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Köszönetnyilvánítás 

Mindenekelőtt a szüleimnek tartozom köszönettel, amiért gyerekkoromban 

annyi könyvet adtak a kezembe és mindvégig támogattak egyetemi tanulmányaim, 

külföldi útjaim során. Enélkül hasonló munkának még az ötlete sem merült volna fel 

bennem, vagy ha igen, nem jutottam volna el a megírásának lehetőségéig. 

Az Eötvös József Collegium kutatópalántájaként mindig úgy gondolok vissza a 

Ménesi úti intézményre, mint ahol a történészi hivatástudatom egy életre 

megalapozódott. 

Az ELTE Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszéke biztosította 

a szervezeti kereteket doktori stúdiumaimhoz. Poór János programvezető látott fantáziát 

a kutatási területben és hasznos tanácsokkal látott el tanulmányaim során. 

Korpás Zoltán, a disszertáció témavezetője lankadatlanul nyesegette a zöldfülű 

kutató történelemszemléletének vadhajtásait, precízen véleményezte az elkészült 

tanulmányokat, konferenciaelőadás-tervezeteket és fáradhatatlanul írta az ajánlásokat a 

benyújtott ösztöndíjkérelmekhez. Köszönöm türelmét és a tanulságos, építő 

beszélgetéseket, amelyek folytatására remélem, a következő években is lehetőség nyílik. 

A Murciai Egyetem professzora, José Luis Villacañas Berlanga és a fiatal kutató, 

Belén Rosa de Gea végtelenül önzetlenül vontak be a spanyolországi Saavedra-

kutatásokba és biztosították eredményeim közlését. Belén 2010-ben megjelent doktori 

disszertációjából a dolgozat 1.2.1 fejezete (Állameszme és politikai gondolkodás) és  

2.3 fejezete (A Saavedra-kutatások története és műveinek recepciója) jelentős 

mértékben táplálkozott. 

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének szakemberei, 

Gecsényi Lajos, Fodor Pál és Pálffy Géza támogatták a disszertáció témáján túlmutató 

kutatási eredményeim közlését. Ez rendkívül erős motivációt jelentett, hogy a 

megkezdett munkát folytassam. 

Martí Tibornak, az MTA fiatal kutatójának köszönöm a sok, tervezgetéssel 

töltött órát, szakmai tapasztalatcserét és segítséget. Hosszú évekkel ezelőtt olyan 

terveket tűztem magunk elé, amelyek álmoknak tűntek, de már kezdenek megvalósulni. 
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Egyetemi óráikon és beszélgetéseinken különösen sokat tanultam Ress Imrétől, 

Oborni Teréztől, Molnár Antaltól, Bak Borbálától, Várkonyi Gábortól és Tusor Pétertől. 

Fiatal kutatótársaimnak, Vanessa de Cruznak, Luis Tercerónak, Antonio Rodríguez 

Hernándeznek, Raimundo Rodríguez Péreznek, Rubén González Cuervának, Pavel 

Mareknek, Javier Arienzának köszönöm a 2009-es madridi konferencián (La dinastía de 

los Austria) együtt töltött időt. 

Végül köszönöm a brüsszeli Archives Générales du Royaume és a Bibliothèque 

Royale de Belgique, a leuveni Collegium Hungaricum, a bécsi Österreiches Staatsarchiv 

és Österreichische Nationalbibliothek, a bécsi Collegium Hungaricum, a londoni British 

Library és National Archives, a brnói Moravský zemský archive, a Magyar Országos 

Levéltár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a budapesti Egyetemi 

Könyvtár levéltárosainak, könyvtárosainak, munkatársainak segítségüket és kérdéseim 

megválaszolását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

Bevezető 

1640. július 10-én, munkáját az 1629-ben született Baltasar Carlos hercegnek, 

IV. Fülöp spanyol király (1621-1665) és Bourbon Erzsébet fiának címezve, a spanyol 

barokk egyik legismertebb diplomatája és politikai gondolkodója, Diego Saavedra 

Fajardo feltette a pontot élete fő művére, a Politikai Emblémákra.
1
 Tette ezt Bécsben, a 

Szent Római Birodalomban, a császári udvar szomszédságában, az osztrák Habsburgok 

fővárosában. A murciai diplomata hetedik éve dolgozott a Birodalom területén és még 

hat hosszú év várt rá, mielőtt megismételt kérései eredményeként engedélyt kapott arra, 

hogy (1646-ban) hazatérjen szülőföldjére, ahol két évvel később meghalt. 

A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában, egyetemi tanulmányaim végén, 

2006-ban találkoztam először a nevével egy spanyol nyelvű összefoglaló történeti 

munkában. Ugyanebben a bibliotékában bukkantam rá a szerző műveinek egy kiadására. 

Felkeltette a figyelmemet, hogy Saavedra Fajardo a vesztfáliai béketárgyalásokról írt 

jelentéseiben utalást tett a konstantinápolyi francia követ által I. Rákóczi György erdélyi 

fejedelemnek (1630-1648) írt és elfogott, másolatban hozzá is eljutott levelekre. Ezeket 

állítása szerint felhasználta egyik, Brüsszelbe küldött és Németalföldön terjeszteni 

kívánt pamfletében. 

Ezek a levelek és a PhD-témavázlat megírását megelőző felkészülés nagy 

mértékben hatottak rám kutatási érdeklődési köröm kialakulásának kezdetén. A hispán 

filológia és a történelem szakok elvégzéséhez közeledve spanyol vonatkozású, és 

lehetőleg Közép-Európára és Magyarországra is kitekintő kutatási lehetőségeket 

kerestem a 16. század közepét követő időszakra. Egyetemes történeti stúdiumaim és 

tankönyvi olvasmányaim során a Fajardo-levelek megtalálását megelőzően (Korpás 

Zoltánnak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartott szemináriumai kivételével) 

igen kevés alkalommal találkoztam a Spanyol Monarchia közép-európai befolyásának 

hangsúlyos említésével vagy a korabeli spanyolországi források esetleges hazai 

jelentőségének hangsúlyozásával.  

2006-ig azt gondoltam, hogy a Spanyol Monarchia már II. Fülöp király (1558-

1598) uralkodásának közepére elvesztette szuperhatalmi státusát. Meggyőződésemmé 

vált, hogy a közép-európai Habsburg Monarchia levéltárai az uralkodó dinasztia és a 

                                                           
1
   Empresas Políticas. 
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Kárpát-medence államalakulatai közötti kapcsolatrendszer, a hungarikakeresés és az 

európai és globális história iránt is érdeklődő poliglott kutató számára sokkal 

izgalmasabb anyagokat rejtenek. Több ismeretlen és felfedezendő utat, hiszen az 

osztrák Habsburgok egy időben küzdöttek a református hatalmakkal, az Oszmán 

Birodalommal, a Francia Királysággal, az erdélyi fejedelmekkel és a magyar rendekkel, 

következésképpen bőven rejtőzhetnek bennük még ismeretlen, értékes iratcsomók. 

A Saavedra Fajardo személyéből kiinduló, de az évek során kibővülő, 

életútjának idő- és térbeli keretein sokszorosan túlmutató kutatómunkám során 

világossá vált számomra, hogy a Habsburg-ház (vagy ahogyan a korban kizárólagosan 

nevezték, Ausztriai Ház) két ágának világméretű és európai lokális szerepeiről bennem 

élő kép és a korabeli – a történész által annak hitt – valóság között ellentmondás feszül. 

Ma már azt gondolom, hogy bár a kora újkori magyar történelemmel foglalkozó és arra 

tekintő historiográfia és hungarikakutatás számára összehasonlíthatatlanul és 

nagyságrendekkel fontosabb a hazánkkal szomszédos országokban található forrásanyag 

a Magyarországgal nem határos államokban találhatóénál, amíg az aranykorát élő 

spanyol Habsburg világbirodalom össz- és közép-európai politikai, gazdasági, katonai 

és kulturális befolyása és szerepe rejtve marad a hazai történetírás előtt, addig nemcsak 

az egyetemes összefoglaló munkák, de a Magyarország-történetek egyes fejezetei is 

bántóan befejezetlenek maradnak. 

Jelen disszertáció, bár egyetemes történeti témájú és alig-alig érinti a magyar 

államiság históriáját, magán viseli ennek a történészi megközelítésnek a jegyeit. Amikor 

bemutatom egy spanyol diplomata életútját, szükségszerűen egy újszerű Európa-kép, ha 

úgy tetszik, a valóság leírását célzó modell keretébe helyezem el azt. Fontosnak tartom 

azonban leszögezni, hogy nem létezett sok Európa, miként nem létezett több Habsburg-

ház sem. Az itt bemutatott modell (Az Ausztriai Ház szerveződése című fejezet) 

szándékaim szerint nem egy spanyolországi központú kép a keresztény Európáról és 

benne a dinasztia történetéről, amellyel szembeállítható vagy kiegészíthető lenne egy 

Bécs-, Párizs-, Róma- vagy Hága-központú kép.  

Egyetlen Európa létezett. 

Ugyanabban a 17. századi keresztény Európában dolgoztak a Spanyol 

Monarchiát képviselő diplomaták, mint amelyben a bécsi titkos tanácsosok, és 

amelyben a magyar államiság túlélt a Kárpát-medencében. Amikor korábbi kutatásaim 

egyetemes történelemre vonatkozó részeit dolgozatomba emelve megkíséreltem 
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felvázolni azt a történeti, ideológiai, intézményi hátteret, amelyben Diego Saavedra 

Fajardo munkálkodott az Ausztriai Ház két ága közötti összetett kapcsolatrendszer 

javításáért, akkor ezzel egyben felhívom a figyelmet egy összeurópai és 1492 óta 

szükségszerűen globális modell alkalmazásának előnyeire és szükségességére. 

Dolgozatom többi része is klasszikus egyetemes történeti témákat dolgoz fel, és 

(ellentétben az első nagy tematikus blokkal) már szinte kizárólag spanyol nézőpontból 

tekint Európára, hiszen főszereplői is spanyol fejedelmek, politikusok, írók, diplomaták. 

A disszertáció egyszerre esettanulmány és életrajz, politikafilozófiát is érintő politika- 

és diplomáciatörténeti értekezés, amely elsősorban a kort vizsgáló hispán, kisebb 

részben osztrák historiográfia számára bír jelentőséggel. A Spanyolországban megjelent 

tanulmányaimmal és forrásközléseimmel, melyeket magyarra fordítva és átdolgozva itt 

is ismertetek, eredményeimet az elmúlt évek során az ottani tudományos közvélemény 

elé tártam. 

Diego Saavedra Fajardo életútja nagyítóként szolgálhat akkor, amikor a 

történész a 16-17. századi spanyol birodalmi külügyek behatóbb megismerését tűzi ki 

célul, annak minden lehetőségével és korlátaival. Egyrészt azért, mert a murciai 

diplomata a dinasztia valamennyi európai kulcsterületén (Itáliában, Bécsben, a burgundi 

birodalmi kerületben és Spanyolországban) és azon kívül is (Svájcban, Bajorországban, 

más német területeken) dolgozott. Másrészt azért, mert levelezése és főbb munkái (azok 

keltezését tekintve) közel egy emberöltőt ölelnek fel, ez pedig már elegendő idő ahhoz, 

hogy általánosabb érvényű következtetéseket vonhasson le a kutató, hiszen Európa és 

benne a Spanyol Monarchia európai területei is sokat változtak ez alatt az idő alatt. 

Végül azért is, mert írásaiban a spanyol külpolitika szinte minden elméleti és gyakorlati 

kérdése felbukkan a hírszerzéstől, a követjelentésektől és a fejedelmekkel való 

kapcsolattartástól kezdve a hadsereg élelmiszer- és lőszerutánpótlásának támogatásán át 

a propagandisztikus célú pamfletekig és a röpiratokig.  

A murciai gondolkodó igen sokat utazott és dolgozott nehéz diplomáciai 

terepeken a Burgund Grófság területétől kezdve Vesztfálián, a svájci kantonokon és 

Bajorországon át Bécsig. A testközelből szerzett tapasztalatai és első kézből származó 

információi nyomán kibontakozó gondolatai, a különféle nehézségek megoldására 

kínált javaslatai és ötletei éles pillanatképet nyújtanak a Habsburg-ház mindenkori 

helyzetéről, európai presztízséről, a hónapról hónapra változó hatalmi erőviszonyokról. 

Mindezt a birodalmi központokban információkat feldolgozó és döntéseket hozó 
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uralkodók és politikusok tevékenysége és az őket körülvevő ideológiai-kulturális közeg 

mellé állítom, és így reményeim szerint történetileg hiteles képet kapok, amikor a 

disszertáció címében meghatározott témában igyekszem érvényes és előremutató 

következtetésekre jutni. 
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Módszertani megjegyzések 

A munka gerincét a legújabb kori spanyolországi Saavedra-kutatásokba való 

bekapcsolódásom gyümölcsei és a brüsszeli Királyi Levéltárban található kiadatlan 

diplomáciai levelezés feldolgozása jelentik. 

A kutatások főként a diplomata szűkebb pátriája, ma Murcia spanyol autonóm 

tartomány egyetemén, a Murciai Egyetemen folynak és három területen öltöttek és 

öltenek testet. Egyrészt a Saavedráról szóló nemzetközi konferenciában, amelyen részt 

vettem és az annak nyomán megjelenő tanulmánykötetben.
2

 Másrészt a 2008-ban 

megrendezésre került Saavedra-emlékévben és az ugyanebben az évben meginduló 

modern Saavedra-összkiadásban, amelynek első kötetében magam is publikálhattam.
3
 

Végül Belén Rosa de Gea kiváló, Saavedra politikai filozófiájáról írott doktori 

disszertációjában,
 4

 amely 2010-ben jelent meg Madridban könyvalakban. A fiatal 

kutatóval számos alkalommal volt szerencsém szakmai konzultációkat folytatni. 

A belgiumi levéltárakról a következő években az eddigieknél többet fog hallani 

az egyetemes Habsburg-történelem iránt érdeklődő kutató. Spanyol-Németalföld a 

Habsburg-dinasztia spanyol ága területei közé tartozott, a virágkorát élő Spanyol 

Monarchia integráns része, az egyik leggazdagabb, az anyaországon kívüli országok 

között pedig a stratégiailag legfontosabb területe volt. A spanyol birodalom 

aranykorában legtöbbször spanyol anyanyelvű vagy/és spanyolországi neveltetésű 

brüsszeli kormányzók mellett működő kancellária, mindenekelőtt a bel-, had- és 

külügyeket intéző, illetve a Szent Római Birodalommal folytatott kapcsolatokat 

felügyelő szervek (Secrétairerie d’État et de Guerre, Secrétairerie d’État allemande) 

hivatalos nyelve (a francia mellett) a spanyol volt, miként a legtöbb esetben az Európa 

különböző területeire, így a (Németalföldről vagy Spanyolországból) Bécsbe vagy 

Prágába küldött rendkívüli és állandó követek és megbízottak anyanyelve vagy/és 

levelezési nyelve is. A Brüsszelben található forrásanyag az össz-Habsburg történelem 

kutatása szempontjából jelentőség terén kétségkívül a simancasi (spanyol) Állami 

Levéltár (Archivo General de Simancas) és az Osztrák Állami Levéltár 

                                                           
2
  Res pública. Revista de filosofía política 2008 (19.) 

3
  Cartas inéditas de Viena. 

4
  Rosa de Gea 2009. 
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(Österreichisches Staatsarchiv) után következik. A Secrétairerie d’État et de Guerre 

vonatkozó kötetei jelentik a disszertáció harmadik fejezetének gerincét: Saavedra 

Fajardo diplomáciai levelezése Ferdinánd bíboros-infánssal (1609-1641), Spanyol-

Németalföld kormányzójával (342-345. és 385-396. kötetek.), közte három, eddig 

ismeretlen Saavedra-írással.
5
 

A disszertáció írása során a forrásanyag szempontjából két szempontot tartottam 

elsőrendű fontosságúnak. Egyrészt, a teljesség igényével igyekeztem elolvasni minden 

kiadott és kiadatlan forrást, amelyet Saavedra Fajardo a tárgyalt időszakban írt. Mind 

Bécsben, mind Brüsszelben több hónapot töltöttem levéltári kutatással, egyéb 

feladataim mellett e célból is. A hazai tudományos közvélemény számára a brüsszeli 

levéltárnál jóval ismertebb bécsi Österreichisches Staatsarchiv udvari és diplomáciai 

levelezés anyagában (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Staatenabteilung, Spanien, 

Hofkorrespondenz és Diplomatische Korrespondenz) az általános tájékozódás mellett 

megtaláltam és kiadtam a murciai diplomata három levelét.
6
 Másrészt a diplomata 

dinasztiához fűződő viszonyát a maga teljességében igyekeztem megérteni: korántsem 

csak az érdekelt, hogy mit gondolt az Ausztriai Ház egységéről, világpolitikai 

szerepéről, múltjáról, jelenéről és jövőjéről, hanem legalább ennyire az, hogy miként 

vélekedett a Habsburg királyokról és politikusokról mint vezetőkről, és az általuk 

vezetett állam-, diplomáciai és hadszervezet működőképességéről és fenntarthatóságáról. 

A téma sokrétűségéből és a kutatási lehetőségekből adódóan nem törekedhettem 

a teljességre és alapkutatások elvégzésére a disszertáció minden fejezetében. A 

külpolitikai-diplomáciai keret és a Saavedra-életút egyes részeinek bemutatása során a 

szakirodalom feldolgozását tűztem ki célul. Az Ausztriai Ház szerveződése és a 

Habsburg-egység elméleti és gyakorlati kérdései voltak azok a területek, amelyekre 

különös hangsúlyt fektettem: előbbire a Bevezetésben leírtak és a disszertáció címe, 

utóbbira pedig a kiadatlan forrásanyag nagysága és a Brüsszelben talált három kiadatlan 

értekezés jelentősége miatt. A spanyol állam legfőbb döntéshozó szerve, az Államtanács 

ülésein gyakran tárgyalták Saavedra jelentéseit. Ezek közül csak néhány jelent meg 

nyomtatásban (amelyek közül a disszertáció során többet idézek), az iratokat őrző 

simancasi levéltárban még nem volt módom kutatni. Tekintve azonban, hogy Don 

Diego rendszeresen beszámolt a bíboros-infánsnak a IV. Fülöp spanyol királytól (1621-

                                                           
5
  Monostori 2011. 

6
   Cartas inéditas de Viena. 
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1665) vagy kegyencétől, Olivares gróf-hercegtől (1587-1645) érkező levelektől, sőt 

gyakran másolatban tovább küldte őket, ezekből az iratokból képet lehet alkotni arról, 

hogyan vélekedett a madridi politikai elit a munkájáról és milyen utasításokkal látták el 

őt a változó világban. 

Saavedra fő műve, az Empresas Políticas két, egymástól jelentős mértékben 

eltérő kiadása közül az első, münchenivel nem konzultáltam,
7
 egyrészt mert mindegyik 

kritikai kiadás a második, milánói alapján készült, másrészt mert López Poza 1999. évi 

editiója jelzi a közöttük lévő eltéréseket.
8
 

A korabeli spanyol Habsburg állam elnevezése a dolgozatban (azonos 

értelemben használva) felváltva Spanyol Monarchia és Spanyolország. Az előbbit 

tartom historiográfiailag helyesnek, utóbbit két okból használom mégis. Egyrészt a 

szöveg gördülékenysége miatt. Másrészt azért, mert a korban is gyakran illették ezzel a 

szóval (España, Spanien, Espagne, Spain, etc.) az egész, Madridból irányított 

államkonglomerátumot. Szintén a könnyebb olvashatóság kedvéért használom egymást 

kiváltó fogalmakként a Szent Római Birodalom, a Német-római Birodalom és a 

Németország fogalmakat, utóbbit ugyanazon okokból, mint a Spanyolország szót. 

Bízom benne, hogy ezzel a korhoz is kicsit közelebbhet kerül az olvasó. A 

szövegkörnyezetből reményeim szerint minden alkalommal kiderül, hogy mire 

vonatkozik az éppen használt fogalom. Mindehhez lásd még a jelen munka 75. jegyzetét. 

A hivatkozásokban az egyes művek címét csak akkor szedtem kurzívan, ha 

megjelennek a bibliográfiában. Amennyiben levéltári forrást idézek, a helyesírást 

tekintve minden szót modernizáltam, a jobb megértés és gördülékenység miatt akkor is, 

ha fonológiai értéke volt a különbségnek. Aktualizáltam az írás- és hangsúlyjelek 

használatát, a kis- és nagybetűk alkalmazása pedig (az eredeti iratoktól eltérően) a 

disszertációban következetes. Az összeolvadt szóalakokat (desta, della stb.) 

szétválasztottam, a tulajdon- és földrajzi neveket pedig mai alakjuk szerint írtam át. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
  Bővebben az eltérésekről ld. a 2.2.3. fejezetet (Politikaelméleti munkák). 

8
  Empresas Políticas. 
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1. Saavedra Fajardo Európája 

1.1 AZ AUSZTRIAI HÁZ SZERVEZŐDÉSE 

1.1.1 Az Ausztriai Ház fogalma és belső erőviszonyai 

1.1.1.1 Az Ausztriai Ház fogalma 

Az Ausztriai Ház
9
 (Casa de Austria, Haus Österreich, Domus Austriaca, Maison 

d’Autriche, Oostenrijkse Huis, Casa d’Austria, House of Austria) a kora újkori európai 

történelem egyik legdinamikusabban változó terminusa.
10

 Jelentéstartalmának pontos 

meghatározása alapvető fontosságú, mert ebben a két évszázadban a Habsburg és a 

Habsburg-ház szavakat nem vagy alig használták az európai államok közötti 

érintkezésben és az írásbeliségben.
11

  

Az Ausztriai Ház fogalmának alapjelentése a számos jelentésváltozat ellenére a 

16–17. századra vonatkozóan csaknem egyértelműen meghatározható: a magyar, 

spanyol, német, latin, francia, holland, olasz és angol nyelven fent egymás mellé állított 

változatok egymás tükörfordításai, és a két Habsburg-ágnak,
12

 a 16. század közepétől – 

nevezetesen I. Ferdinándnak a német-római császári méltóság átvételétől (1558. március 

24., Frankfurt)
13

 – végleg elkülönülő spanyol főág és az osztrák mellékág
14

 együttesét 

jelölik,
15

 amelynek feje előbbi 1700. évi kihalásáig a spanyol király volt.
16

 

A Casa de Austria alapjelentésében tehát nem a bécsi Habsburgok spanyol 

(vagy latin) elnevezése,
17

 és nem a spanyol Habsburgok önmagukra utaló jelölése, vagy 

                                                           
9
  A magyar történeti szakirodalomban mind az Ausztriai ház (Ausztria-ház), mind az Osztrák Ház 

(osztrák ház, Osztrák-ház, osztrák-ház) formák meghonosodtak. Itt a továbbiakban az ’Ausztriai Ház’ 

terminust használom, hiszen az „osztrák” a 19. századtól fokozatosan modern nemzeti jelzővé vált. 
10

  A 18. századra történelmi előzményekkel: Klingenstein 1998. 
11

  A dinasztia középkori és kora újkori felemelkedése után csak a 18. században, genealógiai 

kutatásokat követően kezdett el emelkedni a fogalom presztízse: Klingenstein 1998. 440. o. A „Habsburg 

grófja” a korban mind a spanyol király, mind a német-római császár és a magyar király titulusai között 

megtalálható. Igen gyakran kimarad a felsorolt címek közül, de ennek az az oka, hogy a grófi titulusok a 

„királyi” és a „hercegi” címek felsorolása után következtek. 
12

  1564-től 1665-ig, a keleti Habsburg-területek felosztása miatt a stájer és a tiroli ággal együtt 

valójában négy ággal kell számolni, ezek között volt a két „főág” (Hauptlinie). Vö. Klingenstein 1998. 

446. o. 
13

  Ld. erre újabban részletesen Laubach 2001. 207–254. o. 
14

  A spanyolt németalföldinek és burgundinak, az osztrákot németnek és német-osztráknak is 

nevezték a korabeli források, majd utóbb a történetírás. 
15

 Evans 1979. 157. o., Kohler 1995., Rudolf  2003., Weiss 2003. 
16

  Vö. Bérenger 1990. 236. és 289. o., Sánchez 1994. 898–899. o. 
17

  Vö. Pálffy 2007a 1077. o., Pálffy 2007b 329. o. 
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az egyik spanyol uralkodóház eredetére vonatkozó jelző
18

 (bár gyakran ilyen értelemben 

is használják), hanem alapjelentésében a Habsburg-uralkodóház egészét jelöli spanyol 

nyelven. Hasonlóképpen, a Haus Österreich, az Erzhaus Österreich és az Ausztriai Ház 

fogalmak sem elsősorban a Habsburg-dinasztia osztrák ágát jelölik,
19

 bár gyakran ilyen 

értelemben is használják, hanem alapjelentésükben a dinasztia egészét német és magyar 

nyelven.
20

 Az újabb magyar történetírásban annak ellenére fordul elő a terminus 

gyakran helytelen használata, hogy a 19. század második felében és a 20. század elején 

több magyar történész megfelelő értelemben használta azt.
21

 Bizonyos „mentségül” 

szolgál azonban a magyar történészek számára, hogy a fogalom használata – és ez külön 

hangsúlyozandó – már a korabeli Magyar Királyságban sem volt egységes. Az egykorú 

latin nyelvű dokumentumokban felbukkanó Domus Austriaca alatt ugyanis a magyar 

politikai elit – érthetően – gyakran nem az egész Habsburg-uralkodóházat, hanem annak 

Magyarországot „Ausztriából” kormányzó, így „osztráknak” nevezett ágát értette. 

(Ennek részletes filológiai vizsgálata azonban további kutatásokat igényel.) 

A fogalom összetettsége miatti bizonytalanságot jelzi, hogy egyes esetekben a 

korabeli párizsi diplomácia ugyanúgy küzdött vele,
22

 miként az igen művelt esztergomi 

érsek, Pázmány Péter.
23

 Gyakran akár néhány mondaton belül is előfordul a terminus 

felcserélt vagy más-más értelmű használata, például a Casa de Austriaé mint 

uralkodóház és mint a dinasztia közép-európai területei és hatalma.
24

 Az utóbbi, 

jellegzetesen spanyol szóhasználat elterjedéséhez hozzájárult, hogy miként napjainkban, 

úgy a 16–17. században Madridból is nehéz volt egyetlen szóval leírni a keleti 

Habsburgok közép-európai államegyüttesét. Emellett megfigyelhető az is, hogy az 

„ausztriai” jelző (a „Ház” kiegészítés nélkül is) elvált az osztrák tartományok földrajzi 

meghatározottságától és „összdinasztikus”, sőt sok esetben „spanyol” jelentést vett fel.
25

 

                                                           
18

  Elképzelhető, hogy Szekfű Gyula az egyiket érti alatta: Hóman – Szekfű 1935. III. 63. o. 
19

  Erdély története (mint a szövegkörnyezetből kiderül) ilyen értelemben használja és az Osztrák 

Ház és a spanyol Habsburgok szövetségéről ír: Erdély története II. 659. o. 
20

  Ld. a nördlingeni csatát leíró, a három Ferdinánd (II. Ferdinánd császár, a csatánál személyesen 

jelenlévő Ferdinánd magyar király és Ferdinánd bíboros-infáns, IV. Fülöp öccse) győzelméről beszámoló, 

Bécsben szerkesztett beszámoló befejezését. Ebben a három rokon felsorolása után közvetlenül az osztrák 

uralkodóház (Ertzhauss Oesterreich) neve jelenik meg. Rystad 1960. 267. o. 
21

  Mika 1879., Carrillo Alfonz levelezése 712. o. (Mutató) 
22

  Richelieu bíboros levele titkárának, M. Bouthillier-nek. Mouchy, 1635. április 30. Richelieu 

Lettres IV. 736. o. 
23

  PPÖL II. 245. o. 
24

  Saavedra Fajardo levele Oñate grófnak, a Spanyol Monarchia rendkívüli bécsi követének. 

Stuttgart, 1635. március 23. Cartas inéditas de Viena. 311-312. o. 
25

  A spanyol–francia rivalizálás és Franciaország törökbarát politikája Saavedra Fajardo 1640-ben 

Münchenben kiadott emblémáskönyvének és fejedelemtükrének (Empresas Políticas) rendszeres témáját 
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Az osztrák Habsburgok csak kisebb területekkel rendelkeztek Itáliában, ám a német-

római császárnak (a címéből és rangjából következő névleges világuralmi törekvéseitől 

eltekintve) számos birtok hűbéruraként jelentős, alkalmanként döntő beleszólása volt az 

ottani politikai kérdésekbe.
26

 A terminus mindenkori jelentését természetesen 

befolyásolta az is, hogy Európa melyik államában (Londonban, Hágában, Nápolyban, 

Bécsben vagy máshol) használták. 

A fentiekből következik, hogy az „ausztriai” és az „Ausztriai Ház” fogalmak 

jelentését – azok 16–17. századi, sokrétű, sőt gyakorta változó jelentéstartalma miatt – 

minden egyes alkalommal alaposan meg kell vizsgálni, mégpedig nemcsak a korabeli 

forrásokat, de az újabb kori történetírókat olvasva is, hiszen többek között jelenthet „a 

keleti Habsburgok államaihoz tartozót” vagy a „Spanyol Monarchiához tartozót”, de 

„össz-Habsburg”, „össz-ausztriai” értelemben is megjelenhet. 

 

1.1.1.2. Az Ausztriai Ház belső erőviszonyai 

Az „ausztriai” és az „Ausztriai Ház” terminusok mindenkori jelentésének 

értelmezését megkönnyíti a két Habsburg-ág államkonglomerátuma, a Spanyol 

Monarchia
27

 és a közép-európai Habsburg Monarchia
28

 európai hatalmi súlyának 

meghatározása. illetve azok összehasonlítása, amely egyben szilárd alapokat biztosíthat 

Spanyolország közép-európai befolyásának vizsgálatakor. A kora újkorban (miként a 21. 

században) egy állam erejét döntő módon meghatározta földrajzi kiterjedtsége és 

népessége, a fennhatósága alatt álló terület gazdasági ereje, a rendelkezésére álló 

bevételek nagysága és a bevethető hadsereg létszáma. 

                                                                                                                                                                          
képezi. Saavedra Fajardo a spanyol korona itáliai dominanciáját és az Ausztriai Ház ottani erejét és 

fennhatóságát (Potencia Austriaca) közel azonos értelemben használja (Empresa 45., 542. o. és Empresa 

95., 984. o.). Bővebben ld. 1.2.1 fejezet (Állameszme és politikai gondolkodás) 
26

  Vö. Niederkorn 1995. 
27

  A Pireneusi-félsziget határain messze túlterjeszkedő Spanyol Monarchiát a korban és a modern 

kori történetírás szóhasználatában Spanyolországnak is nevezik. Itt a két forma egymást helyettesítő 

értelmű. 
28

  A keleti Habsburgok államegyüttesének egyetlen szókapcsolattal vagy körülírással való 

megragadási kísérletének utóbbi eredményei közül említendők a Habsburg Birodalom, a Habsburg 

Monarchia, a zusammengesetzte Habsburgermonarchie, azaz az összetett Habsburg Monarchia 

kifejezések, amelyek közül újabban az utóbbi terjedt el leginkább. Az egyik legújabb nemzetközi 

összefoglalás: Winkelbauer 2006., Pálffy 2007a, Pálffy 2009b. Európában más államokra, így 

Spanyolországra is használják az összetett monarchia (zusammengesetzte Monarchie, monarquía 

compuesta) kifejezést, utóbbit pl. Yun 2004. 325. o. A Spanyol Monarchia tulajdonképpen több összetett 

monarchia konglomerátuma volt. Bővebben ld. 1.2.1.1 fejezet (A világbirodalom törékeny egysége). Vö. 

Elliott 1992. és a magyari irodalomból Sashalmi 2006., főként 83–156. o. 
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Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésre, Spanyolország európai területei
29

 

1600 körül mintegy 825 ezer négyzetkilométert tettek ki,
30

 a közép-európai Habsburg 

Monarchiáéi
31

 mintegy 350 ezret.
32

 A népesség az előzőben kb. 14,5 millió,
33

 utóbbiban 

kb. 7,2 millió fő
34

 volt. Másfél évtizede jelentek meg az első becslések az ipari 

forradalom előtti Európa államainak egy főre jutó bruttó „hazai” össztermékére, az 

azóta eltelt időszakban ezek az adatok egyre pontosabbakká váltak.
35

 Ezek alapján 

Spanyolország európai területeinek bruttó „hazai” összterméke 1600-ban mintegy 14 

milliárd, a keleti Habsburgoké 6 milliárd (az összehasonlítás alapjául szolgáló) 1990. 

évi Geary–Khamis nemzetközi dollárt tett ki.
36

 A spanyol király európai területeiről 

származó bevételek ugyanekkor mintegy 6–8 millió dukátra,
37

 a német-római császáréi 

legalább 2,5 millió rajnai forintra
38

 rúghattak.
39

 III. Fülöpnek 1600 körül 120–150 ezer 

katona állt rendelkezésére,
40

 II. Rudolfnak (1576–1612) legfeljebb 40–50 ezer.
41

 

                                                           
29

  A Pireneusi-félsziget egésze és a dél-francia Roussillon, a Nápolyi és Szicíliai Királyság, a 

Milánói hercegség, a mai Belgium területével nem teljesen egyező (többek között a Liége-i érsekséget 

nem, de a Luxemburgi Grófságot és a később Franciaországhoz került területeket, így például Artois-t is 

magában foglaló) Spanyol Németalföld és a Burgund Grófság. 
30

  A Pireneusi-félsziget Roussillonnal együtt mintegy 600 ezer km
2
, Spanyolország itáliai területei 

mintegy 170 ezer km
2
, Spanyol Németalföld területe mintegy 40 ezer km

2
, a Burgund Grófság 15 ezer 

km
2
. Az adatokra ld. Histoire militaire I. 304. o. 

