Ot-

rantóban, Palermóban, akik gabonát vesznek, Trapaniban 

sót, Nápolyban és Messinában selymet. De a velenceiek, 

génovaiak,•raguzaiak nagyobb tőkeerejük, jobb hajóik ré-

vén mér uralták a piacot. És a népolyiak is szivesebben 

kötöttek velük üzletet, mert cserébe olyan ipari kész-

termékkel látták el őket, amire a katalán kézműipar nem 

volt képes. Ha mindehhez hozzávesszük a mér említett ki- 

viteli vámokat, amelyek járulékos költségként jelentkez-

tek, és a hazai belső piac hiányát, akkor érthetjük meg 
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igazán a spanyol abszolutizmus_ okozta károkat. Végül 

objektiv okként meg kell emliteni a török szolgálaté- 

ba szegődött kalóz flottét, Hajreddin vezetésével, a-

mely a Földközi tenger nyugati medencéjét.állandóan 

nyugtalanitotta, a hajókat elfogta és a partvidéket 

végig fosztotta. 

Utolsó helyen szólunk a károlyi politika kapcsán 

sokszor abszolutizált külföldi bankházak szerepéről. 

Nem azért, mintha jelentőségében is utolsó lett volna, 

de igy talán jobban átlátható helyük a birodalmi pénz-

ügyekben. A Habsburg család régi jó ismerősei voltak a 

Fuggerek. Mér I. Miksa idején elmélyült szálak kapcsol-

ták Össze az uralkodót a bankárcsaláddal. Károly cad 

szárrá koronázása csak tovább mélyitette ezt a kapcso-

latot. Hiszen megválasztása több mint 85o 00o arany- 

forintba került, amelyből 543 000-t a Fuggerek, 143 000-t 

a Welserek és 165 000-t a genovai és firenzei bankárok 

adtak. 115  Ezen fölül is gyakran fordult hozzájuk a csá-

szár. Az adósság fejében 1524-t61 kezükre adja Spanyol-

országban a három egyházi lovagrend birtokait ős jára-

dékait, de részesültek az adókból /a servicióból és a 

cruzadaból isit / Mivel a kölcsönzött Összegért 14 % ka-

matot számoltak föl, a végösszeg nemhogy fogyott volna, 

de nőttön nőtt. 116 Az 155o-es években mér Fugger kézen 

voltak a hires guadalcanali ezüst és az almadámi hi- 
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ganybányék. 117  Nagy gyakorlatuk,  jól kiépitett üzleti 

rendszerlik révén ügyesen használták ki a spanyol gaz- 

dasági életben a zsidók és mórok kiűzése nyomán támadt 

űrt . . 

A Fuggerekkel szinte egyidőben kezdődött Károly 

kapcsolata . a másik délnémet családdal, a Welserekkel. 

Kölcsöneik nagyságát és arányát a többi bankházéhoz ké-

pest nagyjából jelzi a császárválasztás összeigéből való 

részesedésük. Károly törlesztésként amerikai gyarmata-

it, főleg Venezuelát adta kezükre. 1528-ban Doria And-

rea  átpártolása a génovai bankházak támogatását is meg-

hozta. 1530-as évektől - különösen az itáliai ügyekben, 

gyakran találkozhatunk a Pallavicini, Spinola, Grimal 

di bankházak nevével. De Spanyolországban is ott talál-

juk képviselőiket a nagyobb városokban, az udvarban és 

a kikötőkben. 6k is réaz . esednek a kasztiliai korona be- 

vételeiből, /a maradékból/. Az 6 . állandó támogatásuk nél-

kül nehéz lett volna elképzelni Doria Andrea flottamoz-

dulatait és hadjáratait. Ez egyúttal arra is rávilágit, 

hogy az adott esetben nem egyszerűen a császár tetszé-

sén múlott, hogy Magyarországon vagy éppen 

 indit támadást a török ellen. Az aragóni, nápolyi 

és genovai érdekek gyakran erősebbnek bizonyultak, mint 

a Károly családi érdekektől vezérelt szub 'jektiv széndékav 

Az elmondottak alapján megállapithatjuk: a bank- 
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házakkal való gyakori és kiterjedt  pénzügyi kapcsold- 

tok a császár pénzügyéin belül nem voltak meghatáro-

zók. Hatalmas vagyonuk ellenére önmagukban nem tudtak 

változtatni, vagy irányt szabni a milliókat fölemész-

tő hadjáratoknak, ős végül tönkrementek az 8 erejüket 

meghaladó vállalkozásokban. Az desz-császári költség-

vetésben a magáncégék nyújtotta hitelek töredéket ké-

peztek - bár összegük nem  elhanyagolható. Jelentősé-

gük abban állt, hogy Károly állandó pénzzavarai köze-

pette százezres nagyságrendű tételeikkel segitettek át-

hidalni az államháztartás milliós bevételeinek rend-

szertélenségeit, vagy időszakos hiányosságait. Ennek 

igazolására szolgáljon például a következő adat: Károly 

halálakor Fülöp mintégy 2o millió dukát adósságot örö-

költ. Ebből a Fuggerek részesedése kb. 2 millió dukát 
voit.118 /A  külföldi bankházak szerepe a spanyol fej-

lődésen belül - éppen az ótt begyűjtött és külföldre 

kivitt nagy összegek miatt - már sokkal fontosabbnak 

ős mindenképpen negativnak tekintendő./ 	. 

V. Károly birodalmának gazdasági tényezőit étte-

kintve megállapithatjuk: az egyes területek sajátos gaz-

dasági adottságait figyelmen kivül hagyva a Habsburg 

dinasztiai sajátos politikai érdekeit vetté alapul. A  

tartományok, országok politikai és pénzügyi fontossá- 

ga jelentősen eltért egymástól, ezért hatalmi megfonto- 
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14sok szerint próbálta egyik terület bevételeit a  másik  

javára felhasználni. A kezdeti eredmények után, az 153o-

as évekre a birodalom Eazdasági terhei egyre inkább 

Snanyolországra hdrultak, amely  kénytelen  volt finan-

szirozni egy olyan európai méret", külpolitikát, aaely-

hez az országnak szinte sommi éreka sem f'ződött. 

V. Károly  politikájának  következménve az lett, hopy: 

1./ flpanyolország gazdasági b&vóteli  forrásai jelent&  

mértékben külföldiek kezére kerültes, 

2./ Az országon belül a fő teher Kasztiliára nehezedett, 

)./ A legnagyobb teher azokra esett, akik a legkevésbé 

birták elviselni -  parasztság,  polgárság, 

4./ Kdroly a hatalomtől ugyan megfocztotta a nemességet, 

de Mu kiválts4gaikat rieghagyta, gyakorlatilag szö- 

vetséges volt velük /a parasztság és a polpArség 

tönkretételében/ s olindaddig szárnithatott is rájuk, 

amig privilégiumaikat nem érintette. 

5./ Ezáltal megfosztotta a spanyol abszolutizmust lehet-

séges anyagi bázisától ás ezzel az abszolutizmus fej-

lődését eleve kudarcra itélte. 

6./ A központi hatalom lehetőségei korlitozottak révén 

nem tudta fölszámolni a rendiség helyi, tartoményi 

erejCt /regionaliclo/. 

7./ :Ls végZll a latin amerikai gyarmatok nemesfdm mennyi-

sége nem kapcsolódott be a spanyol  gazdasági  életbe, 

hanem szétszóródott Károly birodalmának külügyeire. 
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Mindezek együttesén az 155o-es évek'teljes gazdasági 

csődjéhez vezettek. A csőd oka Károly fényűző udvar-

tartásának, az állandó utazgatásnak és a  dinasztikus  

külpolitika mérhetetlen költségeink túlsúlya ' a bevé-

telek korlátozott összegével szembén. ' A ' császári po-

litika legfőbb vesztese Spanyolország, amely a kapi- 

talista fejlődés lehetőségét áldozta föl a Habsburg 

dinasztia családi oltárán. 
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VI., fejezet 

1528-ban János gyakorlatilag kiszorult az ország-

ból. Sajátos módon nemzetközi téren éppen ez erősítet- 

te meg helyzetét. A Habsburgok ilyen méretű előretöré-

se  nem szolgálta sem a német fejedelmek, sem a francia 

király érdekeit. Ezért is jött létre 1528-ban a fran- 

cia-magyar szerződés, amely János helyzetén sokat segi-

tett. A. lengyel király is támogatta, de igazán döntő-

nek a szultán közbelépése bizonyult. Szulejmán nem volt 

hajlandó eltárni, hogy Magyarország területe legfőbb eu-

rópai vetélytársa kezére kerüljön. 1529 elejétől kezdve 

érkeztek hirek, amelyek jelezték, hogy nagy támadás vár-

ható. Ferdinánd júliusban számos aggódó, sőt kétségbee-

sett levelet irt bátyjához, a pápához és egyéb fejedel- 

mekhez, segitséget kérve. Közben még mindig nem jött lét-

re a franciák ős Károly között a béke, ami pedig előfel-

tétele volt a császári segitségnek. Egy 1529 július 13-

án kelt levélből arról értesülünk, hogy Ferdinánd komoly 

gondok elé nézett, mert a török miatt Magyarországon kell 

csapatokról gondoskodni, de az itáliai hadszintérre is 

kell gondolnia - ezek az érdekek egymást akadályozhat-

ják. 119  Egy hónappal később Fercinánd . örömmel üdvözölte 

Károlyt abból az alkalomból, hogy Itáliába érkezett. Tá-

jékoztatta a török támadásról, föltárva, hogy számuk két-

szer nagyobb mint  a  Mohácsnál részvevő sereg. Ferdinánd 

ekkor még nem tudott a békekötésről, csak a folyamatban 
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lévő ,tárgyalásokról. Ezért , kérte, hogy ha ;lehet a ten- 

geren segitse a császár azzal, hogy küldjön hajóhadat 

a török ellen és ha lehet legalább 3 , óoo:gyalogost. . 

Ugyanakkor biztositotta bátyját ,, hogy a Velence ellen 

folytatandó háborúban Károly számithat a eegitségére. 12o  

Károly és Ferenc 1529. augusztus 3-én megkötötte a bé-

két. /Cambrai/ Ferdinánd ennek ismeretében sürgette -a 

császárt a segitségnyújtásra, és ,egyúttal tájékoztat-,  

ta aa magyarországi helyzetről. ,

121 Ujabb és újabb , sÜrge 

tő levelei sem hoztak azonban jelentősebb eredményt. 

A szultán visszahelyezte Szapolyait,korábbi hatal-  

mába, ismét kezére került Buda, Esztergom és az ország 

java része. Mindenpontosan úgy történt, ahogy Károly ,,. 

előre vázolta öccsének. A török nem hagyta elveszni Ma-

gyarorszégot, Ferdinándnak pedig nem volt ereje ebben . 

megakadályozni. 1529. végére. János helyzete belföldön . 

és külföldön egyaránt megszilárdult. Ennek  csak egyik 

jele ., hogy a.Habsburg ház "családi" bankárai megállapo-

dást kötöttek vele. . Szapolyái és a Fuggerek kapcsolata 

még a Mohács előtti időre nyúlt vissza. Budai faktoruk . 

és a felső-magyarországi bényák,biztositésára 1529-ben 

János támogatását kérték. ts Ferdinánd kénytelen volt 

ezt eltürni. 122  /A budai faktor valószinűleg . 1533-ig 

megmaradt, azután pedig a bécsi /1/ faktor . vette ét az 

izényitást. Mindez'mem képzelhető  el  V.  $ároly, témoga- 
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tósa nélkül. 123  /Szapolyai uralmának konszolidálódásét 

azonban a császár megváltozott viselkedése jelzi a leg-

szembetűnőbben. 

Károly sorozatos katonai győzelmei révén sikeresen 

leszámolt a cognac-i liga tagjaival. 1529 június 25-én . 

Barcelonában a pápával, augusztus 3-án pedig I. Ferenc-

cel kötött békét. Ez utóbbi két fiát szabadon engedte 

2 millió aranydukát váltságdij ellenében, viszont Bur-

gundiáról le kellett mondania. Nyilvánvaló volt, hogy a 

teljes anyagi csődbe került ellenfelek mindegyikének jól 

jött abéke, de az is, hogy a vitatott kérdéseket egyi-

kük sem tekintette véglegesen lezártnak. Károly előtt 

azonban sílrgős feladatok tornyosultak. Elsősorban a biro- 

dalom fejedelmeit kellett megzabolázni, akik az eretnek 

vallási nézetek mellett magát a császári tekintélyt is 

megkérdőjelezték. A saját pártjára kényszeritett pápával 

153o-ban Bolognában rég nem látott pompával császárrá ko- 

ronáztatta magát, /február 22-24/. 

A vonatkozó szokások értelmében a császár megkoroná-

zása után kerülhetett sarc a római király megkoronázásá-

ra. Mivel ez a tisztség gyakorlatilag a császár utáni 

legmagasabb fejedelmi méltóságot jelentette és ennek bir-

tokosa mintegy a trón örököseként volt tekinthető, Károly 

nehéz döntés elé került. Már 1516-ban és 1519-ben is egy-

értelműen kimutatta, hogy Ferdinánddal nem kivénja meg- 
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osztani a hatalmat. A Habsburg családi szervezeten be- 

lül a főhercegek és főhercegnők igen magas méltósággal 

bírtak, és a királyt - a császárt helyettesitették 

/Németalföldön, Itáliában, Ausztriában 'stb. / de soha 

nem kaptak teljhatalmat. A legfőbb tisztségek, jogok, 

kiváltságok adományozása ügyében Károly mindig magának 

tartotta fenn a döntés jogát. A dinasztia érdekeit fi- 

gyelembe véve a császár Ferdinándnak átengedte az örö-

kös tartománytik és a magyar-cseh trón öröklésének jogát. 

Amidőn Ferdinánd mindkét koronát megszerezte, főherceg-

ből király lett, de a családon belüli viszonyokon ez 

nem változtatott. A külvilág felé Károly megadta öccsé-

nek a neki járó cimekát és más fejedelmekkel is betar-

tatta; "házon" belül viszont kettejük alá-fölé rendelt-

ségi kapcsolata változatlan maradt. A római király még-

koronázása azért érintette érzékenyen, mert az öröklés 

jogát is magába foglalta. Károly nem akarta Ferdinándot 

a császári trón - akár csak távoli reménye - közelébe 

se engedni. De fia, Fülöp ekkor még csak 3 éves, ő maga 

gyakran betegeskedett, nem kockáztathatott. Akkor pedig 

még mindig jobb egy másik Habsburg, mint egy idegen fe- 

jedelem. /Nyilván azt is számitásba vette, hogy fia fel-

növekedtével, majd lesz még lehetőség döntése módositá-

sára. 124  Valóban, 155o-51-ben roppantul kiéleződött a 

trónöröklős kérdése a két testvér között. De Ferdinánd 



- 86  

ekkor igen határozottnak bizonyult, és nem volt hajlan-

dó engedni - Károly meghátrált. /  

A császár közreműködésével Ferdinándot 1531-ben r6-

mai királlyá koronázták, /január 11./.`Károly ünnepélye-  

sen öccsére ruházta a  birodalmi ügyeket,' néhány kivétel-

lel. Csakhogy éppen ezek jelentették a császári hatalom  

legfőbb lehetőségeit Németországban - nevezetesen az e-

gyes városoknak, társóságoknak, bankházaknak stb. adott  

koncessziók és monopóliumok. /Elég' csak a Fuggerek réz  

és ezüst vásárlási és szállitási monopóliumát említeni '/  

Luther egyik fő támadási pontként tekintette a társadal- 

mat megrontó kereskedők tevékenységét 	amit a monopóli- 

um biztosit., Számos birodalmi  gyilés foglalkozott is ve-

le - Károly 1525 márciusában maga is elitélte a "mono-  

pólium űzést" és a '"meg nem engedhető kereskedést" de  

1525 május 13-i, toled 'ói ediktumában kivételt tétt a Fug-

gerekkel, mondván ', a birodalomnak is érdeke, hogy "az ér-

ceket és fémeket, különösképpen az ezüstöt, a rezet és a  

higanyt egyetlen, vagy kevés kézben tartsák: 1~ 5  A császár  

öccsének irt utasitásban az emlitett részhez hozzátette,  

hogy minden ilyen ügyben /monopólium, koncesszió etb./ és  

egyáltalán valamennyi jelentősebb kérdésben Ferdinánd  

tárgyalja meg vele a teendőket. 126  Károly ezt nemcsak for-

malitásnak szánta.  

Bér a cambrai béke valóban beszüntette a hadviselést  
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a két fél között, a francia király diplomáciai-téren 

tovább küzdött. Kapcsolatban  állt a szultánnal, Szapo-

lyaival és főként a protestáns német fejedelmekkel - a- 

zokkal, akik 1531-ben létrehozták a schmalkaldeni szö-

vetséget. Károly csak ekkor kezdte átlátni, micsoda 

konfliktussá nőtt az eredetileg csak egyszerd vallási 

ügynek indult lutheri mozgalom. A fő kérdés a  fejedel- 

mek ás .á császár viszonya volt - de részévé vált a 

Habsburg-Valois háború - és Magyarország bals arencsé-

jére a Habsburg-török háború is. Károly ingadozott a bé-

kés és fegyveres rendelkezés lehetőségei között. A bá 

kés egyezkedési kisérlet miatt megharagudott a pápa, de 

mérsékelt engedményekkel a protestáns fejedelmek sem ér-

ték be. Károly elszigetelődött. 

