
Hitler István:

EURÓPAI PROTOKOLL ÉS M AGYAR POLITIKA

(Változás és alkalmazkodás a koraújkori diplomáciai szokásrendben).

Az udvari társadalom életét vizsgálva Norbert Éliás m ata to tt rá  arra a 
folyamatra, amelynek eredményeként a diplomácia, a kiilkapcsolatok keze
lése és irányítása az udvar privilégiuma lett. I l i  Ez a hosszantartó, belső 
fejlődés a társadalom egészét érintő átalakulás olyan részét képezte, amely
ben az általános változások legjellegzetesebb vonásai együttesen jelentkez
tek.

Az új tartalom  új form át igényelt, s ezt a politikai átrendeződések meg
jelenésükben is éreztették, A hétköznapi társas érintkezések megváltozásá
val átalakultak az államok közötti érintkezés hagyományos m ódozatai is, s 
a diplomácia, amelynek érzékelnie kellett a politika minden kisebb és na
gyobb rezdülését, természetéből adódóan magán hordozta a formai újdon
ságok jegyeit is.

A nemzetközi kapcsolatok történetében az állandó követségek megjele
nése és elterjedése hozta a legjelentékenyebb átalakulást. Rendszeressé és 
folyamatossá vált az államok közötti párbeszéd, s számos, az alkalmankén
ti követségekkel járó  technikai-szervezési probléma oldódott meg. Az alkal
mankénti s az állandó követség közötti átmenet fokoza osan történt, gyak
ran a két diplomáciai alakzat párhuzamosan is létezett. Az "új diplomácia" 
képviselői, az állandó követek új funkcióban új feladatokat voltak hivatva 
ellátni. Az információk rendszeres gyűjtése s rendezése mellett a diploma
ták elsőrangú teendője lett, hogy a fogadó ország minden tekintélyesebb 
személyével jó  kapcsolatot alakítsanak ki. A lényegesebb eseményekről gyors 
és pontos jelentéseket kellett írniuk, amely nemcsak ráterm ettséget és ru
tint, hanem ú jfajta  képzettséget s az ország politikai helyzetének alapos is
m eretét is megkívánta. I2J

Az eredményes munkához, az új képzéshez elméleti összefoglalásokra 
volt szükség. A  kialakuló államelméleti irodalom nagyjai, Hugó G rotius, Jus- 
tus Lipsius mellett megjelentek a diplomáciai elmélet teoretikusai is. Albe- 
rico Gentüis, Balthasar Ayala, m ajd később Abraham W icquefort s Carlos 
M aria Caraffa fogalmazták meg a követek jogait és kötelességeit, határoz
ták meg működési területüket, i3/ A változó európai politikai gyakorlat gyor
san alkalmazta az elméleti eredményeket. Jó példa erre .Svédország, amely
nek XVII. századi nagyhatalmi politikájához kiválóan működő, képzett dip
lomáciai karra volt szüksége. Ennek megfelelően a svéd Aegidius Girs m ár 
1627-ben De vera nobilitate libellus című munkájában hangsúlyozta, hogy 
annak a nemesifjúnak, aki az államapparátusban tanácsadóként vagy diplo
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m ataként akar helytállni, nemcsak a fegyverhez, lóhoz és vadászathoz kell 
értenie, hanem a könyvek (ti. szakkönyvek) ismeretében is élen kell járnia. 
IÁI

A  nemzetközi kapcsolatokban adódó feladatokat csak nagyobb appará
tussal lehetett megoldani, mind a szervezés-irányítás területén, mind a gya
korlati végrehajtásban. 15/ Megnőtt a követségek létszáma, új diplomáciai 
hierarchia alakult ki, amely a fokozottabb specializációt tükrözte. A követ
ség vezetője az állandó követ lett. A lárendeltjei — a követség többi alkal
m azottja — az információszerzésben s a döntéselőkészítésben játszo ttak  
lényeges szerepet, 16/ A jelentések feldolgozásával, továbbításával, a kap
csolattartás problémáival központi apparátus foglalkozott, amely a kisebb 
fontosságú ügyekben határozato t is hozhatott. A nagy horderejű döntése
ket minden esetben a legfelsőbb politikai irányító testület (Államtanács, T it
kos Tanács) hozta, amelynek élén az uralkodó állt. I l i

A külpolitikai gépezet fejlődése elengedhetetlenné te tte  a diplomáciai 
protokoll átalakítását. Számos, korábban eredményesen m űködtetett forma 
elvesztette jelentőségét, vagy nem volt képes megfelelni az új elvárásoknak. 
Más esetben — éppen az állandó követség létrejöttével — addig nem alkal
m azott cerem óniákat kellett életbe léptetni. A  követ hivatalos és félhivata
los teendőinek legnagyobb részét a diplomácia hagyományos keretei között 
nem tud ta  volna ellátni. Az alkalmankénti követségek szűkre szabott lehe
tőségei a m odem  követelményeknek már nem feleltek meg.