31
  Alsó- és Felső-Ausztria, Belső-Ausztria, Elő-Ausztria, a Cseh Korona országai (Csehország, 

Morvaország, Szilézia, Alsó- és Felső-Lausitz), valamint a Magyar–Horvát Királyság. 
32

  A négy osztrák terület mintegy 110 ezer km
2
, a Cseh Korona országai és a Magyar Királyság 

120–120 ezer km
2
. Az adatokra ld. Winkelbauer 2006. 1. 29. o. 

33
  Spanyolországra a becslések rendkívül nagy szórást mutatnak. E tanulmány szerzője legalább 

7,5 millió fővel számol, Portugáliában 1, Itáliában kb. 4 millió fővel. Németalföld 3 milliós lakossága 

ekkor kb. fele-fele arányban oszlott meg a holland Egyesült Tartományok és Spanyol Németalföld között. 

A Burgund Grófságban legfeljebb félmillióan lakhattak. Ld. Histoire militaire I. 304. o., Malanima 2007. 

387. o. és Maddison Statistics. 
34

  Alsó-Ausztriában 600 ezren, Felső-Ausztriában 300 ezren, Belső-Ausztriában 1 millió 60 ezren, 

Tirolban és Voralbergben 430 ezren, a Cseh Korona országaiban (Alsó- és Felső Lausitzcal) kb. 3 

millióan, a megmaradt Magyar Királyság területén 1,8 millióan éltek. Winkelbauer 2006. 1. 14. o. A 16. 

század közepi adatok: Uo. 23. o. 
35

  Maddison 2007., Van Zanden 2009. Az adatok a mai államok egykori területeire vonatkozó 

becslések. 
36

  Saját becsléseim Allen R. C. 2000., Maddison 2007. és Van Zanden 2009. alapján. 

Figyelemreméltó, hogy Spanyolország egyes, a Német-római Császárságon belül fekvő területei (Spanyol 

Németalföld és a Burgund Grófság) és az osztrák örökös tartományok közel azonos gazdasági erőt 

képviseltek. 
37

  Drelichman – Voth 2008a 11. o. 
38

  Saját becslésem Magyarország története 330. o. és Rauscher 2008. 250–256. o. adatai alapján. 
39

  Váltóárfolyam itt: egy dukát (11 real) 110 krajcár, 1 rajnai forint 60 krajcár. (A tallér 90, az 

escudo 100 krajcár). 
40

  Saját becslésünk Parker 1988. 45. o. és 171. o. 3. jegyz. és Parker 1972. 271–272. o. adatai 

alapján. Parker számításai szerint az 1620-as évek közepén (a hadsereg létszáma felső határának 150 ezer 

főt véve) 70 ezer katona lehetett Spanyol Németalföldön, 30 ezer Itáliában, 20 ezer Spanyolországban, 20 

ezer Németországban és 10 ezer Portugáliában. 
41

  Becslés Bérenger 1990. 277. o. alapján. A tizenöt éves háború idején a „keresztény 

hadseregben” legalább 50 ezer, reguláris csapatban szolgáló katona (10 ezer magyar, 20 ezer [itáliai, 
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Összegezve a fenti számadatok tanulságait: az Ausztriai Ház spanyol főágának 

európai területei III. Fülöp uralkodásának harmadik évében, 1600-ban 

négyzetkilométerben, lakosságszámban és gazdasági teljesítményben mintegy két-két és 

félszeresen, pénzügyi bevételeiben legalább négyszeresen, szárazföldi katonai 

potenciáljukban körülbelül háromszorosan múlhatták felül az osztrák oldalágéit. A 

különbségek – ezt szintén fontos kiemelni – Spanyolország amerikai, afrikai és ázsiai 

területei (és az azokról származó bevételek, így az Indiákról
42

 érkező nemesfémek) 

nélkül
43

 és az (Európában és azon kívül állomásoztatott) spanyol és a (természetesen 

nagyságrendekkel kisebb) osztrák hadiflotta összehasonlítása nélkül értendők. A képet 

számos más tényező árnyalhatja: a katonai infrastruktúra jellege és színvonala, a 

gazdaság és a külkereskedelem szerkezete, a hadi és egyéb kiadások és az 

adósságszolgálat. 

 

1.1.2 Az európai spanyol hegemónia jellege és utolsó évtizedei 

Ha a mechanikus összehasonlítás értelme meg is kérdőjelezhető, azt, hogy az 

Ausztriai Ház által kormányzott országokon belül Spanyolország száz éven keresztül 

jelentős vagy nyomasztó túlsúlyban volt a közép-európai Habsburg Monarchiával 

szemben, kevés szerző vonja kétségbe.
44

  

 

1.1.2.1 Historiográfia 

Az a kérdés, hogy milyen erős volt Spanyolország az V. Károly német-római 

császár (1519–1556) halála utáni évszázadban, és milyen mértékben érvényesült 

hatalmi befolyása a kontinensen, történetírói pengeváltásokhoz vezetett a 20. században. 

A kora újkori Spanyolország történetének egyik kutatója, aki később annak egyik 

                                                                                                                                                                          
vallon, cseh, német] császári [„birodalmi”], 20 ezer erdélyi) lehetett, hozzájuk segédcsapatok 

csatlakoztak. Nehéz pontosan megállapítani, közülük mennyit fizetett közvetve vagy közvetlenül a 

császár. A birodalmi seregről (Reichsheer) és a harmincéves háborút követően az állandó hadsereg 

kezdeteiről ld. Nouzille 1998. A tizenöt éves háború során a Kárpát-medence területén harcoló keresztény 

sereg és a spanyol németalföldi sereg létszáma és összetétele hasonló volt. Vö. Parker 1972. 42. o. 
42

  A kor jellegzetes szóhasználatában Indiáknak (las Indias) nevezték Spanyolország tengerentúli 

területeit, függetlenül azok földrajzi (amerikai, afrikai vagy ázsiai) elhelyezkedésétől. 
43

  Itt a közvetlenül a királyi kincstárba jutó nemesfémszállítmánnyal számolva, mert a 

nemesfémimport máshova (pl. a főnemeseknek) jutó részéből (pl. adókon keresztül) az uralkodó is igen 

jelentős hasznot húzott. 
44

  Robert Kann szerint az osztrák ág csak az 1659. évi francia–spanyol pireneusi béke után és 

Spanyolország erőteljes hanyatlásával vált a spanyol ággal egyenrangú partnerré. Kann 1974. 28–29. o. 

Jean Bérenger többször felteszi a kérdést, hogy az osztrák Habsburg Monarchia Spanyolország 

szatellitállama volt-e: Bérenger 1990. 236. o., 251. o. Vö. Wandruszka 1978. 111–136. o. és Gonda– 

Niederhauser 1978.  51. o., 70. o. 
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legkiválóbb ismerőjévé vált, egy francia világtörténetről
45

 írt recenziójában a valós 

hatalmi erőviszonyokat elfedő „blöffnek” tartotta a II. Fülöp uralkodása utolsó 

szakaszában, sőt a 17. század nagyobb részében is tartó dominanciát,
46

 egy magyar 

szerzőpáros pedig „régimódi diplomácia-történészeknek” nevezte azokat, akik az utóbbi 

nézeteket támogatják.
47

 A harmincéves háború korábbi, elsősorban Németország-, 

illetve Franciaország-központú bemutatásai után az elmúlt fél évszázadban az 

angolszász historiográfia és német történészek a Spanyol Monarchia európai vezető 

szerepéből, többek között a nyolcvanéves spanyol–holland háború (1568–1648) 

hatásaiból kísérelték meg levezetni a politika- és hadtörténeti eseményeket, részleges 

sikerrel, újabb vitákra adva alkalmat.
48

 

A történetírói álláspontok és előfeltételezések sok esetben élesen 

ellentmondanak egymásnak.
49

 Azt az állítást, hogy az „európai hegemóniára törekvő 

[közép-európai] birodalom és a környező országok, Franciaország, Spanyolország, a 

németalföldi és a skandináv államok közötti érdekellentét” volt az 1618 és 1620 közötti 

[Habsburg-ellenes] cseh felkelést a kontinens egészére kiterjesztő egyik tényező,
50

 

nehéz összeegyeztetni azzal a képpel, amely szerint ugyanebben az időszakban a 

Magyar Királyságot is magában foglaló keleti Habsburg-államegyüttes a dinasztián 

belül Spanyolország „gyenge segédje” volt,
51

 és ugyanekkor a spanyol diplomaták 

„összehasonlíthatatlanul nagyobb” befolyással rendelkeztek Bécsben, mint a császár 

követei Madridban.
52

 Spanyolország II. Fülöp utáni korszakát vizsgálva valakik abból 

indulnak ki, hogy „gyenge korcsok” kerültek hatalomra,
53

 más abból, hogy a 17. század 

elejére Spanyolország olyan szintre fejlesztette a kontinens nyugati részét átfogó 

                                                           
45

  Hauser 1933. 
46

  Merriman 1934. 117. o. 
47

  Gonda – Niederhauser 1978. 52. o. A szerzők ezt a véleményüket valószínűleg Marczali 

Henrikre és társaira is értették. Ld. Képes Világtörténet, amelynek a VIII. kötete (Az ellenreformatio 

kora) első fejezete (II. Fülöp uralkodásától a harmincéves háború kezdetéig) „A spanyol hegemonia kora” 

címet kapta. 
48

  Israel 1982. és az erről írt recenzó: Koenigsberger 1984. Straub 1980. és az erről írt recenzió: 

Altmann 1982. Israel és Straub egyes állításait vitatta Elliott 1983. Vö. Geoffrey Parker historiográfiai 

bevezetőjével: Parker 1988b XIII–XVI. o. Legutóbb: Wilson 2008. A harmincéves háború Európán kívüli 

hadszíntereire: Israel 1982. 117–134. o, 197–204. o., 271–281. o., 329–336. o. 
49

  Az európai országok történetírásának legújabb kori II. Fülöp-képéről ld. Edelmayer 2002. 12–

26. o. A 17. századi spanyolországi történelem értelmezéséről, a spanyol és európai historiográfia egyes 

hangsúlyos részeiről ld. Bernecker 1996. és Pietschmann 1996. 
50

  Ágoston - Oborni 2000. 51. o. 
51

  Brightwell 1979. 411. o. 
52

  Ifj. Hiller 1990. 6. o. 
53

  Gonda – Niederhauser 1978. 64. o. 
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hadigépezetét és ellátórendszerét, amilyenre Európában a Római Birodalom óta nem 

volt példa.
54

 

Sokszor konkrét történelmi események tárgyalásakor is nagy nézetkülönbségek 

fedezhetők fel, mind az európai, mind a közép-európai, és így természetesen a magyar 

történetírásban is. Erre jó példa a cseh felkelés megítélése. Az egyik álláspont szerint a 

felkelésnek és az azt támogató protestáns szövetségnek az vetett véget, hogy a 

nemzetközi összefogást összekovácsoló „császári túlerő 1620. november 8-án 

Fehérhegynél döntő vereséget mért a szövetség csapataira”, és „Pfalzi Frigyes 

[választófejedelem] csehországi királysága összeomlott, a szövetség ezzel széthullott”.
55

 

A másik szerint „a spanyol király nem nézhette tétlenül az osztrák ág bukását”, és 

miután a Spanyol Monarchia legfőbb döntéshozó szerve, a madridi Államtanács a 

beavatkozás mellett döntött, „az Itáliából Spanyolország által küldött csapatok döntötték 

el a Habsburgok javára a fehérhegyi csatát”.
56

 Ám ez sem lett volna elég, ha 

Spanyolország, amely évek óta készült a hollandokkal kötött 12 éves béke (1609–1621) 

utáni háborúra és a Spanyol Út megerősítésére, valamint (a részvételét a spanyol 

beavatkozáshoz kötő) Bajorország katonái nem árasztják el Pfalzi Frigyes országának, a 

Palatinátusnak mindkét felét.
57

 A magyar történelem szempontjából sem mellékes, hogy 

igaz-e a megállapítás: a cseh felkelés során az osztrák Habsburgoknak nyújtott spanyol 

diplomáciai, katonai és pénzügyi segítség (1619 júliusáig 3,4 millió birodalmi tallér, 

1621 márciusáig mintegy 40.000 spanyol katona) nélkül II. Ferdinánd „mindent 

elveszített volna”? [kiemelés tőlem – M. T.]
58

 

Kevés egyetértés van abban, hogy miként viszonyult Madrid korabeli 

hatalmához az egyes államok politikai elitje és közvéleménye. Míg magyarországi 

történeti források olyan események bemutatásakor is hallgatnak Spanyolországról, 

amikor a „Katolikus Király”
59

 szerepe köztudott volt,
60

 addig egy napjainkban elismert 

angol történész tényként kezeli, hogy Madridból még a 17. század elején is úgy 

                                                           
54

  Glete 2002. 89. o. 
55

  Erdély története II. 661. o. 
56

  Mindkétszer Antonio Domínguez Ortiz spanyol történészt idézi: Rudolf 2003. 21. o. 
57

  Parker 1988. 50-59. o., Albrecht 1998. 511. o. 
58

  Chaline 2005. 181. o. 
59

  A korban a „katolikus király” jelző a spanyol uralkodót, a „legkeresztényibb király” a franciát 

illette. 
60

  Az 1634. szeptember 6-ai nördlingeni csatában az egyesült spanyol, császári és bajor seregek 

győzték le a svéd–protestáns csapatokat, a katolikus oldalon a spanyol sereg volt a legnagyobb. Pázmány 

Péter bíboros, esztergomi érsek szeptember 11-ei, I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez írt levelében 

csak a császári csapatokat vezető Ferdinánd magyar királyról, a leendő III. Ferdinánd császárról (1637–

1657) tett említést: Történelmi Tár (1881) 663. o. 
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tekintettek a bécsi ágra, mint a szegény rokonra, akit meg kell védeni az őt körülvevő 

ellenséges környezetben.
61

 Azt az állítást, hogy a korabeli külső megfigyelő „egy beteg 

óriás vergődésének láthatta a spanyol állam és társadalom kínlódásait a 17. 

században”,
62

 nehézséget okoz összhangba hozni azzal, amely amellett érvel, hogy 

Németországban talán sohasem féltek úgy Spanyolország európai dominanciájától és az 

V. Károly-féle monarchia universalis újraélesztési kísérletétől, mint az 1620-as 

években.
63

 A fentieket figyelembe véve nem véletlen, hogy az egyes nemzeti 

történetírásokban több esetben gyökeresen változott a Spanyol Monarchia európai 

szerepének megítélése.
64

 

A különféle álláspontok között akkora eltérések vannak, hogy azok nem 

magyarázhatók pusztán a nézőpontok és az egyes országok historiográfiájában 

megjelenő kutatási prioritások különbözőségével. Nem oldhatók fel azzal sem, ha a 

felemelkedő Franciaországgal a Habsburg-uralkodóház egészét állítjuk szembe, mert 

bár kézenfekvő volna, ez a köztes álláspont nem vált általánossá az európai 

történetírásban, ráadásul az ezt vallók egyes kérdésekben (például a nyugati és a keleti 

Habsburg-területek közötti erőviszonyok kérdésében) erősen megosztottak.
65

 Nem visz 

közelebb a megoldáshoz az a számos európai és magyarországi munkában alkalmazott 

megoldás sem, amely a fejezetcímekben és az általános európai történet tárgyalásakor a 

17. század közepéig alaptételként kezeli a spanyol hegemóniát a keresztény Európában, 

de a feltételezett dominancia hatásainak a konkrét eseménytörténeteknél gyakran nem 

találni nyomát.
66

 

Annak, hogy a magyarországi historiográfia „elfelejtkezett” Spanyolországról, 

több oka is van. Az európai (szuper)hatalmi státus és a magyar történetírásban 

megjelenő kora újkori Spanyolország-kép közötti jelentős eltérés elsősorban 

historiográfiai okokkal magyarázható. A válasz két úton közelíthető meg. Az egyiken 
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  Elliott 2004. 82. o. 
62

  Anderle 1999. 81. o. 
63

  Schmidt 2001., Headley 1997. 198. o. 
64

  Ilyen a történetében számos párhuzamosságot mutató Belgium és Magyarország historiográfiája 

is. L. Joseph Cuvelier és Alfred van der Essen bevezetőit a belga–spanyol kapcsolatokat vizsgáló két 

alapmunkában: Correspondance de la Cour d’Espagne 2. X–XIV. o. és Van der Essen 1944. VII–IX. o. 

Pontosabb és relevánsabb azonban az a megállapítás, hogy miként a spanyol Habsburgok 16-17. századi 

történetének megítélése folyamatosan változott a belga historiográfiában, ehhez hasonlítható, ahogy az 

osztrák Habsburgok megítélése változott a magyarországiban. 
65

  Histoire de la France II. passim; Lesaffer 1996. 
66

  Pach Zsigmond Pál bevezetőjét vö. a mű későbbi részeivel: Magyarország története tíz 

kötetben. III/1. [1526–1686] 35–100. o. és passim, Europäische Weltgeschichte 2. 88–105. o., Katona 

2008. 95–207. o. 
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haladva sorra lehet venni azokat az egyszeri vagy tendenciaszerűen, egymást erősítve 

ható okokat, amelyek önmagukban nem elegendők, együttesen viszont már igen az 

eltérés magyarázatára. A másik úton haladva felvázolható egy összetett, koherens 

rendszer, a magyar történetírás képe a kora újkori Európáról, amelynek elemei egymást 

erősítik. 

Az Ausztriai Ház spanyol ága és a Kárpát-medence államai közötti kapcsolatok 

sporadikusak, gyakran esetlegesek, közvetettek voltak és jelentőségük – érthetően – 

eltörpült az 1526-tól Magyar Királyságot is kormányzó osztrák ággal fenntartott 

kapcsolatokhoz képest. A hatások legtöbbször Bécsen keresztül, sokszor a kortársak és 

a mai történetírók számára is láthatatlanul, pontosabban szólva átvitten érvényesültek. A 

Habsburg-dinasztia története során az uralkodóház súlypontja csak százötven–kétszáz 

esztendőre került át Közép-Európából a kontinens délnyugati részébe. A nagy földrajzi 

távolságok és politikai események is közrejátszottak abban, hogy az egykori Spanyol 

Monarchia területén fekvő levéltárak – néhány jelentős kivételtől eltekintve – 

napjainkig feltáratlanok.
67

 

A spanyolellenes leyenda negra és a 17. század utáni magyarországi Habsburg-

ellenes politikai nézetrendszerek nyomai a legutóbbi időkig kimutathatóak. Előbbi 

rendkívül nagy szerepe és évszázados hatása – amelyet erősített, hogy Spanyolország a 

19–20. században nagyrészt marginális szerepet játszott az európai nagyhatalmi 

politikában – nyomon követhető nemcsak az európai, de a magyar történetírásban is.
68

 

A terminológiai kérdések, a történeti fogalmak gyakran rendkívül összetett volta 

is hozzájárult ahhoz, hogy a Habsburgok történetének spanyol vonatkozásai és a 

spanyol hegemónia lényege (a Spanyol Monarchia mint európai birodalom) ritkán 

jutottak el a történetírói kérdésfeltevések szintjére, vagy kiszorultak, mellékessé váltak a 

kutatás számára. A tárgyalt „ausztriai” („osztrák”), „világbirodalom” mellett ilyen a 

„császári”, „birodalmi” fogalom is. Utóbbi két terminus összetett vizsgálódást igényel, 

de hogy bizonyos esetekben mennyire megtévesztő lehet alkalmazásuk, azt jól jelzi 

számos historiográfiai példa, amelyekben az 1620. évi fehérhegyi vagy az 1634. évi 

nördlingeni csatát mint a „császári seregek” vagy a császár győzelmeként értelmezik, 

megfeledkezve nemcsak a résztvevő seregek hivatalos státusáról, de azok összetételéről 

és a résztvevő hatalmak politikai céljainak különbözőségéről is. Hasonlóképpen, a 
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   A spanyolországi levéltárakról ld. Barta 1989. 
68

   Anderle Ádám elemezte az 1810-től 1945-ig tartó időszakot. Anderle 2006. Vö. Korpás 2005b. 
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harmincéves háború periodizációja és szakaszainak nemzetközileg is általánosan 

használt elnevezése korántsem ad teljes képet a háborús eseményekben résztvevő 

hatalmakról és azok szerepéről.
69

 

A fentieken túl említendő a magyar történetírás Ausztria-, Németország- és 

Franciaország-központúsága. Ettől elválaszthatatlan, hogy az elmúlt két évszázadban 

Németország és Franciaország politikai és gazdasági súlya jóval nagyobb volt, mint 

Spanyolországé. A spanyol nyelvet ismerők száma is jócskán elmarad a németül és 

franciául tudóké mögött. A magyarországi könyvtárakban csak csekély számban 

találhatóak meg a témára vonatkozó forráskiadványok és szakirodalom, egyes esetekben 

természetesen a spanyol és az európai történetírás is okolható ezért.
70

 

Végül, több jel mutat arra, hogy a magyar historiográfia földrajzi értelemben 

nem mindig használja következetesen a kora újkori ’Spanyolország’ (illetve Spanyol 

Monarchia) fogalmát, és azon elsősorban a Pireneusi-félszigetet értik, gyakran „Itáliát”, 

„Németalföldet”, (a korban is használt) Belgiumot említve akkor is, ha a „Spanyol 

Monarchia” (vagy valamelyik országának) használata indokoltabb lenne. A korban 

Szicília, Antwerpen, Besançon és Milánó éppúgy a Spanyol Monarchiában feküdt, 

ahogy Tirol, Prága, Kassa vagy Komárom a közép-európai Habsburg Monarchiában. 

A kérdéskör, nevezetesen a Spanyol Monarchia V. Károly császár halála utáni 

története és hatása az európai, különösen a közép-európai történelemre, megértéséhez 

segítséget nyújthat néhány történeti fogalom jelentéstartalmának alaposabb vizsgálata és 

tisztázása. Így a korabeli államok erejének és érdekérvényesítő képességének az 

eddigieknél pontosabb meghatározása, az európai politikatörténet egyes szakaszainak 

több nézőpontból való áttekintése, a Habsburg-dinasztia két ága közötti 

kapcsolatrendszer megértésére irányuló eddigi európai és magyarországi kutatások 

kiindulópontjainak és eredményeinek elemzése, és a problémakör összetettségéből, a 
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   A szakaszok elnevezése (pl. cseh–pfalzi, dán–holland, svéd, svéd–francia) jól mutatja a 

Habsburg-ház ellen küzdelmet folytató hatalmak sorát, arról azonban nem ad árnyalt képet, hogy (mivel a 

Spanyol és a közép-európai Habsburg Monarchia egymástól független államok voltak), melyik ellen 

küzdöttek. A harmincéves háborúban részt vevő államok közül csak a két Habsburg Monarchia volt az, 

amelyik mindegyik évben részt vett a küzdelmekben. Vö. Parker 1988b. 155. o. Valójában éppúgy 

értelmetlen feltenni a kérdést, hogy Madrid mikor lépett be a háborúba, mint azt, hogy Bécs mikor lépett 

be: a harmincéves háború során a Habsburgok ellen küzdő államok egyik legfőbb, háborújukat 

legitimizáló érve Spanyolországnak és az Ausztriai Háznak a monarchia universalis megvalósítására való 

törekvése volt. 
70

   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában a vesztfáliai béketárgyalások 

monumentális, 1962-ben megkezdett forráskiadvány-sorozatából számos kötet megtalálható. Az Acta 

Pacis Westphalicae levelezés-sorozatában szinte a teljes császári, svéd és francia levelezés (eddig 

tizennyolc kötet) megjelent már, a pápai–velencei, a holland és a spanyol levelezésből azonban még 

egyetlen kötet sem. 
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földrajzi tér nagyságából és a korszak hosszából adódóan akár modern példák bevonása 

és történeti analógiák felállítása. 

 

1.1.2.2 Európai erőterek 

A Spanyol Monarchia európai hegemóniájának és vezető szerepének (illetve az 

irodalomban különböző módon megjelenő formáinak: a spanyol birodalomnak,
71

 a 

kontinens nagy részére kiterjedő „spanyol rendszernek”,
72

 a spanyol 

imperializmusnak,
73

 a „spanyol hálózatnak”
74

) alapját a mellette érvelők szerint 

ugyanaz jelentette, ami a spanyol államot a keleti testvérág fölé emelte. Nyugat- és Dél-

Európa nagy, természetes földrajzi-történelmi régiói (Anglia, Gallia, Hispania, 

Germania, Italia
75

) közül, ahol a korabeli (és a mai) európai népesség kétharmada-

háromnegyede lakott, a korban egyedül Gallia lehetett Hispania kihívója. Angliát az 

európai átlagnak megfelelő népsűrűsége és gazdasági ereje ekkor középhatalommá tette, 

a kontinens belső területein csekély befolyása volt.
76

 A korabeli Italia és Germania 

politikailag rendkívül megosztott volt, előbbi területének felét közvetve Madridból 

igazgatták, míg utóbbit a vallási ellentétek is megakadályozták az egységes fellépésben 

és ebben a korban az öt nagy régió közül a gazdaságilag legkevésbé fejlettnek 

számított.
77

 

A Spanyol Monarchia európai terület-együttese tehát több mint másfélszer 

akkora volt korszakukban, mint a mai Spanyolország, a Francia Királyság területe 

ellenben a mai Franciaországénak a kétharmadát tette ki.
78

 1600 körül utóbbi 18,5 

milliós lakosságával jelentősen felülmúlta a Spanyol Monarchiát, de nem rendelkezett 

                                                           
71

  Vö. Merriman 1962. 
72

  Főként az angolszász historiográfiában, de magyar szerzőnél is előfordul a fogalom: Brightwell 

1974., Stradling 1981., Muto 1995. Richelieu „csak a spanyol systemát akarta megbuktatni s helyébe a 

franczia catholicus systemát tenni…”: Szilágyi 1878. 18. o. 
73

  Használja a kifejezést többek között Parker 1972. 287. o. és Bérenger 1990. 291., 307. o. 
74

  Friedrich Edelmayer ezt a fogalmat (spanische Netzwerk) II. Fülöpnek a Német-római 

Császárság területén kiépített klientúra-rendszerére érti. Edelmayer 2002. 
75

  A 16–17. századi térképeken igen gyakran a dinasztikus-politikai viszonyokat és határokat 

figyelmen kívül hagyva (pl. Itáliát egységesként, a Burgund Grófság területét Franciaország, az osztrák 

örökös tartományokat Németország részeként, kiemelés nélkül megjelenítve) ábrázolják az öt régiót. Ld. 

pl. Plihál - Hapák é. n. 
76

  Más hivatkozás nélkül a korabeli és mai demográfiai és gazdasági adatokra ld. Maddison 

Statistics. 
77

  A kora újkori angliai, itáliai, spanyol és németalföldi gazdaságokról jóval pontosabb adatok 

állnak rendelkezésre, mint a mai Franciaország, Németország és más államok egykori területeiről. A szórt 

adatok arra engednek következtetni, hogy Németország legalább egy mutatószám (az egy főre jutó bruttó 

hazai össztermék) tekintetében elmaradt a többi nagy régiótól. 
78

  Franciaország területe 1559-ben 460 ezer km
2
 volt. Histoire militaire 304. o. 
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komolyabb gyarmatokkal és nemesfém-kapacitással, a vallásháborúk és a politikai 

centralizáció-integráció hiánya pedig megnehezítette meglévő erőforrásai hatékony 

kihasználását.
79

 A harmincéves háborúba való 1635. évi belépését követő katonai 

kudarcok jelezték ezt a gyengeséget, és csak az 1630-as évek végére tudott olyan 

hadsereget felállítani, amely egyenlő eséllyel szállt szembe a spanyol haderővel, és 

amely nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy Párizs szövetségesi rendszer kiépítése nélkül 

tudjon ellent állni Spanyolország hegemonikus törekvéseinek, sőt annak dominanciáját 

képes legyen megtörni.
80

 

E magyarázat szerint a Spanyol Monarchia európai hegemóniája szükségszerű 

volt: túl nagy, túl erős, túl gazdag volt, hadserege és hadigépezete túl hatékonnyá és 

kiforrottá
81

 vált ahhoz, hogy ne töltse be ezt a szerepet, annak ellenére, hogy a spanyol 

rendszer széttöredezettsége, területeinek széttagoltsága és a közöttük lévő nagy 

távolságok könnyen támadhatóvá tették. Egyetlen másik korabeli állam sem volt képes 

ilyen mértékben beavatkozni más államok belügyeibe és a maga képére formálnia más 

államok belpolitikai viszonyait. Madrid befolyása nemcsak a bécsi Habsburg-udvarban 

és a birodalmi gyűléseken volt nagyságrendekkel nagyobb, mint a császáré és a 

birodalmi rendeké a hispán fővárosban, de Rómában és Párizsban is döntő szava volt 

politikai kérdésekben. A francia vallásháborúkba való fülöpi beavatkozásokkal, majd a 

franciaországi lázadások folyamatos támogatásával az 1630-as évekig nem állítható 

szembe eredményes francia akció Spanyolország belső meggyengítésére.
82

 Nápolyi, 

szicíliai, lombardiai területei és hadiflottája miatt a spanyol dominancia Itáliában 

különösen erős volt, azt szövetségesei és kliensállamai (Genova, Parma, Modena) is 

támogatták és erősítették. 

A szárazföldi spanyol seregek a harmincéves háború végéig őrizték évszázados 

veretlenségük mítoszát. A statisztikai mutatókat és a korabeli politikatörténetet tekintve 

nehéz válaszolni arra a kérdésre, melyik spanyol uralkodó birodalma volt erősebb a 16–
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  IV. Henrik francia király (1589–1610) uralkodása alatt Franciaország (ideiglenesen) jelentősen 

megerősödött. Vö. Hayden 1973. 
80

  1635-ben Franciaország egyszerre három fronton támadta meg Spanyolországot, ám az 

Alpokban található stratégiai átjáró-völgy (Valtelina) menti, a spanyol németalföldi és az észak-itáliai 

bevetés is kudarcot vallott. 1636-ban a spanyol németalföldi hadsereg császári támogatással támadott, és 

Franciaország az összeomlás szélére került. Parker 1988. 149–152. o. 
81

  A spanyol haderőről ld. Parker 1972., Parker 1988a, Stradling 1992., Glete 2002. Arról, hogy a 

spanyol hadszervezet jelentősen megelőzte a korát a magyar irodalomból ld. még: Czigány 2004. 35–37. 

o. Vö. Parker 1988b 204. o. 
82

  A 16. század második felére Histoire de la France, különösen 86. o. A 17. század első felére ld. 

Elliott 2004. A bécsi spanyol pártra ld. ifj. Hiller 1998. 141–147. o. 
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17. században: II. és III. Fülöp jóval nagyobb területeket irányított és jóval nagyobb 

bevételek felett rendelkezett, mint V. Károly császár,
83

 ellenben nem birtokolták a 

német-római császári címet, és időközben Hollandia függetlenné vált, majd Angliával 

együtt jelentősen megerősödött. V. Károly zsoldosai 1527-ben Rómát dúlták fel (Sacco 

di Roma), II. Fülöpéi az 1590-es évek elején Párizst tették „spanyolok, vallonok és 

nápolyiak fellegvárává”.
84

 III. Fülöp katonáinak ezrei 1620-ban Prágában és környékén 

fosztogattak és végeztek mészárlást.
85

 A modern kori történetírásban gyakran idézett 

mondatot („Isten spanyol és a mi nemzetünk mellett áll ezekben a napokban.”
86

) 

azonban IV. Fülöp államminisztere, Olivares gróf-herceg írta le az Ausztriai Ház 1625. 

évi „csodaévében”.
87

 

 

1.1.2.3 Gazdaság és politika 

A Spanyolország hegemóniáját fel sem tételezők, illetve a „látványos 

külpolitikát”
88

 folytató állam tényleges dominanciáját tagadók [néhány példa felsorolása 

a Századok-cikkem bevezetőjét felhasználva] vagy erőfölényét vitatók a világbirodalom 

nagyságán, frontvonalainak nagy számán túl elsősorban a pénzügyi nehézségeket, az 

eladósodást és a gyakori államcsődöket (1557, 1560, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647), a 

kegyencrendszert és az uralkodók tehetségtelenségét, valamint a gazdasági hanyatlást 

említik. Az újabb kutatások egy része azonban az egész kérdéskor árnyaltabb 

vizsgálatát teszi szükségessé. 

II. Fülöp korában Madrid tudatosan és fenntarthatóan kezelte adósságait. A 16. 

század második felében a spanyol állam költségvetésének elsődleges egyenlege 

mindvégig pozitív maradt, és az adósságszint emelkedésére annak további növelésével 

válaszolt. Az utolsó államcsődöt leszámítva nem intézményi-strukturális okok, hanem a 

Spanyolországot hirtelen ért külpolitikai sokkok és támadások miatt döntött úgy Madrid 
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  Ez adódott az amerikai földrész teljes meghódításából, a Portugál Királyságnak és gyarmatainak 

Spanyolországhoz csatolásából, a nemesfémimportnak az 1560-as évektől kezdődő meredek 

emelkedéséből és új adófajták kivetéséből. 
84

  A La Satyre Ménippée de la vertu du Catholicon d’Espagne, 1594-ben megjelent katolikus- és 

spanyolellenes francia röpiratot idézi: Histoire de la France 86. Az 1580–1590-es évek fordulóján a 

francia vallásháborúk egy szakaszában több évre spanyol helyőrség települt Párizsba. 
85

  Nevezetesen a fehérhegyi csata után. Krebs 1879., 129. o., Chaline 2000. 191–213. o. 
86

  Gaspar de Guzmán, Olivares grófja és 1624/25-től Sanlúcar la Mayor hercege (Olivares gróf-

herceg, 1622 és 1643 között IV. Fülöp államminisztere) Gondomar grófnak, londoni spanyol követnek. 