A császárnak ügyei rendezéséhez nyugalomra és bé-

kére volt szüksége, főként a törökkel. Az 1529-es táma-

dás és Bécs ostroma rádöbbentette, hogy a helyzet kul-

csa Magyarország, ezen belül Szapolyai helyzetének ren-

dezésében rejlik. Fzt követelte János uralmának nemzet-

közi elismerése is. Ha Szapolyaival sikerül megállapod-

ni, számithat Ferdinánd támogatására - ami ugyan mind 

katonában mind pénzben elég korlátozott - de a biro-

dalmon belüli rendezésben fontos szerepet játszhat. In- ( 

dokolta ezt az is, hogy a spanyol rendek gyanakodva fi-

gyelték Károly németországi ügyeit. 
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1529-1533 . között tanui lehetünk a császár első, 

nagyszabású kisérletének a magyar ügy rendezése érde-

kében. M r ez a tény jelentős, hogy Károly személyesen 

lépett föl, de igen jellemző az a három terület, ame-

lyen belül intézkedései megnyilvánulnak. 1531-32-ben  

mindent elkövetett egy nemzetközi konferencia összehi-

vására, amelyen az érdekelt felek rendezhették volna az 

tigyet /Pettau/. Ezzel párhuzamosan a császár emberei é- 

boron figyelték a magyar belpolitika eseményeit ás köz-

vetlen módon beavatkoztak - lásd magyar nemesi gyűlések, 

Balatonkenese, Berenhida stb. Végül a Károly nem akadá-

lyozta meg Ferdinánd közvetlen lépéseit /amelyek sokszor 

keresztezték bátyja érdekeit/r és látszólag Károly ráhagy-

ta Magyarország ügyeinek intézését, de mivel annak leg-

jobb diplomatái a császár "kölcsönadott" emberei, igy 

mindig jól értesült öccse terveiről ég szándékairól. 

Nagyon világosan fogalmazott a török ügyében: "Saját 

erőnket nem tartom elégnek a törökkel szemben, ha Ön nem 

fogadja  el  a fegyverszünetet: 127  Amikor pedig Ferdinánd 

a fegyverszünet feltételeiről kért eligazitást, kimeri-

tő levélben tájékoztatta a nemzetközi helyzetről és a 

lehetőségekről. Tanácsolta a lengyel király fölkérését 

közvetitésre. Óvatosságra intette öccsét, hogy előkészü-

letei ne  legyenek  föltŰnóek és az ellenséget ne késztes-

sék támadásra. Károly nehéz helyzetét elárulta az a ki 
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tétel, ahol az ellenség kapcsán a törökkel együtt em-

litette a protestánsokat. Nagyon reálisan mutatott rá  

arra is, hogy sem a francia királytól, se más fejedel-

mektől - de még a pápától sem várhat komolyabb segit-

séget. Saját támogatását ugyan ígéri, de ez nem tűnik  

nagyon bíztatónak. Ferdinánd nem hallgatott a figyel-

meztetésre és János ellen támadott. Ugy tűnik, hogy sa-

ját álláspontján a császár is módositott 153o nyarán  

egy rövid időre. Feleségének ugyanis arról irt, hogy  

Ferdinánd segitségére bocsájtott l000 spanyol katonát,  

akik már be is hatoltak Magyarország területére, de még  

újabb ezret küld oda a firenzei táborból. Nagyon bizik  

az ország teljes elfoglalásában. 1~9  De hiába minden erő-

feszités és segitség, Roggendorf csapatai dolgavégezet-

len hagyták Buda falait. Valószinű, hogy az ostrom hi-  

rére a szultán támadással fenyegette meg a Habsburgo-

kat, mert Gritti levelében erre utalt. Szerinte a török  

tengeren és vizen egyaránt támadni fog és ettől csak ak-

kor tekint el, ha János az egész országot visszakapta. 13o  

1531 elején Ferdinánd kétségbeesetten próbál segít-

séget kérni a pápától, és az ő segitségével más hatal-

makt6l is, mert szinte biztosra vette a török azévi tá-

madásét. A szultánhoz küldött követeinek nyiltan megmond-

ták, hogy Magyarországot a törökök a birodalom részeként  

tekintik és nem mondanak le róla. 131  Figyelemre méltó,  



hogy a  kor köztudatéban mennyire világosan éltek bizo- 

nyos összefüggések. ]igy névtelen jelentés azt közölte,  

hogy 1531-ben a török Szilézia és Morvaország mellett' 

Nápolyt, Sziciliát és Genovát fogja megtámadni, hogy a 

császárt itáliai területeinek védelemére birja, és igy 

ne segithessen Férdinándnak, amikor a török Bécset ost- 
j  

romolja. 132  

Buda ostroma ugyan sikertelen volt, de jól mutat-

ta Szapolyai számára is, hogy Ferdinándtól nem lesz 

nyugta. Mivel az 1529-es török segitség - a Habsburg 

propaganda révén - elég rossz fényt hozott rá, a pápai 

kiátkózás ezt csak fokozta, János nem zárkózott el a 

tárgyalásoktól. Nagy szerepe  volt  az eseményekben a len-

gyel királynak is, éki egyéves fegyverszünetet ' szeretett 

volna létrehozni, Szapólyai azonban arra hivatkozott, 

hogy a török tudta nélkül nem köthet ilyen . mmgállapo 

dánt. Végtil abban egyeztek meg, hogy április 22-től lét-

rejön közte és Ferdinánd között a fegyvernyugvás. 153  A 

megállapodás előbb 3 hónapra, majd egy évre szólt. 

Károlynak ezidőtájt komoly problémái voltak Német-

alföldön. 153o végén meghalt Margit főhercegnő, a  csá-

szár nagyön tapasztalt és kiválóan politizáló nagynénje. 

Halála 'érzékeny ' veszteség volt az uralkodó számára /kü-

lönöeen, hogy nemsokkal előtte vesztette el befolyásos 

tanácsadóját, Gattinérát is./ Ügyeinek rendezésére Ká- 
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roly Németalföldre utazott, ahol  a  rendek a szemére 

hányták, hogy elhanyagolja ügyeiket, aminek az ország , 

vallja kárát. A császár húgát, Mária özvegy magyar ki ,- 

rélynót nevezte ki Margit utódjául. A rendeket a már-

cius elején tartott országgyűlésen igyekezett megnyug-

tatni és leosillapitani. Eközben kapta a  hirt, hogy az 

elégedetlen német fejedelmek 1531. február 27-én létre-

hozték a schmalkaldeni szövetséget, amely bevállottan 

a  reformáció hivei közé tartozó fejedelmek és várósok 

védelmi szervezeteként tekinthető. Maddeta 1531 nya-

rán még mindigfT émetalföldön volt, július elején iktat-

ta be` Máriát új tisztségébe. Érthető hát, hogy Ferdi-

nánd segélykéréseire csak saját bajainak elsorolásával 

és öccse türelemre intésével válaszolt. Rossz hireket . 

kapott Spanyolországból is,ahol 4fendek  türelmetlenked-

tek Károly hosszú távolléte miatt. 134  viszont készség-

gel teijesitette Ferdinánd kérését1 35  hogy  a  Szapolya-

ival folytatandó további tárgyalásokra adjon neki meg-

bizható embert, és elküldte hozzá Cornelius Sceppert. 

Feltételül csak azt szabta, hogy öccse ne nehezitse még 

jobban a°vajdával való békekötés ügyét. 136  

Az események alakulása birta rá Károlyt az erélye 

sebb föllépésre a magyar ügyben. 1531 őszén átfogó ak-

cióba kezdett a mielőbbi rendezés érdekében. ,Ferdinánd- 

dal egyetértett a  törökhöz küldendő követség ügyében.?? 
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Világosan rámutatott, hogy a keresztény világ adott ál 

lapotában más fejedelmektől segitségre nem számithat ,' 

"sőt, mennyire kell félni, hogy inkább támadást mint óe- 

gitséget képnek tőlük." A . 'török támadást 'pedig egymaguk-

ban nem tudják kivédeni. Ezért időre van szükség, amit 

a béketárgyalás biztosi that. Ugyanezért kell tárgyalni 

és békét kötni Jánossal is. Nem számithat'öccse a pápai 

segitségre sem,  mert ha  az rendelkezésére bocsátaná 'is 

a pápai tizedet ős egyéb jövedelmeket, a  fejedelmek azt 

saját hasznukra forditánák. Végül föltárta saját anyagi  

nehézségeit. Spanyolországban a 3 évre átengedett pápai 

jövedelmet /cruzada/ régen elköltötte, most még 2 évre 

meghosszabbitották, de mér erre sem számithat. 138  

Szapolyai megpróbálta fölvenni a kapcsolatot köz-

vetlenül a császárral. Követét, Laskyt azonban Ferdinánd 

nem engedte tovább, nyilván azért, mert félt attól, hogy 

Károly esetleg az ő tudta nélkül engedményeket és igére-

teket tesz. Abban viszont igaza volt, hogy Lasky  esetleg  

megpróbált volna a pápával és más uralkodókkal is kap-- ' 

csolátbanlépni. Hogy cselekedetét igazolja, levélben tá-

jékoztatta'Károlyt Lasky érkezéséről és - tanácsot kért 

tőle a további lépést illetóen. 139  Szapolyait nagyon fel-

bosszantotta Ferdinánd sorozatos mesterkedése és hosszú 

levelet irt  a  császárnak. A simancasi levéltárból elő-

került irat igen értékes adatokat tár elénk.14O'Megle- 
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p6 az az önérzetes és határozott  hang,  ameflyel János 

vieszautasitja Ferdinánd ellene irányuló mesterkedése-

it. Elmondja Károlynak,hogyan pr8bált . vele kapcsolat- 

ba kerülni mindjárt uralkodása elején, de a cseh ki-

rály elfogta emberét 7 azért, hogy bátyja ne szerezzen 

tudomást Szapolyai jószándékáról. Mindezekért a sérel- 

mekért egyrészt elégtételt követel, másrészt arra kéri 

Károlyt,'hogy "fivérét más belátásra juttatni  próbálja, 

részben testvéri szeretettel, részben császári.tekin-

téllyel és a kereszténység felforgatásától visszatar-

tani igyekezzen."141  

Saját uralmának törvényes voltát bizonyitja, majd 

elsorolja, hogy a különböző alkalmakkor  készen állt a 

megegyezésre és.kettejök ügyét a pápa, a lengyel király 

vagy akér a császér döntésére bizni. Ferdinánd ehelyett 

a fegyverekre bizta a döntést, "de  ezt inkább a mieink . 

árulása, semmint a saját ereje révén érté el" - irja. 

Szapolyai rámutat, hogy az emberei által elfogott leve-

lek egyértelmten bizonyitják, Ferdinánd kezdett először 

tárgyalásokat a törökkel. Csak amikor látta, hogy az el- 

lenfél a törökkel egyezkedik - akkor fordult ő is a szul-

tánhoz. Irónikusan szól Ferdinánd igézeteiről: "A sze-

rencsétlen és hiszékeny magyarjainknak majdhogynem azt 

igérte, hogy a konstantinápolyi birodalmat felforgatja, 

és azt állitotta, hogy 6 az ország koronáját előbb nem 
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fogja elfogadni, minthogy előbb vissza ne szerezte vol-

na a'törökkel'határos Összes várat és helységet." 142  

Mindezek ellenére 'is kész a megegyezésre' és a tárgya-

lásra - amit  a tavasszal kötött fegyverszünet is bizo-

nyit, de csak olyan esetben, amikor tudja, hogy azt a 

császár saját tekintélyével támogátja. Vagyis csak Ká-

roly személyében látja a megegyezés lehetőségét. Ugy ér-

zi eddig Ferdinánd félretájékoztatta Kárólyt és emiatt 

nem intézkedett a császár érdemben ". Var, ebben némi bur-

kolt szemrehányás is, hiszen nyilvánvaló, hogy a csá 

szár számára ezek nem jelentenek újat, de a kialakult 

európai helyzetben úgy véli - Károlyra számithat. Meg-

jegyzi azt is, hogy ha ő valóban  elkötelezte  volna ma-

gát végleg a török mellett, és nem a kereszténység ja-

vát nézné, "már régen könnyen találtunk volna módot ar-

ra, hogy magunkat császári felséged fivérétől megszaba-

dítsuk."143 A  levél befejező mondata a korábbihoz ha-

sonló Öntudatos hangon - szinte fölszólitja Károlyt a 

cselekvésre: "Felségednek lesz a feladata - aki fivé-

rét kor, bölcsesség és tekintély dolgában fölülmúlja 

hogy mellőzve minden részrehajlást és kedvezést, a Res-

publica Christianáról és az egész keresztény vallásról 

császári felséged tanácsa, bölcsessége és tekintélye a-

lapján gondoskodjék."144  

Károly valóban beinditótta diplomáciai gépezetét, 
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hogy Pettauban nemzetközi konferencián döntsenek  a ma-

gyar ügyben. /A források a "pataviensis" kifejezést 

használják. Ezt Horváth Mihály Passaunák, Acsédy, Óváry 

és más történészek Pettaunak forditották. A kérdéses 

hely a Dráva menti Pettau, amely Ferdinánd területét ké-

pezte. Valószinűleg az tévesztette meg Horváth Mihályt, 

hogy a forrásokban a magyar ügyben összehivandó gyűlés- 

ről volt emlités, és Passau-ban valóban tartottak mér 

más alkalommal birodalmi gyűlést. De ezúttal nem erről 

volt szó. Ellentmond ennek az a tény is, hogy 1532-ben 

Regensburgban gyűlt össze a tényleges birodalmi gyűlés, 

amely a török elleni védekezés ügyét vitatta meg./ Mi- 

vel nyilvánvaló volt, hogy a különböző érdekek kereszte-

ződése miatt 6 egyedül nem dönthet, fölkérte a lengyel 

királyt és György szász herceget, hogy vegyenek részt 6k 

is az összejövetelen. Ez  a  javaslat kompromisszum ered-

ményeként jött létre. 1531 -ben, Ferdinánd és János tár- 

gyalásain két álláspont alakult ki. János lengyel földön, 

Zsigmond király közvetitésével, Ferdinánd saját orszá-

gában —esetleg a császár bevonásával kivánt tárgyalni. 

1531 novemberében, Lasky mér emlitett útján is ezt a vé-

leményt tolmácsolta, és ezzel kapcsolatban akart Károly-

lyal is tárgyalni - de Ferdinánd nem engedte tovább u-

tazni. A császár jó ideig nem tudott dönteni ős öccsé-

hez irt levelében helyeselte annak eljárását, de egy- 



- 96 - 

úttal sürgette a  mielőbbi  békekötést Jánossal. Egyet-

értett a lengyel király kirekesztésével is a tár gyalá-

sokból. 145 Nem tudni mi történt az ezt követő két napon, 

de tény, hogy 1531. december 8-én a császár három fon-

tos levelet küldött el, ami elgondolásainak módosulásá-

ra utalt. Az elsőben kinevezte és meghatalmazta Frigyes 

rajnai palotagrófot,.a bajor herceget és Fülöp spirai 

püspököt, hogy ' at a Pettauban tartandó összejövetelen 

képviseljék és, hogy "lehetőségük legyen nevünkben és 

helyettünk Magyarország ellentétben 4116 részeit kibéki- 

teni, és megpróbálják azokat egyesiteni." 146  

A legfőbb változás az volt, hogy fölkérte a lengyel 

királyt, hogy vegyen részt és segitse elő a békékötést, 

mivel neki van lehetősége Jánosra hatni. Károly hozzá-

tette: "Reméljük, hogy ez a j6 /a közbenjárás Jánosnál 

Z.I./ Felséged részéről is meglesz, mivel tudjuk, hogy 

fivérük, Ferdinánd, a méltányos békefeltételeket elfo- 

gadja, de bizunk benne, hogy az ellenfél is ezt teszi7 147  

Legalább ennyire érdekes a harmadik levél, amelyet a csá-

szár Laskyhoz intézett. Az  első  szembetűnő dolog az, hogy 

az általa addig csak vajdaként szólitott Szapolyait a le-

vélben két alkalommal is mint, fejedelmet emliti. /Sere-

nissimi Principis tui; apud Principem tuum/. A másik do-

log, hogy közölte Laskyval, januárban, Vizkeresztkor Pet-

tauban összejövetelt tartanak, amelyen a béke ügyét - a 
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lengyel király közvetitésével - megtárgyalhatják. Igér-

te a személyes közreműködését is. Biztositotta arról, 

hogy "Bai most legkedvesebb fivérünk, a Római Király ré-

széről biztosan tudjuk, hogy minden tisztességes és mél-

tányos dolgot elfogad és a követeit illő tisztességgel 

odarendeli." Laskynak azt hangsúlyozta: "A te felada-

tod lesz a fejedelemnél minden igyekezettel gondoskod-

ni, hogy követeit és helyetteseit a legszélesebbkörú 

felhatalmazással odaküldje, és a békének méltányos fel-

tételeit /aequas conditiones pacis/ terjessze elő és fo- 

gadja azt el. "148  

Károly nagyon szerette volna ha a két fél mielőbb 

megállapodik. De  a családi érdekek miatt érthetően Fer-

dinándot támogatta. Annyi engedményt tett, hogy a len-

gyel királyt bevonta a rendezésbe, de öccse pozicióját 

nem akarta rontani azzal, hogy a tárgyalások lengyel te-

rületen legyenek.  Az is nyilvánvaló, hogy kizárt dolog 

volt, a kor posta és közlekedési viszonyai közepette ar-

ra gondolni, hogy a december 8-án irt levél alapján bár-

melyik fél is - érdemben fölkészülve, télviz idején - 

odaér Pettauba. Arról nem is szólva, hogy akármelyik cim-

zett ellenvetést is támaszthatott. A császár valójában 

időt akart nyerni egy fontos ős aggasztó esemény közel-

sége miatt. 