A megújuló diplomáciai protokoll sajátságosán kétféle változás jellegze
tességeit hordozta. Egyrészt tükrözte a politikai gondolkodás és döntésho
zatal átalakulását, másrészt — külsőségeiben — az udvari társadalom éle
tében, szokásaiban beállt változásokat láttatta . /8/

Az állandó követség megjelenése és kiépülése a korábbinál lényegesen 
nagyobb szerepet ju tta to tt az írásos diplomáciának. Az alkalmankénti kö
vetségek feladatköre nem igényelte a széleskörű levelezést, a rendszeres je 
lentések összeállítását, az információgyűjtő-hálózat m egterem tését és mű
ködtetését. A fogadó ország legkülönbözőbb pontjain élő, politikailag befo
lyásos egyházi és világi tisztségviselőkkel való folyamatos kontaktustartás 
is — amely az állandó követek megbízatásának egyik legfontosabb részét 
képezte — csak írásos formában volt megoldható.

A nemzetközi kapcsolatokban történt tartalmi és formai struktúraátala
kulás term észetesen az írásos diplomáciában is megjelent. Az új protokoll 
m ár nemcsak az uralkodók, politikusok, diplomaták előtt "élőben" érvénye
sült, hanem alapja le tt a diplomáciai levelezés előírásainak, pontosan tük
rözve m indazt, ami az udvarokban lezajlott.

A protokolláris rend által meghatározott diplomáciai ceremóniák így két
féle változatban realizálódtak. Az elsődleges változat az udvarokban szín
pompás előadásban, többnyire az uralkodó jelenlétében játszódott le. M i
után a követ szem élyért és érkezéséről az akkreditáló ország jó előre ér
tesítette  a fogadó országot, a követ m egtette bemutatkozó látogatását. Az 
első audiencián a régi követ, aki hivatali szolgálata lejártával távozott az
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országból, a számára már ismerős udvari személyeknek és persze az ural
kodónak bem utatta és ajánlotta az őt felváltó diplomatát. Különlegesen ér
dekes és fontos szerepet töltött be a protokollban a diplomáciai ajándék, 
amelynek átadása nem kevésbé ünnepélyes körülmények közepette zajlott. 
A tényleges politikai érintkezés a hivatalos forma szerint a privata és pub- 
lica audientiákon folyt, ám a vendégfogadások is jó  alkalmat szolgáltattak 
komoly problémák megvitatására. A követ távozásakor búcsúlátogatást te tt 
az uralkodónál, az utolsó fogadáson nem feledkezve meg az akkor m ár ki
nevezett új követről. Ezek a diplomata munkájából kiragadott állomások 
voltak a fogadó ország és az akkreditált követ érintkezésének azon legjel
lemzőbb momentumai, amelyek a követek cserélődésével, állandóan ismét
lődve alkottak egy diplomáciai kört.

Az em lített ceremóniák másodlagos változatban írásos dokumentumok
ként öltöttek testet. Ez a változat természetszerűleg kevésbé volt látványos 
és színpompás, ám semmivel sem jelentéktelenebb. A diplomáciai levelezés
ben éppúgy be kellett tartani az új protokoll követelményeit, mint az udva
ri fogadásokon. Az állandó követek kiterjedt feladatköre m iatt tehát az 
"élő" és az "írásos" protokoll — egyidejűleg a politikai gondolkodásmód és 
az udvari élet átalakulásaival — alapvető változásokon ment át.

A Habsburg-birodalom sajátságosán reagált a kihívásra. Bécs a nem zet
közi kapcsolatok módozatainak átalakításában nem tudott ténylegesen ak
tív szerepet vállalni. A XVI—XVII. században a velencei, majd — Richeli- 
eu irányításával — az egyre nagyobb tért hódító francia külpolitika lénye
gesen magasabb színvonalon működött, mint a Habsburg diplomáciai gépe
zet. M indam ellett az Európában elfoglalt helye és hatalmi státusa megen- 
gedhetetlenné te tte  a további lemaradást. 191

A harmincéves háború, majd az azt lezáró vesztfáliai béketárgyalások 
nagyban előm ozdították a Burg diplomáciájának fejlődését, mivel Bécs fo
lyamatosan rá volt kényszerítve arra, hogy érdekei védelmében külpolitikai 
tevékenységét hatákonyabban, a modern követelményekhez jobban igazod
va lássa el. /10/ Feltétlenül említésre méltó, hogy a vesztfáliai békét meg
előző évszázad osztrák Habsburg diplomáciájáról — minthogy monografi
kus feldolgozása nemzetközi viszonylatban is hiányzik — csak levéltári for
rások, s korabeli kiadványok alapján lehet véleményt alkotni.

