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Egy gyönyörű barátság kezdete? 
Magyar témák és egy különleges kapcsolat mélyrétegei 

a spanyol Aranykorból
Egzotikumnak számít a spanyol Siglo de Oro kutatása itthon, ám megkerülhetetlenné, húsba-

vágóvá formálódhat a közeli jövőben. Kiváló érveket ad ehhez a nemrég felfedezett, A semle-
gesség ellen című 17. századi politikai, jogi és irodalmi értekezés, amelyet egy spanyol géniusz 
írt egy másiknak. Ebben Cicero-, Virgilius- és Lipsius-idézetek között bukkan fel Bonfini és sok 
magyar vonatkozás, így Hunyadi János, Mátyás király és Podmaniczky Balázs neve és tetteik.

Országimázs Hispániáról
Mostoha sorsa van a spanyol kultúra és történelem fénykorának a hazai tudományosságban. 

Irodalomtörténetében Babits Mihály kifejezetten átlagosnak tartotta az aranykori szerzőket, és 
Szerb Antal is inkább személyes vagy egyedi okokból lelkesedett néhányukért. Több alapvető 
mű és elméleti írás nincs magyarra fordítva.1 A korabeli hispán irodalom iránti érdeklődés 
eltörpül a német, francia, angol, olasz, orosz vagy az újabb kori latin-amerikai irodalom vizs-
gálata mellett, elég kinyitnunk A magyar irodalomtörténet bibliográfiáját.

Egy hatszázmilliós nyelvi közösség legnagyobb hatású időszaka és állandó referenciapontja 
persze megkerülhetetlen. Műfordított a korból Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós és Weöres 
Sándor. Számos drámát játszottak Magyarországon a 18. századtól kezdve, 2006-ban például 
a Vígszínházban A kertész kutyáját Lope de Vega-tól. Él a festők, Velázquezék respektje is, 
Cervantes Don Quijotéja pedig tucatnyi kiadást megért.

Első ránézésre nincs túl sok látnivaló történelmi vonatkozásban sem. Noha a spanyol világ-
birodalmat ebben a két évszázadban egy bizonyos Habsburg-dinasztia vezette, a spanyol–ma-
gyar kapcsolatok szisztematikus kutatása és feldolgozása tucatnyi nekibuzdulás ellenére nem-
igen történt meg, a kora újkori összefoglalások ritkán tartják a területet említésre méltónak. A 
Habsburgok című, több kiadást megélt könyvből nemzedékek értesültek úgy, hogy a spanyol 
világbirodalom valójában látszathatalom volt.2

Utóbbi ábrázolás kezd alapvetően megváltozni, és ma már tudjuk, hogy a spanyol ág óriási 
hatalmi túlsúlyban volt a közép-európaival szemben.3 Mégis, mi lehet igazán érdekes szá-
munkra abban, hogy egy bizonyos Diego Saavedra Fajardo diplomata és író (1584–1648) 
1640-ben megírta a még kimondani is nehéz Antineutralidadót? S ajánlotta azt a spanyol ki-
rály pár éven belül megbukó kegyencének, Olivares gróf-hercegnek? A kétkedést erősíti, hogy 
a mű soha nem jelent meg, és alig gyengíti, hogy a murciai író, az egyik legismertebb spanyol 
alkotó kora Európájában.4

Jelen esszé végére reményeink szerint nyilvánvaló lesz, hogy az aranykori hispán kultúra 
és a Kárpát-medencei civilizáció közötti kapcsolatrendszernek kevés ennél figyelemreméltóbb 
bizonysága van. Ehhez a fordulathoz azonban Hispánia itthon élő képét a következőkben nem 
árnyalni kell, hanem a tótágast álló országimázst a valósághoz kicsit közelebb igazítani, és 
közben (bizonyos értelemben) a feje tetejéről a lábára állítani.

Spanyolország nem Spanyolországban van
Kultúrtörténeti értelemben vastag pára lengi körül a Pireneusi-félsziget 16–17. századi civi-

lizációját Magyarországon, ami miatt az még távolabbinak látszik, ha egyáltalán felsejlenek a 
kontúrjai. Úgy gondoljuk, hogy ez nem adottság, és Hispánia sokkal közelebb, ezer kilométe-
rekkel közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Leginkább azért, mert többnyire rossz helyen 
kerestük. A Spanyol Királyság ugyanis ekkor, ezeréves történelme csúcspontján, és amikor bi-
zony a legnagyobb hatást gyakorolta a magyar históriára, nem az Ibériai-félszigeten található.