H. n., 1625. július 3. Idézi: Elliott 2004.  275. o. 
87

  „Annus mirabilis”, hiszen az az esztendő többek között a németalföldi Breda sikeres 

ostromának, a brazíliai Bahía hollandoktól való visszahódításának, az angolok sikertelen cádizi 

támadásának, valamint Franciaország és Savoya sikertelen genovai támadásának éve volt. 
88

  Anderle 1999. 76. o. 
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(valószínűleg hitelezőivel egyetértésben, illetve az anyaországi adóemelés 

kikényszerítése miatt), hogy átütemezi adósságait. II. Fülöp a szoros koalícióba 

szerveződött bankárokkal hosszú távú együttműködést alakított ki, és a Spanyol 

Monarchia költségvetési tervezése II. Fülöp uralkodása idején feszesebb volt, mint 

Nagy-Britanniáé a 18. század első felében. [Ennek kicsit részletesebb kifejtése és 

alátámasztása a hivatkozott tanulmányok alapján.]
89

 Az államcsődök és az eladósodás 

elleni védekezés formáinak összehasonlítása után nehéz megállapítani, hogy nagyobbak 

voltak-e ekkor a spanyol király pénzügyi nehézségei, mint a francia államéi, a szász 

választófejedeleméi vagy a bécsi udvaréi a 16. század utolsó évtizedeiben és a 17. 

század első felében.
90

 

Az Angliában, Franciaországban, Itália különböző államaiban [néhány példa], a 

Német-római Birodalomban [néhány példa], a Spanyol Monarchiában és máshol 

kialakult kegyencrendszerek között csekély különbség fedezhető fel.
91

 Az uralkodói 

képességek vizsgálatát az európai kegyenc-államminiszterek (spanyolul validók) 

intenzív politikai és államigazgatási tevékenysége teszi valamivel csekélyebb 

fontosságúvá, és azokat a levéltári és egyéb források szűkössége is megnehezíti.  

A kasztíliai mezőgazdaság és a Pireneusi-félsziget gazdasága valóban hanyatlott 

a 17. században, de (csak az egy főre jutó gazdasági kibocsátás mutatószámát tekintve) 

nem jobban, mint Észak- és Közép-Itália területeié vagy Lengyelországé.
92

 A gazdaság 

minden szektorára és a félszigetnek a kasztíliai területeken (így a különösen erős 

hanyatlást mutató mai Ó- és Új-Kasztília, illetve Extremadura tartományokon) kívüli 

régióira kiterjedő vizsgálatok azt mutatják, hogy a 16. század végére az egy főre jutó 

spanyol (ebben az esetben a mai Spanyolország korabeli területére vonatkozó) bruttó 

nemzeti jövedelmet csak (a jelentős mértékben spanyol fennhatóság alatt álló) Itáliáé és 

Németalföldé előzte meg, és az már 1500-ban is igen magas szinten állt.
93

 A 16. századi 

spanyolországi gazdasági stagnálás vagy csekély növekedés után az 1590-es évektől 

komoly visszaesés következett be, ám ez a magas kiinduló szint és az egyes országok 

közötti legtöbbször kis mértékű gazdasági növekedési vagy csökkenési különbségek 

miatt csak késve jelentkezett valóban égető, a belső politikai fejlődésre és a 
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  Drelichman – Voth 2008a és 2008b. 
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  Bonney 1981., benne az 1598., 1648. és 1661. évi francia államcsődök elemzésével. Vö. 

Rauscher 2008. 
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  Thompson 1999. 
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  Malanima 2007., Van Zanden 2009. 
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  Álvarez-Nogal - Prados de la Escosura 2007. 
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külpolitikára is nagymértékben ható tényezőként, bár természetesen az expanzívból 

mind defenzívebbé váló külpolitika fenntartható finanszírozását egyre nehezebbé tette.
94

 

A 17. századi spanyol politikai elit tudatában volt a gazdasági és kereskedelmi 

hanyatlásnak és igen sok, kormányzati szintről kiinduló kísérlet történt a kedvezőtlen 

folyamatok visszafordítására, a bel- és a külgazdaságban egyaránt. Utóbbira példa a 

hollandok elleni gazdasági jellegű hadviselés, amely már a 16–17. század fordulóján 

megkezdődött. 1624-ben holland mintára kereskedelmi társaságot állítottak fel 

Sevillában, és a balti-tengeri kereskedelem feletti befolyás megszerzésére is lépések 

történtek a Német-római Császárságon keresztül. Ezek az intézkedések jelentős 

megterhelést jelentettek a hollandoknak, és elképzelhető, hogy a spanyol gazdasági 

hanyatlás 1621-ben, a tizenkét éves béke lejártával és a spanyol–holland háború 

fellángolását követően állt meg egy időre.
95

 

Számos tényező eredményezte azt, hogy a spanyol birodalom ereje 1640 után 

látványosan megrendült.
 
A korabeli globális hanyatlás korában

96
 az új nagyhatalmak, 

Hollandia, majd Anglia rendkívül gyors gazdasági (és katonai, világkereskedelmi) 

felemelkedése, a Francia Királyság belső centralizációja, integrációja és megerősödése, 

hadsereglétszámának robbanásszerű emelkedése éppúgy hozzájárult ehhez, mint a 

spanyol rendszer gerincét jelentő, a Milánói Hercegség és Spanyol Németalföldi közötti 

összeköttetést biztosító Spanyol Út végleges meggyengülése, az anyaország 

lakosságának stagnálása,
97

 az 1630-as évek végétől a monarchia különböző területein 

kirobbanó felkelések
98

 és a nemesfém-szállítmányok szintén ekkor kezdődő látványos 
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  Kasztília bevételeinek túlnyomó részét a dinasztikus politika Spanyolországon kívül használta 

fel. Itália és a Németalföldön található birtokok ritkán tettek hozzá a közöshöz, a németalföldi bevételek a 

helyi háború finanszírozására sem voltak elegendők. Természetesen mélyebb vizsgálatot érdemelne a 

hitelrendszer is. A spanyol arisztokrácia jelentős része, a portugáliai és hollandiai zsidó bankárok, a 

genovai politikai elit, a német birodalmi bankok jelentős összegekkel járultak hozzá a spanyol birodalmi 

államháztartás egyensúlyban tartásához.  
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  Israel 1982., különösen 86–95. o., Hroch 1988., 147-148. o., Parker 1988b 104. o. 
96

  A 17. század globális (szinte az összes lakott földrészre kiterjedő, az 1640-es évekre 

koncentrálódó, elsősorban Európában és Kínában dokumentálható, mindenekelőtt klimatikus 

tényezőkkel, végeredményben a Nap lecsökkent energia-kibocsátásával és vulkánkitörésekkel indokolt, 

demográfiai, politikai, hadügyi természetű) válságáról ld. Parker 2008. Parker Le Roy Ladurie 

klímatörténész nyomán 17. század közepi „hiper-kisjégkorszakról” ír, amely valószínűleg hangsúlyosan 

érintette a Mediterráneum területét is. Uo. 1077. o. 
97

  A kivándorlás és az anyaországi muszlim eredetű keresztény lakosság (moriscos) kiűzése 

(1609–1614) is hozzájárult ahhoz, hogy Spanyolország lélekszáma alig, míg vetélytársaié nagymértékben 

nőtt a 17. században. 
98

  Portugáliában és Katalóniában 1640-ben, Andalúziában 1641-ben, majd az évtized végén, 

Valenciában és Aragóniában 1646-ban, Nápolyban és Szicíliában 1647-ben, Navarrában és Spanyol-

Németalföldön 1648-ban, Murciában és Galíciában 1650-ben kezdődtek kisebb vagy nagyobb jelentőségű 

felkelések és zavargások. 
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csökkenése, és ezen tényezőknek a gazdasági visszaeséssel való időbeli egybeesése.
99

 A 

bukást (a 16. század eleji felemelkedésnél is) látványosabbá tette, hogy Portugália 

elszakadásával (1640), majd a Burgund Grófság elvesztésével (1678) és a spanyol 

örökösödési háború (1701-1714) következtében Spanyolország a 18. század elejére 

európai területeinek 40 százalékát elveszítette, miközben Franciaország területe jelentős 

mértékben megnőtt.
100

 

A történetírásban újra és újra visszatérő jelenség a modern kori párhuzamok 

felállítására való törekvés, a kora újkori politika-, gazdaság- és hadtörténetben a 16–17. 

és a 20–21. századi államközi és az egész világra kiterjedő hatalmi viszonyoknak, a 

nagyhatalmak külpolitikájának és az azokra adott válaszoknak az elemzése, a gazdasági, 

demográfiai, katonai, technológiai fölényt adó tényezőknek a vizsgálata, és a sokszor a 

historiográfia tudományos módszereitől idegen eszközökkel élő kutatások 

eredményeinek értékelése. 

Az összehasonlítás egyik lehetséges eredménye, hogy a 16–17. századi 

keresztény Európában a Spanyol Monarchiának (gazdasági ereje, hadi kiadásainak 

nagysága, fejlett hadszervezete, nemesfémimportja és a lehetséges európai vetélytárs-

régiók, Italia, Germania, Anglia és Németalföld megosztottsága, átmeneti gyengesége 

vagy kicsi mérete miatt) egyedül Franciaország lehetett esélyes kihívója a hegemóniáért 

folytatott küzdelemben – ha az Oszmán Birodalmat nem tekintjük európai hatalomnak 

(is). 

Hasonlóképpen, amennyiben az Egyesült Államok mai szuperhatalmi státusának 

az az alapja, hogy egy viszonylag nagy területi kiterjedés és egy viszonylag magas 

népességszám viszonylag erős politikai centralizációval és integrációval, kora (abszolút 

mértékben) egyik legnagyobb
101

 gazdaságával és kora legerősebb hadseregével és hadi 

infrastruktúrájával párosul, és ha ezeknek a tényezőknek négyszáz évvel korábban is 

döntő jelentőségük volt, akkor logikus a következtetés, hogy a keresztény Európa 

szuperhatalma V. Károly halála után (elsősorban 1560 és 1640 között, Franciaország 

                                                           
99

  A spanyol dekadencia kezdőpontját és kifejlődését a korábban gondoltnál későbbre tevők, vagy 

a korábbi álláspontot átgondolók vagy megkérdőjelezők pl. Devèze 1970., különösen 2. 545–556. o., 

Kamen 1978. Vö. még Niederkorn 1993. 183-255. o., mely a tizenöt éves háborút tárgyaló monográfia 

Spanyolországgal foglalkozó fejezete, benne az Ausztriai Ház két ága közötti kapcsolatokat is elemző 

historiográfiai kitekintésekkel: 183–186. o., 214–216. o. Immanuel Wallerstein, Fernand Braudel és Paul 

Kennedy történészek véleményét röviden bemutatja Strohmeyer 1997., 109–110. o., 116. o. 
100

  Vö. Schilling 1994. 460. o. 
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  Az Egyesült Államok bruttó hazai összterméke az Európai Unióénál mintegy tíz-tizenöt 

százalékkal alacsonyabb (2010-es adat). 
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gyengeségének, Hollandia és Anglia erőgyűjtésének időszakában) mintegy 100 évig a 

Spanyol Monarchia volt. A felületesnek ható összehasonlítás elvégzését indokolja, hogy 

az angolszász történetírás (kimondatlanul, de 20. századi példákat rendszeresen 

használva) már kísérletet tett Spanyolország szuperhatalmi státusa külpolitikai 

vonatkozásainak összetett elemzésére.
102

 

 

1.1.3 Az Ausztriai Ház főágai közötti kapcsolatrendszer a harmincéves háború 

időszakában 

1.1.3.1 A Spanyol Monarchia és a Német Nemzet Szent Római Birodalma 

E kérdés vizsgálatához mindenekelőtt a Spanyol Monarchia és Germania közötti 

kapcsolatot szükséges áttekinteni. Az Ausztriai Ház spanyol ága (a Spanyol Monarchia, 

a spanyol Habsburgok, a Katolikus Király országai) és a Szent Római Birodalom (és 

benne Germania történelmi régiója, jellegzetes spanyol szóhasználattal Alemania, 

amelybe Madridban beleértették az osztrák és cseh területeket, sokszor tévesen még a 

Magyar Korona tartományait is) ezer szállal kötődött egymáshoz. A hispán uralkodó a 

Spanyol Monarchia egyes észak-itáliai területei, így a Milánói Hercegség jogi státusából 

adódóan a császár vazallusa volt; a mindenkori spanyol király 1548 óta vezette a 

Németalföldet és a Burgund Grófságot magában foglaló burgundiai birodalmi 

kerületet.
103

 A II. Fülöp korabeli virágzás után szétzilálódva, de tovább élt a birodalmi 

spanyol klientúra-hálózat.
104

 A spanyol állam európai dominanciájának gerincét képező 

Spanyol Út a Birodalom területén haladt keresztül,
105

 a 16. és a 17. század fordulójára 

számos spanyol helyőrség jött létre Germania északnyugati részén.
106

 A Szent Római 
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  Parker 1998. egyes oldalain a 20. századi diktátorokkal hasonlította össze II. Fülöpöt. Az 1560-

as években mutatott fülöpi erőpolitikát és az arra adott északnyugat-európai válaszokat az 1962. évi kubai 

rakétaválság egyik előzményével, Kennedy amerikai elnök intézkedésével (nukleáris töltetű rakéták 

Törökországba telepítésével), és az arra adott szovjet válaszlépéssel (atomrakéták Kubába telepítésével) 

vetette össze (uo. 285–286. o.). Allen P. C. 2000. amellett érvelt, hogy miután III. Fülöp uralkodása első 

éveiben sikertelenül próbálta meg legyőzni ellenfeleit (Angliát és a holland Egyesült Tartományokat), a 

király és tanácsadói tudatosan választották a békekötések stratégiáját (Angliával 1604-ben, a hollandokkal 

1609-ben). Hollandia diplomáciai elszigetelése és belső, politikai gyengítése azonban csak rövid távon 

járt sikerrel (a szerző állítása szerint a holland lakosság egyes rétegeit hasonló módon viselte meg a 

háborúskodás megszüntetése és a hadi kiadások [és beruházások] radikális csökkenése, ahogy az USÁ-t 

[és annak gazdaságát] a hidegháború vége: uo. 236. o.) és a spanyol állam pénzügyeit sem sikerült jobb 

helyzetbe hozni. Elliott 2004. korábban készült, de az 1620–1630-as évek spanyol külpolitikájának 

mindmáig egyik legrészletesebb elemzése bizonyos értelemben, a spanyol hegemónia alaptételként való 

kezelése miatt ebbe a sorba illeszthető. 
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  Ernst 1991. 8-12. o., Rauscher 1999. 64-65. o. és 80-82. o. 
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  Edelmayer 2003. 
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  Parker 1972. 
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  Israel 1997. 23-44. o. 
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Birodalom pénzügyi rendszere, kereskedelme nagymértékben függött a 

Spanyolországba áramló nemesfémektől és a Monarchia európai területeinek 

termékeitől és piacaitól.
107

 Az Oszmán Birodalommal szembeni harc egyszerre zajlott a 

Mediterráneumban és a Szent Római Birodalom határán, a Kárpát-medencében.
108

 A 

vallási különbségek, a keresztény államok közösségéről vallott korabeli felfogás, az 

egyes európai országok közötti, jogi és politikai természetű hierarchikus viszonyok, a 

Spanyol Monarchia erőfölénye azt eredményezték, hogy a legtöbb európai állam, így a 

Birodalomba tagozódók is saját spanyolpolitikát alakítottak ki [ezt a bekezdést kicsit 

gördülékenyebbé átalakítani).
109

 

A spanyol ág által az osztráknak nyújtott pénzügyi-katonai segítség a legritkább 

esetben volt önzetlen. A Kárpát-medencei tizenöt éves török háború (1591-1606) hadi 

kiadásainak túlnyomó részét keresztény oldalon elsősorban az osztrák Habsburgok 

országai (az örökös tartományok, a Magyar és a Cseh Királyság), az Erdélyi 

Fejedelemség és a Szent Római Birodalom rendjei fizették. Más európai fejedelmek és 

országok, így a Pápaság, észak-itáliai államok vagy a Spanyol Monarchia is 

hozzájárultak a költségekhez. Közülük az utóbbi állam adta abszolút értékben a legtöbb 

pénzt: II. Fülöp spanyol király (1556-1598) 400 ezer dukátot, utódja, III. Fülöp (1598-

1621) 1 millió 200 ezer escudót bocsátott II. Rudolf császár (1576-1612) rendelkezésére. 

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem, a császár egyik legfontosabb szövetségese 1596-

ban 80 ezer dukátot kapott. VIII. Kelemen pápa segélyéhez Spanyolország 200 ezer 

escudóval járult hozzá. 

Az aranykorát élő hispán nagyhatalom irányítói, a spanyol Habsburgok több 

okból segélyezték a testvérágat és a német-római császárt. A mindenkori spanyol 

uralkodónak mint a Németalföldet és a Burgund Grófságot is magában foglaló 

burgundiai német birodalmi kerület vezetőjének, a többi birodalmi fejedelemhez 

hasonlóan kötelessége volt a császárt az Oszmán Birodalom elleni küzdelmében 

támogatnia (Reichstürkenhilfe). A Spanyol Monarchia közvetve is érintett volt a 

törökellenes harcokban, mert a Mediterráneumban a hispán uralkodónak kellett 

felvennie a küzdelmet az oszmán hatalommal. A Spanyolországhoz tartozó Nápolyi és 

Szicíliai Királyság partjai és a Földközi-tenger más területei ki voltak téve a török flotta 

és az oszmánok által támogatott kalózok támadásainak. Nem véletlen, hogy a tizenöt 

                                                           
107
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éves háború jelentős részében Spanyolországnak egyáltalán nem állt érdekében, hogy a 

bécsi testvérág mielőbb békét kössön legnagyobb ellenfelével. Ez ugyanis azt 

eredményezhette volna, hogy Konstantinápoly figyelme újra a Mediterráneum felé 

fordul. 

A harmincéves háború történetének és a közép-európai spanyol érdekeknek a 

vizsgálata az egyik kulcsot szolgáltathatja a „spanyol rendszer” megértéséhez. Egyrészt 

segít állást foglalni abban a kérdésben, hogy II. Fülöp halála után 20–30 esztendővel 

milyen erős volt a Spanyol Monarchia. Másrészt, a III. Fülöp-kori több évtizedes 

békepolitika után Spanyolország V. Károly uralkodása óta nem tapasztalt mértékben 

fordult a Német-római Császárság irányába, és volt jelen katonáival annak nemcsak 

nyugati, de déli és keleti területein is. 

 

1.1.3.2 A cseh felkeléstől az annus mirabilisig (1625) 

A spanyol rendszert megrázta 1618 májusa.
110

 Madridban néhány hónappal 

korábban kezdtek el behatóan foglalkozni azzal, mi legyen a hollandokkal megkötött 

tizenkét éves, hamarosan lejáró béke sorsa. A prágai események hírét Madridban 

hitetlenkedve fogadták. A császár követe, Franz Christoph Khevenhüller azonnal 

katonai és anyagi segítséget kért. A spanyol külpolitika irányítását a megelőző 

hónapokban vette át a hazatérő Baltasar de Zúñiga, Olivares gróf-herceg nagybátyja, aki 

1608 és 1617 között volt spanyol követ a császári udvarban, így minden más spanyol 

politikusnál jobban ismerte a közép-európai politikai és erőviszonyokat. Az 1622-ben 

elhunyt Zúñiga volt az, aki követsége idején a leghatározottabban érvelt amellett, hogy 

a spanyol királynak érdemes utódai számára megszereznie a cseh és a magyar 

koronát.
111

 

A spanyol Államtanács és III. Fülöp spanyol király végül egy észak-afrikai 

hadjárat ellenében döntött a segítségnyújtás mellett. Oñate bécsi állandó követ még 

korábban egy kisebb, az északkelet-itáliai Friuliban tartózkodó spanyol sereget a császár 

rendelkezésére bocsátott, hogy azzal a Ferdinánd főherceg megválasztására készülő 

magyar diétát a csehországi lázadást követő hetekben úgymond „megfélemlítse”. Ezt a 

sereget a prágai események hatására viszont Oñate megtartotta. Mindeközben a spanyol 
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  Az 1618 és 1620 közötti évekre: Brightwell 1979., 1982a és 1982b. 
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  Baltasar de Zúñiga Oñate grófot megelőzően volt állandó bécsi követ. Nézeteire az öröklés 

kérdésében: Sánchez 1994. 889–892. o. Az öröklésről és Zúñigáról bővebben ld. 1.2.3.1 fejezet (Pax 

Hispanica helyett Pax Austriaca). 
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diplomácia mindent megtett, hogy újra összekovácsolja az 1609-ben alapított Katolikus 

Ligát, amely a szétesés szélére került. A spanyol politika és diplomácia ígéretének, hogy 

a Spanyol Monarchia beavatkozik a Német-római Birodalom területén, döntő szerepe 

volt abban, hogy a katolikus fejedelmek végül elhatározták, hogy beavatkoznak Bécs 

oldalán. Madrid és Bécs mindeközben igyekezett segítséget kieszközölni a francia 

királytól és a pápától is, egyelőre sikertelenül. 

II. Mátyás császár 1619 márciusában meghalt, amelyet II. Ferdinánd 1619. 

augusztusi frankfurti megválasztásáig a Birodalomban interregnum követett. Az új 

uralkodó ezután (részben a spanyol követ rábeszélésére) igen egyenlőtlen megállapodást 

kötött Miksa bajor herceggel, hogy az utóbbi segítsen neki a cseh felkelők leverésében. 

Ez idő alatt a spanyol politika már megtette az előkészületeket a németországi 

beavatkozásra. A spanyol németalföldi hadseregből hét-, Itáliából pedig hatezer fős 

katonaságot indítottak útnak a Császárság belső területei felé. Ugyanebben az 

időszakban mérték fel egy esetleges Rajna-menti spanyol beavatkozás esélyeit is, 

amelyet elsősorban az elhunyt II. Mátyás császár testvére, Albert főherceg, Spanyol 

Németalföld kormányzója szorgalmazott. Folyt az anyagi eszközök felkutatása is, hogy 

az átcsoportosításokat és Ferdinánd császár segélyezését finanszírozni tudják. 

Ekkor alig másfél év volt hátra a hollandokkal kötött béke lejártáig. Albert 

főherceg az új cseh király, Frigyes pfalzi választófejedelem birtokának, a két részből 

(Alsó- és Felső-Pfalz) álló Rajnai Palatinátusnak az elfoglalásától több eredményt is 

remélt. Egyrészt II. Ferdinánd tehermentesítését, másrészt a hollandokkal szembeni 

mozgástér javulását, végül a császár segítségére siető és minden mozdulatát a spanyol 

hadsereg beavatkozásához kötő Bajor Miksa hátországának biztosítását. Végül az Alsó-

Pfalz feletti ellenőrzés átvételével és Elzász elfoglalásával újabb értékes terület került 

volna spanyol kézbe a Milánót Spanyol Németalfölddel összekötő stratégiai út mentén. 

1619 decemberében nyugtalanító hírek érkeztek Oñate gróftól Madridba. Párizs 

nem segített, miközben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613–1629) is támadásba 

lendült, Velence pedig szorosabbra fűzte kapcsolatait a hollandokkal. December végén 

újabb hír érkezett a spanyol udvarba. Bethlen csapataival Bécs alá érkezett, Oñate a 

postáját is nehezen tudta kijuttatni a városból. Ez is szerepet játszott abban, hogy az 

Államtanács 1619 utolsó napjaiban áldását adta a Palatinátus katonákkal való 

„elárasztására”. Szintén 1619 decemberében hangzott el Zúñiga beszéde a 

spanyolellenes nemzetközi „összesküvésről”, egy Amszterdam–Konstantinápoly-
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tengelyről, amelyben minden Habsburg-ellenes erőnek, így Bethlennek is megvolt a 

maga szerepe.
112

 

Az 1620. év diadalmenetnek bizonyult Madrid számára. Sikerült a cseh felkelést 

(többek között a szász választóval folytatott tárgyalások eredményeképpen) diplomáciai 

úton elszigetelni, megérkeztek az első pápai segélyek, és egy lázadást követően 1620 

nyarán váratlanul spanyol kézre került az itáliai területek és Tirol közötti összeköttetést 

biztosító Valtelina völgye. Augusztusban és szeptemberben a spanyol és bajor seregek 

megszállták Alsó- és Felső-Pfalzot, ezzel az Alpok kulcsfontosságú átjárója után a 

Rajna-mente egy újabb jelentős része spanyol felségterület lett. 

1620 júliusában Ferdinánd császárnak hatezer saját katonája volt, 13 ezer 

spanyol zsoldban állt, Bajor Miksa pedig 23 ezer embert küldött. A Katolikus Liga és a 

császári seregek 1620. november 8-án (a Spanyol Németalföldön nevelkedett és 

kiképzett) Karl Bonaventura de Longueval, Graf von Bucquoy és a vallon Johann Graf 

von Tilly vezényletével győzték le Fehérhegynél a cseh felkelőket és szövetségeseiket. 

A csatában döntő szerepe volt a vallon infanteríának és a nápolyi csapatoknak.
113

 

A vallon gyalogság tábormesterét (maestre de campo), Guillermo de Verdugót, 

a csata egyik hősét, aki a legértékesebb foglyot ejtette (nevezetesen Anhalti Keresztély 

fiát fogta el), később a magyar-morva határ őrzésével bízták meg.
114

 A spanyol rendszer 

egyes elemei közötti csapatmozgásokat számos alkalommal befolyásolta a 

magyarországi hadszíntér, például Bethlen Gábor fejedelem hadjáratai.
115

 A fehérhegyi 

győzelemnek nagy szerepe volt abban, hogy 1621 tavaszán a spanyolok folytatták a 

háborút a hollandokkal, ami egyúttal a harmincéves háború folytatását is jelentette.
116
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1979. 201. o. 
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A már említett Olivares gróf 1622-ben lett a spanyol államügyek első számú 

intézője. Hamarosan a hadszervezetet, a gazdaságot és az uralkodói udvar működését 

érintő reformintézkedéseket jelentett be, Madrid külpolitikájában pedig még az 

eddigieknél is jelentősebb szerepet kapott a Német-római Birodalom. A spanyol 

külpolitika hosszú évtizedek óta változatlan alapelvei (a katolicizmus védelme, az V. 

Károly által utódaira hagyott, jelentős németalföldi és francia területeket is magában 

foglaló európai államkonglomerátum integritásának megőrzése és az Indiákkal 

folytatott kereskedelem monopóliumának megőrzése) továbbra is a hollandok 

legyőzését és Németalföld visszahódítását, de legalább egy kedvező béke megkötését 

tették a Spanyol Monarchia legfontosabb célkitűzésévé (Célok – célkitűzések: javítani.). 

Megvalósulását és Hollandia megtörését Olivares az 1620-as évek közepétől egy, a 

német-római császár, a birodalmi katolikus fejedelmek és a spanyol király közötti, 

egyszerre védelmi és támadó jellegű szövetség létrehozásától várta. Intenzív kapcsolatot 

épített ki a bajor választófejedelemmel, a császári hadvezér Albrecht von 

Wallensteinnel, és újra szorosabbra fűzte a viszonyt a bécsi testvérággal.
117

 

Madrid érdekeinek érvényesítése során mindig törekedett a birodalmi 

jogszokások és törvények szigorú betartására. Ez megfigyelhető volt a harmincéves 

háború idején is, a prágai defenesztrációt követő közép-európai és Rajna-menti spanyol 

katonai beavatkozás során éppúgy, mint 1624-től kezdve, amikor a spanyol politika, 

élén Olivares gróf-herceggel, egy birodalmi, védelmi és támadó jellegű szövetség 

összekovácsolására tett kísérletet.
118

 

 

1.1.3.3 A Habsburg-Liga 

A német-római császárnak nyújtott folyamatos anyagi és katonai segítség és a 

Liga létrehozásának terve tehát következtek a spanyol állam külpolitikai és gazdasági 

érdekeiből.
119

 A Liga IV. Fülöp és államminiszterének reményei szerint térdre 

kényszeríthette volna a „lázadó” holland Egyesült Tartományokat. A Hollandiával 

folytatott nyolcvanéves háború (1568-1648) a spanyol államháztartás pénznyelője, 

befejezése a spanyol gazdasági hanyatlás megállításának előfeltétele volt. Az 1620-as 
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években egyre intenzívebbé vált a Madrid és Párizs közötti rivalizálás. Küszöbön állt a 

spanyol-francia háború kirobbanása
120

, és a spanyol Habsburgok a testvérág és a 

birodalmi fejedelmek támogatásában bíztak. A globális méretekben gondolkodó spanyol 

politikai elit számára a végső célkitűzéssé az vált, hogy az összeurópai háború 

végeztével egy olyan pax austriaca jöjjön létre, amely révén megmarad a Habsburg-ház 

európai hegemóniája. Így föllélegeznének a Spanyol Monarchia területei, és mód nyílna 

az adóterhek könnyítésére, az átfogó reformelképzelések megvalósítására. 

A Liga terve, amelynek középpontjában Olivares gróf-herceg külpolitikai 

koncepciójának sarokpontja, az Ausztriai Ház két ágának védelmi és támadó jellegű 

szövetsége állt, az évek során jelentős változásokon ment keresztül. A lehetséges 

résztvevők köre folyamatosan változott, elvben beléphettek lutheránus és itáliai 

fejedelmek, ideértve a pápát, és Lengyelország is. A tárgyalások ritkán jutottak el a 

megvalósulás küszöbére. Madridnak újra és újra be kellett látnia, hogy a diplomáciai 

erőfeszítések és a nekik nyújtott anyagi segélyek ellenére a legerősebb német államok 

és hadvezéreik nem fogják kockáztatni a Birodalmon belüli helyzetüket a spanyol célok 

megvalósítása érdekében. Bajorország, a Katolikus Liga, II. Ferdinánd és Wallenstein 

érdekei nehezen voltak összeegyeztethetők. Több alkalommal előfordult, hogy a császár 

segíteni akart, de nem voltak meg hozzá a szükséges eszközei: vagy pénze, vagy 

Wallenstein hozzájárulása, vagy Bajorország és a Katolikus Liga támogatása. 

A szövetség létrejötte ugyan mindig a távoli jövőben lebegett, de egy nagyobb 

császári segítség mindvégig napirenden volt. 1628-ban és 1629-ben jó alkalom 

kínálkozott arra, hogy Madrid egy, az 1609. évihez hasonló (akkor 12 évre szóló) 

fegyverszünetet vagy békét kössön a hollandokkal. A gróf-herceg több esetben azért 

halasztotta el a tárgyalások felgyorsítását, mert abban bízott, hogy a birodalmi hadsereg 

németalföldi beavatkozása a küszöbön áll. 

Az 1625-ös „csodaévet”
121

 követően az évtized végén a Spanyol Monarchiát 

sorozatban érték a traumák. 1628 októberében elesett La Rochelle, ezzel véget ért a 

hugenotta ellenállás Franciaországban. XIII. Lajos fegyveres erőinek jelentős része 

felszabadult. Ugyanebben az évben egy holland flotta elfogta ez egyik spanyol 

ezüstflottát, ami több millió dukát veszteséget jelentett a kincstárnak. A németalföldi 

helyzet is romlott, és Spanyolország defenzívára, a mantovai és monferratói konfliktus 
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kitörésével rövidesen háromfrontos háborúra (Itália, Németalföld, az Újvilág) 

kényszerült. Madrid helyzetét súlyosbította, hogy bár Wallenstein sikeresen befejezte a 

dán háborút, a császári sikereket követően, 1629-ben kiadott Restitúciós Ediktum 

hatástalan maradt. Egy évre rá a birodalmi választók II. Ferdinándot Wallenstein 

távozására és hadserege létszámának csökkentésére kényszerítették. 

A valido kitartott a távlati tervek mellett. A spanyol király és a császár 

egymásrautaltságát hangsúlyozta, és jól látta, hogy a hadiszerencse bármikor 

megváltoztathatja a Liga létrejöttében kulcsszerepet játszó II. Ferdinánd hozzáállását. 

Gusztáv Adolf és seregének megjelenése a Birodalomban 1630 nyarán a legrosszabb 

forgatókönyv volt, amit a Habsburg-ház európai központjaiban el tudtak képzelni. Ezen 

az 1630. novemberben megkötött spanyol-angol béke ténye sem változtatott. A svéd 

király betörése ugyanakkor 1631 végére felgyorsította a Liga-tárgyalások folyamatát. 

Az Ausztriai Ház 16-17. századi története alig érthető meg a spanyol-osztrák 

érdekellentétek és testvérviszályok ismerete nélkül. Az V. Károly korabeli 

szembenállás,
122

 a Spanyolország németalföldi politikájával kapcsolatos 

nézeteltérések,
123

 a töröksegély kérdése,
124

 a spanyol-németalföldi hadsereg birodalmi 

betörései vagy IV. Fülöpnek a cseh és magyar koronára 1612 után támasztott igénye
125

 

világosan megmutatták, hogy az egymástól 2000 kilométerre fekvő Madrid és Bécs 

érdekeit szinte lehetetlen volt összeurópai szinten összehangolni. A két önálló államot 

ugyanakkor a rokonság és a vallási érdekek, továbbá az anyagi erőforrások és a 

dinasztia területeinek szétszórtsága egymásra utalták. 

A két Habsburg Monarchia között Alsó-Pfalz ügyén és a Rajna-menti 

választófejedelemségek nemzetközi politikáján kívül
126

 két jelentős konfliktusforrás 

alakult ki az 1620-as és 1630-as évek fordulóján. Az egyik a mantovai és monferratói 

konfliktus, a másik Ferdinánd magyar király jövendőbelijének, IV. Fülöp testvérének, 

Máriának újra és újra elhalasztott bécsi útja volt. 