Caroli Carafa, aki 1621—28 között pápai nunciusként a bécsi udvart és 
politikát alaposan megismerte, jelentésében beszámolt a Habsburg-központ 
diplomáciai életéről is. A nuncius arról tudósított, hogy Spanyolország és 
Toscana állandó követtel képviseltette magát Bécsben, míg a Velencei Köz
társaság rezidens útján intézte ügyeit a császárvárosban. /1 1/ H. Ferdinánd, 
majd utóda, III. Ferdinánd állandó követet akkreditált a Vatikánba és az 
Oszmán Birodalomba. Párizsban 1619-ig Habsburg ügyvivő működött. 1628- 
tól rezidens, majd 1635-ben, amikor XIH. Lajos hadat üzent Spanyolország
nak, Bécs visszahívta képviselőjét, A Habsburg-diplomácia teljes, ennél lé
nyegesen nagyobb apparátussal dolgozó hálózata azonban csak a vesztfáliai 
békét követő években épült ki. /1 2/
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A  spanyol Habsburg-ág külpolitikai gépezete a XVTI. század első felében 
sokkal gördülékenyebben, olajozott&bban működött. A spanyol diplomaták 
gyakorlatilag Európa minden udvarában megtalálhatók voltak. Jó képessé
gű, képzett, komoly rutinnal rendelkező politikusok alkották a diplomáciai- 
végrehajtó vezérkart, akik épp olyan otthonosan mozogtak a legkülönbözőbb 
protokolláris rendezvényeken, mint amilyen könnyed eleganciával oldották 
meg a kemény politikai feladatokat. Angliában legalább olyan tekintélynek 
örvendett Gondomar gróf spanyol követ, mint amilyen befolyásos volt Ona- 
te gróf Becsben. A  spanyol diplomácia gyenge pontja nem is a külföldön lé
vő követségek munkájában keresendő, hanem a m adridi szervezés és irányí
tás területén. Végtelen lassúság, gyakori gondatlanság, feledékenység és in t
rika jellemezte az udvart s a hivatali apparátust. A diplomáciai jelentések 
feldolgozása és értékelése, az Államtanács döntési mechanizmusa és a dön
tések végrehajtása lényegesen nehézkesebben haladt, mint a külföldön dol
gozó diplomaták munkája. /13/

A bécsi spanyol követség feladata megkülönböztetett helyzeténél fogva 
bonyolultabb volt, mint az Európa más udvaraiban működő spanyol képvi
seleteké. A rokoni szál s a szoros politikai kapcsolat M adrid és Bécs kö
zött különösen fontos szerepet ju tta to tt a mindenkori spanyol követnek. Az 
állandó követség általános funkcióin kívül III. Fülöp, majd IV. Fülöp képvi
selői abban a szokatlan helyzetben voltak, hogy a bécsi államapparátus irá 
nyítói gyakran kikérték véleményüket egy-egy fontos döntés m eghozatala
kor, vagyis külföldiként résztvehettek a Habsburg-birodalom döntési mecha
nizmusában. /14/ A követek alapfeladata természetesen így is az állandó 
kapcsolattartás, az információgyűjtés és továbbítás, illetve a fontosabb sze
mélyekkel való politikai érintkezés maradt.

A  Bécsben dolgozó spanyol diplomaták, képzettségüknek megfelelően re 
mekül teljesítették  az előírásokat. Protokoll és politika, elmélet és gyakor
lat példam utató egységben, tudatosan és célratörően jelentkezett a spanyol 
Habsburg követek munkájában. Münchentől Prágáig, Milánótól Krakkóig te r
jedő remek kapcsolatok, jól működő információs csatornák, viszonylag gyors 
futárszolgálat dicsérte Fülöp király alattvalóinak szervezőkészségét. 1151 így 
az a furcsa helyzet alakult ki, hogy amíg Bécs a kényszer hatása alatt meg
próbált felzárkózni a nemzetközi színvonalhoz, a császárvárosban a modern 
követelményeknek megfelelően Európa-szerte elismert külföldi diplomaták 
dolgoztak.

Milyen szerepet já tszhato tt vajon a királyi Magyarország a megváltozott 
nemzetközi életben? Keresték-e a kapcsolatot az európai diplomaták a ma
gyar politika kiemelkedő személyiségeivel? Lehet-e következtetni magyar 
viszonylatban a diplomáciai protokoll alapján a politikai érintkezés minő
ségére?

Az alkalmat arra, hogy betekintést nyerhessünk az európai diplomáciai 
protokoll újjáalakult módozataiba, a bécsi spanyol követség és a magyar ná 
dor több m int két évtizeden át tartó  levelezése nyújtja. Az 1625-ös nádor- 
és királyválasztás alkalmával Esterházy Miklós és a spanyol követség már
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korábban is meglévő kapcsolata még szorosabbá vált. Ezt a folyamatos po
litikai kontaktust vizsgálva a királyi Magyarország egy olyan információs 
csatornája kerül elénk, amelyen keresztül nemcsak tényszerű közlések ér
keztek, hanem ism ertté válhattak a nemzetközi kapcsolatok rendszerének 
új formái is.