1531-ben mindkét király pártján. lévő magyar nemes- 
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ség megelégelte a sikertelen tárgyalásokat és maga pró-

bált megoldást találni. Ezért jöttek össze 1531már- ' 

cius 4-én Babocsán, majd március 19-én Bélaváron. Az 

ügy ilyen alakulása mindkét uralkodót aggodalommal töl- 

tötte el. Ferdinánd áprilisban számolt be' erről Károly-

nak, igen nagy fontosságot tulajdonitva a történteknek, 

és kérte, hogy küldjön egy követet, aki részt vesz a 

magyarok gyűlésén. 149  Károly egyetértett vele, ki is je-

lölte Cornelius Sceppert követül, csak azt kérte öecsé-

től, hogy ez ne okozzon újabb akadályt Jánossal a tár-

gyalásokban. 15o  Közben a nemesség újabb gyűlés megtar-

tását határozta el 1532 január 1-én, Balatonkenesén. Az 

év hátralévő' részében János is, Ferdinánd is mindent el-

követ, hogy saját töveit igéretekkel ás fenyegetéssel 

visszatartsa a részvételtől. De a vitathatatlan eredmé-

nyek ellenére sem voltak biztosak abban, hogy végül is 

nem lesz gyűlés. 1531 növember 29-én Ferdinánd ismét 

kérte Károlyt, hogy küldjön követet az újév napjára hir-

detett gyűlésre. Véleménye szerint ebben a vajda közre 

működését kell látni. 151  A császár Monfort grófot küld-

te  követségbe, akit Ferdinánd utasitott, hogy ura nevé-

ben ne igérjen semmit részletesen csak általánosságban152  

Erre azonban nem volt szükség, mert a kevesei gyűlés vé-

gül is nem jött létre. Helyette újabbat tűztek ki a ne-

mesek, március 12-re, Berenhidára. 153  A veszély elodá- 
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zódott, de nem szűnt meg. Ferdinánd nem ok nélkül ki- 

vánta a tárgyalásokból kirekeszteni a lengyel királyt. 

Az 1531-es nemesi gyűlések folyamán hangot kapott olyan 

javaslat is, hogy mindkét királyt le kell tenni és he-

lyette a lengyel királyt megválasztani magyar király- 

nak. Amikor 1532 januárjában Károly hírt kapott a be-

renhidai gyűlés tervéről, megigérte öccsének, hogy uta-

sítja pettaui követeit a berenhidai gyűlés megakadályo- 

zására. 154  

A pettaui tárgyalások megkezdését tehát egyrészt 

a magyarországi belpolitikai események hátráltatták, 

másrészt Károly eleve késve küldött meghivói is ezt e-

redményezték. Zsigmond lengyel király január végén vá- 

laszolt, és örömét fejezi ki, hogy részt vehet a petta-

ui tárgyaláson, ahova akkor küldi el követeit, ha ér-

tesült, hogy Szapolyai követei is ott vannak. 155Néhány . 

héttel később arról értesiti a király a császárt, hogy 

János nem hajlandó Ferdinánd uralma alatt lévő terüle-

ten tárgyalni, hanem ismét fölvetette Krakkó, vagy bár-

mely más lengyel város kijelölését. 156  És bizonyitéká-

ul annak, hogy a magyar ügy mennyire nemcsak Jánost és 

Ferdinándot érintette, hivatkozunk György szászherceg 

követeinek adott utasitására, akiket azzal bizott meg, 

hogy március 12-én vegyenek résztea berenhidai gyűlé-

sen és adják elő javaslatát: az egész kereszténység ér- 



dekeazt kivánja, hogy mindkét király mondjon le a ma-

gyar koronáról a lengyel király,javára. 157  

De nemcsak a német fejedelmek, hanem a francia ud-

var is feszült figyelemmel kisérte as  kontinentális mé-

retű játszmát, ahol is a magyar  ügyben összpontosult az 

európai hegemóniáért folytatott harc. A kulisszák mögött 

diplomaták szimatoltak, tárgyaltak és jelentettek meg-

bizóiknak minden új hirt. A pápai udvarból az Auxerre-i 

püspök irta haza Franciaországba, hogy ő többször biztat- 
T 

ta a pápát, legyen.közvetitő János és Ferdinánd között. 

A püspök szerint Ferdinánd nem hajlandó engedményre, és 

a császár is támogatja, mert azt reméli, hogy ez esetben 

a török Magyarország ellen támad. Akkor viszont Itáliá-

ban nem kell félni, mert a szultán két sereget nem tud 

egyszerre.kiállitani. Ez a francia vélemény 158  mindeneset-

re ellentmond a Károly leveleiből  kiolvasható,  minden-

képpeni megegyezésre biztató törekvésnek. 

Az eddigiekből is látható volt, hogy öccse érdekeit 

figyelembe véve, de a saját ügyeit is szemmel tartva, Ká-

roly közvetlenül intézkedett a magyar kérdésben. 1532 e-

lejón a pettaui tárgyalások és magyarországi nemességi 

gyűlések ügye teljesen egymás függvényévé vált a császár 

előtt. Minden eshetőségre fölkészülve elküldte követét a 

magyar rendekhez azzal, hogy kifejezze jószándékát és 

biztositotta őket, hogy "mi .a ti összes ügyeitekben 



/ahol szükség lesz rá/ sohasem fogunk hiányozni."159  

Ezzel egyidőben viszont fölkérte a német fejedelmeket, 

hogy járjanak közbe a gyűlés elhalasztása érdekében, 

mivel "amit ott azon az összejövetelen megtárgyalnak 

inkább meg fogják bolygatni, mint megszilárditani azt  

a békét, amelyet felséges fivérünk, a római király ős 

az ő ellenpártja között gondoskodunk létrehozni." 160  

Fölmerült az a lehetőség, hogy a pápa lehetne az 

ügyben a döntőbiró, 161  de Károly nem volt hajlandó a 

döntést másnak átengedni. Nagyon világosan leszögezte 

ezt a lengyel királyhoz irt levelében. Ebben  minden fe- 

lelősséget Jánosra hárított, aki maga ajánlotta fel kész-

ségét a tárgyalásokra, és amikor 6 /a császár/ minden 

érdekelt felet értesitett, akkor Szapolyai egyszerre 

visszalépett. Semmiféle más városról nem kiván hallani, 

mivel az csak időhúzás lenne, márpedig 6 a mielőbbi bá-

két szeretné. Megismétli, hogy fivére minden méltányos 

feltételt elfogad, de ha János erre nem hajlik, akkor ő 

a rendelkezésére 6116 eszközökkel Ferdinánd segitségé- 

re siet. A nyílt fenyegetés ellenére ismételten kérte a 

lengyel királyt, hogy járjon közbe Szapolyainál a meg-

egyezés ügyében. 162  

Bár a császár igen kemény hangot ütött meg János-

sal szemben, nagyon  szerette  volna a mielőbbi fegyver-

szünetet. Ugyanis az előző évben kötött szerződés 1532 
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áprilisában lejárt. A török 1531-ben, János közbenjá-

rására /aki a pápai átoktól sújtva nem kivánt ismét a 

pogányok szövetségeseként föltűnni/ elhalasztotta tá-

madását. De látva ,., a végső rendetás7talogatását 1532- 

ben újabb háborút tervezett. A Budán tartózkodó pápai 

nuncius már 1532. januárjában jelezte a pápának, hogy 

a török óriási hadjáratra készül Magyarország ellen. A 

pápa a császári udvarban lévő nunciusa révén erről Ká-

rolyt tájékoztatta, 163 aki valószinűleg ennek hatásá-

ra fordult segítségért a francia királyhoz, 164  /amit 

Ferenc elutasitott/. Károly a hadikészületek mellett to-

vábbra sem adta fel a reményt a békés rendezésre. 

János a lengyel királytól megtudván a császár el-

lene fölhozott érveit, igen keményen elmarasztalta Ká-

rolyt. Rámutatott, hogy amikor előző novemberben Laskyt 

hozzá akarta küldeni közvetitést kérve, akkor a császár 

Ferdinándhoz - magához az ellenséghez utasitotta. Azért 

is nem akar Pettaiba követet küldeni, nehogy ismételten 

kijétszák, mint Posenben. /153o. novemberében került 

sor a lengyelországi Posen  városában a tárgyalásokra, a-

hol Zsigmond lengyel király és György szász herceg köve-

tei is részt vettek. Érdemben azonban nem tudtak meg-

egyezni, Ferdinánd nem akart engedményeket tenni./ 

pát azért nem kérhette föl, mert Róma bevétele óta tel-

jesen ki van szolgáltatva a császár akaratának, olyannyi- 
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ra, hogy annak nyomására vonta vissza a pápa tőle, a ko-

rábban már megadott királyi cimet is. Végül rámutatott, 

hogy a török támadás miatti felelősség is őket terheli, 

/ t.i. a Habsburgokat/ mert a megegyezés helyett viszá-

lyokat szitottak, akárcsak annak idején, amikor a sze- 

rencsétlen II. Lajost belehajszolták a török elleni 

borába - anélkül, hogy segitettek volna neki. 165  

Zsigmond király János főbb érveit tolmécsolta Ká-

rolynak a hozzáintézett levélben, hozzátéve, hogy a köz-

vetitése nem járt eredménnyel. Egyúttal megkérte a csá-

szárt, hogy a török támadás miatt segitse a megállapo-

dás létrejöttét a két fél között. 166 Bár a hadikészüle-

tek mér javában tartottak, Károly nem sajnálja a fárad-

ságot, hogy János érveit sorban megválaszolja. Különö-

sen hevesen utasitotta vissza a II. Lajos halálának kö-

rülményeire és a pápa befolyásolására vonatkozó részeket. 

Jánosra hárította a felelősséget, ha továbbra is a tö-

rök segitségben bizik, és kijelentette: "mi kétségtele-

nül soha sem fogunk hiányozni az ország számára sem a mi 

csapatainkkal - olasz és német csapatokkal - továbbá a 

római birodalom erőivel." Mindezek ellenére is kész a 

megegyezésre. 167  A kölcsönösen hangoztatott szándék el-

lenére a tárgyalások félbeszakadtak és a fegyverek vet-

ték őt a szót. 	. 

A magyar történeti irodalomban számos mű foglalko- 
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zott az 1532-es hadjárattal. Több-kevesebb eltéréssel 

valamennyi ugyanarra a summázásra jutott, hogy Károly 

a magyar ügyek iránti közömbösségtől és érdektelenég-

től vezettetve nem volt hajlandó fölhasználni ezta pd- 

ratlan alkalmat a török kiűzésére Magyarországról. Szek-

VI Gyula azzal magyarázta, hogy a császárt csak Itália 

érdekelte, más nem. 168  Egy újabb vélemény odáig ment, 

hogy Károly akár Belgrádot is vissza tudta volna foglal-

ni, de nem látta értelmét Magyarországért áldozni. 169  

Nyugati történészek - már amennyiben részletesebben fog-

lakoznak a kérdéssel - sokkal érnyaltabban fogalmaznak. 

Rámutatnak, hogy Bécs védelmén túl a birodalmi sereg nem 

volt érdekelt Magyarország fölszabaditásában, mert ezzel 

a Habsburgok egy fontos fronton tehermentesülve másokra 

/pl. a német fejedelmekre/ nagyobb veszélyt jelentettek 

volna. 17o  Egyéb munkákból az is kiderült, hogy a kaszti-

liai rendek a magyar ügyek fedezésére nem voltak hajlan-

dók pénzt biztositani. 1532-ben Károly a legjobb spanyol 

és . itáliai vezéreit vonultatta föl, de csak Ausztria vé-

delmére, mert a birodalomnak ez az érdeke és nem több. 

De Károlynak még ez is nem kis erőfeszitésébe került, az 

ellenkező német rendekkel szemben. 171  

A rendelkezésünkre 016 források megerősiteni lát-

szanak az utóbbi vélekedéseket. Károly - mint emlitettük - 

mér az év elején elkezdte a fölkészülést a török téma- 
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dás ellen. Mivel a franciákkal béke volt; nem kellett 

a hátát félteni, annál több problémát jelentettek a 

protestáns rendek: A megfelelő haderő összehozásához Ká 

roly legjobb diplomatáit használta föl. Májusban Cseh-

országba küldte Pedro Gonzales de Mendozát és Francis-

co Bovadillat azzal, hogy a cseh, morva, sziléziai és .  

lausitzi rendek támogatását megnyerjék. 172  Két követé- 

nek adott részletes utasitásában meghagyta nekik, hogy 

mutassanak rá: a császár a birodalom erői mellett saját 

spanyol és itáliai seregeit is beveti. Tárják a cseh 

rendek elé a veszélyt; amit a török előretörése jelent; 

mivel az nem fog Magyarországnál megállni; hanem tovább 

nyomul s ezzel a csehek is veszélybe kerülnek: A legfon- 

tosabb számunkra azonban az utolsó mondatok  egyike.  "Még-

is óvakodjanak /a követek Z.I./ nehogy ezen intézkedé-

sünk szabályait maguknak a törököknek a megtámadásával 

vagy bármiféle gyalázásával túllépjék, hanem arra a for-

mára alakitsák mind beszédeiket, mind minden tettüket,' 

hogy az ellenség támadásáról avagy az ellenük való hadüze-ni 

nettől egyetlen szóval se tegyenek emlitést, mivel mind-

ezeket mi egyedül védeliére készitjük elő..." 173  Itt maga 

a császár jelentette ki, hogy csak védelmi harcra készül 

és nem fölszabaditásra. Ha tovább nézzük Károly erőfeszi-

téseit, látni fogjuk, hogy nem taktikai megjegyzésről, ha-

nem nagyon is reális szándékról van szó. 
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A német fejedelmekkel ideiglenesen megállapodott 

vallási kérdésben, igy elérte, hogy az örökös tartomá-

nyok és Bécs védelmére birodalmi sereget ajánlottak föl. 

Június folyamán Károly Magyarországra küldte két megbiz-

ható emberét Pedro Zapatét és Wolfgang Prantnert, hogy 

a meglévő lovas és gyalogos seregek mellé magyar könnyd-

lovasokat.toborozzanak. 1?4  Ferdinánd tanácsosaihoz irt 

levelében figyelmükbe a jánlotta fenti két emberét, és 

elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy éppen az oszt-

rák tartományok nemesei nem akarják kivenni részüket a 

harcból. Ismételten elhangzik a kijelentés, amely Ká-

roly kifejezett védelmi szándékát mutatjá, igaz, itt 

szemrehányó hangsúllyal: "Nemcsak mi  igyekszünk, mint 

római császár, hogy Ausztriát az igen hatalmas ellenség-

től megvédjük, hanem sok külföldi is, akik igen távol 

vannak a veszedelemtől. „175  A helyzetet annyira súlyos-

nak ítélte meg a császár, hogy elrendelte Bécs megerő-

sítését és azt is, hogy ami élelmiszert nem tudnak ösz-

szegydjteni, azt semmisitsék meg. 1?6  

A készülődés nemcsak a török, de János esetleges 

támadásai ellen is irányult. Károly személyesen ígért 

büntetlenséget több horvátországi és magyar főúrnak, a- 

kikről azt hallotta, hogy át akarnak térni öccse párt-

jára. 177  A hadi készülődésekre általában az volt a jel-

lemző, hogy igen lassan, vontatottan haladtak. A sere- 
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gek lassan gyűltek, annál is inkább, mert nem volt e-

lég pénz. Zapata é 's Prantner 'arról panaszkodott, hógy a 

lovas  csapatok átpártoltak Jánoshoz, mivel zsoldot nem 

kaptak. De nagy  volt  az aggodalom a miatt is, hogy a 

császár által igért seregek későn érkeznek meg. 178  Ká-

roly a készülődés eseményeiről hűen beszámolt 'feleségé= 

nek. Július végén a hozzá irt levélben arról ' tájékoz-

tatta, hogy  a török sereg július végén érkezik Budára, 

ahonnan Bécs ellen vonul. 6k pedig nagyon készülnek a 

város védelmére. 179  Ugy számítja; hogy FerdinSndnak`a 

csehekkel együtt kb. 35 00o embere lesz. 18o  Augusztus 

elején mér nyilvánvaló volt, hogy Károly seregeinek moz-

gása aggasztóan lassú. Á spanyol csapatokat a hónap kö-

zepén, a 12 o o német gyalogost augusztus  20-a előtt, az 

itáliaiakat pedig csak a hónap végén várta Ausztriála181  

A császárnak nagyon is jól jött a kőszegi ostrom elhúzó- 

dása. Seregei ezalatt összegyűltek és mennyiségüknél fog-

va visszatartották Szulejmánt Bécs ostromától. Károly ' 

pedig épp ezt akarta. Emberei tudatták vele, hogy  az 

Esztergomot ostromló János-párti sereg milyen' gyönge, és 

hogy itt különösebb ellenállástól nem kelltartania. 182  

Szeptember elején Prantner azt irta, hogy a török nagy 

pusztitás közepette visszavonul, ezért most már nyilt ' 

harcra volna szükség - "a magyarok minden reménye császá-

ri felségedbe helyeztetett." 6 maga is azon a°véleményen 
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van, hogy Károlynak most üldözni kellene az ellensé- 

get. 183  Nyilvánvaló volt, hogy nemcsak Prantnernek ju-

tott az eszébe, hanem Ferdinánd is hasonlóképpen gon-

dolkozott, hiszen számára itt  és ekkor kinálkozott a 

nagy lehetőség Magyarország meghóditására. Annyiszor .. 

igérte a birodalmi seregek és a császár támogatását 

- ez most  megvalósult. De  bátyja sokkal inkább átlát- 

ta a nehézségeket. Nem a támadási szándék hiányzott be-

lőle, hanem a birodalom gondjainak mérlegelése révén a 

józan megfontolás diktálta számára a mérsékletet. Kevés 

uralkodónak volt  annyi harci  tapasztalata ebben a kor-- 

ban, mint Károlynak. Ráadásul győztes háborúk álltak 

mögötte, amelyek során Európa legjobb seregeit verte . 

meg. Nagyon jól ismerte a hadsereg utánpótlási nehézsé-

geit - különösen olyan kietlen körülmények között, mint 

Magyarország. Szeptemberben lévén tartani kellett az 

Őszi esőktől és a közeli téltől .. A török sereg bér visz-

szavonult, nem megvert, legyőzött erőket képviselt. E- 

gyik bizonyitéka volt a szeptember eleji győzelmük Ko-

méromnál, ahol szétverték Ferdinánd folyami hajóhadát 

- biztositva a Dunán az uralmat. Még fontosabb tényező 

volt a franciákkal fennálló, nagyon is törékeny béke ü-

gye. 