1627 decemberében II. Vincenzóval kihalt a Gonzagák nemzetségének férfiága, 

és ezzel megkezdődött a mantovai örökségért (a mantovai hercegségért és a monferratói 
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őrgrófságért) vívott harc.
127

 Az 1631-ig elhúzódó konfliktus
128

 rémálomnak bizonyult 

Madrid számára és hozzájárult a Habsburgok spanyol és osztrák ága közötti 

bizalmatlanság és a bécsi politikai megosztottság elmélyüléséhez.
129

 Olivares 

tehetetlennek érezte magát: Spanyolország mintegy 10 millió dukátot költött el Észak-

Itáliában, de semmit sem kapott érte cserébe, és Madridot súlyos presztízsveszteség érte. 

A spanyol diplomáciának döntő befolyása volt Bécsben külpolitikai kérdésekben, ezért 

Madridban nehezen emésztették meg, hogy II. Ferdinánd a birodalmi helyzet stabilitása 

érdekében a konfliktus mielőbbi, a spanyol érdekeket figyelmen kívül hagyó lezárására 

törekedett. A franciákkal való tárgyalások során Bécs több olyan hibát vétett, amelyek 

miatt a szerződések módosítása vált szükségessé.
130

 

Az ellentéteket tovább élezte a magyar királyné bécsi útjának elhúzódása. 1629 

áprilisában kötötték meg a Ferdinánd és Mária közötti házassági szerződést, az infánsnő 

azonban csak 1631-ben érkezett meg Bécsbe. A késések elmérgesedő hangvételű 

diplomáciai levélváltást eredményeztek. A birodalmi és az észak-itáliai politikai helyzet 

is hozzájárult ahhoz, hogy a két Habsburg-ág háborúval fenyegette meg egymást. 
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1.1.3.4 Pázmány Péter esztergomi érsek római követsége és a Borja-protestáció 

Ezzel egyidőben a két ág Rómában igyekezett egységesen fellépni.
131

 IV. Fülöp 

1629 szeptemberében arra kérte II. Ferdinándot, hogy a Habsburg-párt megerősítése 

céljából küldjön bíborosokat Rómába; Spanyolországból is többen útnak indulnak.
132

 

Az itáliai politikai helyzettel, közelebbről nem indokolt elképzelésre Ferdinánd elutasító 

választ adott. Számba jöhető bíborosai, Khlesl, Dietrichstein és Harrach különböző 

okok miatt, de nem tudtak Rómába utazni.
133

 Pázmányt nem említi egyik levél sem, 

ellenben a néhány hónappal később, 1630. február 1-én Tursi hercegének
134

 írt 

követutasítás már igen. Ebben Fülöp kifejezetten és egyértelműen arra utasította Tursit, 

hogy az esztergomi bíboros-érsek és Harrach bíboros mielőbbi Rómába küldését érje el 

a császárnál.
135

 Mi történt 1629 szeptembere és 1630 februárja között azon kívül, hogy 

Pázmányt bíborossá kreálták? 

Az esztergomi érsek nevét többször említik a Bécsben rendkívüli követi 

megbízással eljáró diplomaták. Antonio Ataíde, Castro gróf
136

 1629. augusztus 29-én 

Bécsben kelt, a spanyol évdíjhátralékokról tett jelentésében az esztergomi érseket 

intelligens és jó megítélésű emberként jellemzi, „ő az, aki a legjobban érzi annak [az 

évdíjnak] a hiányát, amivel neki tartoznak”. A császár tiszteli őt, és neki [Castro 

grófnak] is úgy tetszik, hogy ki kellene [Pázmánynak] fizetni [amivel tartoznak]”.
137

 

1629. október 24-én Bécsből kelt levelében Castro gróf a „németországi” 

bíborosokat jellemzi. Említi, hogy 1629. szeptember 17-én kelt IV. Fülöp hozzá intézett 

levele, amelyben arra utasította, hogy puhatolózzék a birodalmi bíborosok Rómába 
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gróffal együtt a spanyol Korona alá tartozó Portugália kormányzójává nevezték ki (1631-1633). Az 

életére vonatkozó források szétszóródtak. A londoni King’s College Castro gróf több kéziratát őrzi. 

Tájékoztatásuk szerint a gróf bécsi követségére vonatkozó források nincsenek köztük. 
137

 AGS Estado, Legajo 2510, fol. 81r.  
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küldésének lehetőségéről.
138

 A kérdésről Eggenberg herceggel, a Titkos Tanács 

elnökével beszélt először, aki „először nagyon készségesnek” mutatkozott. Később 

azonban előadta, hogy Németországban nincs több, csak három bíboros: Cliserio 

(Khlesl), Dietrichstein és Harrach. Khlesl, Bécs püspöke, öreg, véleményeiben merev és 

kevéssé kedvelt, Mátyás császár alatt börtönbe is került. Dietrichstein igen elfoglalt az 

uralkodók szolgálatában, éppen most készül Genovába Mária magyar királyné 

fogadására. Harrach bíboros Prága érseke, Harrach grófnak, Eggenberg vejének 

testvére; testvére Wallenstein felesége; másik testvére Wallenstein örökösével kötött 

házasságot. Ő Eggenberg szerint túl fiatal és kevéssé tehetséges. Castro gróf 1629. 

november 15-én kelt levelében azt írta, hogy „a császár válaszol Felségednek arra a 

levelére, amelyben bíborosok Rómába küldését kérte, és jóllehet a császár különböző 

akadályokat sorol, az igazi okok valójában azok, amelyeket megírtam Felségednek 

október 24-én”.
139

  

A birodalmi bíborosokról ekkor adott kedvezőtlen híradás nem szolgálhatott 

Olivares és a spanyol Államtanács tagjainak megelégedésére. Joggal valószínűsíthető, 

hogy a madridi udvar jelentős várakozással és feszült figyelemmel tekintett az 1629 

novemberében kreált bíborosok személyére és Castro gróf Pázmányról adott 

jellemzésére. 

A Pázmánynak 1632. február 14-én kelt, a szövetség római bemutatására és a 

majdani tárgyalásokra vonatkozó kiadatlan követutasítás fogalmazványa a bécsi Haus-, 

Hof- und Staatsarchiv spanyol diplomáciai iratai között található.
140

 Ugyanezen a napon 

írta alá II. Ferdinánd az Olivares gróf-herceg által sürgetett szövetség tervezetét.
141

 

Ekkorra fonódott össze a két diplomáciai szál: Pázmány kiküldetésének Madridban 
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 Die Habsburger-Liga No. 15. 235-236. o. 
139

  AGS Estado, Legajo 2510, fol. 86r. Ezt a levelet Günter nem adta ki. Castro 1629. november 15-

én több levelet írt IV. Fülöpnek, ezek egyike szerepel Günternél: Die Habsburger-Liga No. 19. 241-242. 

o. 
140

  ÖStA, HHStA, Staatenabteilung, Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kart. 22., Map. 422., 

fol. 1-4. Fraknói Vilmos az utasítás címéül annak kezdő szavait adta meg (Instruction specialis […] quid 

Rmam Pat. Vestram cum S. S. in negotio certae confoederationis agere et pertractare velimus). Ld. 

Fraknói 1871. 728. o. 2. jegyzet. A 4. folió versóján ugyanakkor rövid összefoglalás szerepel, amely 

egyértelművé teszi az irat tárgyát: Instructio specialis pro Cardinale Pazmanny … novi foederis cum 

Rege Hispaniarum … negociari debeat. 
141

  Proiectum Foederis pro conservatione Sacri Romani Imperii et Confoederatorum. Szövege: 

Legatio Romana, i. m. No. XX. 42-47. A svéd király betörését hangsúlyosan említő szöveg szerint a hat 

évre szóló, nyitott Liga feje és a szövetségi hadsereg vezetője a császár. Ő és a spanyol király 

meghatározott számú gyalogos és lovas katonát bocsát a Liga rendelkezésére: II. Ferdinánd legalább 30 

ezer gyalogost és 8 ezer lovast, IV. Fülöp 21 ezer gyalogost és 5 ezer lovast.  
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legkésőbb 1630 első heteiben felmerült terve és az Olivares-féle Liga létrejöttéről szóló 

tárgyalások.
142

 

A szövetségtervezet császár általi aláírását megelőző két évről a szerző ismerete 

szerint rendkívül kevés forrás maradt fenn. A bécsi Liga-tárgyalásokért 1630-tól kezdve 

spanyol részről Bruneau
143

 és Cadereyta márki
144

 voltak a felelősék, de az egyéb okból 

Bécsbe küldött követek feladatai között is központi szerepet kapott a szövetség 

előmozdításának ügye. A diplomaták bécsi jelenléte az osztrák és spanyol állami és a 

belgiumi királyi levéltárakban őrzött források alapján nyomon követhető.
145

 A 

tárgyalások a bajor-francia szövetség megkötése után és Gusztáv Adolfnak a Katolikus 

Liga felett aratott breitenfeldi győzelmét (1631. szeptember 17.) követően gyorsultak fel, 

ezek ugyanis jelentősen meggyengítették a franciapárti és az Ausztriai Ház politikájával 

szembenálló birodalmi erőket.
146

 

A szerző az 1631. végi és 1632. eleji tárgyalásokról sem találtak releváns forrást 

Pázmány személyére vonatkozóan. IV. Fülöp egyik levele említi Cadereyta márki 

beszámolóját a Liga megkötésének okairól és körülményeiról, ezt az iratot azonban nem 

sikerült fellelni.
147

 A spanyol diplomáciai törekvések középpontjában ekkor több nagy 

horderejű kérdés állt. Madrid mielőbb rá akarta bírni a császárt arra, hogy vonja vissza a 

Restitúciós Ediktumot, és ezzel párhuzamosan igyekezett megnyerni az Ausztriai 

Háznak a szász választót. Számos katolikus birodalmi fejedelem semleges álláspontot 

foglalt el Hollandiának a Szent Római Birodalmon belüli jogi és politikai pozíciójára 
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  Nem zárható ki, hogy már korábban összekapcsolódtak. Ld. Olivares Castro grófjának 1629 

márciusában írt levelét, melyben kifejtette, hogy egy támadó és védelmi jellegű birodalmi Liga 

létrehozására van szükség. Die Habsburger-Liga No. 7. 223. o. A Tursi hercegének szóló másik 

követutasítás (1630. március 14.) rendkívül részletes utasításokat tartalmaz a Liga-tárgyalásokra 

vonatkozóan. Correspondencia de Saavedra Fajardo Apéndice 8. 359-369. o. 
143

  Jacques Bruneau (1569-1634), a Lille-i számvevőszék elnöke, 1630-tól a spanyol király 

rezidense a Birodalom területén, a magyar királyné titkára és tanácsosa. 
144

  Lope Díez de Armendáriz (1575-1639), Cadereyta márki, a spanyol Haditanács tagja, korábban 

az Indiák flottájának a parancsnoka. A Quitóban született tengerész és diplomata 1635-ben Új-

Spanyolország első kreol származású alkirálya lett.  
145

  A simancasi és a bécsi levéltár itt említett anyagán kívül: ÖStA, HHStA, Belgien, Belgische 

Korrespondenz, Schachtel 17. (II. Ferdinánd levelei Izabellának és Ferdinánd bíboros-infánsnak, IV. 

Fülöp öccsének, 1630. VIII. – 1633. VIII.), passim.; Schachtel 40. (A spanyol németalföldi kormányzók 

levelei a császárnak, Tome V. 1630. I. - 1633. XI. 14.), passim. Ld. még a brüsszeli Királyi Levéltár 

anyagát: AGR SEA, 485-486. (Általános levelezés, 1629-1630., ill. 1630-1631.), passim; ill. 530. (A 

német ügyekkel foglalkozó titkár, Jean Huart levelezése más németalföldi és spanyol állami 

hivatalnokokkal), passim. 
146

  Vö.: Die Habsburger-Liga 60-113 o. A breitenfeldi csata utáni bécsi pánikhangulatra, a 

Wallensteinnel folytatott tárgyalásokra és Spanyolország pénzügyi segítségnyújtásának tervére: Suvanto 

1963. 97-107. o, 122-137. o. A Liga aláírását megelőző egy év tárgyalásait összefoglalja: Ernst 1991. 42-

44. o. 
147

  IV. Fülöp Bruneau-nak. Barcelona, 1632. május 12. Die Habsburger-Liga No. 73. 336. o. 
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vonatkozóan. Madrid ezen is igyekezett változtatni. A Liga szövege azonban nem 

nyerte el a madridi udvar tetszését, és IV. Fülöp nem ratifikálta azt.
148

 

Mindeközben a római spanyol politika is megpróbált nyomást gyakorolni a 

pápai udvarra. 1632. március 8-án a titkos konzisztóriumon szót kért Borja bíboros, 

Spanyolország kardinálisprotektora.
149

 Felszólalását szokványos módon kezdte: két üres 

püspöki szék betöltésének ügyében tett előterjesztést. E tárgy végeztével azonban 

beszédének hangneme és témája merőben más irányt vett: a bíboros egy VIII. Orbán 

pápához címzett latin nyelvű dokumentumot olvasott fel. Szavai vibráló feszültséggel 

jelenítették meg Germania katolikusai visszafordíthatatlan vereségének veszélyét, az 

előretörő svéd seregek invázióját, a Gusztáv Adolf által fenntartott protestáns 

szövetséget, amit csak az összes katolikus hatalom együttes fegyveres ereje állíthat meg 

a pápa elkötelezett lelki és anyagi segítségével. A segítségkérés megfogalmazása 

voltaképp szemrehányás volt a pápa közömbössége miatt, aki a küszöbön álló sürgető 

veszély ellenére még mindig tétlennek és hezitálónak tűnt. Ahogy a bíboros beszédében 

az „adhuc Sanctitas Vestra cunctatur […]” kezdetű részhez ért, a pápa elhallgatásra 

szólította fel, és kérdést intézett hozzá arra vonatkozólag, hogy bíborosi vagy követi 

tisztében szól-e hozzá.
150

 A kérdésnek utóbb Pázmány követsége idején is különös 

jelentősége lett. Borja bíboros felszólalása hangos és éles szóváltásba torkollott. A 

protestációt figyelemreméltó reakció követte, amelynek során markáns politikai 

erővonalak rajzolódtak ki. Vehemens állásfoglalásokra került sor, köztük a pápa 

idősebb testvére, Antonio Barberini bíboros részéről. A közjáték az irat VIII. Orbánnak 

való átnyújtásával végződött. Az eset nem váratlanul rögtönzött akció volt, sem pedig 

egy ügyetlen és megfontolatlan diplomáciai lépés. Sokkal inkább tekinthető ez a 

Habsburgok és a pápa között megromlott kapcsolatok következményének. 

Az 1632. tavaszi római eseményeket taglaló historiográfia több esetben 

feltűnően hasonló kontextusba helyezve tárgyalja a spanyol kardinális fellépését és 

Pázmány követségét. Borja bíboros tiltakozásának politikai hátterét újabban Visceglia 

elemezte széles forrásbázisra támaszkodó tanulmányában. A rövid időkülönbségen 

kívül már önmagában is figyelemreméltó az Ausztriai Ház két bíborosának szerepe, 

fellépésük együttes vizsgálata azonban új megvilágításba helyezheti Pázmány útját is.  
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  Bővebben ld. 3.1.1. fejezet (Követjelentések). 
149

   Don Gaspar de Borja y Velasco (1580-1645), Madrid állandó római követe, 

kardinálisprotektora. 1620-ben néhány hónapig nápolyi alkirály, Spanyolországba való visszatérése után 

toledói és sevillai érsek 
150

  Vö. Fraknói 1872. III. 11-12. o. 
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Borja bíboros tiltakozása nem tekinthető pusztán egy határozott diplomáciai 

gesztusnak; a IV. Fülöptől kapott utasításnak megfelelően a pápaság európai 

politikájának megváltoztatását volt hivatva elérni. A mantovai és monferratói konfliktus 

lezárásának évében a bajor-francia közeledés és szövetség és annak pápai támogatása 

minden konkrét lehetőségét meghiúsította egy egységes, protestánsellenes katolikus 

front kialakulásának. Gusztáv Adolf betörése és sikerei,  a breitenfeldi győzelem 

azonban változást hoztak, és a bajor állam és az osztrák örökös tartományok is 

veszélybe kerültek. Ebben a politikai helyzetben került sor Borja bíboros tiltakozására. 

A spanyol kardinálisnak 1631. december 19-én küldött 5 pontos utasítás a breitenfeldi 

vereség hatása alatt, annak mintegy következményeként fogalmazódott. 

A csatára kifejezett utalás van a dokumentum elején (1. pont.) Azt Madridban 

nemcsak katonai vereségként értékelték, hanem egy olyan politikai változás kezdetének, 

amely Gusztáv Adolfot Németország császárává tehetné (2. pont). Különleges 

beavatkozásokat láttak szükségesnek, hogy megakadályozzák a további, súlyos 

következményekkel járó vereséget, amely Itáliát és a Szentszéket is érintheti (3 pont). 

Minden anyagi és katonai erőfeszítést meg kellett tennie az Ausztriai Háznak és a 

katolikus német fejedelmeknek, de a pápának is. Az utasítás konkrét és egyértelmű volt: 

a bíborosnak a pápa hozzájárulását és intézkedését kellett kérnie, hogy a spanyol korona 

országaiból befolyó annáták egy részét, és egyéb anyagi hozzájárulásokat is a lehető 

legrövidebb időn belül rendelkezésre bocsásson: méghozzá „nem a rendes (szokványos) 

úton, hanem Őszentsége azonnali és különleges intézkedésére” (4. pont). Amennyiben a 

követ [Borja bíboros] összes próbálkozása hiábavalónak bizonyulna, egy tiltakozás 

keretében kell a pápának elmondania, hogy tétlensége milyen veszélyekkel járhat. Az 

utasítás végén (5. pont) határozott felszólítás szerepel, amely arra utasította, hogy 

hangot is adjon az esetleges tiltakozásnak, és ha kell, félreérthetetlen határozottsággal 

adja ezt Őszentsége tudtára. 

Visceglia a történeti problémát abban a kérdésben látja, hogy miként lehet, hogy 

ezt az incidenst egy összeesküvésnek tekintették, a bíboros tiltakozását egy erőszakos és 

titkos politikai akcióként értékelték? A feltárt források alapján a korabeli spanyol 

politika kétértelmű megnyilatkozásokat tett: egyfelől alapvetően egyetértettek Borja 

bíboros fellépésével, másrészről politikai és taktikai megfontolásokból nyilvánosan 

túlzásnak minősítették, részben a kardinális „magánakciójaként” feltüntetve a 

tiltakozást. Madridból azonban jelezni akartak Rómának abban a tekintetben, hogy 
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„Spanyolország nem lehet a katolicizmus állandó oszlopa a pápa segítsége nélkül”. 

Attól függetlenül, hogy Borja fellépése „része” vagy „jele” volt-e egy nagyobb VIII. 

Orbán-ellenes spanyol összeesküvésnek, azt utólag elrettentő erővel lehetett használni. 

A spanyol diplomácia technikái és „eszköztára” Visceglia szerint régóta ismertek voltak 

Róma számára. 

Pázmány személyében „a tiltakozásban résztvevő spanyol vagy spanyolbarát 

bíborosok csoportja jelentős segítséget kapott.” Pázmány küldetése megerősítette VIII. 

Orbánt abban a meggyőződésében, hogy Borja politikai „támadása” és a „bonyolult 

hálózatok szövevénye”, amely a háttérben meghúzódni látszott, súlyosan érinti a 

Szentszéket, megnehezítve a felelősök megbüntetését. Az ügyben a pápa és a 

bíborosnepos gyorsan és elővigyázatosan cselekedtek, kerülve azt, hogy nyíltan 

összeesküvésről beszéljenek. Hallgattak a politikai konfliktusról, amely a Szentszék és 

Spanyolország között fennállt. A „lázadó” bíborosokat „gyenge pontjaikon” támadták, 

így például a rezidenciakötelezettség betartására kényszerítették a római spanyol párt 

több tagját. 

 

1.1.3.5 Nördlingentől Vesztfáliáig 

A spanyol seregek utolsó nagy európai győzelme, az 1634. szeptember 6-i 

nördlingeni csata
151

 után Ferdinánd bíboros-infáns, IV. Fülöp öccse a csata színhelyéről 

sikeresen megérkezett Brüsszelbe és átvette a spanyol németalföldi kormányzóságot.
152

 

Ezzel a Spanyol Monarchia európai dominanciájának és az Ausztriai Ház két ága 

közötti együttműködés utolsó látványos évei következtek. 

A már a franciák elleni háborúra készülő Madrid 1634. október 31-én kötött 

titkos szerződést a császárral.
153

 Ebben II. Ferdinánd megígérte, hogy hadat üzen a 

franciák és a hollandok ellen. Az 1635. május 30-án a protestáns szász 

választófejedelemmel aláírt béke előkészületei miatt a császár ezt nem tette meg. IV. 

Fülöp bécsi állandó és rendkívüli követe, Castañeda márki és Oñate gróf ezután 
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  A svéd–protestáns sereggel szembenálló 33 ezer fős katolikus seregben 15 ezres volt a spanyol, 

12 ezres a császári, 6 ezres a bajor haderő. Guthrie 2001. 259–280. o. Vö. még Bérenger 1990. 306. o., 

783. o. és Elliott 2004. 534. o. Az európai történetírásban visszatérő vélemény, hogy miként 1620-ban, 

ismét a spanyol fegyverek ereje és a spanyol diplomácia mentette meg a német-római császárt a politikai 

„eljelentéktelenedéstől” és a (IV. Fülöp által is szorgalmazott) prágai béke hosszabb távon birodalmi 

helyzetének stabilizálódását eredményezte. Ld. pl. Bérenger 1990. 306–307. o. 
152

  Ferdinánd bíboros-infáns haláláig, 1641-ig viselte a kormányzóságot. 
153

  A spanyol király és a császár közötti tárgyalásokra: Ernst 1988. és 1991. 
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szerződés nélkül próbálták meg rábírni a katonai segítségnyújtásra Ferdinándot, akinek 

rendkívül intenzív pénzbeli segélyezése kezdődött. 

1635-től valószínűleg több éven keresztül egymillió forint fölé növekedtek a 

bécsi spanyol követség éves hadi kiadásai. Egyrészt közvetlenül toboroztak a Birodalom 

és a Monarchia területén, a katonák spanyol zsoldban harcoltak tovább. Másrészt 

csapatok finanszírozását vettek át a császári seregtől, azaz Spanyolország a toborzási 

költségeket fizette. Végül, közvetlen pénzbeli segélyezés is történt, szerződésben 

meghatározva, hogy mire lehet az összegeket felhasználni. Ezenkívül jelentős 

összegeket költöttek az 1636. évi frankfurti német-római királyválasztásra, a 

választófejedelmek támogatásának biztosítására. Több esetben éles ellentétek alakultak 

ki amiatt, mert a császár és tanácsosai (a spanyolok vádja szerint) az átutalt pénzek 

ellenében nem teljesítették azt, amit ígértek.
154

 Nem véletlen, hogy 1636 februárjában a 

Titkos Tanács egyik ülését a spanyol követ bécsi házában tartották.
155

 

Feltárásra vár, milyen nagyságrendben kerültek Magyar Királyságbeli („horvát” 

és magyar
156

) könnyűlovas alakulatok spanyol pénzen a császári seregbe, azokat mely 

hadszíntereken vetették be és (a lengyelekkel, kozákokkal együtt) mi volt a szerepük a 

spanyol katonai stratégiai gondolkodásban, és minderről mit tudtak a magyar toborzók 

és tisztek.
157

 A szórt adatokból arra lehet következtetni, hogy több ezren lehettek azok a 

magyarországi és a korabeli spanyolsággal (h)ungaro szóval leírt katonák, akik a fent 

említett három kategória közül az utóbbi kettőben átutalt spanyol pénzek révén jutottak 

a császári seregbe,
158

 és Madridban szerepet szántak nekik az 1636-ra tervezett 

franciaellenes hadjáratban.
159

 

A Spanyol Monarchia erőfeszítései ellenére az összehangolt, a Burgund Grófság 

és Spanyol Németalföld területéről kiinduló, a Madrid által a tengeren is támogatott 
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  Ferdinándnak szüksége volt készpénzre, és tartózkodott attól, hogy lehűtse Olivares reményeit. 

Ernst 1988. 301. o. 
155

  Ifj. Hiller 1990.  5. o. 
156

  „A korabeli források a toborzott könnyűlovas alakulatokat gyakran egyszerűen horvátoknak 

nevezték.” Czigány 2004. 79. o., vö. még Ballagi 1882. és Bauer 1941. 
157

  Vö. Monostori 2008a 52–53. o. 
158

  1635-ben három alkalommal, összesen 60 ezer forintot adott a spanyol király rendkívüli követe 

(Oñate gróf) három ezer magyar (lovas)katona (Soldados Ungaros) fogadására. ÖStA, HHStA, 

Staatenabteilung, Spanien, Varia, Karton 7a („Descargo y Datta del dinero de su Magestad que yo, 

Baltasar Walderode he gastado en cosas de su real servicio por ordenes del Excelentísimo Señor Conde 

de Oñate Embajador Extraordinario de su dicha Magestad en Alemania, desde el 20 del mes de Agosto 

1634. hasta fin del año de 1635.” fol. 20r–49r.), passim. 
159

  1635-ben a segély részeként 430 ezer forintot kapott a császár, és szerződésben kellett 

köteleznie magát arra, hogy a pénz egy részéből toborzott kozákokat és „horvátokat” beveti Franciaország 

ellen. 
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spanyol–császári támadás azonban elmaradt. Ferdinánd a prágai béke bizonytalannak 

ítélt következményei miatt nem szánta el magát a testvérág feltétel nélküli segítésére. 

Matthias Gallas császári hadvezér csapatai csak 1636 szeptemberében jelentek meg a 

Burgund Grófságban, a bíboros-infánsnak egyedül kellett hadjáratot indítania.  

Ez kezdetben igen sikeresnek bizonyult, a Párizstól 150 kilométerre fekvő 

Corbie 1636. augusztus 15-i bevétele után Franciaország igen nehéz helyzetbe került és 

Jean de Werth császári lovastábornok seregében magyarországi katonák is eljutottak 

Párizs határába.
160

 Richelieu bíborosnak azonban sikerült megőriznie hatalmát, és a 

növekvő és egyre tapasztaltabb hadsereg egyre több alkalommal tudott felülkerekedni 

vetélytársán. A kiegyenlített küzdelemben a Francia Királyság egyre több alkalommal 

vette át a kezdeményezést. 1643-ban egy Spanyol Németalföldről kiinduló spanyol 

ellentámadás kudarcba fulladt és a francia csapatok Rocroi-nál jelentős vereséget 

mértek a spanyol gyalogságra. 

A harmincéves háborút lezáró lényegi, elhúzódó béketárgyalások 1645-ben 

kezdődtek. (Hiller István: Pax Optima Rerum. Portré és imázs c. 

tanulmánygyűjtemény.)
161

 1648-ban a Vesztfáliában tárgyaló öt nagyhatalom (a német-

római császár, Franciaország, a holland Egyesült Tartományok, Spanyolország és 

Svédország) a birodalmi rendek és más európai fejedelmek közreműködésével a 

közöttük zajló négy konfliktusból (a szembenálló felek a császár és Franciaország, a 

császár és Svédország, Spanyolország és a holland Egyesült Tartományok, 

Spanyolország és Franciaország) közül (utóbbi kivételével) hármat lezárt. Münsterben 

1648. január 30-án írták alá a spanyol–holland, október 24-én a császár és a francia 

király közötti békét, ugyanezen a napon Osnabrückben a császár és a svéd királynő 

közöttit, utóbbi kettőben a birodalmi rendek egy része is belefoglaltatott.
162

 

A vesztfáliai békék csak a Német-római Császárság területén hoztak tartós 

nyugalmat. Az Ausztriai Ház két ágának egymástól való újbóli eltávolodását mutatja, 

hogy a tárgyalások során nem követtek közös stratégiát. Bár a császár többnyire 

igyekezett alkalmazkodni a Katolikus Király igényeihez,
163

 a békeszerződésben végül 

megtiltották neki, hogy a folytatódó francia–spanyol háborúban akár mint császár, akár 
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  Vö. Várkonyi 1993., Lesaffer 1994. 163–174., o., Kropf 1897. 434. o., Bérenger 1990. 311. o. 
161

  A 3,2 millió birodalmi tallér összköltséggel járó konferencia során fél-fél millió tallért költöttek 

el a franciák és a spanyolok, negyed milliót a császár, a hollandok és a svédek. Parker 1988b. 188. o. 
162

  Repgen 1998. A holland–spanyol béketárgyalásokra: Israel 1982. 347–374. o. 
163

  Parker 1988b 274. o. 15. jegyz. 



49 
 

mint osztrák főherceg, katonákkal vagy pénzzel segítse a testvérágat.
164

 Ezzel az egyik 

legfontosabb francia háborús cél (a két Habsburg-ág szétválasztása) teljesült. A 

császárnak nem volt más választása, mert a birodalmi rendek azzal fenyegették, hogy a 

békét nélküle írják alá, ezzel III. Ferdinánd a császári címet kockáztatta volna. A 

svédekkel kötött szerződésbe azonban belefoglalták a spanyol királyt, mint a császár 

első számú szövetségesét. 

A IV. Fülöp és XIV. Lajos (1643–1715) közötti háborút lezáró béke szövege 

1648-ra (kisebb jelentőségű pontoktól eltekintve) elkészült. Az aláírása azonban 

elmaradt, mert mindkét fél bízott abban, hogy rövidesen sikerül felülkerekednie a 

másikon. A franciák többek között a két Habsburg-ág szétválasztása, a spanyol 

birodalom erővesztése miatt reménykedtek ebben. 1648-ban azonban úgy tűnt, hogy 

Madrid van jobb helyzetben: az 1638-ban született XIV. Lajos ekkor még gyerek volt, 

Franciaország 1648 júliusában államcsődöt jelentett, augusztusban pedig a Fronde-

lázadás (1648–1653) előszele emelt barikádokat Párizs utcáin. A polgárháború 

kitörésében jelentős szerepe volt az elégedetlenségnek, hogy Richelieu utódja, Mazarin 

bíboros nem kötött békét a spanyolokkal.
165

 

Nem érdektelen megemlíteni, hogy a Habsburg Monarchiába tagozódó Magyar 

Királyság egyes politikusai a béketárgyalások időszakában együttműködtek a bécsi 

spanyol diplomatákkal. Lippay György esztergomi érsek és mások adhattak át olyan, a 

konstantinápolyi francia követ és a harmincéves háborúba utóbb szintén bekapcsolódott 

erdélyi fejedelem, I. Rákóczi György közötti levélváltásból származó iratokat az állandó 

követnek, amelyeket azután a vesztfáliai tárgyalások előkészítő szakaszában a spanyol 

delegációt vezető Diego Saavedra Fajardo használt fel egy politikai pamfletjében, 

amelyet utóbb Brüsszelbe küldött.
166
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  Nevezetesen a francia király és a császár közti békében: Instrumenta Pacis Westphalicae, 

Instrumentum Pacis Caesareo-Gallicum Monasteriense. 3. és 4. paragrafus (83–84. o.) 
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  Sonnino 1998. 232. o. 
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  Monostori 2008b. 
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1.2 POLITIKAELMÉLET ÉS A KÜLPOLITIKA GYAKORLATA A 17. SZÁZAD ELSŐ 

FELÉBEN 

1.2.1 Állameszme és politikai gondolkodás 

Saavedra Fajardo írásaiban kevés reflexió található a spanyolországi 

nemességről,
167

 a spanyol egyházról vagy az összetett spanyol állam integráns részeinek 

belső, adminisztratív, államigazgatási szerveződéséről
168

 mint önálló témakörökről. 

Ezek a kérdések bizonyosan keveset foglalkoztatták és nemcsak azért, mert munkaköre 

nem tette lehetővé számára az explicit kritikát. Számos szöveghely világosan 

megmutatja, hogy Don Diego kifejezetten jó véleménnyel volt a spanyol kormányzati 

rendszer poliszinodiális jellegéről,
169

 és a valido posztjával együtt
170

 időtállónak és 

megtartandónak gondolta azokat. A király abszolút hatalmát természetesnek és magától 

értetődőnek, de a jog ereje által korlátozottnak tartotta.
171

 

Akárcsak kortársai, ő is a következő kérdéseket tartotta relevánsnak, ha a 

Spanyol Monarchia alattvalóinak és országainak jólétéről, az állam nagyságáról és a 

világban betöltött szerepéről volt szó. Miként szavatolható leghatékonyabban a spanyol 

összetett állam egysége? Milyen politikai elvek, milyen államrezon mentén kell 

kormányoznia az uralkodónak? Van-e isteni küldetése a spanyol világbirodalomnak, és 

ha igen, mi az? Minek tudható-be a Spanyol Monarchia gyengélkedése és miként lehet 
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  Ld. újabban Yun 2005. 
168

  Ld. újabban magyarul Korpás 2009. 
169

  Empresas Políticas Empresa 55. 653-656. o. és Empresa 57. 669-672. o. A területi és 

szakpolitikai elvek alapján szerveződő poliszinodiális tanácsi rendszerről ld. Korpás Zoltán előző 

jegyzetben említett munkáját. 
170

  Uo. Empresa 49. és 50. 
171

  Jean Bodin (1530-1596) francia jogtudós és filozófus, a szuverenitás elméletének egyik 

kidolgozója ismert és jelentős hatású szerző volt a 17. századi Spanyol Monarchiában. Teóriájában, 

amelyet a Les Six Livres de la République című munkájában (Párizs, 1576) fejtett ki, a szuverén uralkodó 

egyik legfőbb jellemzője a jog alkalmazása: általa háborút indíthat és békét köthet, kinevezhet és 

ebocsájthat minisztereket és hivatalnokokat, kegyet gyakorolhat, adót vethet ki és így tovább. A jog 

Saavedra felfogásában nem elsősorban határt szabott és gátakat emelt az uralkodói akaratnak, hanem 

sajátos rendet teremtett benne, amelyben szabadon tevékenykedhetett. Ld. Rosa de Gea 2009. 213-217. o. 