A királyi ajánlás
Az állandó követ megbízatásáról az uralkodó, mint az akkreditáló or

szág feje levélben tájékoztatta a fogadó ország kiemelkedő személyiségeit. 
B iztosította a cím zetteket a követ hűségéről s tehetségéről. A  királyi aján
lás egyben m egterem tette az alapot a később érkező követ s a cím zett kö
zötti harmonikus politikai kapcsolathoz, segítve ezzel a diplom atát egyik lé
nyeges feladatának sikeres megoldásában.

IV. Fülöp spanyol király 1623. december 6-án küldte el M adridból E s
terházy Miklós bárónak/!/ az Ossona gróf királyi követ kinevezéséről szóló 
iratot. /16/ Ossona 1624 nyarán foglalta el helyét Becsben, tehát Esterházy 
több m int fél évvel korábban értesült hivatalosan a követváltásról. Szó sze
rint azonos levelet kapott a spanyol királytól Pázmány Péter esztergomi ér
sek is /17/, s így bizonyíthatóan nem egy Esterházynak szóló udvarias be
jelentésről, hanem a spanyol diplomáciában alkalmazott hivatalos formulá
ról van szó. Bár csak ez a két levél ismeretes Ossona kinevezéséről, nagy 
valószínűséggel feltételezhető, hogy a Habsburg-birodalom más előkelőlésé- 
gei is ugyanüyen szövegű levelet kaptak kézhez.

Hasonló jellegű, mégis más minőségű IV. Fülöp 1633. január 16-án a m a
gyar nádorhoz intézett levele /18/. amelyben közölte, hegy Onate grófot sze
mélyes megbízottként a császárvárosba küldi, s egyben megbízta, hogy ki
rályi jókívánságait is tolmácsolja. Bár ez utóbbi személyesebb hangvételű 
írás, azért egyértelműen hivatalos diplomáciai irat. A két dokumentum kö
zött az a lényeges különbség, hogy míg az Ossona kinevezéséről szóló levél 
egy állandó követ megbízatásáról tájékoztat, addig Onate személyes megbí
zottként, tehát rövidebb időre, s konkrét, behatárolt feladattal érkezett.

A követ bemutatkozása
Az új követ megérkezése és fogadása az egyik leglényegesebb mozzanat 

volt a diplomáciai protokollban. /19/ Az állandó követség létrejöttével je 
lentősége még inkább növekedett. Az udvar és a diplomata első találkozá
sa, a sikeres vagy kevésbé sikeres bemutatkozás fontos szerepet já tszhato tt 
a későbbi kapcsolattartásban. /20/ Az udvari bemutatkozás után nem sok
kal az állandó követ, feladatának megfelelően, érintkezésbe lépett a fogadó 
ország kiemelkedő politikusaival. A diplomáciai levél ú tján  tö rtén t kapcso
lat-terem tést gyakorlatilag írásos bemutatkozásnak lehetett tekinteni. Pro
tokolláris célja ugyanaz volt, mint az ünnepélyes udvari fogadásnak — bár 
az esetek döntő többségében az írásos bemutatkozást személyes találkozás 
is követte.
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Ossona gróf, megérkezése után hamarosan, 1624. július 19-én írt E ster
házy magyar nádornak: "A spanyolok királya, az én legkegyelmesebb uram, 
mikor engem ezzel a most kezdetét vevő követséggel megbízott, azt kíván
ta, hogy a Méltóságod számára csatolt leveleket adjam  át, amelyekből vilá
gosan kiderül, hogy őfelsége, a katolikus király mélyen meg van győződve 
M éltóságodnak a Császár és az Ausztriai Ház iránti bizonyított, súlyos ér
vekkel alátám asztott, állhatatos áldozatvállalásáról, s az azt megillető hű
ségéről". /21/ A  továbbiakban a követ kérte a nádort, hogy munkáját, 
amennyire teheti, segítse.

Az alkalmankénti követség esetében hasonló jellegű bem utatkozó levél
re nem volt szükség, hiszen a követ megbízatása rövid időre szólt, s konk
ré t feladatának elvégzése után nemsokára hazatért.