Egyáltalán nem arra utalunk, hogy a birodalom fölött sohasem nyugodott le a nap, és gyar-
matai behálózták a világot Kaliforniától Mexikón, a Tűzföldön és Afrikán át a Fülöp-szigete-
kig. Amerika nem különösebben érdekelte Európát a szórakoztató irodalmon és a nemesféme-
ken kívül. Hanem arra gondolunk, hogy a korabeli világ katonailag, politikailag, pénzügyileg 
legerősebb államának oszlopai közül csupán egy volt a mai Spanyolország területén. Egy má-
sik Itáliában, a tucatnyi alkirályság és kliensállam földjén. Egy harmadik az egykori Burgund 
Hercegség területén, elsősorban Németalföldön. Egy negyedik a prágai és bécsi nagykövetsé-
gen, ahol a befolyásos spanyol párt szerveződött a császári udvarban. Egy ötödik pedig szerte 
az európai udvarokban: Londonban, Párizsban, Varsóban, Velencében, Rómában. A spanyol 
Habsburg-civilizáció és az aranykori irodalom elsősorban ezeken a helyeken hatott.

Saavedra Fajardo felnőtt életéből alig pár évet töltött az Ibériai-félszigeten, a többit Nápoly-
ban, Rómában, Münchenben, Brüsszelben, Münsterben, Bécsben és Regensburgban, különfé-
le állami pozíciókban és diplomáciai küldetéseken, a nápolyi alkirályságtól a római kúrián és 
bécsi udvaron át a vesztfáliai béketárgyalásokig. Ebben hasonlít élete a másfél évtizedet szin-
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tén az anyaországon kívül töltő Cervanteséhez vagy Olivares gróf-hercegéhez, aki élete első 
12 évét Itáliában töltötte.5 Olivares egyébként egyenrangú riválisa volt nagy ellenlábasának, 
Richelieu bíborosnak, a francia király első miniszterének. Az egyik különbség köztük, hogy az 
előbbi politikájának nagyságrenddel nagyobb hatása volt a magyar történelemre.

Az elmúlt egy-két évtized alapkutatásai nyomán kirajzolódó, a korábban gondoltnál sokkal 
szorosabb és a fentieket igazoló politika- és gazdaságtörténeti kapcsolatrendszer taglalása he-
lyett itt az irodalmi láncszemek közül említünk meg néhányat, amelyek egyben segítik közvet-
len kontextusba helyezni A semlegesség ellen: Zsámboky Jánost, Kaspar Schoppét, Pázmány 
Pétert, Somogyi Mártont, Antonio de Guevarát, Lope de Vegát és Juan Antonio de Verát, La 
Roca grófját.

Ezernyi szál Hispania és Hungaria között
Zsámbokyt, az egyik legjelentősebb 16. századi magyar humanistát Emblemata című emb- 

lémáskönyve tette Európa-hírűvé, amely először a Spanyol Monarchia területén, Antwer-
penben jelent meg 1564-ben. A város ekkor (és még sokáig) a spanyol birodalom legfonto-
sabb kiadócentrumának számított. Saavedra Fajardót szintén az emblémáskönyve (egyben 
antimachiavellista fejedelemtükre) tette világhírűvé, és szinte bizonyosan ismerte Zsámboky 
művét, és merített belőle. Az Idea de un príncipe político cristiano című munkát 1640-ben 
jelentette meg Münchenben, előszavát a bécsi spanyol nagykövet házában írta. Még a 17. szá-
zadban öt nyelvre lefordították, s nagy népszerűségnek örvendett Magyarországon is.6 Közös 
bennük a Justus Lipsius flamand politikai gondolkodóval való kapcsolat is (előbbi személye-
sen ismerte, utóbbi, európai kortársaihoz hasonlóan, bőven idézte) és Antonio Bonfini. Hu-
nyadi Mátyás udvari történetírójától A magyar történelem tizedeit Zsámboky adatta ki először 
1568-ban.7 A murciai író a madridi királyi palotában és Bécsben is hozzáférhetett a műhöz, és 
két munkájában is idéz belőle.