 

Világos volt, hogy Károly magyar fölszabaditd had-

mífvelete esetén Ferenc nem maradt volna tétlen. Alap- . 

vető tényező volt a birodalmi haderő viselkedése. A csá- 
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szár és a német rendek ideiglenes és,nagyon ingatag meg-

állapodása csak Ausztria védelmére szólt és nem bizto-

sitotta egy támadó hadjárat győztes kimenetelét. Máresak 

azért sem, mert a rendek a Habsburg erőt lekötő, - mér-

séklő tényezőt látták János török támogatást élvező u-

ralmában. Bár szeptember elején Károly Adrien von Croy-

hoz irt levelében arról tudakozódott, vajon Frigyes, raj-

nai palotagróf a birodalmi seregekkel kiván-e Magyaror-

szágra menni, kiűzni a törököket, és ha igen, milyen se-

gitséget kiván a császártól ; 184  Károlynak nem volt külö-

nösebb aggálya a választ illetően. 

A legfontosabb akadályt azonban a császár ás a töb-

bi résztvevő fél teljes fizetésképtelensége jelentette. 

Már nyár elején is probléma volt Zapata toborzásainál a 

zsold fizetéssel. Szeptemberben Prantner jelentette, hogy 

Pozsonyban a morva katonék föllázadtak ki nem fizetett 

zsoldjuk miatt, és nagy pusztitást vittek végbe. 185  U-

gyanezt irta a velencei francia követ hazaküldött jelen-

tésében. Elmondta, hogy a császár zsoldjában álló itáli-

ai katonáknak semmi kedvük nem volt a török ellen vonul- 
c_ 
ni, főként pénzhiány miatt, és a császár akarata ellené-

re visszatértek Itáliába.. Néhány sorral később pedig egy 

Medici biboros zsoldjában álló kapitányra hivatkozva azt 

irta, hogy a császár soha nem is szándékozott Bécsnél to- 

186  vább vonulni. 	Károly október elején mér Spanyolország- 



ba készült, mert az aragon és kasztíliai rendek nagyon 

nyugtalanul figyelték királyuk kelet-európai "kitérő- . 

jét". Közben találkozni kivánt a pápával, akihez Don Ped-

ro de la Cuevat küldte, hogy kérje meg VII1 Kelement, Pia-

cenzában vagy Genovában találkozzanak, mert a császár 

sürgős dolgai miatt nem akar Rómába menni. 187  /Minden- 

esetre Károlynak ez a félig kérő, félig parancsoló leve- 

le megerósiteni látszik a Szapolyai által emlegetett csá-

szár-pápa függőségi viszonyt./ 

Mivel a hadjárat a fennálló helyzetet csak megerő 

sitette, Károly továbbra is  arra 'törekedett, hogy a két 

fél mielőbb megegyezzen. Annál is inkább, mert a Földkö-

zi tengeri fronton is komoly csatározás folyt 1532-ben, 

ami a császár számára legalábbolyan fontos volt. /1532-

ben Doria Andrea flottája Dél-Itália és Morea közti ré-

szen folytatott támadást, hogy ezzel biztositsa az adri-

ai hajózást és Dél-Itáliát, másrészt veszélyeztesse Haj-

reddin összeköttetését Konstantinápollyal. Sikerült is 

bevennie Coront./ Különösen a magyar szakirodalomban hi-

vatkoznak előszeretettel arra, hogy Károly csak a Medi-

terrán térséggel törődött, a magyar ügy számára sokad-

rangú kérdés volt. 188  Valójában Koroly politikája sokkal 

bonyolultabb volt, semhogy egyetlen térségre koncentráló-

dott volna. A heterogén birodalmi érdekek a napi politi-

kai események alakulása során követelték sokszor az egy- 



másnak ellentmondó intézkedések meghozatalét. A biro-

dalom pénzügyi lehetőségei mindig behatárolták a császár 

döntéseinek sorrendjét és megvalósulásuk mélységét is. 

A Habsburg családi érdekek fontossági rátájának megfe-

lelően Károly ott összpontositotta erejét, ahol a.ve-

szély a legnagyobbnak látszott. Ha kellett Itáliában, 

a Földközi tengeren vagy éppen Bécs környékén. 

Az 153ó-as évek elejére továbbfejlesztette nagyap-

jától, Aragóniai Ferdinándtól örökölt diplomáciai szol-

gólatát. Az 152o-as évekkel ellentétben, amikor kisére-

te és tanácsosai főleg németalföldiekből álltak, az új 

személyzeten belül egyre több a jólképzett spanyol dip-

lomata. Szükség is volt rájuk, mivel az 1529-ben megkö-

tött francia-spanyol béke csak a fegyveres harc megszí-

nését jelentette. A kulisszák mögött, diplomáciai téren 

a küzdelem tovább tartott. Károly 1531-32-es békelkisér-

lete János és Ferdinánd között kedvező terepet biztosi-

tott Ferencnek a beavatkozásra, és arra, hogy a német 

fejedelmekre, a pápára, a törökre és Szapolyaira gyako-

rolt befolyása révén a konfliktust elmélyítse, nemzet-

közivé tegye. Talzás nélkül állithatjuk, hogy Magyaror-

szág ügye ezekben a hónapokban a Habsburg-Valois-török-

-protestáns érdekek összecsapásának egyik legfontosabb 

szinterévé vált. /Az ország egyéni balszerencséje, hogy 

ez a nemzetközi helyzet sajátosan megosztott belső viszo- 
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nyokkal párosult, ami Magyarország belső politikai és 

gazdasági felmorzsolödásához vezetett./ 

Az érdekek ilyen koncentrálódása miatt Károly sze-

mélyesen irányitotta a magyar ügyeket, nem függetlenül 

giccse véleményétől, de behatárolva annak lehetőségeit. 

1531-ben közvetlenül is kapcsolatba lépett Jánossal, . s 

bár az a következő év elejére megszakadt, Zsigmond köz-

vetitésével a tárgyalások folytatódtak. Az 1532-es nyá-

ri hadjárat - éppen az alapvető hatalmi helyzet érintet-

lenül hagyásával - csak átmeneti szünetet jelentett. Fer-

dinánd október végén még egy kétségbeesett levelet küld 

Károly után, amelyben segitségét kéri az-ország egészé-

nek elfoglalásához, 189  de S sereg helyett Cornelius Seep-

pert küldi a Jánossal való tárgyalások újrakezdésére. 

Scepper föl is vette a kapcsolatot a közvetitő szerepét 

játszó lengyel követtel, aki elmondta neki, hogy János , 

ragaszkodik a magyar királyi cimhez ée.a kezén lévő te-

rületek megtartásához. 190  Az idő haladtával Károly egyre 

türelmetlenebb lett és sürgette Sceppert a tárgyalások . 

mielőbbi megkezdésére. 191 A  halasztásnak az volt az  oka, 

hogy a két fél között közvetlen megbeszélések folytak, 

ami .1533 januárjában fegyverszünet megkötéséhez vezetett. 

A magyar rendek ismét elégedetlenek lévén a két király- 

lyal, és.üjabban a lengyel király Piát kivánják János. és 

Ferdinánd helyett uralkodónak. 192Ferdinénd és János kö- 
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zött újabb tárgyalásra /a tervezett,bvár helyett/ Po- 

zsonyban került sor. Ezen a lengyel követ mér nem nett 

részt, mivel Ferdinánd tartott . attól, hogy fóieg Zsig 

mond fiának érdekeit képviselné. Egy váratlan esemény a-

zonban egyszerre lelaseitotta Ferdinánd :hegegyezési 

széndékát. A Portáról visszatérő ;  békét kérő követei a 

szultén igenlő válaszát hozták, . ezzel a kitétellel, hogy 

Esztergom kivételével minden birtokában lévő területet 

megtarthat. Ferdinánd Cornelius Sceppert küldte.a szul 

tanhoz a béke megkötésére. A tárgyalásokról korábban már . 

értesült cséezár márciusban maga is  irt Szulejmánnak, a-

melyben a megállapodás tervét támogatja. "Számunkra ked-

ves lesz, ha a dolog olyan kimenetelt nyer, hogy az mind-

kettőtök közös javára történik és hogy fivérünk patrimó-

niumát és örökölt jogát a  magyar királyságra megszerezze 

és megőrizze, amiről becsületének és tekintélyének meg-

sértése nélkül le nem mondhat." 19 
 
 János azonnal vissza-

hivta követeit a pozsonyi tárgyalásról, de ez már mit sem 

változtatott a tényen, hogy a fegyverszünet Ferdinánd és 

a szultán között létrejött 1533 júniusában. Ebben gyakor-

lati1ag, a török is elismerte a Magyarországon kialakult, 

megosztott uralmat. Ez a császár számára megnyugtató: volt, 

mert igy a török újabb támadásától nem kellett tartani és 

figyelmét ismét Nyugat-Európa felé fordithatta. Szüksége 

is volt erre, mert egyrészt  a német fejedelmek elégedet- 
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lensége, másrészt a francia király mozgolódása azt je-

lezte, hogy a néhány viszonylag békés esztendő után új-

ra háború;  fenyeget.  
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VII. fejezet 

A törökkel kötött fegyverszünet megerősiteni lát- . 

szott Ferdinánd helyzetét. Annál labilisabbnak tűnt Já-

nos királyé. Nem kis része volt ebben Grittinek, aki a 

Porta, de főleg a. nagyvezér korlátlan bizalmát élvezte, 

és ezt ki is használta $zapolyai befeketitésére. Való- 

szinű, hogy a király elleni akciója és a Habsburgokhoz 

való közeledése saját hatalmának megszilárditását . és e-

setleges trónigényét lett volna hivatott szolgálni. De 

a  töröktől visszatérőben túlságosan is elbizakodottan 

lépett fol. Nem is  az aggodalmasan várakozó János, ha-

nem a Grittit kezdettől fogva gyűlölő nemesség lépett 

föl ellene, Amikor Czibak Imre váraői püspök megöletésé- 
,5 erre 	$.a src- 3„4Ofi ) 

vel véglegesen eljátszotta bizalmukat Gritti halálával 

a magyar közélet megszabadult egy veszedelmes kalandor 

politikustól,  és ugyanakkor gazdagabb lett a XVI. szá-

zadi Magyarország történelmének egyik legvitatottabb, 

de föltétlenül egyik legtehetségesebb és legdiplomati-

kusabb eg►yénicégével, Fráter Györggyel. 

Az  1534-től 1538-ig, a váradi békéig tartó korszak-

nak, amelynek során ismét tanui lehetünk V. Károly nagy-

szabású békekisérletének, György barát az egyik kulcs-

személyisége. Az általa irányitott magyar külpolitika a 

török és a Habsburgok közti finom egyensúlyozásra épült, 

azzal a bevallott szándékkal, hogy a két részre szakadt  

ország egyesitése csakis a császár és a mögötte 6116 bi- 
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rodalom erejének támogatása mellett történhet meg. Ket-

tejük tárgyalásai, levélváltásai során formálódik a két 

fél véleménye, amely végül a váradi megállapodás kompro-

misszumos pontjaihoz vezetett. Ferdinánd mindvégig fél-

tékenyen figyelte a kapcsolat alakulását és ahol tehet-

te, fegyverrel és diplomá*iailag egyaránt igyekezett sa-

ját feje szerint cselekedni. Bátyja parancsainak ugyan 

kénytelen eleget tenni, de újra és újra megpróbálta a 

helyzetet a maga javára forditani. 

A tárgyalások legfőbb közvetitője és bonyolitója 

Johann  Use  lundeni érsek, Károly kiváló képességín dip-

lomatája volt. Az ügyben kifejtett aktivitását Acsády is 

kiemeli, dicsérőleg szólva arról, hogy a korábbi, bécsi 

követekkel szemben /értsd Ferdinánd emberei/ ó nem a sa-

ját érdekeit ős anyagi előnyeit nézte, hanem csak a csá-

szár céljainak mielőbbi megvalósitását. 194  Érdemeinek el-

ismerése mellett jegyezzük meg, hogy a Dániából menekül-

ni kényszerült és földönfutóvá lett püspök Károly szol- 

gálatában korántsem feledkezett meg a maga javairól. Egyet-

értünk azzal a véleménnyel, amely szerint Wese szolgála-

tai jutalmáúl szerette volna elnyerni Mária királyné öz-

vegyi javainak, azaz a bányavárosoknak igazgatói tisztét195  

A püspök rengeteget irt a császárnak, Ferdinándnak, Gran-

vella kancellárnak stb. Lanz Károly levelezését közreadó 

művében196 pl.  az 1534-ben a közölt anyag mintegy fele tő- 
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le származott, vagy neki szólt. Levelei politikai éles- 

látásról és igen jólinformáltságról tanuskodtak. 1534 

végén azt kérte a császártól, hogy az egész Magyaror-

szágot egyesitse hatalma alatt, ezzel nemcsak Ferdinánd 

érdekeit segiti, de a sajátját is, mert az ország birto-

kában olyan erőt képviselne, amely a törököt lekötné, és 

nem kellene attól tartani, hogy a szultán hajóhada Ná 

polyt és Sziciliét veszélyezteti. Vagyis megszűnne a két-

frontos hare. 197  Ugyanezen a napon /1534. október 1./ 

Granvella kancellárt tájékoztatta a Ferdinánd körüli hely-

zetről. 
 

 Siralmas képet festett á király tanácsosairól, a-

kik "annyira aggódnak saját magánhasznuk fölött, hogy a 

múltakat emiatt teljesen elfeledik." Nem gondolnak a tö-

rök veszélyre, mintha az nem is lett volna. *  "Abból, mi 

a titkoz tanácsban végeztetett, legyen az bármily nagy 

vagy csekély fontosságú, végre semmi sem hajtatik, ha e-

zek belőle magánhasznot nem várhatnak... A wiirtembergi 

hercegség ezen emberek hanyagsága miatt veszett el... 

ettől tartok Magyarországra nézve ' is."198  

Ami az itáliai frontot illeti, valóban nyomós érv 

nek bizonyult ebben az időbén. 1532 nyarán Doria ' Andrea  

és a császári flotta sikeres hadműveleteket folytatott a 

Morea vidékén, a Korinthoszi öbölben és elfoglalta Coront. 

Valószinű, hogy ez is hozzájárult Szulejmán visszavonuld-

sóhoz Magyarországról, 1532 őszén. 199  Az bizonyos, hogy 
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a szultán a történtek után komolyan nekilátott tengeri 

erejének növeléséhez. 1533-ban Hajreddint bizta'meg a 

török flotta megerósitésével és vezetésével, a következő 

évben pedig a birodalomhoz csatolt Algéria bejlerbejévé 

nevézte ki. A Fekete tengeri partvidék kitűnő erdősége-

iből nagyszerű flotta épült és igy Hajreddin.a Földközi 

tengeri kalózból a szultán hajóinak főparancsnokaként je- 

lentékeny politikai-katonai tényezővé vélt. 1534-ben  el-

foglalta Bizertét és La Golettát, augusztusban pedig a 

kezére került Tunisz. Ez utóbbi földrajzilag stratégiai 

fontosságú volt, mert aki Tuniszt uralta, az ellenőrizte 

a Mediterraneum középső részét. Károlynak ezt azt jelen- 

tette, hogy a Spanyolország és Itália közti közlekedés 

teljesen bizonytalanná vált, azonkivűl az addig csak idő-

szakos támadásoknak kitett Dél-Itália permanens török ve-

szély nyomása alá került. 