A követajánlás
A kontaktusterem tés a királyi ajánlással, s az első követi levéllel még 

korántsem  ért véget. A távozó követ hazautazása előtt felhívta a figyelmet 
utódjára, s egyben ajánlotta az új diplomatát. Onate gróf, aki jól kiépített 
kapcsolatokkal rendelkezett, s Esterházyval is jó  viszonyban volt, 1624. jú 
lius 18-án — nyilván nem véletlenül egy nappal Ossona bemutatkozó leve
le előtt — tájékoztatta  Esterházy Miklóst; "Utódomként a követségre Os
sona gróf u ra t jelölte ki (ti. a király), kiváló erényekkel vértezett lovag, aki 
néhány nappal ezelőtt érkezett ide (Bécsbe) s megvolt első audienciája a 
császárnál." 1221

A  búcsúzó diplomata ajánlása több volt formalitásnál, hiszen az állan
dó követek váltásakor nem személyes kapcsolatok átadásáról és átvételéről 
volt szó, hanem a követet küldő ország politikai érdekeinek megőrzéséről s 
a folyamatos érintkezés biztosításáról. Olyan nagy tekintélyű diplomata se
gítsége pedig, m int O nate grófé, Európa minden országában meghallgatás
ra talált.

Szokás volt üdvözlőlevelet írni, ha az egykori követ, valamiféle újabb h i
vatalos küldetés alkalmával, hosszabb idő után ismét visszatért abba az ud
varba, ahol korábban már teljesített diplomáciai szolgálatot. O nate gróf — 
IV. Fülöp em lített megbízásával — majd egy évtized múltán köszöntötte ú j
ból a magyar nádort: "Az a kapcsolat, amely Kegyelmed és közöttem fenn
állt, amikor követként ebben az udvarban szolgáltam, a kölcsönös jóindulat 
jegyeit viselte magán, s engem azzal a bizakodással töltö tt el, hogy minapi 
érkezésem szívélyes fogadtatásban részesül." /23/

A  "hétköznapi" követi munka, amelyhez a kedvező feltételeket a diplo
m aták oly nagy gonddal próbálták megteremteni, hasonlóan a m ár említte- 
tekhez a protokoll és politika egységében zajlott. Az udvari életben a köz
vetlen politikai érintkezés formáiul a publica és privata audientiák szolgál
tak. /24/ Ezeknek a fogadásoknak, éppúgy, mint minden más udvari cere
móniának, pontos előírásai voltak. A szabályokat betartani, a tárgyalásokat 
az etikettnek megfelelően folytatni — mindenki számára törvény volt. Az 
a diplomata, aki protokoll és politika egységét megbontotta, vagy akár meg
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bolygatta, biztos lehetett küldetésének kudarcában. Az írásos kapcsolattar
tás, a szűk értelemben vett politikai levelezés — az udvari audienciáknak 
megfelelő forma —, természetéből adódóan nem re jte tt magában annyi buk
tató t, m int a személyes tárgyalás. Az állandó követségek rutinszerűen alkal
m azták a kialakult és elsajá títo tt írásos formulákat. A szövegbe beleszer
kesztett diplomáciai — gyakran irodalmi eredetű — toposzok, a protokol
láris kezdő és zárómondatok, bár a legtöbb esetben nem lényegi politikai 
inform ációkat hordoztak, semmi esetre se m aradhattak el, s jelentőségük 
egyáltalán nem lebecsülendő.

A diplomáciai ajándék
A sikeres hivatalos érintkezés eredményeképp a diplomaták és a fogadó 

ország politikusai között barátság is kialakult. Ez természetesen nem min
den esetre volt jellemző, de a kölcsönös tisztelet s az emberileg is jó  kap
csolatok elősegítették a politikai problémák megoldását is.

"Semmit sem kívánok jobban követségem alatt, m int Méltóságod bará t
ságának megszerzését, amelyet elődeim is ápoltak" 1251 — írta  Castaneda 
gróf, aki O natét s Ossonát követte Becsben. Qnate gróf kismartoni vendég
látása, Ossona és Esterházy eredményes soproni együttműködése az 1625- 
ös országgyűlésen mind bizonyítják Castaneda szavainak igazát. A  barátság 
és a tisztelet kifejezése protokolláris formaként is testet ö ltött a külkap- 
csolatokban. A diplomáciai ajándék mindig is fontos szerepet já tszo tt a 
nemzetközi politikában, /26/ a XVII. századra azonban már annyira kifino
mult, hogy magából az ajándékból következtetni lehetett nemcsak az a ján
dékozó s a m egajándékozott hazájára, hanem a közöttük fennálló kapcso
la tra  is.

Az aranylánc m int diplomáciai ajándék már-már monoton uralm át a 
XVn. század elején az ezüst asztali garnitúrák s míves órák bontották meg. 
Franciaországban a távozó diplomaták választhattak: arany vagy ezüst tár
gyat, esetleg a király portréját óhajtják-e ajándékként. Az orosz udvar szőr
méket, főként cobolyprémeket, kaftánokat ajándékozott, Velencében a ke
leti szőnyeg, aranyváza, festmények, ékszerek, ezüst asztalinemű dívott, Por
tugália aranykereszteket ado tt ajándékba. 1211 A ló különlegesen fontos sze
repet já tszo tt a Portával való érintkezésben. A bécsi udvar, Erdély s a ki
rályi M agyarország főurai is a leggyakrabban díszesen felkantározott lova
kat küldtek ajándékba, bár a XVH. század elejétől Konstantinápolyban igen 
kedveitekké váltak a német órásmesterek remekművei.