Utazzunk most a milánói alkirályságba, a spanyol birodalom egyik itáliai hídfőállásába. Kaspar 
Schoppe filológus, polihisztor itt írta meg 1620-ban a Secretissima Instructiót, a harmincéves 
háború talán legolvasottabb, műfajteremtő pamfletjét, amelynek jelentős része Bethlen Gábor er-
délyi fejedelem politikájával foglalkozott.8 Schoppét legutóbb friss Saavedra Fajardo-biográfiánk 
vette egy kalap alá Tommaso Campanella itáliai filozófussal és a murciai szerzővel, életútjaik 
hasonlósága miatt. Főhősünk a háború talán legismertebb spanyolajkú vitairatszerzője, aki, úgy 
tűnik, sokat tanult Schoppétól: ő is idéz egy pamfletjében erdélyi vonatkozású iratokat, a konstan-
tinápolyi francia követ és I. Rákóczi György fejedelem közötti levélváltásból.

Schoppe spanyol évdíjat kapott szolgálataiért. Nem volt egyedül, több tucatnyian jártak ha-
sonló cipőben Európában, ami a spanyol állam európai klienshálózatához tartozás csalhatatlan 
jele volt. Ide tartozott Pázmány Péter is, aki különösen nagy összeget kapott. A bíboros és eszter-
gomi érsek politikai pályájának legnagyobb visszahangot kiváltó küldetésére 1632-ben került sor, 
amikor egy összeurópai katolikus liga összekovácsolására küldte őt Rómába a császár – ma már 
tudjuk, hogy elsősorban a spanyol király ösztönzésére. Ezzel végleg beírta magát a madridi Ál-
lamtanács tagjainak szívébe, és maga Saavedra Fajardo, aki akkoriban épp Rómában tartózkodott, 
mint a Spanyol Monarchia római követének titkára, ajánlotta őt további missziókra.

Pázmány egyik fontos harcostársát az ellenreformáció mezején Franz von Dietrichsteinnek 
hívták. A Madridban született bíboros, olomouci püspök, a császári udvar egyik kulcsfigu-
rája, a spanyol párt egyik szervezője9 óriási könyvtárat örökölt apjától, Adamtól, a császár 
madridi követétől. A cseh könyvtárakban igen gyakori vendégek Saavedra Fajardo köteteinek 
17. századi kiadásai, Dietrichstein viszont elsősorban mint a Don Quijote első csehországi 
olvasójáként vonult be a könyvtörténetbe. Cervantes munkáját bizonyos Somogyi Márton 
küldte el neki Brüsszelből, aki, mint nemrég kiderítettük, az 1590-es évektől futott be rend-
kívüli karriert az ottani Habsburg-udvarban.10 Márton mecénási tevékenységet is kifejthetett, 
erre utal, hogy bárói címet és földbirtokot szerzett, és ismerte Diego Muxet de Solíst, a helyi 
színházi élet jelentős alakját, aki 1626-ben jelentette meg saját műveit, és ajánlotta azt (épp 
Somogyi javaslatára) Dietrichsteinnek.

Az utóbbi évek kutatásai a kapcsolatok egy új, magasabb dimenziójára, nevezetesen a Spa-
nyol Monarchia területéről Magyarországra érkező masszív tudástranszferre világítottak rá, és 
a katolikus egyházi és világi elit részleges akkulturációjáról beszélhetünk. Itt most nem térünk 
ki a katonai-hadügyi hatásokra, témánk szempontjából fontosabb, hogy az arisztokrata könyv-
tárakban domináns halmazt tettek ki a spanyol Habsburg szerzők művei – latin és olasz for-
dításokban. Az ilyen eredetű egyházi irodalom, a térképészet, had-, jog- és politikatudomány, 
a jezsuita retorika- és grammatikakönyvek igen népszerűek voltak Magyarországon. Forgách 
Ferenc esztergomi érsek 1614-ben 200 kötetet rendelt és kapott meg Frankfurtból, a kor legna-
gyobb könyvpiacáról, ennek 30 százaléka hispanika, felülmúlva bármely más provenienciát. 
Hasonló arányokat tapasztaltunk Pázmány Péter magánkönyvtárának eddig felfedezett 40 té-
telében. Még a Bibliotheca Zrinianában is, amelynek a legnagyobb részéről a katalógus pedig 
1662-ben készült, mintegy 100 hispanikát azonosítottunk a 731 tételben.