Vö. Introducciones a la política 171-175. o. Saavedra úgy tartotta, hogy a minden törvény felett álló 

uralkodó könnyen zsarnokká válhat (az Oszmán Birodalmat és az amerikai őslakos inkákat hozva fel 

példaként), szemben azzal, akit a királysága törvényei és esetenként diétái köteleznek: „La segunda 

monarquía es de rey que vive y gobierna según las leyes y fueros del reino. … en España, donde en 

muchos casos la resolución real pende de las Cortes Generales, y está reservada alguna libertad, con la 

cual corregido el poder absoluto, es menos peligrosa la autoridad y más suave la obediencia. Esta 

monarquía es la más durable, como lo fueron las de los asirios, medos, persas, griegos, espartanos y 

egipcios.” Uo. 173. o. 
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meggyógyítani (arbitrismo)? Hol lehet a helye a spanyol birodalomnak az új, modern 

európai nemzetközi jog (ius gentium europaeum) keretei között?
 172 

 

1.2.1.1 A világbirodalom törékeny egysége 

Toposz a historiográfiában, hogy (bár a birodalmiság jótéteményeiből is 

dominánsan részesültek) a Kasztíliai Korona országai viselték az egész Monarchia 

pénzügyi terheinek jelentős részét és az államkonglomerátum sohasem volt képes 

egységesen, egy politikai közösségként cselekedni. Kettévált egymástól a központosító, 

autoriter és keményvonalas Kasztília és a történelmi jogain őrködő, őt körülvevő többi 

hispán tartomány.
 173

  Kasztíliát és Spanyolországot mint történelmi fogalmakat számos 

alkalommal szinonimaként kezelték, ennek máig mutatkozó jele, hogy a Spanyolország 

legnagyobb részében és Spanyol-Amerikában beszélt kasztíliai nyelvet (castellano) 

szinte kizárólagosan spanyolnak (español) nevezik. 

Az ibériai félsziget államainak belső erőviszonyai, ön- és Spanyolország-képe 

ennél árnyaltabb, időben dinamikusan változó képet mutatnak. Miközben az egész 16-

17. században a város maradt az egyén (alattvaló) számára önazonossága és közösségi 

léte leginkább meghatározó eleme, az egyes birodalomalkotó államrészek (mint a 

Kasztíliai vagy az Aragón Korona) mindvégig őrizték szuverenitásukat és nem oldódtak 

fel a nagyobb egészben. Csak a 17. század első felében történtek gondolati és politikai 

kísérletek arra, hogy a Spanyol Monarchiát legalább részben egy közösségként 

határozzák meg. Francisco de Vitoria filozófus és teológus (1492-1546), a salamancai 

iskola megalapítója, a nemzetközi jog úttörője, és egyik legnagyobb formátumú 

követője, a jezsuita skolasztikus filozófus Francisco Suárez (1548-1617) egyaránt úgy 

gondolták, hogy az egyes kisebb monarchiarészek tökéletes, önmaguknak elégséges 

közösséget alkotnak, utóbbi a hispán birodalmat egy kibővített közösségnek tekintette, 

amit az a véletlen tart össze, hogy egy uralkodó örökölte őket. Hosszú út vezetett ennek 

a belső erőnek a meggyengüléséhez. Juan de Mariana történész és Martín González de 

Cellorigo híres arbitrista (1565-1630) voltak az előhírnökei Olivares gróf-herceg 

reformpolitikájának és Saavedra Fajardo eszmerendszerének, amely már azt hirdette, 

hogy olyan, közös célok érdekében együtt cselekedni képes politikai szövetséget kell 

kialakítani a Spanyol Monarcia államalakulataiból, melynek keretében a terhek és a 
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  Az 1.2.1 fejezethez ld. Gil 2007. 
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  Az alfejezetre lásd: Thompson 2002. 
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haszon egyenlően, igazságosan oszlottak volna meg és minden államközösség 

megtarthatta volna történelmi hagyományainak megfelelően saját belső jog- és 

hagyományrendjét. 

A kasztíliai és aragón korona egyesülése a 15. század végén növelte a két 

államkonglomerátum közötti szembenállást, mely szólt először az aragón uralkodónak 

(Aragóniai II. Ferdinándnak), majd V. Károly trónralépésével az idegen uralkodóházzal 

(az Ausztriai Házzal) való szembenállásnak és a jogi, politikai, gazdasági különállás 

elvesztésétől való félelemnek. A kasztíliai comunero-lázadás (1520-21) keveset törődött 

a félsziget egyéb területein zajló fejleményeivel és markánsan hirdette, hogy Kasztília 

(amely maga is egy összetett állammá, városok irányította történeti királyságok és 

államok összességévé, és szemben az Aragóniai Korona államaival, az egyközpontú 

Aragóniával, Katalóniával vagy Valenciával, tucatnyi pólusú államkonglomerátummá 

vált a Reconquista és a földrajzi felfedezések idején) jövedelmeit a kasztíliai korona 

területén és nem a félsziget azon kívüli részein, Nápolyban vagy Németországban kell 

elkölteni. 

A következő évtizedekben mindez lassan megváltozott. Ahogy Kasztília mind 

jobban elfogadta a birodalom központi államának szerepét, úgy változott meg a 

földrajzi-politikai név jelentéstartalma. A Kasztília szó egyre gyakrabban jelentette 

Spanyolországot az államban élők számára. A hagyományos Kasztília-történetek 

helyébe Spanyolország történetek léptek.
174

 

A historiográfiában, például H. G. Koenigsberger munkáiban megjelenő 

„kasztíliai imperializmus” fogalmának érvényessége fenntartásokkal kezelendő. 

Egyrészt, az aragóniaiak, nápolyiak vagy szicíliaiak joggan gondolhatták, hogy a királyi 

udvarban a kasztíliaiknak jutnak a legmagasabb posztok, maguk a castellanók viszont 

épp úgy vélték, hogy nekik jóval kevesebb lehetőségük van az érvényesülésre ezekben 

az államokban, mint az onnan érkezőknek Madridban. Másrészt, a poliszinodiális 

kormányzati rendszerben Navarra, Itália, Portugália, Németalföld és Aragónia éppúgy 

rendelkezett tanáccsal, mint Kasztília és bár természetesen a vezetői posztokon vagy a 

spanyol hadszervezetben egyértelműen előnyt élveztek a kasztíliaiak, a Haditanácsban 

számos titkári posztot birtokoltak más nemzetbeliek. A birodalom tartományaiban II., 

III. és IV. Fülöp egyaránt kínosan ügyeltek arra, hogy helyiek kapják a vezető 
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  Ld. Florián de Ocampo, Pedro de Medina vagy Ambrosio de Morales Spanyolország-történeteit. 
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pozíciókat.
175

 Ez és a századfordulóra mind elviselhetetlenebbé váló háborús teher miatt 

Kasztília mind kritikusabbá vált a birodalomban betöltött „fej és szív” szerepét illetően. 

1618-at követően, a németországi háborúba való bekapcsolódással és az adóterhek 

meredek emelésével ez az ellenérzés tovább nőtt és kikezdték a monarchiarész 

lojalitását mind a királlyal szemben, mind legfőbb hangoztatott politikai célját illetően (i. 

e. a katolicizmus megőrzése a kontinensen). Újra divatba jöttek a a Kasztília-történetek 

és a különállás hangoztatása.  

Az illúzióvesztés időszakában, a századfordulón léptek színre egy új egység, egy 

új Spanyolország hirdetői: (a politikusok, így az Olivares gróf-herceg által propagált, a 

közös uralkodóra, a kereszténység és a Monarchia védelmére hivatkozó föderatív 

jellegű Unión de Armas mellett) a bencés szerzetes Juan de Salazar (1575-1635), és a 

már említett Pedro Fernández Navarrete, Cellorigo, Suárez de Figueroa, Campanella és 

Saavedra Fajardo. Salazar Política española című munkájában (Logroño, 1619) a 

Spanyol Monarchia isteni küldetésében látta a lehetőséget arra, hogy egységet hozzon 

létre az államok között. Fernández Navarrete ezzel szemben egy pénzügyi jellegű 

argumentációt jelentetett meg (Conservación de monarquías, Madrid 1626), mely 

szerint minden birodalomrész a saját maga által teremtett költségeket állta volna. 

Saavedra Fajardo példáján kiderül, hogy egy magasan képzett értelmiségi és vezető 

hispán diplomata, politikus hogyan látta megvalósíthatónak az egységet. 

 

1.2.1.2 Egy „keresztény” államrezon nyomában 

Az államrezon szó (a mindenkori vezető államférfiak követendő 

alaptörvényeinek összessége államuk felvirágoztatására és erejének megőrzésére) az 

elsődleges, központi helyet foglalja el Saavedra fogalomrendszerében.  

Niccoló Machiavelli A fejedelem c. munkája (1513-ban íródott, 1531-ben jelent 

meg) minőségi váltást jelentett a politikagyakorlás elméletében. A „politikai” és a 

„fortuna”, „a cél érdekében megengedett eszközök” fogalmai szembekerültek a 

Szentírást és az isteni kegyelemből való uralkodást irányadó normának és az isteni 

gondviselést a történelem vezérlő elvének tekintő keresztény filozófiákkal.
176
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  Csak 1635-ben, a francia hadüzenet és 1640, a katalán és portugál felkelés utáni vészhelyzetben 

nyíltak meg tömegesen a nem kasztíliai katonai vezetők és politikusok előtt tömegesen a 

karrierlehetőségek. A Haditanácsban 1635 és 1665 között a tagok harminc százaléka volt „külföldi”, 

főként itáliai és portugál. 
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  López Poza 1999., Fernández Santamaría  1986., Dierse 1994. 
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Utóbbi választ is adott az emberi pszichológiára és a hatalomgyakorlás 

művészetére nagy hangsúlyt fektető, a tapasztalat és a természetes ész elsőbbségét 

hirdető Publius Cornelius Tacitus (56-117) római történetírót feltámasztó Machiavelli 

gyakorlati és célorientált, a politika gyakorlatát főként világi vágyakból és 

szükségletekből levezető teóriájára, mely válaszok közül a legjelentősebbek a spanyol-

németalföldi filológus és humanista, Iustus Lipsius (1547-1606) és az itáliai író, költő és 

diplomata Giovanni Botero (1544-1617) munkái voltak. Ezek Spanyolországban igen 

hamar népszerűek lettek.
177

 Botero munkáját először spanyolra fordították le (II. Fülöp 

utasítására) és 1606-ig ötször nyomtatták újra. Botero kritizálta Machiavellit és a 

Tacitus-divatot (miután a Fejedelem 1559-ben a katolikus egyház tiltott könyveinek 

jegyzékére került, a tanaival szimpatizálók előszeretettel idéztek helyette az ókori 

írótól
178

). Botero védelmére kelt a jezsuita Pedro de Rivadeneyra, aki 1595-ben, 

Madridban publikálta Machiavelli tanaival szembehelyezkedő értekezését.
179

  

Rivadeneyra két államrezont különböztetett meg: egy hamisat (Machiavelliét), 

melyet egyben a Francia Királyság politikájához kötött és egy igazit, istenit, amelynek 

alapja a négy sarkalatos és a három teológiai erény. Utóbbi államrezon elválaszthatatlan 

része volt a gondviselés, mert Isten csak azoknak a fejedelmeknek az államait őrzi meg 

és emeli fel, akik betartják az ő szent törvényeit és mélyen tisztelik a vallást. 

Rivadeneyra elutasította a vallásszabadságot és a hit politikai, kormányzati 

felhasználását. Úgy gondolta, hogy fel kell készíteni a fejedelmet azokkal szemben, 

akik a hamis államrezont követik, és a prudentia megszerzése során elengedhetetlen, 

hogy megfelelő nevelést kapjon annak érdekében, hogy velük szemben sikeresen 

felvegye a küzdelmet. A jezsuita tudós (szándékai ellenére) mindezzel hozzájárult 

ahhoz, hogy ezentúl a fejedelmek cselekedeteit nagyon is világi síkon ítéljék meg az 

értelmiség és a politikai döntéshozók. 

                                                           
177

  Giovanni Botero: Della Ragion di Stato. Velence, 1589. és Iustus Lipsius: Politicorum sive 

civilis doctrina libri sex. Leiden, 1589. (spanyol fordítása 1604-ben jelent meg) és Uő: De Constantia. 

Leiden, 1584. (1616-ban jelent meg spanyolul). A spanyol inkvizíció a két mű egyes részei miatt így is a 

tiltott könyvek jegyzékére tette műveit. Bár Lipsius áttért a katolikus vallásra, műveiben nem lehetett nem 

észrevenni a spanyol nagyhatalmiság kritikáját. 
178

  A spanyolországi Indexre ugyanakkor csak 1583-ban kerültek fel Machiavelli művei, amelyek 

IV. Fülöp király könyvtárában is megvoltak. 
179

  Tratado de la Religión y virtudes que debe tener el Principe Christiano, para gobernar y 

conservar sus Estados. Contra lo que Nicolas Machiavelo y los Politicos deste tiempo enseñan. 
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Saavedra maga is élesen bírálta Machiavellit.
180

 

A politikai cselvetések és taktikák világában azonban 

természetesen meg kellett hagyni a keresztény 

fejedelemnek is egy szférát, amelyben (egy határt nem 

túllépve) akár megtévesztéssel, tettetéssel is mintegy 

megvédhette magát és birtokait az ellenséges, ártó 

szándékoktól. A 44. emblémán (balra) a királynak, 

akár a kígyónak (a prudentia jelképének) el kell 

rejtenie, hogy mit tervez, hogy senki se találja ki, hogy 

mik a szándékai, miként a kígyó mozgását sem lehet 

előre jelezni.
181

 Hasonlóképpen, a 45. embléma képén (jobbra lent) az oroszlán félig 

nyitott szemekkel alszik, ahogy az uralkodónak is 

őrködnie kell és tettetnie azt, hogy pihen és nem figyel. 

Nem szabad túlságosan bíznia az erejében, és minden 

alattvalójában tudatosítania kell, hogy semmi sem 

kerüli el a figyelmét. 

A gondolaikat támadó könyvek ellenére 

Lipsius és Tacitus is óriási népszerűségnek örvendett a 

századforduló Spanyol Monarchiájában. Saavedra 

egyetlen alkalommal idézte Lipsiust (a 43. 

Emblémában, éppen akkor, amikor megkülönbözteti a 

saját elméletét tőle
182

), de munkáját átszövi a belga 

                                                           
180

  Empresas Políticas Empresa 18. 335-341. o. Pl.: „No solamente quiso Machavelo que el 

príncipe fingiese a su tiempo virtudes, sino intentó fundar una política sobre la maldad, enseñando a 

llevalla a un estremo grado, diciendo que se perdían los hombres porque no sabían ser malos, como si se 

pudiera dar sciencia cierta para ello. Esta dotrina es la que más príncipes ha hecho tiranos y los ha 

precipitado.” Uo. 339. o. 
181

   Az emblémák képeinek értelmezésében López Poza kiadásának (Empresas Políticas) elemzéseit 

követtem. A képek forrása: http://www.fondiantichi.unimo.it/ (Utolsó megtekintés: 2011. szeptember 30.) 
182

   A csalás és hazugság kérdésében Lipsiusnál is „antimachiavellistább” álláspontot foglalt el. 

Lipsius a Politicorum sive civilis doctrina libri six negyedik könyve tizennegyedik fejezetében, 

Machiavellinél mérsékeltebb nézete szerint mindezeket szükségesnek nevezte, a könnyűt megengedte, a 

közepeset tűrte, a súlyosat elítélte. (Idézi: López Poza, Empresas Políticas Empresa 43. 528. o., 6. 

jegyzet). Saavedra számára azonban ez is túl engedékeny álláspont: „Peligrosos confines para el príncipe. 

Quién se los podrá señalar ajustadamente?  … Si es vicioso el engaño, vicioso será en sus partes, por 

pequeñas que sean, y indigno del príncipe. No sufre mancha alguna lo precioso de la púrpura real. [M. 

T. kiemelése] … Solamente puede ser lícita la disimulación y astucia cuando ni engañan ni dejan 

manchado el crédito del príncipe. Y entonces no las juzgo por vicios, antes o por prudencia o por virtudes 

hijas della, convenientes y necesarias en el que gobierna.” Uo. 528-529. o. Saavedra egész környezetét, az 

európai politikát machiavellistának látta: „… es tal la malicia de la política presente, que no solamente 

http://www.fondiantichi.unimo.it/


56 
 

humanista hatása.
183

 Lipsius maga is levelezett befolyásos hispán politikusokkal és 

írókkal, neosztoikus filozófiája pedig harmonizált a Hispániában született római szónok 

és író, Seneca műveinek újjaéledt divatjával. 

 

1.2.1.3 A Spanyol Monarchia küldetése vagy a reformok szükségessége? 

A Spanyol Birodalomban zajló kedvezőtlen gazdasági, politikai, demográfiai 

folyamatokat mindenki komolyan vette, ám a rá adott válaszok két fő csoportra 

oszthatók: az isteni gondviselésben és az állami isteni küldetésében bízókra és az 

azonnali és gyakran radikális intézkedéseket sürgető arbitristákra.
184

 

Az előbbi csoport tagjai (a már említett Juan de Salazar, Francisco Enríquez
185

 

és Juan Eusebio Nieremberg
186

) számára a katolikus állam Istennel való szoros 

kapcsolata az a tényező, amely azt az államok között kiemelt helyen tartja. A Katolikus 

Király az Ausztriai Házhoz tartozott: ahhoz a házhoz, amelyet Isten a kereszténység 

védelmére választott ki, és amely kereszténységet aktívan védelmezte is. Egyszóval, az 

uralkodó személyében egyesült a dicsőséges dinasztia és az egész glóbuszra kiterjedő 

birodalom. Az isteni kiválasztottságra példákat a legfőbb forrás, a történelem kínált. 

Isten mint a történelmet irányító lény ugyanis jutalmaz és büntet. Márpedig a spanyol 

történelem a tálcán kínálta a jutalom jeleit a Reconquistától Amerika felfedezésén át az 

1571-es, az Oszmán Birodalom elleni győzedelmes lepantói csatáig. Juan de Salazar az 

Ószövetségben keresett és talált a spanyol nép kiválasztottságát megelőlegező 

passzusokat,
187

 ezzel próbálva „legyőzni” a „legkeresztényibb királyt”, a francia 

uralkodót. 

Természetesen Hugo Grotius (1583-1605), a nemzetközi jog egyik 

kidolgozójának fiatalkori műveire (De Indis, 1605 és Mare Liberum, 1609) sem késtek 

a spanyol válaszok. A holland jogász, filozófus a világtengerek szabad használatára, a 

kereskedés szabadságára szólított fel, kétségbevonva a Spanyol Monarchia jogát a 

monopóliumokhoz. Juan de Solórzano y Pereyra (1575-1655) 1629 és 1639 között 

jelentette meg De Indiarum Iure című monumentális munkáját, amelyben spanyol 

                                                                                                                                                                          
penetra estas artes, sino calumnia la más pura sencillez, con grave daño de la verdad y del sosiego 

público, no habiendo cosa que se interprete derechamente.” Uo. 531. o 
183

  Bővebben ld. 2.2.3 fejezet (Politikaelméleti munkák) 
184

  Rosa de Gea 2009. 76-82. o. 
185

  Conservación de monarquías, religiosa y política. Madrid 1648. 
186

  Corona virtuosa, y virtud coronada. Madrid, 1643. 
187

  Miként a zsidó népet Egyiptomból vezette ki Isten, úgy a középkorban a spanyolokat a mórok 

rabszolgaságából. 
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kortársaihoz hasonlóan felsorolta, miért jogos és helyénvaló a Spanyol Monarchia 

jelenléte az Újvilágban, a pápai adományozástól és a felfedezés jogától kezdve az 

őslakosság megtérítésén és civilizálásán át az isteni kiválasztottságig, a háborús hódítás 

jogáig és a meghódított területek gondoskodó megőrzésének szükségességéig. 

Az államrezon kutatása és az arbitrismo, ez a 16. század közepe óta mind 

erőteljesebb,
188

 a merkantilizmussal rokon, a hispán gazdasági stagnálás okait kutató és 

megoldásokat kínáló politikai-gazdasági eszmerendszer számos szerzőnél 

szükségszerűen kéz a kézben járt, mert (már Botero műveiben) mindkettőnek az állam 

és erejének megőrzése volt az alapja.
 189

 

A modern gazdaságelmélet egyik úttörője, a monetarista elmélet korai 

kidolgozója, Martín de Azpilcueta teológus és jogtudós (1493-1586) az Újvilágból 

érkező nemesfémek gazdasági hatásait vizsgálta, akárcsak a szintén a salamancai 

iskolához tartozó társa, Tomás de Mercado (1525-1575). Luis de Molina jezsuita 

teológus és filozófus (1535-1601) az árszabályozásról, adó- és pénzügyi kérdésekről 

értekezett, Juan de Mariana pedig  a pénz elértéktelenítésének szinonimájáva vált 

réztartalmú ezüstpénz, a vellón káros következményeiről írt. Sancho de Moncada (1580-

1638) teológus a merkantilista gazdaságpolitika legnagyobb hatással bíró spanyol 

képviselőjeként ismert. 

 

1.2.1.4 Egy új equilibrium 

Saavedra az új idők embere: írásaiban nincs közvetlenül fellelhető nyoma annak, 

hogy Vitoria, Suárez és Grotius, a modern nemzetközi jog kidolgozóinak lett volna 

hatása gondolkodására, de maga, mint egykori salamancai diák és széles műveltséggel 

rendelkező politikus és közíró, bizonyosan jól ismerte műveiket.  

Don Diego a békére vágyó birodalom követeként sem a területszerző háborúkat, 

sem a más államok konfliktusaiba döntőbíróként való beavatkozást nem támogatta, sőt a 

szövetségesek megsegítését is csak rendkívüli esetekben tartotta támogatandónak. A 

területvédő, status quo-őrző vagy épp jogtalanul indított háborúk elleni fellépést 

                                                           
188

  Az első ilyen szövegnek hagyományosan Luis Ortiz Memorial al Rey para que no salgan 

dineros de España című, 1558-ban megjelent, II. Fülöpnek szóló emlékiratát tartják, melyben számos 

intézkedés meghozatalát sürgette. Ezek között volt a feldolgozott termékek előállításának támogatása a 

nyersanyagok exportjával szemben, a Spanyol Monarchiát alkotó államok közötti vámhatárok 

megszüntetése, pénzügyi reform, a demográfiai fordulat elősegítése, az öntözés kiterjesztése és az egyházi 

javak egy részének kisajátítása. 
189

  Rosa de Gea 2009. 76-82. o. 
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azonban megvédte. A spanyol nézőpontból jogos és területvédő németalföldi háborút 

pusztán azért látta szükségesnek lezárni, mert a küzdelmekre költött pénzekből jelentős 

nagyságú hadi és kereskedelmi flottát lehetett volna fenntartani az Atlanti-óceánon és a 

Mediterráneumban.  

A monarchia universalis fogalma a murciai diplomatánál háttérbe szorult. A 

hegemón birodalom által dominált világ helyett egy államok közötti egyensúlyi 

helyzetet tartott volna üdvösnek, amelyben különböző méretű és hatalmú államok 

kapnak helyet és amelynek keretében paritás alakulna ki az Ausztriai Ház európai 

területei és a Francia Királyság között, és ahol az egyes államok megakadályoznák, 

hogy bármelyik állam teljhatalomra tegyen szert.
190

 Ez már az államrezon által 

irányított országok Európája. 

Az egyetlen kivétel Saavedra Fajardo számára Itália volt, ahol a spanyol 

dominancia fenntartása mellett érvelt: a Nápolyi és a Szicíliai Királyság és a Milánói 

Hercegség spanyol örökségében és annak fenntartásában isten kezet látott. A spanyol 

jelenlétet elengedhetetlennek tartotta annak érdekében, hogy a félsziget az Oszmán 

Birodalom hódításától és az eretnekektől megmeneküljön. 

Különös figyelmet szentelt a semlegesség terminusának. Ennek több formáját 

különböztette meg. Egyrészt a káros semlegességét (ilyen volt Bajorországé, mert ezzel 

a dél-német állam véleménye szerint hozzájárult a francia befolyás növekedéséhez a 

Német-római Birodalom területén). Másrészt a jótékony semlegességét (két 

ütközőállam, Savoya és a Burgund Grófság egyes időszakokban mutatott neutrális 

külpolitikáját tartotta ilyennek, mert ezzel hozzájárultak a Franciaország és a Spanyol 

Monarchia közötti status quo fennmaradásához). Végül a hamis semlegességét: a 

katolikus egyházfőét, utalva ezzel VIII. Orbán politikájára, aki megpróbált 

egyensúlyozni a két nagyhatalom között. Saavedra szerint a pápának igenis 

döntőbíráskodnia kell a harcoló keresztény államok között, és alkalmanként szava 

minden erejével igazat adnia az „igazság” oldalán álló félnek. 

 

1.2.1.5 A katolikus Saavedra egy ellenséges világban 

A fent leírtak jobban érthetővé válnak, ha Saavedra protestánsokhoz és az 

Oszmán Birodalomhoz való viszonya az elemzés tárgya. Saavedra diplomáciai 

érvkészletének egyik legerősebb eleme, hogy a szintén katolikus Francia Királyság 
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  Rosa de Gea 2009. 351-363. o., Rivera García 2008. 
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protestáns államokkal és alkalmanként az Oszmán Birodalommal kötött szövetséget. 

Erre különösen jó példát nyújtott I. Rákóczi György fejedelem nyugati hadjárata. Ennek 

során a következő kép tárult Saavedra szeme elé, amelyről hosszabb (és még nem 

megtalált) propagandaanyagot is írt (a kétirányú nyilak a megkötött szövetségeket jelzik, 

a szaggatottak az informálisakat, míg az egyirányúak az államok konstantinápolyi 

követeinek munkáját)
 191

: 

 

 

Az Oszmán Birodalom, „a kereszténység közös ellenségének” fővárosában a 

„legkeresztényibb” király követei a kálvinista és más „eretnek” vallásoknak gyakorlást 

biztosító Erdélyi Fejedelemség diplomatáit próbálták rábírni arra, hogy urukat rávegyék 

a német-római császárt hátba támadó hadjáratra, miközben ők maguk a szultánt arra, 

hogy engedélyezzék a vazallus Rákóczi hadjáratát.  

Saavedra Fajardo valóban azt gondolta, és hitt abban, hogy veszélyes az 

„eretnekekkel” való szövetségkötés. Külön emblémát szentelt a témának (a 93-as 
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  Bővebben ld. 1.2.2.3 fejezet (A vesztfáliai küzdőtér) 

Konstantinápoly – 

Oszmán Birodalom 

 

Franciaország, 

katolikus 

Erdélyi Fej., 

kálvinista 

Német-római császár, 

magyar király 

Svédország, 

luteránus 

Hollandia, 

kálvinista 

Katolikus Király – 

Spanyolország 

Pápa 
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számút) Impia Faedera címmel (ld. balra). A két, 

közös talapzattal bíró hegycsúcs közül az egyik (a 

Vezúv) lángot, füstöt, hamut és lávát lövell, utóbbi a 

tengerbe érve felforrósítja a vizet. A katolikus 

fejedelemnek el kell kerülnie a szövetségeket más 

valláshoz tartozókkal, mert ellenkező esetben 

szükségszerűen jelentkezni fognak a romboló hatású 

felekezeti ellentétek, ami nemcsak a szövetségnek, de 

az állam erejének is súlyos károkat okozhat.  

Don Diego a Francia Királyság szövetségesi 

politikáját hozza fel elsődleges példának, kitérve I. Ferenc francia királyra (1515-1547), 

aki V. Károly császár idején „behívta a törököt” Európába.
192

 

Két esetben azonban Saavedra lehetségesnek tartotta a protestánsokkal való 

szövetségkötést akár a Spanyol Monarchia számára is: egy védekező háború és 

végszükség esetén, illetve ha az a háború végéhez és a kereskedelmi tevékenység 

szabad folytatásához vezet. Utóbbira az angol-spanyol szövetséget említette példának. 

Saavedra politikai szempontjából a protestantizmus nem doktrinális okok miatt jelentett 

veszélyt a katolikus állam számára, hanem azért, mert vallásháborúkhoz és politikai 

instabilitáshoz vezethetett,
193

 a külpolitikában pedig bizonytalan és szeszélyes 

szövetségeseket hozhatott, amiért Isten büntetése sem maradhat el.
194

 

                                                           
192

  Saavedra szerint Isten azzal büntette I. Ferenc tetteiért a királyi családot, hogy gyermekei 

erőszakos vagy idő előtti halált haltak.„Si estas demostraciones de rigor hace con los príncipes que llaman 

en su favor infieles y herejes, ¿qué hará con los que les asisten contra los católicos y son causa de sus 

progresos” Empresas Políticas Empresa 93. 969. o. A murciai diplomata a vesztfáliai békekonferencián 

kétségbeesetten szemlélte, hogy az Ausztriai Házzal szembenálló oldal szerte Európában szövetségesekre 

lel: „Mercurio: Yo te digo de verdad, que más he detenido los ojos sobre Munster y Osnambur que sobre 

las demás partes de Europa, porque son las fraguas donde se templan las armas de todo el mundo, y 

oficinas de ligas, invasiones, sorpresas y usurpaciones. Desde allí se trata de levantar levas, se envían 

embajadores con instrucciones y noticias particulares a Holanda, Dinamarca, Suecia, Polonia, Moscovia, 

Tartaria y Constantinopla, para que todos pongan fuego en Europa.” Locuras de Europa, 404. o. Vö: 

„Estando el Ragoci confederado de Suecia, con las armas levantadas en sus confines, y siendo 

dependiente del Turco, que es el mayor enemigo que tiene,…” Uo. 406. o. Vö. Bóka 1996. 
193

  „La religión, si bien es vínculo de la república (como hemos dicho) es la que más la desune y 

reduce a varias formas de gobierno, cuando no es una sola, porque no puede haber concordia ni paz entre 

los que sienten diversamente a Dios. La ruina de un Estado es la libertad de consciencia.” Empresas 

Políticas Empresa 60. 708. o. 
194

  „Tales efectos se verán siempre en semejantes confederaciones desiguales en la naturaleza. No 

espere menores daños el príncipe católico que se coligare con infieles; porque, no habiendo mayores 

odios que los que nacen de la diversidad de religión, bien puede ser que los disimule la necesidad 

presente, pero es imposible que el tiempo no los descubra. ¿Cómo podrá conservarse entre ellos la 

amistad, si el uno no se fía del otro, y la ruina déste es conveniencia de aquél?” Empresas políticas 

Empresa 93. 968. o. Ha Spanyol Németalföld a holland Egyesült Tartományok kezére jutna, nagyobb 
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Saavedra afelől nem hagyott kétséget, hogy csak az Ausztriai Ház hozhat békét 

és az Oszmán Birodalom ellen is az egyedüli hathatós segítség. Itália példáján mutatta 

ezt be.
195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
lenne a hatalmuk, mint az Ausztriai Háznak, és a francia állam minden eddiginél veszélyesebb ellenféllel 

találná magát szemben: „Y si éstos [los Países Bajos – M. T.] ya que hubieran caído en manos de los 

sectarios [de los holandeses – M. T.], fuera su potencia mucho mayor que la de la Casa de Austria y más 

peligrosa a Francia, cuando son mayores los odios de la religion que la de la emulación.” Locuras de 

Europa 432. o. Vö.:”… se puede inferir cuán enojado estará Dios contra el reino de Francia por las 

confederaciones presentes con herejes para oprimir la Casa de Austria, en que no puede alegar la razón de 

la defensa natural en extrema necesidad, pues fue el primero que, sin ser provocado o tener justa causa, se 

coligó con todos sus enemigos y le rompió la guerra, sustentándola fuera de sus Estados y ampliándolos 

con la usurpación de provincias enteras, …” Empresas Políticas Empresa 93. 971. o. 
195

  „El imperio espiritual de la Iglesia se dilata y se conserva por medio de la Potencia Austriaca. 

Con ella viven seguros los venecianos de la tiranía del turco.” Empresas Políticas Empresa 45. 542. o. „Y 

para que no la oprimiese [Roma] el poder del Turco, o no la manchasen las herejías que se habían de 

levantar en Alemania, acrecentó en Italia la grandeza de la Casa de Austria, y fabricó en Nápoles, Sicilia 

y en Milán la monarquía de España, con que Italia quedase por todas partes defendida de príncipes 

católicos.” Uo. Empresa 95. 984. o.  
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1.2.2 Propaganda és publicisztika Spanyolország és az Ausztriai Ház mellett 

és ellenében 

1.2.2.1 A monarchia universalis 

„A kereszténység minden népe és állama előtt jól ismert Spanyolország és az 

Ausztriai Ház szándéka, hogy az egyetemes monarchiát megvalósítsa vagy legalábbis a 

nyugati kereszténység hatalmait és országait meghódítsa, különösen a birodalmi 

rendekéit” – Gusztáv Adolf svéd király országa 1630. évi hadba lépését igazolni hivatott 

manifesztumának egyik fő eleme a legtöbb, Spanyolország vagy az osztrák Habsburg 

Monarchia ellen háborút viselő fél fogalmi rendszerében (mint a hadviselést 

legitimizáló érv) előfordult.
196

 

A monarchia universalis az „Ausztriai Ház”-hoz, az „ausztriai”-hoz hasonló 

mértékű földrajzi és jelentéstartalmi módosulásokon ment keresztül a kora újkorban.
197

 

Miközben a teológiai-jogi traktátusokban a kereszténység világi feje továbbra is a 

császár maradt, V. Károly halála után a fogalom az államok közötti politikai 

kapcsolatokban és a propaganda-irodalomban előbb II., III., majd IV. Fülöphöz (a 

harmincéves háború időszakában a Habsburg-ház egészéhez), majd a 17. század 

közepétől XIV. Lajoshoz kötődött. Ebben a két évszázadban „egyetemes királyságot”, 

„egyetemes monarchiát”, a keresztény Európa államalakulatai (res publica christiana) 

feletti egyeduralmi törekvéseket és a megvalósulás utáni elképzelt, jövőbeli állapotot, 

illetve az európai államok közötti elsőséget jelentett, és bizonyos értelemben a 

„császárság” politikai értelemben vett formájává, „változatává” vált. Az Európán kívüli 

világ legtöbbször csekély szerepet játszott jelentéstartalmában. A monarchia universalis 

természetesen soha nem valósult meg. 