"A lovak, amelyeket idevezettek, úgy nézem, kiválóak, s m ár csak az m a
rad hátra, hogy Kegyelmednek hálásan megköszönjem s kifejezzem készsé
gemet az Ön szolgálatára” — írta Onate követ 1634-ben Esterházynak. /28/ 
1640-ben C astaneda gróf örülhetett a szép és egészséges lovak láttán. /29/ 
A nádor és Castaneda követ különlegesen érdekes módon is kifejezték az 
egymás iránti tiszteletet:
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"Nagy boldogsággal vettem át Kegyelmed arcképét, amelyet mindig meg
különböztetett tisztelettel és megbecsüléssel fogok tartani. Sajátom at ezek
kel a dolgokkal átküldőm Méltóságodnak, hogy a nagy barát és a hűséges 
alattvaló képmása egymással szemben legyen. Kérem ezért Kegyelmedet, 
ígérje meg, hogy a képnek palotájában helyet enged. /30/" Az arcképek cse
réje — diplom áciai ajándékként — nemzetközüeg is szokatlan eseménynek 
szám ított, s a magyar nádor és a spanyol követ közötti rendkívül jó kap
csolatra vall.

Vendégek fogadása
Távolról érkezett vendégek fogadása mindig kiváló alkalmid szolgált po

litikai problémák megvitatására. A vendégül lá tást természetesen ékesen 
megfogalmazott meghívás előzte meg, számos levél jelezte a vendégek kö
zeledtét, s a közösen eltöltött napok után a protokoll értelmében írásban is 
illett megköszönni a házigazda szívélyességét.

Esterházy nádor gyakran kapcsolta össze a politikai megbeszéléseket a 
vendégfogadás felüdítő óráival. Ezekről a tárgyalásokról többnyire nem ké
szítettek  feljegyzéseket, a disputa sikeréről vagy sikertelenségéről csak a 
későbbi események, vagy néhány elejtett mondat tanúskodik. Az ilyesfajta 
találkozók értelm ét és lényegét azonban nemcsak a közvetlen eredmények
ben, aláírt megállapodásokban kell keresni. Az állandó kapcsolattartás, a 
rendszeres eszmecserék fórum ai voltak, amelyeknek előnyei gyakran csak 
évek múltán jelentkeztek.

1642 augusztusában a magyar nádor két, az európai politikában akkor 
még kevéssé ismert fiatal herceget lá to tt vendégül. A  leveleit leggyakrabban 
olaszul író János Kázmér és a kora ellenére már számos vitát kirobbantó 
Fülöp Vilmos érkezett Magyarországra. /3 1/ Az előbbi IV, Ulászló lengyel 
király öccse, az utóbbi a neuburgi herceg ifjú, Wolfgang Vilmos pfalzi vá
lasztófejedelem  fia  volt. /32/ Természetesen 1642-ben még senki sem tud
hatta , hogy Ulászló király fiúutód nélkül hal meg, s János Kázmér a W asa- 
dinasztia utolsó sarjaként, pápai engedéllyel levetve a jezsuita rend reve
rendáját, halott bátyja francia feleségét ültetve maga mellé a lengyel trón
ra, fog két évtizeden át uralkodni. A vendégeskedés ideje a latt még azt sem 
lehetett sejteni, hogy Fülöp Vilmos, rokoni kapcsolatai révén a N ém et-ró
m ai Birodalom egyik legbefolyásosabb választófejedelme lesz. M indettől füg
getlenül 1642 nyarán m ár számos jel m utatott arra, hogy a XVII. századi 
Európa két nem elhanyagolható személyisége látogatta meg Esterházy M ik
lóst.

A neuburgi herceg, aki szigorú jezsuita nevelésben részesült, anyanyel
vén kívül tudott latinul, franciául, olaszul és spanyolul, /33/ gyakorlatilag 
mindenben ellenezte apja, a pfalzi választó semlegességi politikáját. /34/ Fü
löp Vilmos szoros kapcsolatot épített ki Béccsei, gyakran megfordult a csá
szári udvarban, s Hl. Ferdinánd már a leendő szövetségest lá tta  benne. M ik
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sa bajor választó egy ízben arról tájékoztatta a Habsburg-uralkodót, hogy 
Fülöp Vilmos a császári seregben kíván szolgálatot teljesíteni, de mint Wolf- 
gang Vilmos örökösét semmiképpen sem szabad veszélynek kitenni. /35/