A helyzetet Károly számára csak súlyosbitotta, hogy 

a francia-török kapcsolatok a korábbi közös diplomáciai 

akciókból ekkor /az 153o-as évek közepén/ fejlődnek át a 

hadjáratok terén történő együttműködés szakaszába. Min-

den oka megvolt a császárnak, hogy Magyarországon békét 

akarjon és igy elkerülje a két /a franciákkal együtt há-

romfrontos/ harcot. Ferdinánd viszont világosan kifej- - 

tette bátyjának, hogy a szultán addig nem nyugszik, mig 

az egész ország János, vagy a saját kezére nem kerül. A 
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magyarok sem akarják a jelenlegi megosztottságot és 

Ferdinánd felé hajlanak, de csak ha megfelelő török-

ellenes erőt tud fölmutatni. 2OO  Ha tehát Károly békét 

akar, akkor ahhoz sereg is  kell, nem is kicsi. 1535 

elején János követet küld Bécsbe, hogy Ferdinándtól a 

tárgyalásokról puhatolózzon. 2o1  Igen megörült, amikor 

Bécsből pozitiv választ kapott. De a császár segitsé-

gére ezúttal nem számithattak. Károly ekkor már teljes 

erővel nagy tengeri hadjáratára készűlt.. , A kasztiliai 

cortes hatalmas összeget szavazott  meg erre a célra, 

sőt az Indi4k jövedelmét is rendelkezésre bocsátották. 

A Császár személyesen állt a Tunisz elfoglalására indi-

tott flotta élére. A hadjárat fényes sikerrel járt, La 

Goletta és Tunisz ismét a keresztények kezébe került, 

bár Hajreddinnek sikerült megszöknie és nem sokkal az-

után már újabb flottát kapott a szultántól. - 

I. Ferenc aggódva nézte Károly helyzetének megerő-

södését, és csak az alkalomra várt, hogy nyilt fegyve-

res háborút robbantson ki. 1935. november 1-én meghalt 

Francisco Sforza, Milánó hercege. Örökösét és egyben Mi- 

'lánó urát, Károly saját érdekei szerint szerette volna 

kiválasztani. Milánó mindig is  a francia-Habsburg vi-

szály egyik fő ütközési pontja  volt. Igy történt ez most 

is, és nyilvánvaló volt, hogy az új háború küszöbön áll. 

Károly tehát hajlott arra, hogy 6 legyen a közvetitő Fer- 
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dinánd és János vitájában, mielőbbi békét remélve. A  

pápa Rorario pápai nunciust küldte Jánoshoz 1535 ele-

jén, ami Ferdinánd udvarában óriási fölháborodást vál-

tott ki. Nemcsak azért, mert a követküldés által III.  

Pál gyakorlatilag elismerte Szapolyai királyságát, ha-

nem főleg azért, mert a szentszéki megbizott egyúttal  

a francia és angol királytól is vitt üzenetet Jánosnak2p2  

Ferdinánd minden ilyen beavatkozás mögött Habsburg-elle-

nes szövetséget látott. Ettől az esettől eltekintve a  

két fél között a tárgyalások, ha nem is egyforma inten-

zitással, de folytatódtak. 1535 júliusában Ferdinánd bi-

zakodóan irt Károlynak a béke lehetőségéről. 2ő3  

János azonban Károly nagy nyári, tengeri győzelme-

it látva, ismét a császárhoz fordult és kérte a közveti- 

tői szerepre. Ennek eredményeként küldi Magyarországra is-

mét Wese érseket. Károly elképzelése az volt, hogy János  

tegye meg Ferdinándot örökösévé ős adja át neki Budát. A  

kezén lévő területet pedig élete végéig megtarthatja. Ká-

roly 1536. március 2o-án Nápolyban ünnepélyesen igéretet  

tett a közvetitésre. ~o4  A célszár jól ismerte a magyar  

viszályokat, és tudott Fráter György befolyásáról, ezért  

külön levélben kérte segitségét a békekötéshez, nem fu-  

karkodva a jutalom igéretével sem. 205  Hamarosan látható  

volt, melyek a legvitatottabb kérdések. Mindenekelőtt a  

lundeni érseket az érdekelte, hajlandó-e Ferdinánd  bele- 
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egyezni abba, hogy az érsek Jánossal a cáászártól ka-

pott utasitások szerint tárgyaljon, de határozott ' vá-

laszt nem kapott.  

Ferdinánd sérelmesnek érezté, hogy Mária királyné  

özvegyi javait képező bányavárosok János kezére 'kerül-

jenek. Ezért az érsék a császárhoz fordult', Nogar®le  

grófot küldvén hozzá, ' de mivel  nem nagyon  bizott a kö-  

vetben, azt kérte, irásban küldjön számára ez ügyben u-  

tasitást. Ismét 'megjegyezte,' hogy Ferdinándot körülvevő  

tanácsosokban nem lehet bizni és veliik nem lehet tárgyal-

ni. 2o7  Valóban  Ferdinánd külön levélben kérte bátyját,  

hogy a bányavárosokra vonatkozó véleményét nmód 'ositsa, 208  

amit Károly jóvá 'is hagyott, de nagyon súrgetté az érse-

ket 'á gyors cselekvésre. 2o9  Természetes ez a türelmet  

lenség, hiszen javában tartott már a háború a franciák-

kal. A Földközi tengeren ismét megerősödött`iajreddin ' ,  

aki mindig szémithatott a francia kikötőkre.  

1536 júniusában Károly levélben nyugtatta meg Fer-

dinándot a pápai beavatkozást illetőén. III. Pál a csá-

szár fölkérésére küldte biborosát Jánoshoz. %Károly ek-

kor Rómában tartózkodott./  A levélben fölvilágosította  

öccsét, hogy "figyelembe kell venni, hogy sabaviscrie a  

Q ~ LMuezel; bibo ~5 

Szent Keresztföl /de Saincte'Croix/ JamaipAmerspanyol ' 

és Önnek és nekem egyaránt bizalmas emberünk, éppen e-

zárt választottam erre a feladatra... Minél tovább fi- 
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gyelem a magyarországi helyzetet, egyre inkább Úgy t'1 

nik, hogy a fenti biboros missziója szükséges.n21o,A pá_ 

pai küldött feladata pedig az lett volna, hogy Jánost 

rávegye a mielőbbi békekötésre, -.a Habsburgok feltéte-

lei szerint. A pápa .ettől a dzereptől nem volt elragad-

tatva, és amint a császár a háború eseményei miatt el-

távozott Rómából, egyszerre nemis volt számára fontos 

a dolog. De Ferdinánd még Károly magyarázata mellett sem 

volt hajlandó elfogadni ezt a tervet. /Van egy igen ér- 

dekeg kitétel a levélben: "azt hiszem Salinas  értesité--

bn.t, 'ami neki ez ügyben mondva lett" - irta a császár. 

Ez a Martin de Salinas egyike azoknak a spanyol diploma-

táknak, akik Károly udvarából kerültek Ferdinánd mellé, 

és lettek bizalmasaivá. A jelek szerint azonban a köz-

vetlen kapcsolat a császárral továbbra is megmaradt./ 

Károly sürgetése azért is indokolt volt, mert János 

lelassitotta . a tárgyalások menetét. Ő csak a császár-

ban bízott igazán, aki a franciákkal volt lekÖtve - ad- 

dig•tényleges segitségre nem számithatott. Ráadásul Grit-

ti halála utáni félelme a török bosszújától-lassan el-

múlt, különösen, hogy vele szemben ellenséges nagyvezért 

a szultán 1536 márciuséban megfojtatta. Ezután Szapo- 

lyai helyzeté a Portán normalizálódott. Fráter György 

intézkedései nyomán az ország gazdasági ügyei javultak, 

igy János fegyveres ereje is megnőtt. -A lundeni érsek 
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Nágyváradról küldött jelentésében a .  barátot vádolja, 

aki nem akarja á békét, pedig az .  elsősorban. tőle függ 211 

Károly úgy érezte, mind a németorszégi,,mind a magyar 

kérdésben Ferdinánd az, aki rajta segíteni tudna, de 

öccse nem  úgy képviseli ezeket az ügyeket, ahogy .kelle -

ne. Ezért Mathias Heldet küldte hozzá azzal a felszó-

litással, hogy a békét minden áron meg kell kötni, mi-

vel az a császári politika egészének fontos részét ké- 

pezi. 212 	 . 

Az elhúzódó tárgyalások menetében alapvető válto-

zást hozott 1536 december 4. E napon János fegyveresei 

elfoglalták Kassát, Felső-Magyarország egyik.legfonto-

sabb'városát. Szapolyai úgy érezte, hogy a megbizhatat-

lan Ferdinánddal szemben a legbiztosabb, ha politikai 

helyzetét a fenti katonai poziciók erősitésével is szi-

lárdabbá teszi. A történtekellenére Károly békére . in-

tette öccsét, aki mindenáron bosszút akart állni. Nem 

tudunk egyetérteni azzal a  közelmúltban elhangzott vé-

leménnyel, miszerint a Fels Lenárd és Katzianer féle 

hadjáratokra éppen a császár szólitotta volna föl Fer-

dinándot, még pedig az 1537 elején őt a Földközi ten- 

geren ért támadások megtorlásaként. 213  Nemcsak azért, 

mert az 1537 nyarán lezajlott tengeri hadjárat túl kö-

zel van időben Katzianer Őszi hadjáratához és igy nem 

lehetett annak okozata, hanem főleg azért, mert Károrr 
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érdekeit semmiképpen nem szolgálta egy újabb front meg-

nyitása a török ellen. Sem pénzben, sem katonában nem 

volt erre fölkészülve a birodalom. Az 1537-es hadjára-

tok Ferdinánd egyéni - akcióit jeléntették - a császári-

akkal szemben - hogy igy forditsa ismét á r maga javára 

a hatalmi helyzetet, 1536 december közepén világosan ki . 

is fejtette ezt Károlynak. Számára nem maradt már meg 

oldás, mint Jánost kiűzni országából. A békekötést a-

zárt nem tartja elfogadhatónak, mert emiatt magyarorszá- 

gi hivei elfordulnának tőle. Mindenesetre kérte bátyját, 

hogy Wese érseket küldje ismét Jánoshoz, mert neki a ma-

gyarokra igen nagy befolyása van. 214  

Károly komoly nehézségekkel küzdött a franciák el-

leni háborúban, aggasztóan alakult a németországi hely-

zet is. Ennek ellenére a császár a legnagyobb figyelem-

mel kisérte a magyar tárgyalások alakulását. 1537 febru-

árjában válaszolt Ferdinánd levelére, amelyben saját ma-

ga és Ferdinánd nehéz helyzetét vázolva kérte, hogy ne 

támadja meg Erdélyt. 215  Megismételte a már többször is 

hangoztatott érvét: "Ha Ön eszerint háborúba keveri ma-

gát, csak a töröknek nyújtand alkalmat az ország hátra-

lévő részeinek végleges elfoglalására. "216 . A figyelmez-

tetéssel egyidőben ismét elküldte Wese érseket is, az-

zal az utasítással, hogy a Ferdinánd pártjára átállni 

kivánó'magyar urakat biztositsa a császár és Ferdinánd 
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bizalmáról és megbocsátásáról. 217  /Elsősorban Balaesa 

Imrére és néhány társára gondolt./ 

Ferdinándot viszont az Erdély elleni támadásra biz-

tatta az is, hogy az előző év nyarán a moldvai fejede-

lem fölajánlotta a lundeni érseknek, ne kössenek békét 

Jánossal, hanem támadják meg, ő majd Moldva felől hátba-

támadja. Cserébe azt kérte, Ferdinánd közvetitsen közte 

és a lengyel király között, aki Moldva bizonyos része-

ire tartott igényt. A közbenjárás valóban meg is tör-

tént. 218  A "divide et impera" elv gyakori, j61 bevált 

eszköze volt a Habsburgoknak. A moldvai kapcsolatfelvé-

tellel egy olyan irányzat jött létre, amely  az  Erdély 

elleni harcban többször is hasznot hozott a Habsburg di-

nasztiának. 

Ferdinánd az erdélyi urak mellett más János-párti 

főurat is megpróbált a saját oldalára állitani. Megnye- 

résük érdekében odáig ment, hogy mikor Perényi Péter 

Diósgyőr várát kérte jutalmul, maga irt Mária király-

nőnek /akié volt a vár,/ hogy a Habsburg család érdeke-

it figyelembe véve engedje azt át Perényinek. 219  Az 1537-

es tavaszi hadjárat előkészitéseként Ferdinánd megpró-

bált segitséget kérni a birodalmi rendektől is. De a 

február -márciusban gyűlésező rendek, főleg a schmalkal-

deni szövetség tagjai, kereken elutasitották a kérést, 

azzal az indokkal, hogy a sereget Úgyis az örökös tar- 
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tományok és nem Magyarország érdekében használték föl. 

Ennek ellenére elinditotta Fels.Lénárdot, de a Fráter 

György irányitása alatt álló Szapolyai erők ezúttal si-

keresen szembeszálltak, a , .támadás kudarcba fulladt. Má- 

jus végén Károly ismét a 	való egyezkedésre in- 

tette öccsét, /a hadjárat sikerében nem bizván,/ hivat- 

kozva a schmalkaldeni szövetség határozataira de  arra, ;  

hogy a . török bármikor megtorló háborút indithat . 22
o .Nyil-

vénvaló volt, hogy az alapvető kérdésben a két Habsburg t 

testvér más-másvéleményen van és Károly nem tudja kény-

szeriteni öccsét, Ferdinánd pedig egyedül nem képes , meg-

oldani a problémát. A közvetlen udvari emberek nagyon 

jól látták a helyzet romlását. Wese, aki, egyaránt alá 

volt vetve mindkét fél utasitásainak, nem tudott érdem-

ben cselekedni, hisz egyik érvét agyonütötte a másikkal. 

1537. júniusában Granvella kancellár arra kérte az érse-

ket, hogy igyekezzen a két testvér dolgait tanácsaival 

segiteni. 221  Korántsem hisszük tehát, hogy a Károlyi Ár- 

pád által is közölt velencei követjelentés ekkor, 1537-  

ben, megfelelt volna a valóságnak. Ebben ugyanis azt ir-

ta, hogy Ferdinánd olyan feltétlen tisztelettel viselte-

tik a császár iránt, mintha nem testvére, hanem fia len-

ne. lA fentiekben közöltek éppen eléggé cáfolják a követ-

kező mondatot isi. "nem határos bármi nagy vagy csekély 

fontosságú dologban sem a császár tanácsa nélkül, s amit 
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netán mér elhatározott, annak akaratja ellen végre nem 

hajtja. "222  

Ferdinánd nehéz helyzetét és magára maradottságát 

a  korabeli személyek is ` jól látták. Frangepán kalocsai 

érsek kemény hangú levélben marasztalta el magyar tané 

csosait, akik szerinte sohasem azt tanácsolták neki, a- 

mit tenni kell, hanem amire nem volt képes. A császár 'se- 

gitsége nélkül semmire sem megy, az viszont a franciák- 

kal hadakozik. A magyarok nem akarnak idegen királyt, a 

csehek, morvák szintén nem fognak idegen országokért csa-

tározni. A birodalmi rendek segitségére sem számithat a 

király. 225  Félre nem érthető nyiltsággal tárta föl hely-

zetét öccse előtt Károly is: " Gondoljon Ön a német bi-

rodalmi ügyekre s arra, hogy magam is minden oldalról a-

kadályozva vagyok, költségeim elviselhetetlenek, s igy 

Önnek semmi segélyt nem nyújthatok. Ezek miatt nem látok 

más utat Ön előtt, mint a béke útját, s kérem is Önt, i-

gyekezzék ezen haladni minél előbb. "224  

Mindezek ellenére Ferdinánd megpróbálkozott még egy 

lehetőséggel, és mintegy 25 00o főnyi sereggel elindítot-

ta Katzianert Dél-Dunántúl ellen. A kezdeti sikereken föl-

buzdulva mér Belgrád visszafoglalásáról beszéltek, ami-

kor október elején a sereget Diakovár mellett a török 

szétverte. Ezzel Ferdinánd minden reménye szertefoszlott. 

Európában ezidőben több kisérlet történt, hogy a franciák 
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és Károly között békét teremtsenek.'Közve .titeni,próbál-

tak a velenceiek, majd nemsokára maga a pápa is. Ferdi-

nánd kétségbeesetten könyörgött Károlynak, hogy a fran-  

cia királlyal kötendő békekötés pontjai közé föltétle- 

nül vegye be ,  a török és János ellen inditandó támadás  

fegyveres támogatósát, mert szerinte Szapolyai makacs 

ságának.Ferenc király támogatása az oka. ~~ 5  

1537 végére minden érdekelt fái.. egyetértett a béke-

megállapodás létrehozósában. Károly nyugalmat akart, , Fer-

dinánd erőt gyűjteni, János pedig nősülni. Leendő apósa,  

a lengyel király azt a feltételt szabta, hogy uralmát is-

merje el mindkét Habsburg testvér. A lundeni érseknek ez-

úttal nem volt nehéz dolga. A kill- és belpolitikai körül-

mények megteremtették a feltételeket a kompromisszumra.  