Az egyes európai Habsburg-ellenes államokban mást-mást jelentettek az 

Ausztriai Ház egyeduralmi törekvései. Németországban talán sohasem féltek úgy 

                                                           
196

  Idézi: Bosbach 1988a 151. o. Bosbach a feldolgozott forrásanyag alapján arra az álláspontra 

helyezkedik, hogy az Ausztriai Házon belül a császársági német rendi és francia propaganda a spanyol ág 

túlsúlyát magától értetődőnek tekintette: „Der spanische König war aufgrund seiner geographischen und 

militärischen Machtposition der eigentliche bestimmende Faktor der Politik des Hauses in Richtung auf 

die Universalmonarchie. Der Kaiser war nur Helfer. Über seinen Kopf hinweg bestimmten spanische 

Ratgeber die Wiener Politik, notfalls wurde eu zur Hilfestellung für die spanischen Ziele gezwungen. Am 

deutlichsten wird diese Sichtweise in den deutschen Flugschriften: Hier wurde nicht von dem Haus 

Habsburg, sondern von Spanien als dem Träger der Universalherrschaft gesprochen; der Kaiser trat in 

dieser Hinsicht nicht hervor.” Uo. 161. o.  
197

  Bosbach 1988b. 
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Spanyolország európai dominanciájától és az V. Károly-féle monarchia universalis 

újraélesztési kísérletétől,
198

 mint az 1620-as években, amikor spanyol zsoldban álló 

seregek (mintegy 40 ezer katona) lepték el a Cseh Királyságot, a Rajna-mentét és a 

Birodalom déli területeit.
199

 Nem véletlen, hogy a német birodalom „patrióta”
200

 

polgárai elsősorban mint az idegen, agresszív soldatescát országaikba küldő, a 

birodalmi jogokat lábbal tipró nagyhatalomként tekintettek a Spanyol Monarchiára, 

amely a szemükben ezen kívül a spanyol inkvizíció hazája, a jezsuiták szülőföldje, 

erőszakos, a világ minden táján terjeszkedő katolizáló birodalom volt, amelyre jól illett 

a leyenda negra
201

 minden sztereotípiája. Másutt az a különös helyzet alakult ki, hogy a 

Monarchia amerikai térhódítását és világuralmi szerepét kritizáló, de a spanyol 

hegemónia szükségességét képviselő spanyol és itáliai egyházi személyek és tudósok, 

mint Las Casas
202

 és Campanella
203

 művei (azok spanyolellenes éle miatt) 

bestsellerekké váltak, különösen a tengerjáró népek, így a hollandok és az angolok 

körében.
204

 

 

1.2.2.2 Lépéshátrányban Németországban 

A spanyolbarát pamfletek és képes nyomtatványok számát a harmincéves 

háború időszakában a Német-római Birodalom területén sokszorosan felülmúlta a 

spanyolellenes műveké, amely a háború elején tetőzött, majd fokozatosan csökkent, 

azzal párhuzamosan, ahogy a Spanyol Monarchiát az 1630-as évektől mind nagyobb 

presztízsveszteségek érték, és vált kevésbé félelmetessé. A madridi Habsburg-párti 

                                                           
198

   Vö. Korpás 1988b. 
199

  Schmidt 2001., passim, Headley 1997. 198. o. 
200

  Arról, hogy a Német-római Birodalomban a „proto-nemzeti”, „patrióta” irányzatokat hogyan 

erősíthette a Spanyol Monarchia agresszívnak tartott külpolitikája, ld. Schmidt 2001. 446. o. 
201

  A spanyolokról már a középkor végétől megjelenő negatív kép, amely a 16. századtól vált 

Európa-szerte elterjedtté, elsősorban a protestáns államokban. Ez a spanyolokat elvakult, zsarnoki, 

kegyetlenkedő népként mutatta be. Ennek alapjául az európai ellenreformációs és birodalmi törekvéseik, 

illetve a tengerentúli őslakosokkal szemben tanúsított magatartásuk szolgáltak. Cárcel 1992. 
202

  Bartolomé de las Casas (1484-1566) dominikánus szerzetes, az „indiánok védelmezőjének” 

beszédes, Brevísima relación de la destrucción de las Indias című, 1552-ben megjelent munkáját 1597-

ben adták ki először németül. 
203

  Tommaso Campanella (1568-1639) itáliai filozófus és teológus, De monarchia hispanica című 

munkáját 1600 körül írta. 
204

  A holland publicistáknak elsősorban saját országuk békére vágyó közvéleményét kellett 

meggyőzniük a háború folytatásának szükségességéről. Ezt politikai (a megbízhatatlan spanyol fél a 

békével is csak az újbóli alávetést próbálja előkészíteni), felekezeti és „nemzetkarakterológiai” (a 

katolikus és spanyol fél „természetéből” fakadóan csalárd és hazug), jogi (a szövetséges Franciaország 

nem egyezne bele a békekötésbe) és gazdasági (az elsietett békekötés kiszolgáltatott helyzetbe hozza a 

németalföldi területeket és gazdasági szempontból is előnytelen) érvekkel próbálták elérni. Ld. Arndt 

2001. 
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propaganda Antwerpenből és a német katolikus területek nyomdáiból terjedt szét, ám 

hatásukat csökkentette, hogy jobbára spanyol és latin nyelven, könyv alakban jelentek 

meg a spanyol király katolicizmusára, világhatalma és a pax austriaca jótékony 

hatásaira, továbbá azok Isten (a Gondviselés) által való támogatottságára összpontosító 

művek. Ezzel szemben a jelentős részben Hollandiában és Franciaországban nyomott 

német nyelvű, az Ausztriai Ház elleni röpirat- és pamfletpropaganda elárasztotta a 

Birodalmat.
205

 Minderre a spanyol anyaország nagyon ritkán reagált, és ezt a hiányt a 

császári udvar nem tudta ellensúlyozni.
206

 Bár a spanyol uralkodók hatalmas német-

római birodalmi területekkel rendelkeztek, és II. Fülöp óta összetett érvrendszert 

alakítottak ki arra, hogy a hispán csapatok németországi állomásoztatását jogszerűnek, 

sőt jótékonynak tüntessék fel, a 17. századi madridi politikai elit mélységeiben nem volt 

képes megérteni a német-római birodalmi jogrendszert és a kényes felekezeti 

erőegyensúlyt. A nem megfelelő hatásfokú propaganda is hozzájárult ahhoz, hogy 

emiatt jelentős teret vesztett Németországban. Éppen akkor, amikor a nagy protestáns 

birodalmak, mint Hollandia és Svédország háborújuk során azok jogi megalapozását 

illetően nagyon jelentős legitimizációs problémákkal küzdöttek, és bizonyos értelemben 

az ellenoldalt támadó propaganda egyfajta joghelyettesítő eszközzé vált.
207

 

Bécs tisztában volt azzal, hogy a testvérág németországi jelenléte egyszerre 

növeli mozgásterét katonai téren, és csökkenti azt politikai-diplomáciai kérdésekben a 

tárgyalóasztal mellett. Ezért alakulhatott ki az a külvilág felé mutatott „se veled, se 

nélküled” státusz, amelynek lényege, hogy Bécs igényelte és elfogadta a Madrid által 

nyújtott pénzbeni és katonai segítséget, de igyekezett korlátozni befolyását a belnémet 

ügyekben vitt tárgyalási stratégiájában. Ugyanez elmondható az osztrák-Habsburg 

propagandáról és annak egyik legfontosabb eleméről, a csatákról és hadi helyzetről 

szóló beszámolókról. Ezekben (kihasználva a tényt, hogy a spanyol seregek létszámától 

függetlenül a névleges fővezér szinte minden alkalommal a császári oldalról került ki) a 

császári és Liga-seregekben mintegy feloldódva vagy mellékszereplőként, sokszor alig 

vagy meg sem említve jelentek meg vagy épp tűntek el a spanyol zsoldosseregek.
208

 

                                                           
205

  Schmidt 2001. a teljesség igényével sorolja fel a kiadott és kiadatlan röpiratokat és más 

nyomtatványokat (453-479. o.). 
206

  Peer Schmidt felteszi a kérdést, vajon a spanyol külpolitika nem tudatosan igyekezett-e 

elsősorban a Birodalom művelt, több nyelven beszélő egyházi, katonai és politikai vezetőire hatni, akik az 

üzenetet aztán saját szűkebb és tágabb környezetüknek, mintegy lefelé közvetítették tovább. Schmidt 

2001. 444. o. 
207

  Uo. 446-448. o. 
208

  Vö. Rystad 1960. 
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Bécs igyekezett a „monarchia universalis”-tematikát kerülni és mint a katolikus oldal 

védelmezője és birodalmi hűbérúr érvelni oldalának igaza mellett. 

A spanyol birodalom az 1634-es nagy nördlingeni győzelemig a fegyverek 

erejével ellensúlyozta a szavakét, ám később mind jobban kiütközött a felkészült, a 

német „belpolitikát” kiválóan ismerő és több nyelven beszélő diplomaták és a spanyol 

ügy mellett elkötelezett írástudók hiánya. Saavedra Fajardo a kivételek között volt: mint 

az bemutatásra kerül, nemcsak a helyi konfliktusokat, mint a svájci kantonok és a 

Burgund Grófság feletti befolyásért vívott francia-spanyol harcot kísérő 

röpiratháborúban vette ki aktívan a részét, de az 1635-ös francia hadüzenetet kísérő, 

(kivételesen) összehangolt spanyol reakcióhullámból is.
209

 Sőt, mint azt a jelen tézis 

szerzője által talált 1640. évi, rendkívül alapos és összeszedett Saavedra-discursók 

példája mutatja, több alkalommal közvetlenül a személyesen ismert német-római 

császárra és a német birodalmi rendekre próbált hatni.
210

 Mindez nem változtat a tényen, 

hogy a Spanyol Monarchia számára kiemelkedő fontosságú, holland Egyesült 

Tartományok elleni küzdelemről kevés, a hispán ügyet támogató német írás jelent meg, 

és a vesztfáliai béketárgyalások során ugyanez igaz volt a spanyol államot alapjaiban 

gyengítő katalán lázadásra és a portugál trónutódlási harcra. 

 

1.2.2.3 A vesztfáliai küzdőtér 

Utóbbi tárgyalássorozat mint konkrét példa vizsgálata és különös módon az 

Erdélyi Fejedelemség részvétele segíthet annak a megértésében, hogy a nagyhatalmak 

által a háborús eszközök mellett használt sokrétű érdekérvényesítő eszközök (mint a 

reprezentáció vagy a propaganda) terén mennyi potenciál rejlett az Ausztriai Ház 

nyugati ágában. 

A harmincéves háború utolsó éveiben három kisebb-nagyobb állam vagy 

monarchiarész francia szövetségben harcolt a Habsburgok: а Portugál Királyság és a 

Katalán Grófság a spanyol, az Erdélyi Fejedelemség az osztrák ág ellen. A küzdelem a 

tárgyaló- és íróasztalok mellett is folyt: a kis országok küldöttei, futárai állandó fejtörést 

okoztak a nagyhatalmaknak a vesztfáliai békéhez vezető úton. A két legerősebb közülük 

részben éppen miattuk nem volt képes megállapodni: a hanyatló hispán és a 

felemelkedő gall monarchia között csak 1659-ben halkultak el a fegyverek. 

                                                           
209

  Bővebben ld. 3.4.1 fejezet (Pamfletek, röpiratok és a hatékony propaganda eszközei) 
210

  Bővebben ld. 3.4.3 fejezet (A dinasztia múltja, jelene és jövője) 
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Amikor a legkeresztényibb király, XIII. Lajos kegyence, Richelieu 1635-ben 

háborúba léptette az országot, minden Habsburg-ellenes fejedelem számíthatott a 

segítségére. 1640-ben előbb a katalánok, majd a portugálok lázadtak fel a spanyol 

uralom ellen, 1644-ben hosszas előkészítés után I. Rákóczi György fejedelem támadta 

hátba Bécset.
211

 Egy évre rá mindhárom államra igaz volt az állítás, hogy valamilyen 

szövetségesi viszonyban álltak Franciaországgal. 

A 1643 óta folyó béketárgyalásokhoz mind nagy reményeket fűztek. A 

portugálok és az erdélyiek azt szerették volna elérni, hogy államuk neve bekerüljön a 

korban örökként és egyetemesként várt béke szövegébe: így nagyobb esélyt láttak arra, 

hogy a háború után elkerüljenek egy spanyol, illetve császári ellentámadást. A 

katalánok igyekeztek megakadályozni, hogy egy rájuk nézve kedvezőtlen, a grófság 

területi egységét csorbító spanyol-francia béke jöjjön létre. 

Elképzeléseikből csak keveset sikerült megvalósítani. Már a követek 

akkreditációja is sikertelen volt: az 1641. december 25-i, úgynevezett hamburgi 

preliminárék értelmében csak azok a teljhatalmú megbízottak kaptak részvételi jogot 

(menlevelet), akiknek a küldőit a nemzetközi közösség szuverén hatalomként elfogadta. 

A spanyol diplomaták által következetesen csak „lázadó portugál zsarnokként” 

emlegetett IV. János király és a török vazallus I. Rákóczi György nem ilyen volt, XIII. 

Lajos francia uralkodót pedig, amíg folyt a háború a Pireneusok mentén, senki sem 

tekintette Katalónia uralkodójának. 

A tucatnyi francia beadvány és kérelem,
212

 a velencei és pápai közvetítők 

megkeresése, a svéd támogatás, a portugál megvesztegetési próbálkozások, a három 

állam diplomatáinak párizsi tevékenysége sem hoztak eredményt. Madrid követei (akik 

a katalán és portugál függetlenségre átmeneti állapotként tekintettek) még a kérdés 

vitára bocsátásáról sem voltak hajlandóak tárgyalni, és a konferenciáról való elutazással 

fenyegetőztek. A császári oldal pontosan tisztában volt azzal, hogy a Rákóczival való 

1645-ös békekötést követően a francia és protestáns oldal mindent megtesz azért, hogy 

                                                           
211

  Vagy ahogy a vesztfáliai francia követ fogalmaz, beléptették Rákóczit a háborúba, hogy a 

császár erőit lekössék (és ezzel a spanyolok elleni háború lezárását is gyorsítsák): „…on ne doit rien 

omettre pour conserver ce Prince dans l’Alliance oú l’on l’a fait entrer.” [M. T. kiemelése]. D’Avaux és 

Servien francia békebiztosok a francia királynénak. Münster, 1644. május 13. Actes et documents 440. o.  
212

  „Si ce que vous avez projetté vous acquiert cet avantage que d’estre en droict de demander des 

saufconduitz pour les ministres du Prince de Transylvanie et du Roy de Portugal, soit qu’on les puisse 

refuser, vostre contestation n’aura pas esté inutile.” Brienne külügyi államtitkár d’Avaux-nak és 

Serviennek. Párizs, 1644. november 26. APW FK 667. o. 
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a háborút közöttük újra kirobbantsa.
213

 Sőt, az Erdélyi Fejedelemség felől érkező 

fenyegetés Bécs számára esetenként indokul szolgált arra is, hogy ne segítse a spanyol 

testvérágat.
214

 

A forrásokat vizsgálva egyértelmű: e kis vagy újonnan a nemzetközi küzdőtérre 

lépett országok sorsa másodlagos jelentőséggel bírt a nagyhatalmak számára. Róluk 

olvasva újra és újra azok a témák bukkannak fel, amelyek a diplomáciai tárgyalások 

szintjét ritkán érték el: az akkreditáció kérdése, a portugál király testvére, a spanyolok 

által Milánóban fogva tartott Edvárdnak a szabadon engedése, Portugália és Erdély 

befoglalása a békeszerződések szövegébe, az 1645 decemberében a császárral 

különbékét kötött Rákóczi újbóli fegyverkezéséről szóló híresztelések és a katalóniai 

harci helyzet alakulása. 

Mazarin bíboros 1646 elején Spanyol-Németalföldért cserébe szó nélkül 

lemondott volna Katalóniáról és a portugál ügy támogatásáról.
215

 Erdéllyel ijesztegették 

a delegációkat. A katalán Fontanellát, aki 1644 márciusától a következő év januárjáig 

tartózkodott Vesztfáliában, a franciák hazaküldték, mert gyanújuk szerint titkos 

tárgyalásokat folytatott a Katolikus Király képviselőivel.
216

 Valójában már a legelső 

követutasításokban világossá vált: a franciák pireneusi félsziget megosztásával közvetve 

a spanyolok világuralmi törekvéseiről és zsarnokságáról akarják lerántani a leplet.
217

 

Párizs nem kockáztatott. Így is nagy támadási felületet kínált, hiszen 

Richelieunek a centralizmus és az abszolút monarchia híveként kellett segítenie a 

portugál és katalán rendeket, azok ellenállási jogára hivatkozva.
218

 Erdély nemcsak 

                                                           
213

   „Euer Kaiserliche Majestät lassen sich zu kheiner verursachung eines bruchs mit dem Ragozi 

einfüren, darauf bauen unsere feindt vil.” Trauttmansdorff, császári főkövet III. Ferdinándnak. Münster, 

1646. május 15.  APW KK 180. o.  
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  „… cuando vine de casa del Nuncio vino á la mia el conde de Trauttmansdorff: habia estado con 

Longavila, […], me dijo el Conde en sustancia, que tenia por infalible que mañana le llegaba órden 

resuelta del Emperador para alargar á Brisack, [és bár Peñaranda szerint ez sem hozza el a békét] él se 
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acumular: …” Peñaranda grófja, spanyol főkövet Castel Rodrigo márkinak. Münster, 1646. május 21. 

CoDoIn 330. o. 
215

           Sonnino 1998. 223. o. 
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pour obliger les Espagnolz à la raison ou faire voir à touts les princes d’Allemagne et à toute la 

Chrestienté que leurs seulz intérestz ou, pour mieux dire, leur seule opiniastreté met le repos de l’Europe 

en compromis.” Utasítás Longueville hercegnek, D’Avaux grófnak és Serviennek. 1643. szeptember 30. 

APW Instruktionen 104. o. 
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protestáns volt, de a török vazallusa is, ami különösen kényessé tette a vele való 

szövetkezést. 

A katalán és portugál diplomaták és levélhordók, Erdély részéről többek között 

Johann Heinrich Bisterfeld 1646, Jármy Ferenc 1647 tavaszán biztos menedéket és 

baráti légkört találtak a francia, és gyakran a svéd kíséretben is. Ez azonban távolról 

sem jelentette azt, hogy esélyük lett volna lényegi befolyást gyakorolni a nagypolitikára. 

Az 1644-től 1648-ig folyamatosan Vesztfáliában tartózkodott egy portugál 

küldöttség (jelentősebb tagjaik: Luís Pereira de Castro, Francisco Andrade Leitão, 

Rodrigo Botelho de Morais). Nekik nem csak az éles elutasítással kellett 

szembenézniük, azzal, hogy senki sem fogadta őket, de menlevél hiányában a birodalmi 

városokban sem voltak biztonságban: a hirtelen Osnabrückben elhunyt Botelho 

holttestét a birodalmi hatóságok lefoglalták, iratait a spanyolok rendelkezésére 

bocsátották. Erdélynek a korábbi szövetséglevelek alapján követelt pénzösszegeket nem 

sikerült behajtania pártfogóitól. 

A béketárgyalásokat végigkísérő intenzív pamflet- és röpiratharc egyszerre 

szolgálta az ellenfelek lejáratását és a szövetségesek, illetve a lehetséges szövetségesek 

megnyerését. 

A legjobb példa erre Diego Saavedra Fajardo, aki 1645 júliusáig, Peñaranda 

grófja megérkezéséig vezette a hispán delegációt és csak 1646 elején utazott el az 

észak-német területről.
219

 Igen nagy reményeket fűzött ahhoz az írásához, amelyben a 

francia királynak a protestáns államokkal kötött szövetségeit veszi számba, ideértve a 

Rákóczival kötöttet is, és melyhez mellékelt Magyarországon elfogott, Torstenson svéd 

generálistól és a Rákóczinak hadjárata megkezdéséhez és folytatásához megadandó 

portai engedély ügyében Konstantinápolyban közbenjáró francia állandó követtől, De 

La Haye-tól származó leveleket is.
220
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  Mühleisen 1996. 
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  „… otro tratado que he enviado a imprimir a Bruselas, sin autor ni lugar, en el cuál están todos 

los Tratados de Ligas y confederaciones de Francia con holandeses y sueceses, y la que últimamente han 

hecho con Suecia y el Príncipe de Transilvania a daño del Imperio y de la cristiandad, poniendo algunas 

cartas intercetas del Embajador de Francia, residente en Constantinopla, escritas al transilvano, en que le 

avisa las diligencias que hacía con el Turco para que le diese licencia de entrar con sus armas en 

Hungría,… Y tengo por cierto que será este tratado muy importante para turbar a Francia…” Saavedra 

Fajardo IV. Fülöpnek. Münster, 1645. május 6., Münster. CoDoIn 45. o. Vö: „Estos días ha venido aquí el 

Arzobispo de Estrigonia [Lippay György – M. T.] con algunos otros caballeros húngaros sin el palatino 

[Esterházy Miklós – M. T.] por su poca salud, haciendo gran ruido de que Ragozi armaba y se entendía 

con Torstenson [svéd generális – M. T.] comprobándose esto con cartas interceptas de este, en que ofrecía 

facilitar la licencia del Turco para acometer los estados del Emperador por medio de los ministros de 

Francia que están en aquella Corte.” Castel Rodrigo márkija, Madrid bécsi követének jelentése a 
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A távoli tartományokba, köztük Rákóczihoz küldött francia követek gyakran 

váltották ki az anyagiakban szűkölködő hispánok irigységét.
221

 Bár a hispán diplomaták 

vesztfáliai működése még nem kellőképpen feldolgozott, valószínűleg Saavedra volt a 

legtájékozottabb a kelet-európai történésekben. Járt Bécsben, ahonnan rendszeresen 

informálták és az 1630-as, 40-es években a birodalmi gyűléseken személyesen is 

találkozhatott magyar nemesekkel. Több levelében megfogalmazta félelmét, hogy a 

Rákóczi diplomatáinak adott menlevél következményeképp azt a portugálok és a 

katalánok is könnyűszerrel megszereznék. Nem véletlen az sem, hogy számos 

alkalommal írt arról, hogy a császár és az erdélyi fejedelem közötti béke miként javítaná 

III. Ferdinánd helyzetét a Birodalomban.
222

  

A hispán propagandagépezet, melynek termékei jelentős részben Németalföldön 

keringtek, a franciák befeketítésén túl mindenekelőtt a hollandok megnyerését célozta, 

így Saavedra említett műve is. A hollandok érthetően aggódtak, hogy Spanyol-

Németalföld elvesztése esetén a franciák szomszédsága veszélyt jelentene számukra. Ez 

már az évszázados spanyol világuralom utáni kijózanodás ideje: együttműködésre volt 

szükség, és meg is köttetett a különbéke.
223

 

Hasonló célokat szolgált Saavedra Fajardo részletes és célzatos elemzése az 

aktuális politikai helyzetről, beleértve a katalán és portugál fejleményeket, többször 

említést téve Erdélyről (Locuras de Europa) és egy másik írása (Carta de un holandés). 

A Portugál Királyságot képviselők a fényes történelemről és királyaikról írt 

eposzokat, portrékat igyekeztek minél szélesebb körben ismertté tenni. Egy olyan 

nemzetközi környezetben, amelyben a Habsburg-ház nyomása miatt nemzetközi 

elismertetésük nagy nehézségekbe ütközött, pamfletjeiket nem csak a spanyolok ellen, 

hanem a franciák megnyerése érdekében is írták. António Moniz de Carvalho, 

Portugália párizsi nagykövetének titkára, majd francia rezidens 1644-ben Párizsban 

jelentette meg Francia interessada con Portugal en la separacion de Castilla c. 

munkáját, mely képeivel, szimbólumaival a két ország közötti viszony transzcendens 

                                                                                                                                                                          
királynak. 1644. január 24., Bécs. AGS, Estado, Alemania, Leg. 2345 sin fol. Castel Rodrigo és Saavedra 

Fajardo gyakran váltottak levelet. 
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  „De aquí despachan Embajadores á Suecia, al Ragozí, á Leixa, á Holanda, todos á turbar y á 

revolver nuevas tramas á inteligencias nuevas;…” Peñaranda grófja Pedro Coloma államtitkárnak. 

Münster, 1646 december 23. CoDoIn 456. o. 
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  Vö.: Saavedra Fajardo Castel Rodrigo márkijának. Münster, 1645. június 17. CoDoIn 550 o. és 

Uő. IV. Fülöpnek. Münster, 1645. június 20. Uo. 551-552. o., ill. Uő. uannak. Münster, 1644. november 
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jellegét, hadi térképével a portugál szárazföldi seregek tettrekészségét és alkalmasságát 

igyekezett bemutatni.
224

 Ugyanezt a cél szolgálta a katalán Martí i Viladamor 1646 

májusában Münsterben írt műve (Manifiesto de la fidelidad catalana, integridad 

francesa y perversidad enemiga de la justa conservación de Cataluña en Francia). 

Ahogy előrehaladottabbakká váltak a tárgyalások, a portugál pozíciók inkább 

gyengültek. Ennek egyik elsődleges oka a Habsburg diplomaták következetes, elutasító 

magatartása, a másik a holland-spanyol közeledés volt, melyet sem a franciák, sem a 

portugálok nem tudtak megakadályozni (a tengerentúli portugál-holland konfliktusok 

időközben Afrikában és az Újvilágban is háborúvá változtak), és amelyet egy olyan 

szerződés zárt le, melyben IV. Fülöp Portugália királyának nevezte magát, ezzel a 

címmel még a portugálok féltett kincsét, a gyarmatbirodalmukat is sajátjaként kezelve. 

A sikertelenség további okai voltak, hogy ezt a birodalmat nem engedték alku tárgyává 

tenni, és hogy Katalóniában nem voltak hajlandóak beavatkozni a franciák oldalán.
225

 

A három állam elsősorban a párizsi tárgyalásokra koncentrálta erőit. Fontanella 

után már nem járt érdemben katalán követ a konferencián, Erdély részéről pedig az 

átutazókat és futárokat csak jóindulattal lehet annak hívni. A békekötés pillanatában 

nem tűnt fontosnak az a tény, hogy Erdély bekerült a svédek és a császár közötti béke 

szövegébe (mindkét fél oldalán és az utolsó helyen), ahogy a portugál állam 

felbukkanása sem a svéd királynő szövetségeseinek az oldalán. Ráadásul nem nevezték 

meg Braganzát, csak „a portugál királyt és királyságot”, ami alatt akár IV. Fülöpöt is 

lehetett érteni.
226

 

A királyság, a grófság és a fejedelemség esetében is a következő évtizedek 

eseményei mutatták meg, milyen haszonnal jártak az 1640-es évek intenzív diplomáciai 

és hadi erőfeszítései. Katalóniának nem sikerült megtartani területi egységét: a már a 

vesztfáliai béketárgyalások során is elsősorban csak a Franciaország déli részén 

található Roussillonhoz ragaszkodó franciák végül 1659-ben, a pireneusi békében 

megkapták a tartományt. Ellenben történeti-alkotmányos struktúráját, nyelvét, 

önkormányzati intézményeit (amelyek csorbítása volt lázadásának legfőbb oka) 

Katalónia megőrizte. XIV. Lajos francia király 1668-ban, 1671-en és 1677-ben újra és 
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újra felajánlotta a spanyoloknak Roussillont és Szardíniát Flandriáért cserébe, de 

Madrid nem engedett.
227

 

Portugália szintén úgy érezhette, hogy Párizs cserbenhagyta őket: 1659-ben 

Franciaország kötelezte magát arra, hogy nem segíti őket többet a spanyolok elleni 

harcban.
228

 Ellenben kivívott függetlenségüket megőrizték és hamarosan teljes jogú 

helyet vívtak ki maguknak a nemzetközi politikában. Ami Erdélyt illeti, II. Rákóczi 

Ferenc fejedelem tapasztalhatta leginkább elődje tevékenységének kedvező hatásait. 

Legalább ennyire fontos volt mindhárom ország esetében a tapasztalatszerzés. Egész 

Európa megismerte az ügyüket, a jövőben (is) számoltak velük, és figyelembe vették 

őket az európai erőegyensúlyok vizsgálatakor. 

A fentiekben vázoltakkal az eddigieknél világosabbá váltak I. Rákóczi György 

külpolitikájának korlátai.
229

 A Vesztfáliában folyamatosan jelenlévő, anyagi befolyását 

is latba vevő, óriási tengerentúli birtokokkal rendelkező, katolikus IV. János portugál 

király ugyanannyit, illetve talán kevesebbet ért el a franciák támogatásával, mint a 

protestáns, a svéd és francia szerződéslevelek ismeretében a császárral vitatható módon 

különbékét kötő és tőlük pénzt követelő, gyakran a török által rángatott és vazallus 

Rákóczi.  

Ezt ki kell egészíteni azzal, hogy a különbéke jól is jött Rákóczinak a 

tárgyalások során és míg a portugálok felkelése a spanyolok legelemibb érdekeibe (a 

félsziget egysége) ütközött, addig Erdély egy távoli terület volt, amely nem 

veszélyeztette egyik nagyhatalom integritását sem. A katalán és portugál párhuzamot 

vizsgálva úgy tűnik: ha Rákóczi további energiát és pénzt fordított volna a hadakozásra 

és a diplomáciára egyaránt, ha személyesen megjelent volna a béketárgyalásokon, az a 

helyzetét nem javította volna, nem tette volna őt eredményesebbé. Következésképpen 

helyzetét változatlanul hagyta volna, vagy (ami a portugál példa alapján könnyen 

lehetséges) rontott volna azon. 

A fentiek bepillantást engednek a két katolikus nagyhatalom, a francia és a 

spanyol közötti erőviszonyokra is egy németországi béketárgyaláson. Rávilágítanak arra, 

hogy az 1630-as évek második felétől egyre inkább defenzívába vonuló hispán 
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  I. Rákóczi György nyugati külpolitikájára ld. Szilágyi 1878. A már életében róla kirobbant 

vitáról ad áttekintést Nagy 1984. 5-25. o. Ld. még R. Várkonyi 1994. 
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birodalom, ha mind kevesebb ütőkártyával rendelkezett is, nagyobb erőfeszítések nélkül 

meg tudta védeni területi egységét a tárgyalóasztalok mellett (is). 

 

 

1.2.3 A spanyol diplomáciai hálózat 

1.2.3.1 Pax Hispanica helyett Pax Austriaca 

Amikor Saavedra Fajardo 1612-ben megérkezett Itáliába, hogy megkezdje 35 

éves titkári, politikai, diplomáciai karrierjét, kiépített, jól működő gépezet fogaskerekei 

között találta magát. Az európai állandó követségek rendszerének 16. századi 

kialakulásával, hierarchializálódásával, majd megszilárdulásával
230

 együtt járt a 

diplomácia mesterségének és művészetének, az elméleti és gyakorlati tudásnak az írásba 

foglalása és oktatása, amelynek eredményeiből a hispán diplomaták, köztük Saavedra és 

az őt követő generáció már részesült.
231

  

Jelen munka későbbi fejezeteiben számos példa lesz látható arra, hogy a murciai 

diplomata a külvilágnak szánt írásaiban explicit módon maga is számos tanáccsal és 

gyakorlati útmutatóval szolgált az őt olvasóknak a leveleket rendszerező és lejegyző és 

a titkosírást feloldó titkár munkájától kezdve a tárgyalási módokon és a kémkedésen át a 

titoktartás fejlesztéséig. Implicit módon pedig a jelentésein keresztül tárul az olvasó elé 

a Spanyol Monarchia egy követének teljes diplomáciai fegyverarzenálja. Habár 

Saavedra Fajardo alacsony származása miatt sohasem aspirálhatott nagyköveti 

posztokra, és a rezidensi státusz és a vesztfáliai békekonferencia előtárgyalásaira szóló 

teljhatalmú követi kinevezés volt a legtöbb, amit az anyaország számára engedett, 

látható lesz, hogyan kényszerült a pillanatnyi helyzet nyomása alatt újra és újra áthágni 

a kapott kereteket, és (néhány alkalommal, eredménytelenül) az események 

meghatározó, irányító szereplőjévé válni. A Spanyol Monarchia a korban azzal 

szembesült, hogy mind kevesebb olyan hadra fogható szakdiplomatával rendelkezik 

(ahogy a korban mondták, falta de cabezas, azaz az emberfők hiánya), aki a mind 

nehezebb anyagi viszonyok közepette is vállalta a hosszú utazásokat és a sokszor 

hónapokon keresztül tartó, tárgyalások nélküli időszakok monotonságát.  
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  Az állandó követségekre ld. Hiller 1992. passim., illetve az általa idézett művek közül a 
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Bár a diplomáciai munkával szemben a katonai, egyházi és politikai karriernek 

is nagyobb volt a presztízse, ezek egyáltalán nem zárták ki egymást. A 17. század 

második és harmadik évtizedének csúcspolitikusai közül az Auszriai Ház története 

szempontjából két kulcsfigura életrajza igen hasonló. Biográfiájuk megrajzolja a tipikus 

hispán nagykövet sémáját: ha nem is grand, de a közvetlenül utána következő sorból, 

előkelő családból származó hadviselt és világlátott férfi, aki élete során váltogatta a 

közigazgatási, belpolitikai és szakdiplomáciai tisztségeit és pozícióit. Mindketten az 

1560-as években, neves nemesi családban születtek, II. Fülöp uralkodásának idején 

kaptak képzést, háborús veteránból lettek diplomaták és haláluk előtt valamennyien a 

madridi Államtanács tagjaként kamatoztatták felbecsülhetetlen értékű nemzetközi 

tapasztalatukat. Mindezt egy olyan időszakban, amikor a Pax Hispanica széttöredezése, 

a 12 éves holland-spanyol béke lejárta és a harmincéves háború kitörése után az össz-

Habsburg Pax Austriaca megteremtése vált prioritássá Madrid számára, és a Spanyol 

Monarchia európai hegemóniájának fennmaradása minden korábbinál jobban függött a 

külső (külpolitikai, külgazdasági) tényezőktől. Megjelenik mindez az államtanácsi 

consultákban, ahol legtöbbször (az óriási számukból adódóan) már szükségszerűen 

kivonatolt követjelentések megtárgyalását öntötte írásba a titkár, és a mind részletesebb, 

Bécsbe, Londonba, Párizsba, Rómába küldött követutasításokban is, amelyeket (éppen 

ezért) egyre nehezebb volt a gyorsan változó bel- és külpolitikai helyzet miatt betartani 

és pontosan követni.
232

 

Egyikük, Oñate gróf
233

 a németalföldi háborúban harcolt, mielőtt diplomáciai 

pályára lépett és az 1617-es, az Ausztriai Ház nyugati és keleti ágának voltaképpeni 

végleges szétválását szentesítő Oñate-szerződés
234

 atyja lett. 1634-ben ő készítette elő a 
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  Ld. Jacques Bruneau és Cadereyta márki Liga-tárgyalásait: 1.1.3.4 fejezet (Pázmány Péter 

esztergomi érsek római követsége és a Borja-protestáció). 
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  Don Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, Oñate és Villamediana grófja (1566-1644). 