A két fiatal herceg nem véletlen folytán érkezett együtt M agyarország
ra. 1642 augusztusában ugyanis már nemcsak barátok voltak, hanem roko
nok is. A pfalzi trón várományosa, mindenféle atyai beleegyezés nélkül, sa
já t  előzetes tárgyalásai alapján, 1642- márciusában két hetes varsói tartó*/- 
k p d á á u iá n c l jegyezteIV ,U lásrfó  húgát, Anna Katalin Konstancia Iwa-ceg- 
nőt, akivel júniusban, a  házassági szerződés apai ratifikálása nélkül, meg is 
ta rto tták  az esküvőt. A mézeshetek igazán nem tarthattak  sokáig, mivel az 
újdonsült férj s sógora már július végén elhagyták a lengyel fővárost. /36/ 

IV. Ulászló, altit kiváló politikai és baráti kapcsolatok fűztek a magyar 
nádorhoz, augusztus 2-án köszönettel írta Esterházynak: "Amint Kegyelmed 
s a tiszteletrem éltó Petrus Gembicki atya lengyel kancellár úr leveleiből 
megtudtuk, Kegyelmed késznek m utatkozott arra, hogy a kegyes hercege
ket, akik a minap indultak el királyságunkból, a Magyar Királyságon átve
zesse." /37/ Mire a lengyel király ezeket a sorokat megírta, a tekintélyes lá
togatók már meg is érkeztek Esterházy Miklós otthonába. Fülöp Vilmos jú
lius 28-án számolt be azoknak a kísérőknek a segítőkészségéről, akiket a 
nádor túl a magyar határon a vendégek elé küldött: "Isten segítségével hol
nap megérkezünk Kegyelmedhez, s szívélyesen üdvözölhetjük egymást, ahol 
az ósdi és romos házban (ahogy Méltóságod írta) a régi, de szilárd bará t
ságot új szövetséggel fogom megerősíteni." /38/ Egy héttel később — már a 
vendéglátás u tán — a herceg Pozsonyból m ondott köszönetét Esterházynak, 
s említést te tt egy, a császárral történt megbeszélésről. /39/ A tárgyalás to
vábbi részleteiről több mint egy évvel később János Kázmér írt:

"A titkos dolog ügyében, amelyet egykor Kegyelmeddel terveltem ki, s a 
császárnak is előadtam, semmiféle eredmény nem született, vagy nem is 
vették semmibe, vagy elhanyagolták. Pedig ha a Császári Felség szorgalmaz
ná az ügy előrelépését királyi bátyámnál, biztos, hogy nem lenne eredmény 
nélkül a fáradozás. Ki csodálkozhat, hogy üyen körülmények között a törö
kök készek megtámadni a szomszédokat?" /40/ A megbeszélések tém ája te
hát egy esetleges török ellenes szövetség tervezete volt.

A lengyel politika ismeretében János Kázmér javaslatát korántsem sza
bad egy ifjú herceg képzelgésének tekinteni. IV. Ulászló király a törökkel 
kapcsolatban m ár 1641 februárjában ajánlatot tett: "... ezért előrelátóan még 
idejekorán javasoljuk a háborús csapásokkal és terhekkel kapcsolatban, 
amely ránk is ránktörhet, országunk biztonságáról gondolkodjunk el." /4 1/ 

Mindezek ellenére János Kázmér, Fülöp Vilmos és Esterházy terve a gya
korlatban nem valósult meg. A harmincéves háború eseményei túlságosan is 
lekötötték Becs figyelmét és katonai erejét ahhoz, hogy a lengyel király 
öccse, a pfalzi választó fia és a magyar nádor közös szövetségtervezetét ko
molyabban fontolóra vegye.
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A követ távozása
Az állandó követ, m ielőtt á tadta volna helyét az újonnan érkezett dip

lomatáknak, s véglegesen elhagyta volta rezidenciáját, távozását levélben is 
közölte mindazokkal, akikkel ottléte alatt szorosabb együttműködést építe tt 
ki. Az 1620-as évek egyik legkiválóbb európai diplomatájának, Onate gróf
nak Esterházyhoz írt levele nemcsak a politikai kapcsolatot, hanem a kiala
kult barátságot is tükrözi. Az utolsó udvari audiencia s a búcsúzó levél 
ugyanazt a funkciót töltö tte be: a hazatérő követ hivatalosan is búcsút vett 
az Udvartól, s az audiencia m intájára — írásban — a fogadó ország ki
emelkedő személyiségeitől.

Onate remekül foglalta egységbe a spanyol érdekeket, az Esterházyhoz 
fűződő diplom áciai szálakat, s a Habsburg-politika iránt elvárt lojalitását:

"Hátramaradt még (ti. közölni), hogy uram, a katolikus király M éltósá
godról hosszasan, bizalommal és jóindulattal szól, Méltóságod kiemelkedő 
jelentőségét, a zavargásokban a Császár iránti hathatós és buzgó tevékeny
ségét, kimagasló fáradozásait mind az A usztriai Ház, mind a vallás iránt 
egyaránt ajánlottam  a fentem lített új követnél." /42/ Egy körmondatban em
lítve a spanyol király, a volt követ, az újonnan érkezett diplomata, a Habs- 
burg-ház és Esterházy. Onate gróf állandó követi minőségében írt utolsó le
vele így spanyol viszonylatban előrevetítette a leendő magyar nádor számá
ra a kötelességeket s a lehetőségeket: a Császár szolgálata, állandó politi
kai kapcsolat a spanyol követségei s diplomatákkal, s elismerés a m adridi 
udvarban.