1537. december 1-én fegyverszünetet kötöttek, majd tovább  

tárgyaltak Patakon. 1538. januárjában Váradon folytatták  

a megbeszéléseket, itt is irták alá a megállapodást feb-

ruár 24-én. A váradi béke gyakorlatilag kompromisszumot  

jelentett, amely során mindegyik fél engedményeket tett.  

Ferdinánd volt a legnehezebben rébirható a feltételek el-

fogadására. Hiányzott még a császár jóváhagyása, ezért a ' 

lundeni érsek elutazott, hogy Károllyal is aláirassa..'A  

bécsi pápai nuncius levélben kérte a pápát, hogy vesse  

latba befolyását Károlynál, hogy ha kell, Ferdinánd aka  

rata ellenére is hagyja helyben a szerződést. 226  Károly  
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április második felében meleg hangú levélben gratulált 

öccsének. 227  

Valójában a váradi béke nem jelentetté a viszály " 

lezárását, vagy a magyarországi helyzet megoldását. Égy 

lehetőség, egy igéret volt, amelynek realitástartalmát 

az aláirók jövőbeni cselekvése jeléntette. Az adott pil-

lanatban valamennyi fél érdekeinek megfelelt, de a benne 

foglalt feltételeket már rövid időn belül mindegyikük 

saját érdekei szerint magyarázta. Lényegét tekintve ' a-

zokat a követeléseket tartalmazta, amit az aláirók az, 

153o-as évek eleje óta állandóan hangoztattak. A status 

quo' rögzitette, és annak megváltoztatását a Habsburg 

fegyveres erők bevetésétől tette függővé. A józan meg-

fontolás képezte alapját, hogy az országot fenyegető tö-

rök birodalmat csak a Habsburg kézen lévő európai méretű 

birodalom erejével lehet visszaszoritani. 

Az 1530-as években érdekes módon alakult a két 

Habsburg testvér viszonya. A mindig másodszerepben föl-

tűnő Ferdinánd 1526-ban két ország királya, majd 1531-

ben római király lett. Befolyása alatt a 30-as években 

lassan formálódott a Duna-medencére támaszkodó ósztrák-

Habsburg birodalom. Hatalomban fölötte állt bátyja, a 

mindenható császár, fél Európa és az amerikai gyarmatok 

ura. Kettejük kapcsolatában Károly szerepe a meghatáro-

zó. De a 3o-as években Ferdinánd mind gyakrabban mond 
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ellent bátyjának. Károly' birodalma sokoldalú érdekei-

től vezérelve diktálta volna a békefeltételeket a  ma-

gyar ügyben. Ferdinánd eleinte nyíltan nem mer föllép- _ .  

ni ellene, de ahol lehet, hátráltatja,'meghiusitja a 

tárgyalásokat. Az ellenfél, Szapolyai viszont csak a 

császárral hajlandó 'tárgyalni, Ferdinánd anyagi-kato-

nai lehetőségei igen korlátozottak. Viszont Károly ér-

dekei is behatároltak Magyarországon; európai ügyei mi-

att ő csak békét akar itt, lehetőleg minél kevesebb ál-

dozattal. A császári birodalmi érdekek és a formálódó 

osztrák-Habsburg érdekek ütköztek Össze mind nyiltab-

ban  1536-37-ben. Ferdinánd látóköre szűkebb - szükség-

szerűen az, hiszen ő egy viszonylag reális földrajzi-

politikai egységben gondolkozott, Károly viszont egy he-

terogén birodalom mesterséges érdekeit próbálta össze- 

egyeztetni. Kettejük konfliktusában Ferdinánd lassan meg-

erősödik. A váradi béke 1538-ban a két testvér közti , 

kompromisszumot is jelenti. Ferdinánd még, Károly már, 

kénytelen volt  elismerni  kölcsönös egymásrautaltságukat. 

/ 12 év múlva 155o-ben Károly a császári korona öröklé- 

se ügyében is kénytelen volt engedni öccsének./ . 

János és Fráter György próbáltak építeni a két test-

vér érdekkülönbségére, de nyilt konfliktust nem tudtak 

előidézni. Helyesen  látták meg Károlyban a török elle- 

ni harc potenciális képviselőjét, de abban tévedtek, mi- 
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kor azt hitték, hogy a császár korábbi tetteivel ellen-

tétben ezúttal ténylegesen hadjáratot indit. Abban pe-

dig  végképp csalatkoztak, hogy Ferdinándot mindebből 

kirekeszthetik, vagy a császárt a reális ellentétek 

fönnállása mellett öccse ellen fordithatják. 

'A franciákkal folytatott háború nem sok eredmény- , 

nyel biztatta Károlyt. A pápa személyesen vállalkozott 

a két uralkodó közti közvetitésre - nem is  hatástala-

nul. III. Pál a császárt egy; a török ellen inditandó, 

nagyszabású hadjárat tervével nyerte meg. Az oly nagyon 

óhajtott béke 1538 június 18-án Nizzában létrejött. Egy 

hónappal később a két király Dél-Franciaországban ta-

lálkozott, /Aigues-Mortes/ majd a császár végigutazott 

francia földön, ahol mindvégig páratlan ünneplésben ré-

szesitették. A szultán elleni °Szent Liga" lassan for-

málódott. 1538. februárjában a pápa és Velence szövet-

kezett, majd nyáron Károly is csatlakozott hozzájuk. A 

gyakorlati tevékenység, a hadviselét már korántsem volt , 

ilyen látványos, sőt nagyon is sok nehézséggel küzköd-

tek. E körülmények miatt Károly nem volt abban a hely-

zetben, hogy a váradi béke számára előirt pontjait va-

16ra váltsa. De nem is tagadta meg, sőt meleg hangú le- 

vélben köszönte meg György barát igyekezetét a megálla-

dás előmozditása terén, és kérte, hogy továbbra is já-

ruljon hozzá a két király közti nyugalom fenntartásához228 
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Hasonlóképpen gratulált Jánosnak is a békekötéshez . , 

ami szerinte nemcsak a két király ügyét, de az egész 

kereszténység helyzetét előmozditja. A megállapodás 

valamennyi részletét jónak tartja, és igérte,. hogy 8 

maga mindent elkövet a török legyőzésére, szárazon és 

vizen egyaránt. 229 A külföldi megfigyelők azonban na-

gyon is jól látták a megállapodás ingatagságát. Fabio 

Mignanelli nuncius Farnese biboroshoz küldött jelenté- 

sében megirta, hogy a béke kihirdetése elmaradt, de nem 

Szapolyai miatt, hanem azért, mert  a szerződés egyik 

pontja császári segélyt helyezett kilátásba Magyaror-

szág számára, de a németországi bonyodalmak miatt . erre 

nem kerülhet sor. 23o 	. 

Mivel a békepontok önmagukban nem hoztak eredményt, 

a megvalásitásukra pedig egyik fél sem gondolt, a vára-

di béke kínálta lehetőség elmúlt. Az a kedvező nemzet-

közi helyzet, amely létrejöttét elősegítette, megválto-

zott, , a problémák maradtak. A Magyarország birtoklésé-

ért 1526 óta folytatott küzdelemsorozatban csak apró, 

bár el nem hanyagolható epizódnak bizonyult. Az alku 

sikertelensége világossá tette, hogy a Habsburgoknak ez 

ügyben nem Jánossal, hanem a törökkel kell dűlőre jutni. 

Vagy maradandó béketárgyalások, vagy döntő hadműveletek 

segitségével. Az elkövetkező évek azt ,igazolták, hogy 

egyik fél sem bir a másikkal. A meg-megújuló összecsa-

pások legfőbb áldozata a csatatérré vált Magyarország 

lett. 
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összegezés  

V. Károly birodalmának létrejötte a történelmi kö-

rülmények sajátos összejátszása révén sem korábban, sem 

később meg nem ismétlődő módon következett be. Mint i-

lyen, egyedi jelenséget és korszakot képez a német-ró-

mai birodalom történelmében is. De éppen a rendkiviili ki- -  

terjedése és heterogén volta okozta - szükségszerűen - 

vesztét is. A XVI. században a modern értelemben vett 

nemzeti államok kialakulásának kezdetei figyelhetők meg. 

Gazdaságilag a kapitalizmus kibontakozása segitette elő 

a folyamat lezajlását. Károly saját személye, illetve a 

Habsburg dinasztia által összefogott heterogén biroda- 

lom egyes részoi ebben az időszakban tették első lépése-

iket az  önállósodás felé. . A fejlődés objektiv körülménye-

i szükségszerűen állitották szembe az egyes területek 

gazdasági és politikai érdekeit. .A császár ugyan megpró-

bálkozott a középkori "keresztény egyetemesség" gondola-

tának fölújitásával, mintegy a birodalom vezéreszméjévé 

tételével, de gyakorlati likon megvalósitása nem volt ke-

resztül vihető. 

Abban igaza volt a császárnak, hogy a török /mint 

Európát fenyegető veszély/ ellen egyetlen ország nem tud 

ellenállni. De az is nyilvánvaló volt, hogy egy Habsburg 

MAO  európai birodalom, sem az azt alkotó területek, se m . 

a környező országok számára nem elfogadható. Ezért Károly 

átgondolt koncepció helyett arra kényszerült, hogy pilla- 
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natnyi érdekeinek megfelelően oldjon meg kérdéseket. 

Az érdekhierarchiában a  Habsburg család dinasztikus ér-

dékei voltak á"meghatározóak. 

Károly császárságán belül valóban központi helyet 

foglalt el  a , türök elleni harc, de valamennyi területet 

nem 'érintette egyformán: Igy a fiatal uralkodó már cső- 

szársága kezdetén kénytelén volt 'kompromisszumokat köt-

ni, és a'török elleni háború ügyét egyéb birodalmi kér-

désekben tett engedménnyel összekapcsolni. 

Félmegoldásokra kárhoztatták pénzügyei is. Az e-

gész Európát átfogó Habsburg  politika anyagi finánszi- 

rozája elsősorban Spanyolország volt. Erinek jövedelmei 

biztositották a császári kiadásokat. Németalföld és Itá-

lia kétségtelen jelentős anyagi bevétele Károly uralko-

dása alatt elment a tartományok saját kiadásaira, Itáli-

ában pedig a tengeri flotta és Milánó költségeire. Az ál- 

landó pénzügyi nehézségek fő oka a birodalom részeinek 

különbözőségébenÉés az egységes gazdasági-pénzügyi rend-

szer hiányában keresendő. Az erőn felüli költekezés, az 

intézkedések ellentmondásossága és a krónikus háborúk 

rendszeressé tették a pénzügyi deficitet. Ráadásul Spa-

nyolország gazdasági fejlődésére egyértelműen negativ 

következményekkel járt 'Károly politikája, mert a mégtér-

melt belső javakat az 'ország számára érdektelen célokra 

használták föl. Az amerikai gyarmatokról származó nemes- 
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fém a dolgozatban vizsgált időszak alatt még korántsem 

olyan jelentős, és Károly bevételeinek csak töredékét ' 

fedezte. 

A csészér 'Magyarország - mint potenciális Habs-

burg örökség - iránt'1519-től kezdve érdeklődéssel fi-

gyelt. Mivel a fennálló szerződések szerint csak fiú 

örökös nélküli halál esetén lehet szó Habsburg tróni 

gént' ről, II. Lajos pedig még igen fiatal volt, Károly 

nem akart különösebb áldozatot hozni egy  meglehetősen 

távoli lehetőségért. Ezért nem segitett 1521-ben és 1526-

ban sem Lajosnak. Pedig a magyar trónt az osztrák örökös 

tartományok főhercegi méltóságából éberen figyelő Ferdi-

nánd erre többször is kérte..A főherceg jól tudta, hogy ' 

a család trónigényét a császári támogatás igérgetésével 

meg lehet erősiteni, de azt is látta, hogy 1526 nyará- 

ra - éppen a teljesitetlen igéretek miatt, inkább 'Habs-

burg-ellenes hangulat volt a magyar uralkodó osztályon 

belül. 	 ' 

II. Lajos  halála és a magyar trón megüresedése vá-

ratlanul érte mindkét Habsburg testvért. Károly a cognac-

i liga tagjaival hadakozott és nem tudott bizonyos pénz-

ügyi segitségnél többet nyújtani, de biztatta öccsét a 

magyar-cseh koronamegszerzésére. Diplomáciailag viszont 

teljes befolyással és segitségével kiállt Ferdinánd mel-

lett. 1528-ban a francia-magyar /Szapolyai/ szövetség, 
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majd 1529-ben a török-Szapolyai kapcsolat és a nagy 

Bécs elleni hadjárat rádöbbentette Károlyt, hogy a ma-

gyar trón ügye az európai hegemóniáért folytatott, Eu-

rópa-kontra Habsburg család viszály részévé vált, és 

igy Szapolyai már nem egyszerűen csak néhány magyar ne-

mes által támogatott kis helyi fejedelem, hanem a tö-

rök fegyveres segitséget élvező uralkodó. Ezért legyő-

zéséhez mér kevés az orsztrák főhercegség és a cseh 

trón ereje. A császár ettől kezdve arra törekedett, hogy 

öccsének a magyar trónt és a kezén lévő országrészt biz-

tositsa, de ágy, hogy elkerülje a törökkel való közvet-

len összecsapóst. Ezt követelte a bonyolult itáliai hely-

zet, a protestáns német fejedelmekkel megromlott kapcso-

lat és a spanyol rendekkel kialakult, nem éppen felhőt-

len együttműködés is - ami viszont a pénzügyek terén 

bizonyult döntőnek. 

Ráadásul a trón megszerzéséért mindenre kész öccsét 

is állandóan inteni kellett a mielőbbi békés megegyezés- 

re. Ferdinánd többször is próbálta, hogy bátyja akarata 

ellenére, fegyverrel oldja meg a kérdést, de hasztalan. 

Ezért a császár 153o-tól közvetlenül is kapcsolatba lé- 

pett Szapolyaival. Azt mondhatjuk, hogy a tárgyalások in-

tenzitása az európai politikai helyzet változásának meg- 

felelően hol igen nagy, hol meg igen kis intenzitással 

folytak, sőt bizonyos megszakitások is észlelhetők. Ezek 
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során Károly mindig igen jól tájékozott, /a magyar bel-

ügyekről is/ ami. könnyen érthető, ha figyelembe vesz-

szük, hogy a megbeszéléseket főleg az ő diplomatái foly-

tatták. 

1538-ban jött létre a váradi egyezség, ami gyakor-

latilag ugyanazt tartalmazta, mint ami a tárgyalásokon 

mér 153o körül elhangzott. A váradi béke igéret és le- 
\

. 

hetőség volt, amelyet a résztvevő felek más-más megfon-

tolásból irtak alá. Károly békét és nyugalmat akart Ma-

gyarországon, hogy németországi, itáliai és földközi ten-

geri ügyeit rendezhesse. Azt nem látta be, hogy a meg-

állapodás tartalmi biztositását csak a birodalom fegy-

veres ereje adhatta meg. Magyarország ügye nem szerző-

déseken, hanem hadseregeken múlott. 
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A spanyol pénzrendszer:  

Alapvető pénzneme a mravedi volt. A XVI. század 

jól ismert es  közkedvelt  spanyol aranypénze volt a 

dukát, amelyet még a Katolikus Királyok verettek elő-

ször velencei mintára /az elnevezés is onnan szérmazik/. 