Németalföldön fogságba esett, szolgálta a királyt diplomataként Savoyában, majd a császári udvarban 

(1617-1625 és 1634-1635). Ferdinánd bíboros-infáns és IV. Fülöp államtanácsosa. Fontos szerepe volt 

Wallenstein generális elszigetelésében és meggyilkoltatásában. A hagyatékát rejtő magánlevéltár máig 

zárt a kutatók előtt. 
234

  III. Fülöp spanyol király – akinek anyja (Anna) II. Miksa császár legidősebb lánya, II. Rudolf és 

II. Mátyás császárok és Albert, Spanyol Németalföld kormányzójának a testvére volt – diplomatái útján 

1612-től tárgyalt az osztrák Habsburgokkal arról, hogy milyen feltételek mellett mondana le a jogáról, 

hogy ő (vagy egyik utódja) jelölhessen a cseh és a magyar királyválasztásra. Az 1617. évi, Oñate gróf 

által) Ferdinánd főherceggel megkötött (és a harmincéves háború kitörése miatt soha életbe nem lépett) 

titkos családi, ún. Oñate-szerződésben, Fülöp formálisan lemondott jogairól az osztrák örökös tartomány 

Elzászért és itáliai hűbérbirtokokért cserébe. A két évvel későbbi császárválasztás előtt a jelölésre 

esélyesek között volt a gyermektelen, az örökösödés kérdésében a spanyol ágat támogató Albert is, akivel 

szemben a spanyol igények újbóli feléledésétől is félő Párizs a férfi leszármazottakkal bíró Ferdinándot 

támogatta. Ld. Nicolas de Baugy, prágai francia rezidens levelét Pierre Bruslart de Puysieulx francia 
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két ág utolsó közös összeurópai katonai akciójának, a Franciaország elleni támadásnak a 

tervét. Az 1617-es Oñate-tratado értelmi szerzője azonban valójában elődje, Baltasar 

de Zúñiga,
235

 Olivares gróf-herceg nagybátyja volt, aki személyesen élte át az Armada 

1588-as vereségét, és brüsszeli, párizsi, bécsi követségét követően döntő szerepe volt 

abban, hogy az Államtanácsban 1618-at követően a németországi beavatkozást pártolók 

kerekedjenek felül. 

A két, Európa-szerte ismert politikus tevékenységének pontosabb megértéséhez, 

akik a nekik rendelt udvarokban mindig vasszigorral képviselték és közvetítették a 

Katolikus Király akaratát, a Spanyol Monarchia diplomáciai hálózatának egészét 

szükséges áttekinteni. 

 

1.2.3.2 Párizstól Rómáig, Londontól Savoyáig 

Az évszázados háborút lezáró 1598-as vervins-i francia-spanyol békét csak 

1601-ben ratifikálták Valladolidban. Ezt követően a Katolikus Király a béke 

megőrzésére törekedett. A két katolikus nagyhatalom közötti természetes rivalizálás 

megnehezítette a párizsi hispán állandó követek, a flamand Juan Bautista de Tassis 

(1599-1603), Baltasar de Zúñiga (1603-1608), a volt velencei követ don Iñigo de 

Cardenas (1609-1612, 1614-1615), Héctor Pignatelli y Colonna, Monteleón hercege 

(1615-1617), Antonio de Zúñiga y Dávila, Mirabel márkija (1620-1629, 1631-1632) és 

a már említett író, Cristóbal de Benavente, később Fontanar grófja (1632-1635) dolgát, 

akik különböző indokokkal sorban kérték felmentésüket.
236

 A németországi Protestáns 

Unió (1608) és a Katolikus Liga (1609) létrejöttével, a Spanyol Út mentén fekvő Jülich-

Kleve alsó-rajnai hercegség örökösödése körüli vitával már az évszázad elején 

kirajzolódtak azok az erővonalak a Német-római Birodalomban, amelyek mentén a 

Francia Királyság (az 1610-es évek legelején még spanyolbarátnak mutatkozó) 

Richelieu vezetésével 1635-ben bekapcsolódott a harmincéves háborúba. Az agresszív 

                                                                                                                                                                          
államtitkárhoz, Prága, 1612. november 17. Briefe und Akten 10. 765. o., Tapié 1934. 44–50. o., 367–376. 

o. Vö.: Sánchez 1994., amelyben a szerző álláspontja, hogy III. Fülöp és a spanyol politikai elit az 

időhúzással jelentős szerepet játszott az 1618. májusi cseh felkelés és ezáltal a harmincéves háború 

kitörésében. A kérdést tárgyaló korabeli iratok közül több spanyol államtanácsi jegyzőkönyv olvasható a 

Magyar Országos Levéltár Mikrofilmtárában (a továbbiakban: MOL Mikrofilmtár), 45227. tekercs. 
235

  Baltasar de Zúñiga (1561-1622) brüsszeli (1599-1603), párizsi (1603-1608) és bécsi (1608-

1617) spanyol követ. Madridba hazatérve a Lerma herceg bukását követő „interregnumban” azért 

dolgozott, hogy a leendő király, IV. Fülöp udvarában biztosítsa Olivares gróf-herceg kiemelt szerepét. A 

harmincéves háború kirobbanásakor az Államtanácsban következetesen érvelt a Spanyol Monarchia 

közép-európai beavatkozásának szükségessége mellett. Ld. González Cuerva 2010. 
236

 A vizsgált korszakban spanyol-Habsburg rendkívüli követek százai járták Európát, felsorolásuk 

és tevékenységük részletezése meghaladja e dolgozat kereteit. 
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külpolitikát folytató IV. Henrik 1610. évi meggyilkolása (amellyel először a 

spanyolokat vádolták) ideiglenesen javította a viszonyt a két királyság között. 1615-ben 

került sor a spanyol állam dinasztikus sorsát alapjaiban meghatározó kettős házasságra 

Ausztriai Anna és XIII. Lajos francia király, illetve Bourbon Erzsébet és a későbbi IV. 

Fülöp spanyol király között). Mindkét fél tudatosan készült az összecsapásra, a spanyol 

oldal többek között a franciaországi lázadások és felekezeti széthúzás támogatásával.
237

 

Angliával 1604-ben, Londonban köttetett meg a béke, az 1585 óta tartó, ha nem 

is egyértelmű győzelemmel, de spanyol fölénnyel záródó háború lezárásaként. Akárcsak 

a Francia Királysággal, itt is házassággal igyekezett Madrid szorosabbra fűzni a 

kapcsolatokat. Don Pedro de Zuñiga, Flores Dávila márkija (londoni főkövet, 1605-

1609) és Revilla grófja (1609-1612) követségét az aranykori spanyol diplomácia egyik 

legismertebb alakjának, Gondomar grófjának
238

 küldetése követte. Az I. Jakab angol 

király (1603-1625) által csodált londoni követnek (1613-1618, 1620-1622) kulcsszerepe 

volt a felekezeti különbségeket áthidaló, és Madrid atlanti kereskedelmi érdekeit 

biztosítani hivatott angol-spanyol közeledésben, a harmincéves háború kitörését 

követően Jakab sógora, Pfalzi Frigyes cseh király németországi elszigetelésében és a 

Spanish Match
239

 kísérlet előkészítésében.
240

 Utóbbi terv meghiúsulása után átmenetileg 

megromlott a viszony a két állam között, Don Carlos Coloma volt németalföldi 

főkapitánynak (londoni követ: 1622-1624, 1630-1631) a Rajna-menti Palatinátus 

birtoklása körüli vitában nem sikerült előrelépést elérnie. A kirobbant háborút az 1630-

as madridi béke zárta le, amellyel visszaállították a status quót és Madrid elérte, hogy 

Anglia semleges maradjon a holland-spanyol konfliktusban. I. Károly angol király 

(1625-1649) fokozatosan kihátrált a megállapodás mögül. Az angol forradalom és 

polgárháború a szigetországot nagyhatalmi igényei ideiglenes felfüggesztésére 

kényszerítette. 

Az itáliai félsziget és a hozzátartozó szigetek jelentős része a spanyol korona 

fennhatósága alatt állt (Milánói Hercegség, Nápolyi és Szicíliai Királyság), így a 
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  Ochoa Brun 2006,  30-61., 344-358. o. 
238

  Don Diego Sarmiento de Acuña (1567-1626), Gondomar grófja. Részt vett az angol-spanyol 

háborúban, élete során számos közigazgatási, pénzügyi és katonai tisztséget nyert el, mielőtt 1612-ben 

kinevezték londoni főkövetnek. 1622-es visszatérése után az Államtanács tagja lett. Bővebben ld. Carter 

1964b. 
239

  Terv Károly walesi herceg és Mária spanyol infánsnő házasságára. Buckingham herceg és 

Károly 1623 elején személyesen utazott Madridba, ám a küldetés a teljesíthetetlen spanyol követelések 

miatt kudarcba fulladt.  
240

  Ochoa Brun 2006. 61-101. o., 282-309. o. 
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diplomáciai tevékenység az észak-itáliai városállamokra (elsősorban a többnyire 

ellenséges Velencére és Savoyára és a baráti Genovára, nem megfeledkezve Parmáról, 

Mantováról, Modenáról, Urbinóról és Toszkanáról) és a római pápai udvarra 

összpontosult. A mindenkori helyzetet bonyolította, hogy a Spanyol Monarchiának 

nemcsak a francia előrenyomulással vagy Velence ellenségességével kellett 

megbirkóznia, hanem a bécsi testvérággal is. A területek egy részének (így Milánónak 

is) a német-római császár volt a hűbérura, ez a mantovai örökösödési konfliktus idején 

szinte szakítópróbához vezetett Bécs és Madrid között.
241

 

Az osztrák és spanyol Habsburgok közé beszorított Velencében dolgozó spanyol 

követeknek (Don Francisco de Vera y Aragón, Don Iñigo de Cardenas; Don Alonso de 

la Cueva y Benavides, Bedmar márkija; Don Luis Bravo de Acuña), a 17. század első 

felében konfliktusforrások sorával kellett megbirkózniuk. A tengeri és kereskedelmi 

rivalizálás és az itáliai állam franciabarátsága a spanyolok által tengeren elfogott 

foglyok szabadon engedéséről folytatott vitákban, a Velence esküdt ellenségeinek 

számító uszkók kalózok Habsburg támogatása elleni tiltakozásokban, és a Spanyol Út 

svájci, alpesi szakasza körüli határvitákban tört felszínre.
242

 

Savoyában I. Károly Emmánuel herceg (1580-1630) ambíciói, expanziós 

külpolitikája és a francia királlyal kötött szövetségei okoztak állandó zavarokat a békét 

és az itáliai politikai stabilitást mindenek felé helyező spanyol külpolitikai számára. 

Utódja, Viktor Amadeus (1630-1637) nyíltan itáliai spanyolellenes koalíció 

összekovácsolásán dolgozott, II. Károly Emmánuel (1638-1675) alatt pedig Savoya 

francia szatellitállammá vált.
243

 

Az Ausztriai Ház diplomáciáját tekintve Róma különleges helyzetben volt. Az 

egyes európai fejedelmi udvarokba csak az egyik ág küldött nagyköveteket (így 

Londonban vagy Párizsban természetesen nem állomásozott császári, 

Konstantinápolyban pedig spanyol követ). A jogilag a kereszténység világi fejének 

számító császár követei jelen voltak a pápai udvarban. Nem véletlen, hogy a 

harmincéves háború során a kevés közös, sorsdöntő jelentőségűnek gondolt Habsburg 

diplomáciai akció egyike a rendkívüli követ Pázmány Péter és Borja bíboros, spanyol 
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  Bővebben ld. 1.1.3.3 fejezet (A Habsburg-Liga) 
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  Ochoa Brun 2006. 128-138. o., 148-154. o. 
243

  Ochoa Brun 2006. 138-148. o., 388-394. o. 
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főkövet összehangolt nyomásgyakorlása volt.
244

 V. Pál (1605-1621) és VIII. Orbán 

(1623-1644) pontifikátusa közül Orbán pápasága, a francia és spanyol befolyás közötti 

egyensúlyozás állította a legtöbb fejtörés elé Madridot.
245

  

A korszak pápaságának történetét eltérően magyarázó historiográfiai vonulatok 

aszerint különíthetők el, hogy VIII. Orbán pápa semlegességre törekvő álláspontját vagy 

ellenkezőleg, az Ausztriai Házzal szembeni ellenérzéseit és francia irányú elfogultságát 

hangsúlyozzák.
246

 

A Barberini-pápa, jóllehet a német területeken a katolikus ügyet támogatta, el 

akarta kerülni a Habsburgok túlzott megerősödését. Ettől való félelme csak erősödött, 

amikor a mantovai hercegség örökösödési kérdése körül 1627-ben kirobbant 

konfliktusban a birodalmi csapatok fegyverrel foglalták el Mantovát.
247

 A Szentszék 

politikáján kevéssé változtatott a német területeken a svéd király betörésével előálló új 

politikai helyzet. A Habsburgok európai dominanciáját rendkívül kedvezőtlenül 

érintette a Bajorország és Franciaország közti szövetség, amely 1631-ben Róma 

közreműködésével jött létre (fontaineaubleu-i szerződés). A pápaság a párizsi nuncius 

révén az egyezmény egyes részeinek megfogalmazásánál tevékenyen bábáskodott.
248

 

Róma és a Spanyol Monarchia eltérő politikai érdekeinek következtében feszültebbé 

váltak a szentszéki-spanyol kapcsolatok.
249

 Az észak-itáliai háború eseményeivel 

szorosan összefüggő, sokáig lappangó konfliktus Borja bíboros tiltakozásában tört a 

felszínre.
250

 

A Spanyol Monarchia diplomáciai hálózata méreteinél és globális feladataiból 

adódóan az egész világra kiterjedt. Saavedra Fajardo látókörén kívül estek és jelen 

disszertáció kereteit meghaladják a dániai, észak-német (Hansa-), lengyel, 

konstantinápolyi, perzsa és távol-keleti és spanyol külpolitikai prioritások rövid 

bemutatása. 
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  Bővebben ld. 1.1.3.4 fejezet (Pázmány Péter esztergomi érsek római követsége és a Borja-

protestáció) 
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  Ochoa Brun 2006. 157-173. o. és 358-388. o. 
246

  A kérdéssel foglalkozó irodalmat részletesen felsorolja: Lutz 1976. és 1998. A kérdéskört a VIII. 

Orbán pápa európai politikájáról zajló historiográfiai vitában elemzi: Aldea Vaquero 1968. Vö. Tusor 

2004. 44. o. skk. 
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  Faber 2006. 
248

  Lutz 1998. 435. o. 
249

  Aldea Vaquero 1958. és 1994. 
250

  A spanyol diplomácia római jelenlétéről és működéséről a 17. században: Olaechea 1999. 21-

36. o. ill. legújabban Maria Antonietta Visceglia szerkesztésében a Roma moderna e contemporanea 

folyóirat 15(2007):1-3. száma: Diplomazia e Politica della Spagna a Roma. Figure di ambasciatori. Az 

1630-as évek szentszéki-hispán kapcsolatairól ld. Dandelet 2002. 231-246. o., illetve Visceglia 2003. 
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1.2.3.3 A német-római birodalmi követségek szerveződése 

A Spanyol Monarchiának a Német-római Birodalom államaival és a testvérággal 

fenntartott diplomáciai kapcsolatait a 17. század első felében két jelzővel lehet a 

legtalálóbban leírni. Ezek az örökölt és a triális.  

Örökölt, mert Madrid az V. Károly-i örökséget és szövetségesi rendszert 

továbbépítve összetett klientúra-hálózatot épített ki a Birodalom területén, és annak 

erőforrásait Spanyolország szolgálatába állította és a diplomáciájával megtámogatta.
251

 

Ezt a kapcsolatrendszert, a császársági „spanyol hálózatot” Madrid 1580-ig gondosan 

ápolta, utána sorvadni kezdett, de még a 17. században is erős maradt. 

Spanyolországnak egyrészt szüksége volt katonákra, akiket a különböző európai 

hadszíntereken bevethetett. Az észak-afrikai Peñón de Vélez 1564. évi 

visszafoglalásakor a spanyol hajók a Birodalomból érkező katonákat is szállítottak, 

1580-ban pedig tízezret vontak át Portugáliába, minden második katona Ferdinánd 

főherceg területéről érkezett. II. Fülöpnek az itáliai és németalföldi területei közötti 

összeköttetés biztosításához is szüksége volt a birodalmi fejedelmekkel való 

együttműködésre, segítségükkel egyben ellensúlyt építhetett fel Franciaországgal 

szemben, nevezetesen annak keleti határán. A „spanyol hálózat” központjai a bécsi 

spanyol követség, Brüsszel és Milánó voltak, és nemcsak osztrák főhercegek, 

választófejedelmek, birodalmi hercegek, császári tanácsosok és a spanyol király 

szolgálatába lépett tisztek tartoztak bele, de alkalmanként protestáns fejedelmek is, 

akiknek szolgálataikat általában Aranygyapjas Renddel, spanyol lovagrendekkel vagy 

szerződéses évdíjakkal jutalmazták. 

A kapcsolatrendszer fenntartásának legfontosabb eszközei spanyol részről a 

gyakori levélváltások, a spanyol követek látogatása, a keresztapaság vállalása, 

ajándékok adása és a rendszeresített évdíjak voltak. Ezek természetesen nem mindig 

választhatók el a rendes diplomáciai aktusoktól, de kiterjedtségüket jól mutatja, hogy a 

spanyol rendszer perifériáján elhelyezkedő számító Magyar Királyságot is magában 

foglalta. Magyarországi politikusok és egyházi főméltóságok, ha minden bizonnyal 

jelentős késéssel is (legkésőbb az 1600–1610-es évek fordulóján), de bekapcsolódtak a 

„spanyol hálózatba”, és az annak fenntartására alkalmazott, a fenti öt (természetesen 

más európai államok diplomáciája által is használt) eszközt igénybe vették. (1625-1645)  
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  Ld. Edelmayer 1998. és 2002. 
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Miklós 1625. évi nádorrá választása előtt és után is rendszeresen kapott udvarias vagy 

aktuális politikai kérdéseket érintő leveleket a bécsi spanyol állandó követektől,
252

 és 

1628-ban elnyerte az Aranygyapjas Rendet.
253

 Egyik fiának keresztelőjére a spanyol 

követet hívták meg keresztapának, a nádor egy drága gyémántékszert kapott.
254

 

Pázmány Péter esztergomi érsekhez hasonlóan elődje, Forgách Ferenc is jogosulttá vált 

évdíjra, ám ő (Pázmánnyal ellentétben) egyetlen évben sem kapta meg azt. Amikor 

1615-ben meghalt, testvére, Forgách Miklós szécsényi kapitány levelet írt Madridba, 

hogy ruházzák át az évdíjat a szintén Ferenc nevet viselő, ugyancsak egyházi pályára 

lépett fiára (az elhunyt érsek unokaöccsére).
255

 

Esterházy Miklós nádor és Pázmány Péter kapcsolatban állt a császári udvarban 

működő spanyol párt több tagjával: mindketten leveleztek, elsősorban hadi és egyházi 

ügyekben, Collalto grófjával, az Udvari Haditanács elnökével, Dietrichstein olmützi 

érsekkel és csehországi helytartóval, Ferdinánd egyik legbefolyásosabb diplomatájával,  

illetve a spanyol követség tagjaival, és alkalmanként találkoztak is. 

Mindketten opiniókkal foglaltak állást nemcsak a török kérdést, de a nyugati 

hadszínteret érintő külpolitikai ügyekben is. Esterházy a Habsburg-kormányzatnak négy 

állásfoglalást nyújtott be (1627-ben Colaltónak, 1633-ban és 1642-ben a Titkos 

Tanácsnak, 1639-ben Trauttmansdorffnak). Utóbbiban a nádor szorosabb 

együttműködést javasolt Spanyolországgal, és VIII. Orbán és a pápai hatalom 

megnyerését szorgalmazta. 

Pázmány Péter nagy összegű évdíjat kapott IV. Fülöptől.
256

 A bíboros évdíjára 

vonatkozó, kiadott dokumentumokban
257

 utalásszerűen felbukkanak a korszak fontos 

spanyol diplomatái és spanyolpárti poltikusai: Jacques Bruneau, aki számos fontos 
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  Oñate gróf és Castañeda márki hozzá intézett leveleit Martí Tibor adta ki: Martí 2009. 
253

  II. Fülöp 1596-ban egyezett bele, hogy Báthory Zsigmondot felvegyék az Aranygyapjas 

Rendbe. Niederkorn 1993. 209. o. 
254

  A kifizetés a bécsi spanyol követség könyvelése szerint 1634 szeptemberében történt. ÖStA, 

HHStA, Staatenabteilungen, Spanien, Varia, Karton 7a, fol. 47r. („Descargo y Datta del dinero de su 

Magestad que yo, Baltasar Walderode he gastado en cosas de su real servicio por ordenes del 

Excelentísimo Señor Conde de Oñate Embajador Extraordinario de su dicha Magestad en Alemania, 

desde el 20 del mes de Agosto 1634. hasta fin del año de 1635.” Uo: fol. 20r–49r.) Vö. Merkes 1964. 
255

  A vonatkozó spanyol irat (MOL Mikrofilmtár, 45227. tekercs, sine fol. [a 710. számú AGS 

Estado-legajóból való simancasi levéltári dokumentum másolata]), amelyen 1616. január 23-i az utolsó 

dátum, beszámol arról, hogy az érsek hivatalosan 1612-ben kapta meg az évdíjat, de egyetlen évben sem 

utalták ki neki a pénzt. Az ügyben (az irat tanúsága szerint) a pápai nuncius is közbenjárt, és minden 

bizonnyal Lerma hercege döntött. A kérést teljesítették, az érseknek járó évdíjat az eredeti összeg (3 ezer 

dukát) felével Forgách Miklós fiára ruházták át. 
256

   Arra, hogy a spanyol ajándékoknak, jutalmaknak számos más formája is volt, ld. Merkes 1964. 
257

   PPÖL I. 244. és 322. dok., PPÖL II. 808. dok. 
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küldetést teljesített Bécsben és a császárságban, Johann Ulrich von Eggenberg herceg, 

aki haláláig, 1634-ig a Titkos Tanács elnöke és Madrid egyik leghűségesebb 

szövetségese volt,
258

Franz Cristoph Khevenhüller gróf, volt madridi követ, titkos 

tanácsos, és Baltasar de Zúñiga. 

Nemcsak a spanyol rendszer és a Német-római Birodalom határvidékén található 

Magyar Királyság irányítói léptek kapcsolatba a spanyol monarchiával. Több magyar 

nemes utazott flandriai tanulmányútra, és a birodalmi gyűléseken, római király-

választásokon és koronázásokon is rendszeresen megjelentek magyar főurak. 1636-ban 

Regensburgban több spanyol diplomata is aktív szerepet játszott, és velük talán 

találkozhatott a kiutazó Pálffy Pál későbbi titkos tanácsos és Esterházy Miklós fia, 

István, aki által az apa udvarias leveleket kézbesített a bajor herceghez és a kölni és 

mainzi választóhoz.
259

 

És a kapcsolatrendszer triális is volt, mert kettős központtal (Brüsszel és Bécs) 

működött, melynek hatókörei több pontban metszették egymást és közös halmazokat 

alakítottak ki. Ezek a részstruktúrák pedig állandóan interferáltak a császári követek 

munkájával, akik az egész Birodalom területén jelen voltak,
260

 tovább bonyolítva az 

Ausztriai Ház közép-európai hegemóniáját biztosító rendszer diplomáciai együtthatóját. 

A három centrum tehát a korabeli Ausztriai Ház leggazdagabb területe, a burgundi 

kerületet irányító brüsszeli Kormányzóság, a bécsi katonai és politikai akciók felett 

évtizedeken át gyámkodó bécsi spanyol nagykövetség és a Német-római Birodalom 

együtt tartásának szinte lehetetlen feladatát vállaló, többfrontos háborút vívó bécsi 

császári udvar volt.
 261

 

A Rajna-menti választófejedelemségek és a Birodalom egyes nyugati 

területeinek spanyol diplomáciai utánpótlását természetes módon a Spanyol Monarchia 

integráns részét képező burgundiai birodalmi kerület centrumából látták el.
262

 A 

brüsszeli kormányzók melletti kancelláriák és titkárságok felügyelték nemcsak a 

szomszéd német területekkel folytatott kapcsolatokat, de a távolabbi területekkel 

                                                           
258

   „Conviene tambien yr ganando a los demas ministros, y que el principe Equemberg ponga en el 

consejo secreto del emperador personas confidentes suyas y de quien tenga satisfacion, que son afectas a 

la cassa de Austria; […] se debe procurar ganar a todos o los mas que se pudiere; y pues vos los conoceis 

y de aca se os asistira con los medios, que parecieren necessarios, …” IV. Fülöp Guastalla bécsi 

követnek, 1631. szeptember 15. Madrid. DIE HABSBURGER-LIGA 295. o. 
259

   Várkonyi 1993.  
260

  A „triális” szó egy ebben a disszertációban használt segédfogalom, a szakirodalomban eddig 

nem találkoztam hasonló megközelítéssel. 
261

  Jó példa erre a Burgund Grófság története az 1630-as és 1640-es években . 
262

  Vö. Egler 1971. és Kessel 1979. 
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(Béccsel, Prágával) fenntartottakat is.
263

 A kerületnek a birodalmi gyűléseken is 

képviseltetnie kellett magát. 

A császársági spanyol diplomácia hivatalos központja azonban a bécsi követség 

volt. A választás kézenfekvő volt: a mindenkori követek direkt kapcsolatban lehettek a 

császárral és tanácsnokaival, folyósíthatták nekik a segélyeket és évdíjakat és 

közvetlenül figyelemmel kísérhették az osztrák, cseh és magyar rendi küzdelmeket és a 

törökellenes harcok fejleményeit.  

A triális rendszerrel együttjáró hátrányok (a kompetencia és elsőbbség állandó 

kérdései a spanyol és osztrák hadvezérek, diplomaták, követek és a nekik adott 

utasítások között; az egységes irányítás hiánya; az óriási földrajzi távolságok miatt 

kommunikációs nehézségek) mellett a struktúrának előnyei is voltak. A császár 

környezetében állandó volt a kontrollt biztosító németalföldi és spanyol jelenlét, és az 

információáramlást megkönnyítette és biztonságosabbá tette, a hibaszázalékot 

csökkentette a sok egymást keresztező vagy épp párhuzamos kommunikációs vonal. 

Erre példa, hogy egyes magyar politikusok a béketárgyalások időszakában 

együttműködtek a bécsi spanyol diplomatákkal, akik viszont a Német-római Birodalom 

nyugati részével álltak állandó kapcsolatban. Lippay György esztergomi érsek és mások 

adhattak át olyan, a konstantinápolyi francia követ és a harmincéves háborúba utóbb 

szintén bekapcsolódott erdélyi fejedelem, I. Rákóczi György közötti levélváltásból 

származó iratokat az állandó követnek, amelyeket azután a vesztfáliai tárgyalások 

előkészítő szakaszában a spanyol delegációt vezető Diego Saavedra Fajardo használt fel 

egy politikai pamfletjében, amelyet utóbb Brüsszelbe küldött.
264

 

A murciai diplomata hosszú bajor követsége idején éppen a Német-római 

Birodalom Habsburgok által irányított területei hatósugarának metszéspontjában 

dolgozott: ura, IV. Fülöp király mellett elsődlegesen Brüsszelnek és Ferdinánd bíboros-

infánsnak tartozott jelentési kötelezettséggel, a heti és havi szintű utasításokat és 

fizetését ugyanakkor a császári udvarban dolgozó kollégáitól kapta, és ezzel egy időben 

az általa oly jól ismert Itália irányából is érték őt megkeresések és jutott el hozzá sok 

információ. Számos példát mutat be a disszertáció arra, hogy Saavedra számára milyen 

nehéz volt megfelelni a triális rendszerben rejlő tökéletlenségekből eredő kihívásoknak, 
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  Ld. Módszertani megjegyzések. 
264

  Monostori 2008b. Ld. itt 220. jegyzet. 
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és ugyanakkor arra is, hogy miként segítette őt ez mindennapi munkája és írói 

tevékenysége során. 

Ez a triális rendszer egyedülálló volt Európában. A korabeli nagy- és 

középhatalmak („összetett” monarchia jellegük mellett) egy tömbben helyezkedtek el, 

igaz volt ez Franciaországra, Svédországra, a holland Egyesült Tartományokra, az 

osztrák Habsburg Monarchiára és Angliára egyaránt. (Fontos azonban leszögezni, hogy 

katonai-hadügyi értelemben nem lehet az Ausztriai Ház esetében triális rendszerről 

beszélni a Német-római Birodalom területén, legfeljebb duálisról. A császári csapatokat 

segítő spanyol zsoldosseregek [még ha alkalmanként képzettségük, szervezettségük, 

számuk felül is múlta a császári és a Katolikus Liga oldaléit] a császári hadvezérek 

irányítása alá tartoztak, önálló katonai akciókat nem vezethettek. A Brüsszel és Milánó 

között húzódó Spanyol Út mentén azonban ibériai félszigeti, itáliai vagy németalföldi 

vezéreik parancsára Madrid akaratát hajtották végre a hispán terciók.) 
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2. A Saavedra-életút 

2.1 SAAVEDRA FAJARDO DIPLOMÁCIAI PÁLYÁJA 

2.1.1 Ifjúkora és az itáliai évek 

Saavedra Fajardo 1584-ben született a délkelet-spanyolországi Algezaresben 

(ma Murcia tartomány).
265

 Az ősi és neves galíciai
266

 nemzetségből
267

 származó család 

második gyermekének gyermekkoráról nem ismert fennmaradt forrás. 1600-ban a 

salamancai egyetemen kezdhette meg kánonjogi tanulmányait, 1606-ban szerzett 

licenciátust. Egyházi pályára készült, a kisebb rendeket megkapta, hogy a nagyobb 

rendeket felvette-e, arról megosztott az életrajzírók véleménye, a valószínűbb válasz 

nemleges. Annyi bizonyos, hogy nagyon korán a nála mindössze négy évvel idősebb 

Borja bíboros
268

, a Spanyol Monarchia római állandó követének szolgálatába került, és 

személyes titkáraként (ahogy Borja nevezte őt, „mi letrado de Cámara”) egyben 

bizalmasa, egyik legfőbb tanácsadója lett. 

A fiatal murciai 1612 körül érkezhetett Rómába. Saavedra Fajardo kezén ment 

keresztül a bíboroshoz érkező vagy tőle távozó valamennyi politikai és diplomáciai irat. 

Kisebb politikai küldetéseket is teljesített, például a nápolyi alkirályságban. Részt vett 

két pápaválasztó konklávén (1621-ben és 1623-ban) és karrierje is előrébb mozdult és 

anyagi téren is mind megbecsültebb lett. 1617-ben a salamancai székesegyház 

kanonokja lett (később erről lemondott). Egy évtizeden keresztül volt agente de preces, 

közvetítőként ő volt a felelős a Spanyol Monarchia magánszemélyeinek bullákkal, 

felmentésekkel kapcsolatos római kérvényeinek intézéséért.
269

 

Szinte semmilyen forrás nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a 

harmincéves háború viharában a rendkívül aktív Borja bíboros jobbkeze, Saavedra 

Fajardo hatással volt-e urára, befolyásolta-e őt döntéseiben. Mindennapi munkája során 

több ezer rendkívül kényes politikai iratot és levelet olvasott el, oldott fel és rejtjelezett, 

minden bizonnyal a legkisebb részletekbe menően ismerte az itáliai államok és főbb 
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  Az életrajzi adatokra ld. Fraga Iribarne 1998. 23-41. o. 
266

  Galícia az ibériai félsziget északnyugati csücskében elhelyezkedő tartomány, fővárosa Santiago 

de Compostela. 
267

  A már említett Gondomar gróf, londoni követ, aki szintén Galíciából származott, egyik 

levelében a Saavedrát és a Fajardót is a leghíresebb galíciai nemzetségek közé sorolta. Idézi Fraga 

Iribarne 1998. 23. o. 
268

 Ld. 143. jegyzet. 
269

  Fraga Iribarne 1998. 141-165. o. 
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aktorok tevékenységét. Ebbe bepillantást enged a murciai diplomata rövid, hivatalos 

madridi tartozkódása idején, 1630 végén írt és Olivares gróf-hercegnek ajánlott műve, 

az Indispositione generale della monarchia di Spagna.
270

 

Saavedra madridi útja során mindent megtett azért, hogy előrébb léphessen, 

szóba került titkári kinevezés valamelyik juntában, szászországi, londoni és párizsi 

diplomáciai út, de végül visszarendelték Rómába, ahol jelen volt Borja bíboros 1632. 

márciusi, botrányt kavaró fellépésénél, amely Saavedra presztízsét is rombolta. 