A bécsi spanyol követség és a magyar nádor két évtizedes kapcsolata 
több szempontból is értékelhető. Elsőként is le kell szögeznem, hogy nem a 
spanyol követség munkájának minőségét kívántam lemérni. Nyilvánvalóan a 
"katolikus király" diplomatáinak elsődlegesen a spanyol érdekek képvisele
te, a Béccsel való folyamatos érintkezés volt a feladata. Onate, Ossona, Cas- 
taneda és a későbbi követek tevékenysége sokkal biztosabban m inősíthető 
jelentésekből, a császárral, vagy Miksa bajor uralkodóval fo lytatott levele
zésből, tárgyalási jegyzőkönyvekből, mint az Esterházy Miklóshoz intézett 
írásokból.

A  királyi Magyarország politikai kultúrája szempontjából azonban más 
megközelítési mód adódik.

A magyar nádornak lehetősége nyílt arra, hogy kapcsolatot létesítsen egy 
állandó követséggel, vagyis egy olyan politikai intézménnyel, amely a XVU. 
század első felében egyértelműen a diplomáciai képviselet legmagasabb és 
legfejlettebb szintje volt, a kor viszonylatában modern elvárásokkal, ú jfa j
ta politikai gyakorlattal.

A királyi Magyarország külkapcsolataiban, a nádor világlátásában fon
tos alakító tényező volt egy európai hatalom állandó diplomáciai követsé
gének közelsége, illetve az azzal kialakított kapcsolat. A királyi, m ajd kö
veti ajánlás, a bemutatkozás, s a diplomáciai ajándék, a vendégfogadás s 
végül a búcsúzás a XVU. századi külpolitika olyan elemei, amelyeknek is
merete és alkalmazása nélkül sikertelenségre volt ítélve bármiféle nemzet-
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közi politikai kezdeményezés. A vizsgált esetek döntő többségében Ester-
i *

lett a diplomaták Írásait. Ezek a levelek azonban bizonyítékul szolgálnak ar
ra, hogy a magyar nádor rendszeres kapcsolatban állt egy magas európai 
színvonalon álló .diplomáciai képviselettel, fontos tény, hogy számos konk- 
' ' ' '  rotáció ezen a csatornán jutott el Estértózyhoz, de legalább « V i -

J l '  : ' <1.

t ^ n A i .  -t

»" ’ i , i
I f  i j é *1

ettől Esterházy Miklós jól képzett, rutinos diplomata lett. Annyi azonban 
kétség'nélkül állítható, hogy a XVII. századi magyar politikai gondolkodás
ban, az európai országokkat való érintkezésen ez a szál igen fontos szere-

kudarca sok esetben pontosan a politikai és protokolláris formák ismere
tén, illetve alkalmazásán múlott. Azokban az évtizedekben pedig, maikor 
Alberico Geotüis, Justus Lípsius, Hugó Grotius és társaik már egy új Eu
rópa jogi, diplomáciai, áUamelméleti alapjait fektették le, a királyi Magyar- 
ország számára éppen azok a csatornák lehettek a meghatározóak, amelyek 
biztosíthatták a formálódó új gondolkodásmód és politikai gyakorlat elju
tását Magyarországra.
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24. Az udvari publica ill. privata audientiákról: Müller i.m. 129. old.
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27. A  diplomáciai ajándékról átfogóan ír; Heinz Durckhardt: Das diploma- 
tische Abschiedsgeschenk. In: Archív für Kulturgeschichte. 57. (1975) 345—* 
363. old. Az ajándékozó országról: 350—351. old.
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"Effigiem Excellentissimae Vestrae recepi satissimo animo quae sane in 
singulari honore el observantia semper a me habebitur meamque eidem Ex- 
cellentissimae Vestrae hisce una transmitto, ut habeat coram se imaginem 
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OL. Esterházy It. P. 108 Rep. 71. fasc. 16. föl. 124.
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"Secretum iilud quod Excellentia Vestra olim conmmnicavi et Im peratori 
propusui ideo nullum sortitur effectum, vei quia contem nitur, vei quia neg- 
legitur. Quod si Sacra Caesarea M aiestas promotionem illius serio apud 
Sacram Regein fratrem  meum urgeret, fortassi non sine successu in opus 
deduceretur. Turcarum quis m iraretur promptitudinem ínvadendi viciniam 
in tan ta  oppur tűni taté."
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mendavi.”
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