A legkülönlegesebb, általunk ismert eset azonban egy fordítás. Antonio de Guevara korsza-
kos bestsellerét (Reloj de principes, magyarul Fejedelmeknek serkentő órája) Prágai András 
ültette át latinról magyarra 1628-ban. Ez nemcsak a politikai nyelvet újította meg Magyaror-
szágon,11 de legalább 450 magyar szó feltalálásával vagy első használatával, túlzás nélkül ki-
jelenthető, forradalmasította a magyar nyelvet. Mi magunk már ötször elolvastuk Töttős Gábor 
tanulmányát, de még mindig alig hiszünk a szemünknek.12
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A madridi teátrum állócsillaga, Lope de Vega Saavedra Fajardóhoz hasonlóan nagyon jól 
ismerte a magyar történelmet: 25 drámájában jelennek meg magyar motívumok, köztük né-
hányban, mint a Királyság nélküli király címűben (El rey sin reino), meglepő tájékozottságot 
árul el az oszmánok elleni magyarországi háborúkról és a Hunyadiakról, és pontosan kimu-
tathatóak azok a Bonfini-sorok, amelyekből dolgozott. A Kárpát-medencei és oszmánellenes 
tematika ekkoriban kimagasló népszerűségnek örvendett a spanyolországi nyomtatványokban 
és irodalmi művekben (is).13

Utolsó állomásunk Velence és ott Juan Antonio de Vera, La Roca grófja. A helyi irodalmi 
körök ismert alakját elsősorban magyarul soha meg nem jelent A diplomatáról (El Embaxador, 
amelynek hazánkban elsősorban a francia fordítása, Le parfait ambassadeur ismert) című 
munkája (1620) tette ismertté. A kötet a kora újkori arisztokrácia generációinak vált kéziköny-
vévé a diplomácia elméleti és gyakorlati kérdéseiben. La Roca és Saavedra nagyon jól is-
merték egymást, vitriolos levélváltásuk egy részét mi adtuk ki Spanyolországban.14 La Roca 
egyébként főállásban az 1630-as években Madrid velencei nagykövete volt és mint ilyen, több 
kötetnyi, Magyarországon ismeretlen elemzést írt az Oszmán Birodalom közép-európai és 
mediterráneumi politikájáról.

Motívumok a Hunyadi-korból 
az államérdek szolgálatában
A semlegesség ellen különös munka. Brüsszelben, majd Madridban találtuk meg anonim kéz-

iratban, miközben a diplomata-író új életrajzát készítettük, majd igazoltuk nagy bizonyossággal a 
szerzőségét. Meg nem jelenésének körülményei még tisztázásra várnak, a diplomáciai és politikai 
vitákkal hozhatók összefüggésbe. A szerző politikai kegyvesztésének részletei drámaiak.

A spanyol nyelvű munka több műfaj kereszteződése, pamflet, jogi traktátus, politikai vita-
irat, memorandum. Az 1640 februárjában kezdődött nürnbergi választófejedelmi gyűlésre író-
dott, elsődleges célja a német birodalmi rendek és fejedelmek meggyőzése volt annak érdeké-
ben, hogy ne legyenek semlegesek a Német-római Birodalom területén jelentős érdekszférával 
rendelkező Franciaországgal és Svédországgal (a Habsburgok ellenfeleivel) szemben, hanem 
a császárt, III. Ferdinándot támogassák. Az értekezés másodlagos célja a dinasztia globális 
hatalmi szerepének bemutatása, az államérdek-irodalomba illeszkedve és az isteni gondvi-
selés és keresztény eszkatológia keretébe is helyezve. A mű végén a szerző egy keresztény 
unió megvalósulásának lehetőségével nyit a francia hatalommal való kiegyezésre, átengedve 
a legkeresztényibb uralkodónak (ahogy a korban a francia királyt nevezték) Jeruzsálem visz-
szahódításának dicsőségét, s vele Jézus Krisztus sírjának megszerzését, és komplett tervet állít 
elénk az Oszmán Birodalom megdöntésére.