A dukát 25 karátos aranyból készült és 1 dukát 575 ma-4 

 ért. V. Károly 1537-ben új aranypénzt veretett, 

az escudót, amely 22 karátos fémből készült, és 35o ma-

ravédit ért. .)e a dukát, mint elszámolási egység tovább-

ra is megmaradt. 1566-b'an II. Fülöp 400 maravédire nö-

velte az escudó értéket - a súly és a finomság változ-

tatása nélkül, ami igy is maradt a XVII. század elejé-

ig. /érre az ezüst értékének c^3kkenése aiatt volt szék-

ség./ 

OVI. században spanyol ezüst púnzegvség volt a 

real, amely 34 maravédinek felelt meg. /1 dukát = 11 

real = )74 maravedi./ 

hz amerikai gyarmatokról érkező nemesfém értékének 

kifejezésére a peso  szolgált. 1 peso 45o m•ravédi érte-

IC  arany vagy ezüstmennyiséget jelentett. /42.29 gran 

s zine zdstnek felelt meg. / 

A  Károly féle ibériai félsziget ,ellemzésének hete-

rogén voltára csak egyetlen adalék. Aragóniában a libra 

volt haszn-latos, ami megfelelt 1 kasztiliai dukátnak,  

és 12 sueldo-ból állt. Katalóniában a sueldo barcelonense   

4- 
a kasztiliai dukát *24 részét jelentette, 9 sueldo pedig 

1 morabitin-t ért. 
 231 
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a/ A teljes nemesfémbehozatal 5 éves periodusonként /mil-

lió pesoban/ és a termékárak indexének alakulása a 

XVI-XVII. században. 232  

b/ A mezőgazdasági és nem mezőgazdasági árak indexe.23) 
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c/ Az érek és berek alekulésánuk indexe 234  

Károly uralkodásának bpanyolországban töltött évei: 255  

1517 szeptembertől 

152.2 áprilisától 

- 	152o 

- 	1529 

májusáig 

júliusáig 

/ 3 év/ 

/7 °v/ 

1533 áprilisától - 	1555 áprilisáig / 2 év / 

15)6 decemberétől - 	15)8 tavaszáig / 2 év / 

15)8 júliusától - 	1539 novemberLig / 1 év / 

1541 novemberétől - 	1543 májusáig / 2 év / 

1556 szeptembertől - 	1558 szept.21-ig / 2 év / 
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Ydroly üröks cge i :
236  
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1 '.HANTSCH,H.:Le proDléme de la luite contre l'invasion 
torque dans l'idée politique générale de Charles-Quint 
A.Ch4rles-Quint et son temps c.kötetben;Paris,1959• 
p.51.YIous ne donnerions pas a cet événement l'importence 
qu'il mérite si nous nous contentions de le traitor en 
merge sous prétexte que, du point de 1'Ouest, it ne se 
déroulait pas en Europe proprement Bite, mais dens des 
territoires liraitrophes de celle-ci." 

2.HANTSCH,H. emlitett tanulmánya, valamint KET :NBENZ,H.: 
Zur Problematik der Ostpolitik Karla V.A Karl V. Der 
Kaiser und seine Zeit c.kötetben;Köln- Gratz,196o. 

3.G ,VAY,A.:Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der 
Verhiiltnisse zwischen Österretch,Ungarn und der Pforte 
in XVI, und XVII.Jahrhunderte. 3 kötet,Wien,184o-1842. 

4.LANZ,K.:Correspondenz des Kaisers Karl V.Aus dem König-

lichen Archiv and der Bibliothéque de Bourgogne zu Brüssel 

3 kötet,Leipzig,1844-1846. 

Uő.:Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karl V.Aus 
dem Königlichen Archiv and der Bibliothéque de Bourgogne 
zu Brüssel Stuttgart,1845. 

5.CHARRIERE,E.zNégociations dela France dans le Levant 
/1515-1589/ Correspondamce,mémoires et actes diplomatiques 
4 kötet,Paris,1848-l86o.Munkánk során csak az első kötetet 
használtuk. 

6.GACHARD,M.:Cqrrespondance de Charles-Quint et d'Adrien VI 
Bru.xelles,1859. 

7.ÓVÁRY L.;Kutatások a nápolyi Farnese levélfarban Századok, 
1877. 1-17. 
Uő.:III.Pál és Farnese Sándor Ma,_:yarországra vo. atkozó 
diplomáciai levelezése Bp.1879. 

8.HATVANI N.:MaE;yar történelmi okmánytár a brüsszeli 
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Országos Levéltárból és a Burgundi Könyvtárból Pest, 
1857-1859. 4 kötet 

9.SIMONYI E.:Magyar történelmi okmánytár a londoni könyv-

es levéltárakból /1521-1717/ Pest,1859. 

lo.UVÁJY.L.:Az MTA Történelmi Bizottság nak oklevélmáso-
latai Bp.1890-19o1. 3 kötet 

11.Erről bővebben lásd LUKINICH I.:A Magyar Tudományos 
Akadnia Történelmi Bizottságának Másolat és Kéziratgyüj-
teménye Bp.1935. 

12.SZITTYAY D.:A sinancasi spanyol állami.levéltr.magyar 
vonatkozású anyaga Történelmi Szemle,1922. 152-163. 
Uő.sA si.ancasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozá-
sú anyaga Levéltári Közlemények,1924. 4 - 0- 

13.8ZITTYAY D. i.m.192E3. 

14.uo./Simancasra bővebben lásd CARTER C.H.:The Western 
European Powers 15oo-17oo New York,1971./ 

15 .uo. 

16.SZITTYAY D. s i. m.1922. P 1(4.  

17.Többszöri átrendezés után ma két dobozban tárolják,jel-
zetüktMS 4939 és MS 494o. 
Az első doboz 1514-1574 közti időre tartalmaz 4 kötegben 
mintegy 1400 lap anyagot.A második doboz 1581-16o5-ig 
5 kötegben kb.lo5o lap iratot tartalmaz. 

18.ÓV4RX L.:Az MTA Történelmi bizottságának oklevélmásola-
tai/v.ö.lo.sz. jegyzet/ 

19.LUKIRICH I.: i.m. 16. 

2o.Országos Levéltár 11126. Fénykápmásolatok,lo kötetbe 

kötve.Igen rosszul olvasható példányok. 
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21.Flementa ad Fontium Editiones vol.:VIII.XI.gII.W. 
XVI.::IX. Doeumenta Polonica ex Archivo Generali Hispa- 
niae,in Simancas Romae,1963;1964;1964;1966;1966;1968; 
T'.d.v .iieys ztotiv ic z 

22.Ennek egyik nemrégi összefoglalását adja:CARTER: i.m. 

v.ö. 14.sz. jeg zst 

23."Zu behut ... und also zu hayssen amen sohilt des 
hailigen reychs und Teutscher nation hegen den unglaub-
lichen."/idezi:SZABu D.Küzdelmeink a nemzeti királyságért 
15o5-1526. Bp.1917. p.114./ 

24.uo."Pegnum ipsum,cui, annexe est Bohemia, Moravia et 
Silesia, nén est inferius alicui alters regno; ferax ho-
minum,equorum et victualium omnis generic, plus quay quae-
vis altra provincia et opportnum valde ad res mamas 
gerendas contra inf ideles." 151o.aug.5. 

25.HERMANN ZS.:Az 1315.6vi Habsburg-Jagelló szerződés. 
Adalékok a Habsburgok magyarországi uralmának eiőtörté-
netbhez Bp.1961.p.36. 

26.LANZ K.:Actenstücke umd Briefe zux Geschichte Kaiser 
Karl V. Wien,1857. p.549. Róma,1515.febr.3. 

27.HERMANN W.:Jakob Fugger Bp.1976. p.19o-191. 

2E.KÁROLYI Á.:A nőmet birodalom nagy hadi vállalata Ma-

gyarországon 1542. Századok,1880.p.272. 

29.GITNSZT P. sV.Károly Bp.1976. p.54. 

3o.KOENIGSBERGER N.G.:The Habsburgs and Europe 1516-166o 
London,1971.p . 7 . 

31.uo.p. c). 
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321PIDAL,Ramón MenendeztFormación del fundamental pensa- 
miento politico de Carlos V. Paris,1959./A Charles-Quint 
et sou temps c. kötetben/ 
p. L." . , .que no cesen de la conquista de Africa e de pug- 
na: por la fe contra los infideles." 

33. 11o.p•2• 7Me-n.damos al dicho ii !: strismo Principe nuestro 

nieto muy es br•echan.ente que sienpre sea staride celador 

e er.salzador de nuestra santa fe católica, ayude defienda 
s favorezca la Iglesia de Dios e ne cuanto buerla:sente 1u- 
diere trabaja en hacer guerra a los moros." 

34.KMIGSBi;RGERt i.m.p.lo. 

35.6Z,ABÜ D.: i.m.p.161-167. 

36.KZ,UCKHOLM A.:Deutsche Reichstagsakten ureter Kaiser Karl V 
1393. Gotha, p.197. 

37.k0ENIGSMERGER ti.m.p.16. 

38.Erről bővebben lesd :LYNCH J.:Spain , under , the Habsburgs 
Empire and absolutism, Oxford,1964. p.38-39. 

39.uo.p.78-79.  

4o.KOEI\IGSBERGER:i.m.p.23. Károly pénzügyéire bővebben 
lásd:CAP JDE:Ca.rlos V y sus bangneros, Madrid,1949. 3 kö- 

tetben. 

41.EARX K. ;A forradalmi Spanyolország, 	lo.kötet, 

1955.p.43o. 
v. ö.WITrir,'1AN T.:Sobre el presunto caracter "turco"del ab- 
solt.tisno espariol del "siglo de 0A4 oro ", Santa Fe, 
1965.Annuario,p.3o9-32o. 

42.04EL NAN J.H.:The Origins of the Modern European States 
1450-1725,London,1974.p.37. 
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Y.8.DOYLE P. to History of Political Thought, Lo%d on, 
1966.p.81-96. 

43.DOYLE:i.m.p.122. 

44.SÁ' DOR P.:Nicolaui Cusarsus, Bp.1965. p.131-133. 

45.00IJ  3  P.:The Ottoman Impact on Europe, London, 1967. 

p.loo. 

46.WITTliIAT T.:Es.pana en la "Mon,,rquia .Espanola" de Campa-
nella. Acta Historica XV.Szeged,1964.p.3-17. 

47.K0- i'EIGSBERGER: i.m.p.2. 

48.PIDAI,: i.n..p.4-5. 

49.LYNCH J.:Spain under the Habsburgs /1516-1598/ Word, 
1964 p.38. 

5o.uo.p.68. 

51.1522—ben Gattinara igy it Károlyról :"...le plus grand 
prince des chretiene at mesmes celluy clue  j'avoye toujoura 
tenu, at tiens deboir estre le Monarche du monde." idézi 
PIDAL: i.m.p. `7. 

52.LYlJCH: i.m.p.7o. 

53 .uo . 

54.KÁROLYI Á.:i.m.Bzázadl*,1880.p.275. 

55.LLNZ g.:Aotenstücke und Briefe ...p.363-365. 

56.uo.p.991-492. 

570uo.p.518. 
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58.  uo.p.: 39.  

59.60VARY :Az  MTA Történelmi Bizottságának oklevélmásola—  

tai /a továbbiakbansÓV.ÁRYsOklevblmásolatok / I.p.266. 

6o.I,ATdZsCorrespondenz I.0 p.66-67.  

61.GACtíARDsCorrespondauce... p.139.  

62.uo .p.áLVIII. 

63.TÖRt3K P.sA moriicsi vész diplom}ciai slőzményei,Mohá—  
csi,

~

e
7
mlé

~

k
7
könyv 4.1926. p.166-167.  

v. o.H~►TVATa I: l. m. p. c_`+ . 

64.TüR6ris i.m.p.1;'1.  

65.LAiáZsCorrespondenz I.p.loj. 

664HARRIERE s i.m.p.149-15o.  

67.u.o.p.115. 

68.HAiTi~Ai';Is  

6b.MAKKAI L. sAG Ab ZOLUTIZEUS TÁRSadalmi bázisának kiala-
aulsa jegif az osztrák Habsburgok orsz gaiban,Történelmi  
Bzeule,196o. p.19(6.  

7p.Erze udabban lásdsáZAK,IT,Y F.sA mohácsi csata,J3p.1975. 
 

p.lo2.  

71.uo.p.lol. 

72.G:WAYs Urkiol.den I.p.13-21.  

73.Idézi JÁSZAI P.*A magyar nemzet napjai mohácsi vész 
után,Pest,1846. p.141. 
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i4.1!;'2ő.nov.2ó.Ugyanilyen  leveleket küldött a horvát ren-  
dekhez, és névszerint Szapolyairoz,B3.tb.ori Istvánhoz,  

Brodarics Istváu4oz és inui•zG !,1,1ekiiez.  
v.ü.343ZAY: i.w.p.244- ~.4v.  

75.A lavalat 1523.r.av.3 --i .altizéssel közli GÉVAY: i.m.I.  

p.23-26IUgyanezt közli HATVANI:  i.m.I.47-49. de ő 1526.  

nov.3o-i keltezéssel.  
v.ö.Jti:AY: í.:1.p.2>7• 

76.1526.nov.vége.Idézi:Já; 7.,AY; i.m.p.2b3-264.  

77.G~1~AYt i.m.I.p.27-^9. 
"QVous aveLi ~.~ ien entendu ccrnme se  sanctiite avoit  
prcpoae au college de venir perdeca pour la fait de la 
pal=  universelle Si sa sanatite le vouloit faire par  
of_  cc t ie le :esireroie fort pour le saruice de dieu et  
bien de toute chrestiene le nay pas grand espoir quil  
vyenne mais en cas que t.ír!si soit /ou non/si feray ie  
!LOU  pir:z, que dsuoir pour 1adicte paix a :La sehearte  
touteslois et moyennant icelle seileurte ie delaisseray 
plusi;ot de mon rropre heritag•e que r- 	ou culpe  
ladicte paix _: e soit eonclúLe de laquelle paix mondict  
visroy de naplaki a si aml;la pouvoir que myeulx ne sen pour- 

roit offrir *4 ny par nog, contraires demander." p.26.  

78.1526.dec.31.0VthY:Oklevelmásolazok II. 18./A megadott 

szám Ováry sorszámit jelzi./ 

v.ö.JÁSZAY:i.m.p.36S-37o.  

79.PJITA Rönyvt`zr Erizirattára,3imancasi másglatok /A továb-
biakban MTA átt. US.  4939.  sub./ MO . 4939. leg.1554.  
f°  571.  
v.ö.GVÁRY:Oklevélia~Loslatok 11.54.  

80.110.  

81.1527.márc.6.GaAY:i.m.I.p.48-49.Arról az összegről van  

szó, amit Károlyi$ z161 c. o'v . o-i levelében ifiért.  
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82.10.  
v.ö.SZALAY L. t János , kl,rály és az európai hatlamassá;.ol  

1;213-1)2» .. ost,1S59.p.%1-5c.  

83.v.ö.VIILNER F.:A.z európai 	1,11Asfoglalása a  

kettős királysággal szemben,Bl,.1912. p.25.  

34.1527.á.pr.26.  GÉVAYt i.4i.I.p.E:%-f,8. 

85.1527. júlzus  G~AY: i.m.I.p.y2-96. 
"Et a ce propoe ne fais doub te soauez !ee pratiques clue  

de nouveau le roy de france a enuoye en allemagne par  

louesque de hayoaa 3t nnthoine rincon lescue7_z cioyuen:; ,  
auss i aller dP.üei's le vayvoda pour prnLigL'er c ont -~.~e vo us.  

yeas ere quo donnerez tel ordre a leur depeshe . quil;, nc  
retoc.rneront a leur ayse en leiars xlaissr_:s." p.93.  

EC.uo.  

87.1527.s°ept.27.  

B$.VLNLR F. 9 i.m.p.24.  
v.e.JÁSZAYs  i.m.p.247. 

89.ÓV kEY t Oklivél m3aela.tok II.19.  

9c.1G 25.,jútius ban Károly azt irta Ferdinándnak, hogy nem  

tud a tcrök ellen segitsébet adni, sőt, L rte őccsóti . 

hof,y tü.atónt siessen o€;; ; itsgóre Itáli Lba./v.ö.JÁSZAY:   
október 4-6n -Ekkor még nem tudott a mo-

h6ssi eseményekről - uajbb levélben arra kérte, hogy szék-
helyét az Itáliához 	eső lunsburckba vagy Trient- 

be tegye át./uo.p.269./  

91.1527.2.ug.27. Gi;J'VAY: i.ri.I.p.99 -loo.  

92.1527.ncv.21. uo.p.115-118.  



- 153 -  

9.esehorszá6 szerepár•e értéLes,bár l á_cs: el 'ogult ada-
t~ i_'1. 	POLi av,`,-;KY J.V.:Lohemia,thc Turk and the  

Christian Commonwealth /1462-162o/ Bysantinoslavica,1953.  

94.11,0h: i.iu.p•5:•  

95•v. ö•KkLDY-14AGY GY.:Szulejraún,Bp.1gT3.  

96.L11,Cti' J.: i.ra.53.  

97•v.ö. 'Bt►AKhAI: i.m.  

aB.BRANDI C.:Charles-b;uint et son temps,Pasis,1951.p.461.  

99.K0FivIGSBERGER:i.m.p.49.  

1ce.u.o.p•49-5o.  

lol.uo.p.5o.  

lo2•uo.p.55•A ezen megjegyzi, ho fy 1.51-1556 között Mi-
laízó fenntartéea tö b mint  2 millió c'ukátbt: került.  

1o3.Az árforradalom Si;auyolorsz&.fiban 15o1-155oközött igen  
mérsói5elten 5rványesült, a század közepétől fölgyorsult  
és II.Pülöp uralkodása alatt árts ::1 csúcs+ont ját, amikor  
is mind az árak, mind a munkabérek a többszörösükre emel-
ked;,ek, vi ,1eo tönkret_:vek azzei 	spin:yoi „azdasági 51e- 
tet  • 
v.ö.tikAILTOK E.J.:Amarican Trsasure and the Price ievo-
lution in Spain, CamÚridge,/ess.,,/1934.  

104.KGB1VIGSBPIER : i.. m.p .37-38 .  

lo5.uo.p.5b.A szerző adatait CARAIX1-::i.w. vette,/ld.4o.sz •  
jegyzet/ ameli.mindmáig alapmunka a kor Spanyolországá-
nak gazdaságtörttretére.  
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lo6.WIlTMAISA spanyol  abszoluti.amus néhdr_y vonása,p.23.  

lo7.uo.p.22.A meshra vonatkozó irodalom tu.ndmáig leg-

jelentősebb műve  sKriEIRT J. : The Mes ;a.A study , of Spanish  

economic history 1273-1 h36. Cambridge,/Mass./192o.  

lo8.bvITTNiANI i.m.p.22.  

1o9•WI'iT A.N:Latin Amerika tórté:lete,i3p.i'j]1.p.92.  

11o.Valamenny i adat TREVOR DAVITS R.: Zr_e üolden Century  
of ápain.15o1-1621.Lordor, 1961. p.299-3oo.  

111.LAPEYI :i. :Cüarl3s-Quint, Paris, 1(`71.x., 2.  

V.ö.LAYNCHs i.m.p.45.  

11 2.WITT141x►Td:A spanz;  01 arsm olvtizmus 	vonása,p.24.  

113.TREVOR DAVIES:i.m.p.75.  

114.KOEIv'IGSBEP.GiR: i.m.22. A vocJatkozó r°•37t BRAUDEL F.:  

Lu 

 

14iiikterian ~ c: 	monde méditerrenéer: ú 1' époque  

de Philípe II, rerie,1949. eimi:  könyvéből vette.  

115.TUVUR DAVIr;S: i.m.p.76.  

llú.uo.  

117.KOELIGSBERG.ER:  i.m.p.23.  

118.TF.EVOR DAVIESsi.m.p.77.  

119.ÓVÁRY:üklevélmásolatok II.142.  

120.1529.aug.18.bíTA Ktt.üS 493;.leg 635  f052.  

v.ö.JVÁRY:Okleveliaé.solutok II.143.  

1  
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121.1529.szept.G.MTA Ktt.MS 4939 leg.635.f°  5o  
v.ö.ÓVÁ.RY:Oklevélmásolatok II.144.  

122.WENZFT, G. :A Fuggerek jelentősége/e menier 44rtéae—  . 
loatree ,l Magyarorszgá történetében,Bp.1882.  

p.33.  

123.uo.p.33-34;45.  

124.KOENIGSBERG R:i.m.p.58.Bár nincs biztos adat, a szer 

 szerint valószinü, hogy ].46.1547 telén bánoly föl-

krte erdinándot, hogy mondjon le Fülöp javára a római  
királyságról.De öccse igen heves ,elute~ sitó ~ 	 - 	reagálása wZJ'uer.r.á1za u  
miatt elodázta a végleges döntést.  

125.HEE. iN GS.:Jakob Fugger,Bp.1976.p.247.  

126.1531.márc.l2.LANZ:Statspapiere ... p.6o.  
"...Il semble is mieulx pour toLtes bonnes .:onsideracions,  
que is diet saigheui roy ne baille provision sur le fait  
des monopoles dont remonstrances ont este dernierement 
faictes d'ung couste en avoir consults exec* 1'emvereur." 

127.153o. jan.11.Idázi:SZA TG I.:Magyarorsz4 .L nemzetközi  
helyzete Mohács után. Acta Historica LI.Szeged,1975.  
p.23.  

128.1530.ápr.3.HATVAIJI:i.m.I.p.?7-80.Erdekes kitételeik 
a levélnek a protestáns veszélyre figyelmeztető moadatt 
"Gondoskodnia kell végre arról is, nehogy hitünk ellen- 

ségei azt higgyék, mintha a hadi készületeik ellenlik t'- 

tetnének,mi még rosszabb következményeket vonna maga u-
tán."/A levelet idézitHORVÁTH M; Adalékok János király 
külviszonyainak történelméhez,Pest,1868.p.355-537.  

129.153o.jú1.8.MTA Ktt. MS 4939.1eg 63; f°82.  
v.ö.ÓVÁi1Y :Oklevélmásolatok II.172.  
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13o.153o.dec.23.IdéaisHORVÁTH M.:Adelékok János király  
külviszonyainak történelméhez,p.337-338.Megerőeiteni lát-  
szik ezt egy francia forrás is,amelyet I.Ferenc irt arról,  

hogy Y_ireket kapott " du gros équippage et pr`,pEruif •iae  

le i:asog faisoit en déliberation de courir sus et invader  

o~liestienté du cost() de 1'Italie at de Hongrie, au cas  

que l'empereur et son frere ne voulissent veuii' a quelque  

accord et appoinctement avec le roi Je'clan dudict Hongrie"  

IdézisCHARRIEREsi.m.p19o.  

131.1531.febr..16. ITTA Kt-t. ML. 4939•  leg.635.f°121.  
v.ö.CiV_RY:Oklevélmásolatok II.19o.  

132. 1531.febr.26.iTA Ktt. MB. 4939. leg 635 r 0124.  

v.ö.ÓVARY:Oklevélmásolatok I1.191.  

133.uo.  
~ 

134. 131. ~`~pr.3. CHARR.IERE: i.m.p.1F3o.  

135. 1531.ápr.19. HATVAE l s i. ra.I .P.89 -91.  

136. 1531.máj.16. uo.p.91-92.  

137.1t 1531.nov.25.  G1~~VAXai.m.IlI.p.64-~ 5. 
v.ö.%A i~ Z:Correspondenz I.p.6o5-6o6.  

138.uo.  

139. 1531.nov.19. HATVANIs i.m./4 p.123-125.  

14o. Se6esv4r, su. 1e6 , 635 f°152. Elemaenta ad Fontium Fdi-

tiones,VIII.Romae,1963.p.25-29.  
A kiadvány szerkesztői szerint a levél 1531 decemberében  
iródott.Ez nagyon velószinünek látszik,_mert Szapolyai  

szintén Segesváron kelt levele 1531.nov.25-én gyakorlati-
lag ugyanazt mondja el a német rendeknek, mint amit itt  

Károlynak.v.ö.ÓVÁRY:OklevélmAsolatok II.2oo, valamint  



- 157 • 

MTA Ktt. MS.4939. leg 635 f°51. Ha nem is azonos napon, 
de nem sok különbséggel keletkezhetett ez is. 

141. uo. 

lµ2. uo. 

143.uo. 

144.uo. 

145. 1531.dec.6. HATlANIsi.m.I.p.123-125. 

146.,1531.dec.6. le6.635. f"151/a Elerienta ad Fontium 
VIII. p.23. 

147. uo. leg 63 f°1510b p.24. 

148. uo. leg 635.f°151/c p.24-25. 

149.  1531.ápr.19. HATVASy I s i. r..I.p.89-91. 

150.  1531.máj.16. uo.p.91-92. 

151.  1531.nov.29. uo.p.116.118. 

152.  1531.dec.25. uo.p.127-129. 

153.Erről irt . Ferdinánd. árolynak 1532.jan.2l-Qn. 
HATVANI: i.m.I.p.151-153. 

154. 1532.jan.29. uo.p.153-154. 

155. 1532.jan.3o. uo.p.154-155. 

156. 1532.febr.18. MTA Ktt. 	4939. leg 636. f°2o5. 
v.ö.ÓY/RY:Oklevélmásolatok 1I.210. 

157. 1532.febr.4. MARCZALI H. sRegeszták a külföldi levél- 



tárakből,Magyar Történelmi Tár,1878.p.465. 

158. 1532.febr.27. CHARRI J Esí.m.p.193. 

159. 1532.febr-márc. BATA Ktt. MS.4939.  leg 636.f°227 

r.ö.ÚV ÁRY:O'klevélmásolatok,II.211. 

16o. uo. 

161. 1532.Afebr.22. Az Auxerre-i püspök beszámolója Las-
ky római látogatásáról.A pápa hajlandónak mutatkozott a 
kérdés eldöntésére. CHARRI;REsi.m.p.194. 

1412. 1532.máro.16. MTA Ktt. üS. 4939. leg 636 f°226 
v.ö.'VÁRYsOklevélnásolatok, II.215./MARCZALI:i.m. p465. 
ugyanezt a levelet evliti, de március 17-i dátummal./ 

163. 1532.jan.14-febr.11. IATA gtt. MS  4939 leg 635.f°127 
v.ö.ÓVIRY:Oklevélmásolatok,II.2o7. 

164. 1532. eleje CHARRIÉRE:i.m.p.2oo. 

165. 1532.má j.6. MTA Ktz. MS 4939 leg 636 f°229 

v.ö.ÓVÁRY:Oklevélmásolatok, II.227. 

, 	 . 

166r 1532.jún.15. MTA Ktt. MS 4939.1eg  636 f°2o4 
v.ö. ÚVÁRY:Oklevélmásolatok,II.236. 

167. 1532. jú1.3. MTA Ktt. MS 4939 leg 636 f°  22 

v. ö.OVÁRY:Oklevé1misolatok,II.238. 

168. Magyar történet IV.p.33. 

169. NEMESKVRTY I.:Önfia vágta seoét,Bp.1975.p.596. 
Érdekes, hogy még a történelmi és gazdasági körülménye-
kei alaposan mérlegelő KÁLDY-bAGY GY. is azon a vélemé- 
nyen van, hogy a két uralkodó . közti ütközet elmaradása 
minc.két felre árnyékot vetett. /i.m.p.98./ 
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A ti:niszi hadjárat kapcsún  pedig azt irj&., hogy az 1535. 
évi hadjárat alkalmával Károlynak nom volt olyan döntő 
ütközetre lehetős ge, mint  amilyet 1532—ben elszalasztott. 
/uo.p.14o./ 

17o. HAiNTSCH: i.m.p.57. Hasonló véle lényen van PRIEDEN THAL: 
Luther élete és kora, Bp.1973. p.613. 

171.LYNCH:i.n. p.85-86 ;92. 

172. 1532.máj.2. MTA Ktt. MS 4939 leg 636.f°237 
v.6.ÓV1RY:Okletiélmásolatok, I1.224. 

173. 1532.má j.2. MTA Ktt. °` " 4939 . leg 636 f  f°238 
v .ö.ÓVÁRY:Oklevblmáaolatok,II.224. 

11 
174. 15324  Un NiTA Ktt. MS 4939 leg 636 f  f°  235 

v.ö. ÓVÁRY:®lívélm.ásolatok,II.232. 

175. 153241:m.11. MTA Ktt. MS  . 4939 leg 636 f°236 
v. ö.ÓVARY: Oklevélm6 s olGtok, II.233. 

176. uo. 

177. 15324ul.lo. MTA Ktt. MB 4939  leg 636 f°214 
v.ö. ÓVÁRY:Oklevélmásolatok,II.239. 

178. 1532. jú1.16. MTA Ktt. ...IS 4939  .1eg 635 f°  139 
v.ö. ÓVÁRYlOklevélmásolatok,II.a4o. 

179. 1532. jú1.22. MTA Ktt. US  4939 leg 636 f°  159 
v.ö. ÓVÁRY:Oklevélmásolatok, II.242. 

180. 1532.jú1.vége MTA Ktt. M 4939 leg 636 f°155 
v.ö.ÓVÁRY:Oklevélmásolatok,II. 243. 
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181. 1532.aug.13. I,AIv'ZaCorresponder .z II. ~,. 3 .  
v.ö.CHAPRIÉRB:i.m.p.212. 

182. 1532.szept.4. ÓV Á,RY: Oklevé1mAsolatok, II.248.  

183. 1532.szspt.8. MTA Ktt. PdS 4939 leg 636 f°2o9  
v.ö.ÓYÁRY: 3klevélnásolatok,II.25c.  

. 	 . 

184. 1532.szept.lo.. LANZ:Correspondenz II.p.9—lo.  

185. 1532.szept.2o. MTA Ktt. LO 4939 leg 636 f°22o  
v.ö.ÓV ÁRY:Oklevél$ásolatok,II.257.  

186. 1C.z ~ bt-i  21 CTS.APuL~ `,-~: ~ 	
nn  v6.  /J~-•~A  • 	• 1 	i~i:i .l~t. p.229.  

187. 1532. okt.4. LITA Ktt. MS  4939 les 636 .I'o231  

v,ö .GVÁ.RY:Oklevélm:á oBlatok,II.263. 

188. SZEM: im.p.33. Ujaboan  pl.SZA~',hY: i.n.p.lol. 

189. 1532.okt.3o. HATVA.LI:  i.m. p.179-180.  

19o. 1532.dec.3. HATVANI:i.m.I.p.185-187.  

191. 1532.dec.6. uo.p.187-188.  

192. 1533.jan.l7. uo.p.193-195.  

193. 1533. !n rc.26. GÉVáY:i.m.1I.p.1o6-107.  

194. ACS&DI:Magyar9rszág hágom részre oszlásának törté-
nete 1526-1608, Bp.1897. Ip.p.114.  

195. HORVÁTH !.: FRAT_F::R GYÖRGY élet e,Bp.1882.p.51.  

196. LALZ:Correspondenz,  

197. HATVARI:i.m.I4p.224.  



19C. EURIPmí: MI.:Frí.te.r György,F.35-36; 21-8. 

199. LYPiCHt i.m. p.67. 

200. LiTli Ktt. 2S 4939 leE 637 1'07.  
v.6.6VRY:Cklevélxnásola Uok,II.297. 

201. 7 erdin3nü lev'_ben s%áiDolt be . erről Károlynak. 
MTA Ktt. MS  4939  leg 637 f°15 ;v.ö. fWÁRYtOklevélmásolatok, 
II.p.j1i. 

2o2. ÚVARY:III.1')1 bs Farnese Sándor p.VI.gs 2-3v 

203. MTA Ktt. MS 4939 leg 637 f°12 
v.ö. óVARY: Cklevólmv.sol6tok,Il4034. 

2o4.flAZtTA.NI : i.m.I.p.333 -335 . 

2o5.2atryar Tórtinelmi 1Ar,1878.p.212. 

2o6.H.A :_VAhIt i.m.I.p.335 -336. 

207.  uo.p.341-344. 

208.  uo.p.349-350. 

209.  uo.p.350-351. 

alo. KÁEQLY1 4. tAdslékok , a nagyv€,rad i. béke  törtnetéhez 
Saizadok.l8n. p.6o5-606. 

211. HA1VAtIt i.m.l.p.35/--JG4 f  és 3 r 3-374• 

212. "... it ±E:ut que i . .;stred1c t frere regarde que ici eta 
le tout pour 1e tout et quil tenue tel e peaient gLil 
pours tant en laffníre d'Hongr'e que en que1 ouquee uutrea 
diffbndz , quil petit auoir..." HA'TVALI: i.m.I.p. 75-376. 
1536.okt. 

213. gÁLDY—NAGY ti.m.p .143 . 
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214. LíTA Ktt. MS 4939 leg 637  f°23  •  
\T ' ö . 67 '  ~ T?Y: Oklevólm-zt►olatok,  II .343.  

215. M&gyar Törtbrelrni. Tár.,1878.p.718.  

216. Idézi KiROIYI t .:Adalékok a nagytZáradi béke történe-

t6he,p.692. Meg keli jeg„zeznii.nk, hogy Károlyinak ez a  

tanulm_nya mind a  mai  napig egyik legjobb elemzését adja  

Lz esem ny ekn k, mind bel--, mind kiilpolitiikai szempont-

ból.  

Iu:a ~~-ur Trténe lmi Tár, 1875.p.72o.  

214. KAROLYI Á.:AdGlékok a na,;yváradi béke törté neténez,  
6.693-695.  

219. uo.p.29>.  

22o. uo.p.7o9.  

:.21. u -J.2.712.  

222. uo.p.71).  

223. uo.p.U3-614.  

224.kaEyar Történelmi Tár,  13784.768.  

225. 3ÁROLYI:.Adalélwk a .zagyváradi béke törtánQtáhez p.819.  

226.ÓVÁRY:lII.Pá1 é3 Farne.Ue Sá:ador  p.dI i.:28-29- 

227. KAROLYI sAdalékok a nacyv..radi béke tór -ténetéhez p.839.  

228. Wla;;yar Tört éne l:rd Yá r,1S78.p.213.  

229. ,Sl,Ai,AY L.  =Szolinán és János-ZsiL,anond 154o-ben Pest,  
1859.p.182-183.  
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23o. ÓVÁRYtIII.P41 és Farnes s  '6á ldor p.XVIIi62-63.  

"...che neili Capitoli de11a pace  tra qucsti due priricipi 

la Laesta Cesarea et questo Lerenissimo fratello sono obli-
gati a dar un suUsidio univ ,3r•sal del Inperio a delensione  
del ReEno d'Ongheria, it quale non si puo hauere per le 
discordie et confuidolni d& Germania tra Catholici et Lutne- 
rúni." 1 .,o.dec.3o.  

231. LYNCri= i.ru. Appendix:; v.ö.l'rEVÚR  v~.VTL~ : i.m.p.299-300. 

232. HALII,TOE emlitett .mLve alapján idézisI AURO F.zLe XVIe  
siecle, Paris, 197 p.215.  

233. uo.p.214. 

234. uo.p.Z14.  

235. F.?.? ,IOT: i.m. p.154.  

236. uo.p.139.  
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cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem,hogy azt megbirálni 

szipesked.jék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét fel-

hivnam tanácsülésünk ama határozatára, amoly a birálat elkészitésének 

és benyujtágának legkésőbbi h.atáridej t a kézhezvételtől számitott 

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg .  

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni 

t;i .;.zéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való olhelye-

z' céljából.  
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