A bibliai, jogi, politikaelméleti és történeti érveket közel 400 idézet támogatja ókori szerzők-
től, joggyűjteményekből, korabeli törvényekből és szerződésekből, történetíróktól és a Bibliából. 
Állást foglal a 16–18. századi jogelméleti vitákban (Reichspublizistik) is: monarchikus, közpon-
tosított vagy föderalisztikusabb legyen a Német-római Birodalom alkotmányos berendezkedése? 
Az előbbi mellett teszi le a garast. Az Antineutralidad az európai spanyol hegemónia végóráiban 
felvonultatja a madridi politikai vezetés és a diplomácia teljes érvkészletét és retorikai arzenálját 
egy kifejezetten kedvezőtlen környezetben, gazdasági hanyatlás és katonai kudarcok közepette, 
pár hónappal integráns részei, a katalán és portugál államok lázadása előtt.

A találmányt bemutató írásunkban amellett érveltünk, hogy a kiadatlan könyv Saavedra 
Fajardo (akit Peter H. Wilson, a harmincéves háború legismertebb historiográfusa az 1640-es 
évek legfontosabb spanyol Habsburg politikai gondolkodójának nevez) híres fejedelemtükré-
vel azonos színvonalú és jelentőségű. Kijelenthető: ha nyomtatásban megjelenik és lefordít-
ják, korszakos bestsellerré vált volna. Ezt arra alapozzuk, hogy számos politikai jellegű műve 
közül életében mindössze kettő jelent meg (az emblémáskönyve mellett egy pamflet a svájci 
kantonokban, jellemző módon engedély nélkül, saját költségén), és nagy siker lett mindkettő.

A műnek számos magyar vonatkozása van. A szerző az oszmánellenes összeurópai terv 
ismertetése során a magyarországi törökellenes frontvonalat is bemutatja. Ebben és más írá-
saiban a burgundiai német-római birodalmi kerületet (amelynek feje a mindenkori spanyol 
király volt) és a Magyar Királyságot is összehasonlítja: mindkettő fontos háborús övezet a 
Habsburgok számára, előbbiben a holland Egyesült Tartományok, utóbbiban a „török” a fő 
ellenfél. Többször idéz Bonfinitől, hogy érvelését retorikai és historiográfiai elemekkel alátá-
massza. Podmaniczky Balázs hazaszeretetet tükröző hőstette egy egész oldalt kapott. Hunyadi 
Jánost és Mátyás királyt külön is megemlíti mint a keresztény uralkodók mintaképeit, többek 
között Bouillon Gottfrieddel, az első keresztes hadjárat egyik vezetőjével, a Jeruzsálemi Ki-
rályság első uralkodójával együtt. A murciai író rendkívüli alapossággal válogatta össze forrá-
sait, és olyan újabban (hatásuk miatt) itthon is vizsgált fontos szerzőket idéz, mint Philippe de 
Commynes és Christopher Besold.15

Egy gyönyörű barátság kezdete
Erőltetettnek érzi az Olvasó, hogy a Casablanca című amerikai filmből idézünk egy barokk 

kori műről szóló cikkben? Megpróbáljuk elhessegetni ezt az érzését. Sőt, ismét megfordítjuk 
a kérdést. A semlegesség ellenben 21-szer szerepel a „barátság” szó: jogi, történelmi, politikai, 
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irodalmi értelemben. Nem véletlenül: a barátságról és annak rendkívül gazdag és összetett 
jelentésrétegeiről a történelem során jogászok vagy jogi értelemben írtak a legtöbbet, Arisz-
totelésztől és Cicero De Amicitiajától Andreas Alciatus emblémáskönyvén át Francis Baconig 
és Michel de Montaigne-ig. Az újkorban a szó a nemzetközi jog alapfogalma.16 Ha még nem 
mondtuk volna: Saavedra Fajardo Salamancában szerzett jogi végzettséget.

Így aztán kifejezetten találónak, sokatmondónak szánjuk hasonlatunkat. Az európai hispán 
aranykori kultúra és a Kárpát-medencei civilizáció közötti mélyreható kapcsolatrendszer és 
összefonódások szépségeit, a kapocs jelentőségét az utóbbi években kezdjük újra felfedezni 
és megismerni.
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