Rendkívül kényes időszak következett: VIII. Orbán mindent elkövetett, hogy Borja 

elhagyja a pápai udvart, de IV. Fülöp megerősítette őt tisztségében, miközben a 

korábban a helyére kinevezett követ, Castel-Rodrigo márkija
271

, Saavedra karrierjének 

későbbi lassítója már Itáliában tartózkodott, majd Rómába érkezvén barátságtalan 

viszonyba került a mind jobban elszigetelődő Borjával, és a nálánál hat évvel idősebb, 

az itáliai ügyeket illetően vele szemben fölényes tudásfölényben lévő Saavedrával, aki 

ekkor már rendszeresen címzett leveleket közvetlenül Olivares gróf-hercegnek.  

Ettől az időszaktól kezdve maradtak meg nagyobb kihagyások nélkül Saavedra 

diplomáciai levelei, aki ekkor még igen optimista: Gusztáv Adolf svéd betörését 

ideiglenesnek tartotta, Wallenstein generálistól várta a holland Egyesült Tartományok 

békére kényszerítését, és rendszeresen emlékeztetett a Velence és a Francia Királyság 

irányából érkező veszélyekre. A dél-német helyzet ugyanakkor megkövetelte, hogy a 

Katolikus Liga legfontosabb tagja, I. Miksa bajor herceg
272

 mellett is közvetlenül 

spanyol diplomata képviselje a korona érdekeit. Saavedra Fajardo a rezidensi 

kinevezéssel olyan tisztséget kapott, ahol már neki egyedül kellett döntéseket hoznia.  

 

2.1.2 A bajor követség 

Ezzel megkezdődött politika-diplomáciai pályafutásának második szakasza.
273

 

1633 nyarán hagyta el Itáliát, levelezése alapján
274

 itineráriuma 1646-ig a következő 

volt: Innsbruck, Braunau (a bajor herceg udvarának ideigenes helyszíne), Regensburg, 

Braunau, Ingolstadt, Neuburg, Braunau, München, Braunau, Regensburg, Braunau, 
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  Ld. 2.2.2 fejezet (Emlékiratok, beszámolók, röpiratok) 
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  Don Manuel de Moura y Corte Real, Castel-Rodrigo márkija (1590-1651), 1615-től a későbbi 

IV. Fülöp udvarnoka, római követségét követően 1642 és 1644 között bécsi követ, majd Spanyol-

Németalföld ideiglenes kormányzója 1647-ig. 
272

  I. Miksa (1573-1651), bajor herceg 1597-től haláláig). 
273

  Diplomáciai pályáját Quintín Aldea Vaquero osztotta két részre a Politikai Emblémák 1976-as 

madridi kiadásában: időrendben az itáliai és a közép-európai periódusra. 
274

  AGR SEG t. 342-345., 385-396. 
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Stubenberg, Braunau, Ingolstadt, Stuttgart, Bécs (1635-ben utazott először a 

császárvárosba), München, Regensburg (ahol először vett részt birodalmi gyűlésen), 

München, Bécs, München, Ingolstadt, München, Milánó (1638-ban), Mantova, Genova, 

Milán, Luzern, Besançon, München, Bécs, München, Luzern, Friburg, Baden, München, 

Bécs, Regensburg, Augsburg, Zürich, Baden, Regensburg. Bécs, Innsbruck, Milánó, 

újra svájci városok, Madrid (1642 végén vagy 1643 elején), Münster, Brüsszel, 

Madrid.
275

 

Az új követnek igen nehéz feladata volt. A Német-római Birodalom svéd 

lerohanásának idején, amikor a svéd fegyverek már-már Itáliát fenyegették, I. Miksa 

választófejedelmet, a Katolikus Liga fejét, a katolikus oldalon és az Ausztriai Ház 

oldalán kellett tartania, miközben a mind potensebb Francia Királyság próbálta 

szövetségesévé tenni. Ennél is nehezebb (és lehetetlennek bizonyuló) küldetés volt 

rábírni Miksát, hogy a Liga és Bajorország mondja fel semlegességét a holland Egyesült 

Tartományokkal, illetve hogy küldjenek csapatokat a Burgund Grófságba és Elzász 

tartományba, Ferdinánd bíboros-infáns franciaellenes hadjáratait támogatandó.
276

 

Don Diego 1634-ben a bajor herceg udvarából tevékenyen részt vett a 17. század 

első felének egyik legnagyobb szabású logisztikai, katonai akciójának 

megszervezésében. A Milánóból induló Ferdinánd bíboros-infánsnak a harmincéves 

háború idején húszezer fős seregével az Ausztriai Ház ellenfelei által számos helyen 

elbarikádozott Spanyol Úton kellett Németországon keresztül utat törnie, hogy 

Brüsszelben elfoglalja a németalföldi kormányzóságot. Saavedra Fajardo engedélyeket 

kért és a németországi választófejedelmeket és hercegeket nyugtatta egy mindig kényes 

témában: a spanyol csapatok és általánosságban a hispán világ és uralom németországi 

jelenlétének kérdésében. Leveleiben állandóan visszatérő kérdés a spanyol és német 

hadvezérek közötti hierarchia és döntési hatókör kérdése.
277

 

Mindeközben folyamatosan tájékoztatta brüsszeli, madridi urait, bécsi és itáliai 

kollégáit a tudomására jutott információkról, számos alkalommal kommentálva a 

leírtakat saját tanácsaival és a követendő utak, alternatívák részletezésével. Mint a 

disszertáció későbbi fejezeteiből kiderül, tárgyalt Ferdinánd magyar királlyal, a későbbi 

III. Ferdinánd császárral és tanácsosaival, akik hosszú audenciákat biztosítottak neki. 
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  A bajor periódusra ld. Fraga Iribarne 1998. 167-212. o, 267-302. o. 
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  Albrecht 1998., Aldea Vaquero 2000.. 
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  Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros-infánsnak. Regensburg, 1634. július 3. AGR SEG 387. fol. 

212r. 
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Személyesen igyekezett tehát hatni rájuk, a szélesebb németországi közvéleményre 

pedig röpirataival és propagandisztikus munkáival. Emellett mindvégig kiemelt 

hangsúlyt fektetett arra, hogy elsőrangú németországi helyismeretét felhasználva 

hadügyi, katonai stratégiai, logisztikai kérdésekben is javaslatokkal szolgáljon, sőt 

számos alkalommal személyesen interveniáljon, gondoskodva a hadsereg számára 

nélkülözhetetlen élelmiszerek, búza, liszt és kenyér beszerzéséről és kiutalásáról.  

1634-re nyilvánvaló volt, hogy a Francia Királyság hamarosan nyílt 

összetűzésbe kerül a Spanyol Monarchiával. A többfrontos (németalföldi, burgundiai, 

nyugat-németországi) sikeres megvívása érdekében került sor ugyanebben az évben a 

titkos Habsburg-szövetség megkötésére.
278

 A spanyol fél engedélyt kapott arra, hogy a 

Német-római Birodalom területén és az osztrák örökös tartományok területén 

közvetlenül is toborozhasson katonákat.  Spanyolországnak égető szüksége volt 

katonákra, mert a németalföldi és itáliai toborzás mind költségesebb és nehezebb volt, a 

protestáns és a gyakran szintén spanyolellenes katolikus német rendek között 

egyensúlyozó császárnak azonban érthetően óvatosan kellett kezelnie a kérdést. 

Saavedrának több alkalommal is tárgyalnia kellett a császári oldal hadügyi biztosával, 

hogy ne tegyenek különbséget a császári és spanyol csapatok között, utóbbiak ugyanis 

emiatt nem léphettek be a szabad birodalmi városokba (freie Reichsstadt).
279

 Saavedra 

részt vett két birodalmi gyűlésen Regensburgban, 1636-ban III. Ferdinánd római 

királlyá választásán, 1640-ben pedig a burgundi birodalmi kerület követeként, 
280

 és 

számos alkalommal utazott Bécsbe kisebb dipomáciai küldetések keretében. 

 

2.1.3 Szemtől szemben a francia hatalommal: a svájci államszövetség és a 

Burgund Grófság 

Madrid részéről különös bánásmódot igényeltek a Német-római Birodalom 

nyugati és déli határvidékei. A (részben katolikus, részben protestáns) svájci 

kantonoknak földrajzi helyzetük stratégiai fontosságot biztosított a Burgund Grófsággal 

való szomszédságuk és az alpesi átjárók ellenőrzése miatt. Saavedra Fajardo számos 

alkalommal (1638 és 1642 között összesen ötször) vett részt a kantonok gyűlésein és 

három alkalommal a tizenhárom kanton bádeni együttes diétáján. Don Diegonak és 

diplomatakollégáinak feladata az volt, hogy politikai értelemben biztosítsa a spanyol 
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  Bővebben ld. 1.1.3.5 fejezet (Nördlingentől Vesztfáliáig) 
279

  Ernst 1991., Monostori 2008b. 
280

  Ld. bővebben 3.4.3 fejezet (A dinasztia múltja, jelene és jövője) 
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katonák átkelését a svájci hágókon keresztül, a kantonokat rávegye a spanyolokkal való 

szövetségkötésre, de legalábbis lebeszélje őket a Francia Királysághoz való 

közeledésről, illetve hogy vállaljanak aktívabb szerepet a háború dúlta Burgund Grófság 

semlegességének visszaállításában, egy olyan időszakban (1638-1639), amikor Weimar 

generális
281

 csapatai a grófságot kimerült tartománnyá tették, amely autonómiája 

elvesztése és a teljes belpolitikai zűrzavar felé sodródott.
282

 Emellett katonák 

toborzására is szükség volt a Confoederatio Helvetica területén. Saavedra erőfeszítései 

ellenére a svájci kantonok sohasem váltak ellenségessé Franciaországgal szemben és 

Weimar herceggel sem sikerült egyezséget kötni. A murciai diplomata állandóan 

visszatérő érve volt, hogy amennyiben Franciaország elfoglalja a burgund tartományt, 

az erődítés nélküli svájci városok életveszélybe kerülnek, elveszítenék a 

„cserbenhagyott” szomszédos provincia jóindulatát is és egy új francia adó- és 

kereskedelmi politika gazdasági jólétüket is veszélyeztetné. 

A Burgund Grófságot még Svájcnál is fontosabbá tette a tény, hogy a Spanyol 

Monarchia része volt. Stratégiai folyosó egyszerre a Rajna-völgye, Elzász, Németalföld, 

Savoya, Itália és a helvét kantonok felé. Fajardo személyes útjai mellett az 1630-as 

évektől kezdve Bajorországból és Svácjból is folyamatosan figyelemmel kísérte a 

burgundiai helyzetet és kapcsolatban állt az ottani hatóságokkal és az ott dolgozó 

diplomatákkal. A burgund tartománynak legendás volt a Spanyol Monarchiához való 

hűsége: a 16. században ellenállt a protestáns támadásoknak és IV. Henrik francia király 

ostromának is és az 1598. évi vernins-i béke óta (egészen 1636-ig) őrizte semlegességét 

és legendás Madrid-hűségét.
283

 A franciák és svédek által körülzárt és szegényedő 

tartományban 1638-ra éhínségek és járványok pusztítottak. A Ferdinánd bíboros-infáns 

által Burgundiába küldött Don Diego a helyi lakosok lázadásával is kénytelen volt 

szembesülni. Egyszerre kampányolt a pro-Habsburg kormányzójelölt mellett, 

gondoskodott élelmiszer-szállítmányok Burgundiába küldéséről és próbált egységet 

kialakítani a helyi parlament és nemesség, a kormányzó és az északra fekvő tartomány 

                                                           
281

  Bernhard von Sachsen-Weimar (1604-1639), német herceg, generális, 1635-ben lépett a francia 

király szolgálatába. 
282

  A svájci periódusokra ld. Fraga Iribarne 1998. 239-266. o. és 303-316. o., ill. Monostori 2008b 

308-309. o., 313-314. o., Bolzern 1996., ill. Daniel García Vicens és Belén Rosa de Gea bevezetői az RM 

forrásközléseihez: 265-266. (Dispertador) és 319-322. (Propuesta a la Dieta) 
283

  „Qué guerras, qué calamidades, qué incendios  no ha tolerado constante el condado de Borgoña 

por conservar su obediencia y lealtad a su rey? Ni la tiranía y bárbara crueldad de los enemigos, ni la 

infección de los elementos, conjurados todos contra ella, han podido derribar su constancia. Pudieron 

quitar a aquellos fieles vasallos las haciendas, las patrias y las vidas, pero no su generosa fe y amor 

entrañable a su señor natural”. Empresas Políticas Empresa 58. 676. o. 
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ura, a lotharingiai herceg között. Javaslatokkal szolgált a gyorsuló módon széteső 

katonai, politikai és gazdasági irányítás újbóli központosítására, melyek között szerepelt 

a svájci kantonoktól igényelt segítségnyújtás és az erősebb madridi kontroll bevezetése 

is.
284

 

A francia előrenyomulást azonban itt is csak ideiglenesen lehetett feltartóztatni. 

A gall anyaország testében fekvő tartomány bekebelezését Párizs az első lépésnek 

tekintette abban a (százados missziónak bizonyuló) stratégiai tervében, hogy egymás 

után Elzászt, Lotaringiát és a svájci kantonokat is ellenőrzése alá vonja. Nem 

elhanyagolható tényező volt Burgundia jelentős sótermelése és –kereskedelme sem. 

 

2.1.4 A vesztfáliai béketárgyalások előkészítő szakasza 

Saavedra veterán diplomataként, 59 évesen érkezett Münsterbe 1643 őszén, ahol 

1646 elejéig tartózkodott Vesztfália fővárosában IV. Fülöp hivatalosan teljhatalmú, 

valójában aláírási joggal nem rendelkező követeként.
285

 A keze több ok miatt meg volt 

kötve: az érdemi tárgyalások csak távozásakor (utódja, Peñaranda gróf
286

 megérkezése 

után) kezdődtek, és társaival együtt nem kapott felhatalmazást lényegi döntések 

meghozatalára.
287

 A császári diplomaták együttműködését Saavedra nem érezte elég 

támogatónak,
288

 a madridi udvarból támadták, saját kollégáival
289

 sem volt 

konfliktusmentes a viszonya és az anyagi erőforrásai is szűkösek voltak.
 290

 Tisztában 

volt azzal, hogy a békekonferencián hozott döntések meghatározzák Európa és a 

Spanyol Monarchia jövőjét, egy olyan jövőt, amelyben már nem Madridban lesz a 

kontinens legbefolyásosabb udvara. 

                                                           
284

  A burgundiai útra ld. Fraga Iribarne 1998. 213-238 o. és Daniel García Vicens és Belén Rosa 

de Gea bevezetői az RM forrásközléseihez: 275-277. o. (Harangue)  285-287. o. (Relación de la jornada) 

és 329-334. o. (Noticias del Tratado) 
285

  „Autoridad de plenipotenciario”, az „Embajador” titulussal egyik spanyol követ sem 

rendelkezett a főkövet, Peñaranda gróf érkezéséig. 
286

  Gaspar de Bracamonte y Guzmán (1595-1676), Peñaranda grófja, a vesztfáliai spanyol 

békedelegáció vezetője 1645-től 1648-ig, nápolyi alkirály (1659-1664). 
287

  A számtalan apró részlet mellett a francia követek nehezményezték, hogy az alaktalan, 

formálódó, vezető nélküli spanyol küldöttséggel lehetetlen hosszú távra tervezően tárgyalni. A spanyolok 

ezzel szemben azt vetették a párizsi küldöttek szemére, hogy utasításaikban nem a békekötésről, hanem 

annak eszközeiről van szó, és hogy csak a szövetségeseikkel együtt tárgyalhatnak. 
288

  „Entre tanto, procuro por todos los medios posibles mantener firmes a los cesareanos para que 

no traten sin nosotros.” Saavedra Fajardo IV. Fülöphöz. Münster, 1645. február 7. Obras completas 1405. 

o. 
289

  Zapata gróf és Antoine Brun. 
290

  Vö. Obras completas, González Palencia bevezetője, Mühleisen 1996., Fraga Iribarne 1998. 

323-439. o. 
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A gyakorlati és céljaiban mindig ambiciózus diplomata számára rendkívül 

megerőltetőek voltak a tárgyalások nélkül, a delegációkra való várakozással eltöltött 

hónapok (1645 nyaráig érkeztek a küldöttek, a sok közvetítő miatt lassan zajló 

információáramlás, a formális kérdések (a követek jogállása, az uralkodók címei, a kis 

államok vesztfáliai diplomáciai jelenléte) körüli hosszas viták, miközben az európai 

hadszíntereken javában zajlottak a hadműveletek. A tárgyalások menetét Párizs 

tudatosan lassította, abban bízva, hogy a császári oldal és Spanyolország további 

visszaszorulásával kedvezőbb helyzetből kezdheti meg a részletesebb megbeszéléseket. 

A Bourbon-ház követeinek ezenkívül Svédország diplomatáival és az őket támogató 

német rendekkel is össze kellett hangolniuk tevékenységüket. Természetesen Madrid 

sem véletlenül várt ki 1645-ig Peñaranda gróf kiküldetésével. Mindkét fél a felszínen 

hangoztatta, hogy békére vágyik, de még a konferencia későbbi szakaszában sem volt 

prioritás számukra, hogy mindenáron megegyezzenek. A Saavedra számára idegőrlő 

látszatmegbeszélések közepette a felek egymás feltérképezése mellett 

információgyűjtéssel és önmaguk reprezentációjával foglalkoztak: pontosan számon 

tartották, melyik követnek hány hintója, lova, szolgálója volt és a főkövetek bevonulása 

során az adott ország presztízsének és nagyságának fokmérője volt a pompa nagysága. 

Saavedra természetesen kiemelt feladatának tekintette Franciaország és a 

holland Egyesült Tartományok ügyének elszigetelését, mint azt levelei, az egyik francia 

békeiratra adott válasza
291

 és propagandaírásai, így többek között a Suspiros de Francia 

és a Locuras de Europa
292

 mutatják. Állandó kapcsolatban volt a Habsburg-

erőközpontokkal és sorra írta pamfleteit. Don Diego titkos tárgyalásokat folytatott a 

Katalán Grófság küldötteivel is. 

Saavedra már egy éve Vesztfáliában tartózkodott, de amikor 1644 

decemberében egy előzetes megállapodás után a francia, spanyol és császári 

békedelegációnak át kellett adniuk egymásnak előzetes békefeltételeiket. A párizsi irat 

ugyanakkor azt tartalmazta, hogy addig nem folytatnak béketárgyalásokat, amíg 

valamennyi német-római birodalmi herceg és rend meg nem érkezik, és amíg szabadon 

nem bocsátják a trieri érsek-választófejedelmet,
293

 akinek Ferdinánd bíborás-infáns 

általi elfogása Párizsnak 1635-ben casus belli-ként szolgált. A svéd delegáció hasonló 
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  Mühleisen 1966. 53-56. o. 
292

  Bővebben ld. 3.4.1 fejezet (Pamfletek, röpiratok és a hatékony propaganda eszközei) 
293

  Philip Christoph von Sötern, Speyer püspöke, trieri érsek (1567-1652). 1645-ben bocsátották 

szabadon. 
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írást adott át.
 
Saavedra reményvesztetten számolt be arról, mennyire semmibe veszi 

Párizs és Stockholm a császári küldötteket és teljes vereséget jósolt az Ausztriai Ház 

oldalának, amely ítéletében később megerősítették őt Párizs mind konkrétabb, a 

háborúval meghódított területek megtartását feltételező békekondíciói.
294

 

Saavedra a spanyol fél számára mind haszontalabbnak találta a békekonferenciát 

és a fontos döntéseket egy császár vezette birodalmi gyűlésre bízta volna. Felbukkan 

nála is az érv, ami a madridi politikai elit sajátja volt: Spanyolország egy idegen 

háborúban a Német-római Birodalomért harcolt és végül éppen Németország fordult 

ellene. A spanyol diplomaták megpróbálták elszigetelni egymástól a francia, holland és 

svéd hatalmakat, ahogy utóbbiak próbálták egymástól elválasztani az Ausztriai Ház két 

ágát. A Corona Gótica megírásával Saavedra egyik célja éppen az volt, hogy a svéd és 

spanyol népek közös gót eredetét bizonyítsa és kiváló kapcsolatot alakított ki 

Rosenhammal, a münsteri svéd rezidenssel, aki az Osnabrückben tárgyaló svéd 

nagykövetekkel tartotta a kapcsolatot.  

Peñaranda gróf megérkezése után Saavedra tisztában volt azzal, hogy karrierje 

véget ért. Bár keringett Németországban egy pletyka arról, hogy Rómába küldhetik 

állandó követnek, ennek nem volt valóságalapja. Madridba hazatérve életútjának 

betetőzéseként az Indiák Tanácsának (azon belül a hadi junta és a kamara, a Junta de 

Guerra és a Cámara de Indias) tagjaként és sporadikusan követi pályára készülők 

oktatójaként (conductor de embajadores) dolgozott tovább haláláig. 
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  Saavedra Fajardo Grana márkijának. Münster, 1644. december 13. Cartas inéditas de Viena 

315. o. Saavedra Münsterből, 1643 novembere és 1645 júliusa között írt jelentései a CoDoIn 82. 

kötetében jelentek meg (Madrid, 1884.). 3-62. o.  és 503-557. o. 
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2.2 A SAAVEDRA-CORPUS 

Don Diego írásai egységet képeznek. A világ természetéről, istenről, országáról, 

saját mesterségéről, az emberi természetről, a jóról és a szépről alkotott ideái, 

elképzelései élete során alig változtak. Az alkalmanként gyorsan, saját kezűleg, titkár 

hiányában írt vagy bizalmas természetű követjelentései és évtizedeken át csiszolt 

elméleti jellegű írásai között, mint látható lesz, nagyon gyakran közvetlen kapcsolatokat 

lehet kimutatni. A két alapjaiban eltérő természetű alcorpus ugyanazt az intellektuális 

alaposságot, jártasságot és felkészültséget tükrözi. 

Mindez korántsem jelenti azt, hogy a szerzőnek ne lettek volna kétségei 

diplomataként hozott döntései helyességével, saját fejedelemtükrének 

alkalmazhatóságával és értékállóságával kapcsolatban. Alacsony származása és az 

elmélyült szellemi munkának gyakran nem kedvező feladatai ellenére Saavedra Fajardo 

mind diplomataként, mind íróként kora legnagyobbjaival volt egy súlycsoportban. 

Rómában a pápától személyes audienciát kérhetett és kapott, Bécsben, Regensburgban 

közvetlenül a német-római császárral és utódjával tárgyalt politikai kérdésekben és 

mindenkori véleményét figyelembe vették a madridi Államtanács résztvevői és a 

spanyol-németalföldi kormányzók, akik meg is hálálták fáradozásait. Ismerte kora 

valamennyi fontosabb stílusáramlatát, klasszikus műveltsége vetekedett Iustus 

Lipsiuséval és ha eredetisége el is maradt tőle, alkotó módon használta fel az ő és 

kortársai gondolatait.  

Írásainak harmadik csoportja, propagandisztikus jellegű írásai diplomáciai 

munkásságához kapcsolódnak. Azon kívül, hogy más műfajba sorolandók, mint a 

követjelentések, külön alfejezetben való tárgyalásuk azért is indokolt, mert 

összeállításuk és (amennyiben szükséges volt) sokszorosításuk nem tartozott a korabeli 

spanyol diplomaták munkakörébe,
295

 és azokat a pillanatnyi helyzet tette szükségessé a 

pamfletek és a retorika iránt különleges vonzódást mutató és abban mindig hatékony 

politikai eszközt látó Saavedra számára. 
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  Madrid adott esetben azonban közvetlenül utasíthatta erre követeit. IV. Fülöp 1644 januárjában 

rendelte el Saavedrának, hogy írjon „tratadillo”-kat, pamfleteket, amelyek a császár és a Német-római 

Birodalom közötti egységet segítik elő és a Hollandia és Franciaország közötti viszonyt gyengítik. 
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2.2.1 Diplomáciai levelezés 

A követjelentéseit őrző levéltárakat három csoportba lehet osztani: a simancasi, 

a brüsszeli és a Német-római Birodalom területén fekvő archívumokra. A 

spanyolországi levéltárban (annak Estado Alemania fondjában) őrzött levelek teljes 

körű kiadása még nem történt meg, de azokból a CODOIN,
296

 González Palencia
297

 és 

Fraga Iribarne
298

 mellett újabban Aldea Vaquero
299

 is bőséggel idéz és közöl. Mégsem 

jelenthető ki biztosan, hogy ezen a területen kevés újdonság várható. A brüsszeli 

levéltárban általam 2009-ben talált három ismeretlen Saavedra-discursóból
300

 kettőt 

(időrendben a másodikat és a harmadikat, másolatban) a londoni British Libraryban is 

őriznek,
301

 a leírás szerint a simancasi levéltárban a 17. században készült másolatokról 

van szó.
302

 Azokat Don Diego minden bizonnyal Brüsszelnek és Madridnak is elküldte, 

mindeddig azonban nem érkezett hír spanyolországi jelenlétükről. 

A brüsszeli Archives Générales du Royaume-ban (Secrétairerie d’État et de 

Guerre) 16 darab, már a 17. században bekötött kötetben valamennyi, 1633 és 1641 

között Brüsszelbe küldött Saavedra-jelentés megtalálható. Eddig az első két év anyaga 

látott napvilágot modern kiadásban Aldea Vaquero háromkötetes 

forráskiadványában,
303

 folytatása azonban a kutató magas kora miatt (a spanyol 

akadémikus 1920-ban született) nem várható. 

Az egykori Német-római Birodalom területén található levéltárak közül a 

müncheni Bayerisches Hauptstaatsarchivban őriznek jelentős számú kiadatlan 

Saavedra-levelet, melyekből Fraga Iribarne Saavedra-biográfiája idéz gyakran teljes 

szövegrészeket, pontos jelzetet azonban nem adva. Az egykori Cseh Királyság területén 

bizonyosan több Saavedra-levél található annál a kettőnél, amelyet a harmincéves 

háború egyik legfontosabb forráskiadványa foglal össze.
304
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  CoDoIn, vö. 285. jegyzet 
297

  Obras completas. 
298

  Fraga Iribarne 1998., passim. 
299

  Correspondencia de Saavedra Fajardo I-III., passim. 
300

  Bővebben ld. 3.4.2 fejezet (A dinasztia múltja, jelene és jövője) 
301

   BL Manuscrits Add. 14,004. fol. 290r-299v. Vö. Gayangos 1976. 
302

  „<Papeles varios tocantes a Alemania, impressos y manuscritos, recogidos por D. Juan de 

Isassi> (1605-1665), containing papers and tracts relating to Germany during the reign of Philip IV. of 

Spain, with a few more at the beginning, on the affairs of Sicily (1605-1606), as follows…” 
303

  Correspondencia de Saavedra Fajardo I-III. 
304

  Documenta Bohemica Tom V. (Der schwedische Krieg und Wallensteins Ende: Quellen zur 

Geschichte der Kriegsereignisse der Jahre 1630-1635.) 370. és 375. o. (dok. 1194 y 1210). 
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A bécsi Österreichisches Staatsarchiv releváns fondjai között (Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Staatenabteilungen, Diplomatische Korrespondenz) 2008-ban talált három 

levelet ugyanabban az évben adtam ki.
305

 Ezeknek a létezéséről a spanyol historiográfia 

már korábban tudott. González Palencia tett róluk említést,
306

 Pedro Voltes pedig szinte 

a pontos levéltári helyüket is megadta.
307

 Hildegard Ernst részletesen ismertette az első 

levelet.
308

 A Varia, a Diplomatische Korrespondenz és a Hofkorrespondenz tüzetes 

átvizsgálása után nem találtam több, Saavedra által jegyzett iratot. Bár fő műve, az 

Empresas Políticas előszava Bécsben íródott, valószerűtlen, hogy hosszabb írásai 

rejtőznének itt, erről ő maga sem tett említést, és aktuálpolitikai okai sem voltak annak, 

hogy valamely röpiratát vagy beszámolóját Brüsszel, Madrid vagy/és pillanatnyi 

tartózkodási helye mellett Bécsbe is elküldje. 

 

2.2.2 Emlékiratok, beszámolók, röpiratok 

Máig vitatott az Indispositione generale della monarchia di Spagna szerzősége. 

A Madridban 1630 december végén írt, és Olivares gróf-hercegnek ajánlott discurso 

1647-ben jelent meg először nyomtatásban egy, a Portugál Királyság függetlenedését 

pártoló munka függelékeként, Amszterdamban, olasz nyelven. 1942-ben tulajdonította 

először egy kutató Saavedrának és 2008-ig kellett várni a kritikai kiadásra.
 309

 

Don Diego 1630. szeptember 19-én érkezett Madridba, hogy titkárként részt 

vegyen egy bizottság (junta) munkájában az Államtanács és a Kasztíliai Tanács 

szervezeti keretein belül, amelynek célja a Spanyol Monarchia és a Szentszék közötti 

romló kapcsolatok felülvizsgálata volt. Miután nem sikerült az udvarban kinevezést 

elérnie, 1632 áprilisában indult vissza Rómába. Az újabb filológiai kutatások a 

motívumok és a stílusjegyek alapján egyértelműen Saavedra szerzőségét támasztják alá. 

A spanyol birodalom gyengeségeit részletező, és terápiát is javasló hosszú értekezés 

elemei visszaköszönnek a Politikai Emblémákban, szerepük fontos a diplomata Európa- 
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  Cartas inéditas de Viena. 
306

  „Nuestro querido amigo y compañero don Antonio Ballesteros nos dice haber visto en un 

Archivo de Viena correspondencia original de Saavedra Fajardo, …” Obras Completas 1283. o. 
307

  Voltes 1965. Voltes nem adja meg a foliószámot és jelölése a korábbi bécsi levéltári struktúra 

alapján készült. Öt levelet említ, ebből négyet találtam meg (három jelent meg: Cartas inéditas de Viena), 

az ötödik valószínűleg nem létezik. „Carta de Diego Saavedra Fajardo a un desconocido”, 23 de marzo, 

1635; egy másik, ugyanezzel a címmel, de 1635. május 23-i dátummal (vélhetően megegyezik a márciusi 

levéllel, és duplikátum Voltes felsorolásában); „Don Diego Saavedra informa sobre las negociaciones en 

Basilea”, Baden, 1639. szeptember 25. „Carta de don Diego de Saavedra Fajardo a Grana”, Münster, 

1644. szeptember 6. (titkosírással, feloldás nélkül); Uő uannak. Münster 1644. december 13. 
308

  Ernst 1991. 112-113. o. 
309

  Debilidades. Belén Rosa de Gea előszava: RM 111-116. o. 
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és Spanyolország-képe megértése szempontjából, ezért (az itt röviden összefoglalt többi 

művéhez hasonlóan) a disszertáció vonatkozó részeiben elemzem azokat.
310

 

A Respuesta al manifiesto de Francia a Francia Királyság 1635. évi 

hadüzenetére adott spanyol (jogi, történelmi, politikai érvekkel felvértezett) válaszok 

sorába illeszkedik.
311

 1635-ben jelent meg Madridban. Saavedra egy francia lovag 

szájába adva gondolatait egyénként válaszolt az eredeti francia irat casus belli-jeire, 

támadta Richelieu bíboros személyét és a Francia Királyság külpolitikáját. Az okfejtés 

során az Ausztriai Ház mint a Párizzsal szembenálló legerősebb európai dinasztia 

központi szerepet kapott. 

Saavedra Oñate gróf és Castañeda márki mellett mint a spanyol állam 

képviselője vett részt 1636 decemberében Regensburgban III. Ferdinánd magyar király 

római királlyá választásán. Itt született meg egy hónappal később a Discurso sobre el 

estado presente de Europa,
312

 melyben a birodalmi gyűlés utáni bonyolult európai 

helyzetet elemezte, a mielőbbi békekötésben látva a spanyol állam számára a kiutat. 

Az ezt követő években diplomáciai munkájának homlokterébe a svájci kantonok 

és a Burgund Grófság kerültek. Öt írás maradt fenn ezekből az évekből, melyek 

betekintést engednek abba, hogyan próbált Saavedra a szó erejével hatni a Német-római 

Birodalom területén elhelyezkedő kis államok vezetőire és lakosságára. A Dispertador 

a los trece cantones esguízaros (1638)
313

 egy „ébresztő” röpirat a tizenhárom svájci 

kantonnak, a francia birodalom fenyegető közelségére hívta fel a figyelmet, amelyben a 

szerző a spanyol uralkodóval és a császárral való szövetség jótékony hatásai mellett 

érvelt. A Harangue, en langue espagnole, faite a Dole par D. Diego Saavedra, envoye 

du roi d’Espagne en France-Comte (1638) egy írásba adott szónoklat, amelyet a 

murciai diplomata intézett a Burgund Grófság székhelyén, Dole-ban ülésező 

tanácsnokokhoz. A dole-i parlament feje az az Antonio Brun főügyész (procurador 

general) volt, akivel később a münsteri béketárgyalásokon dolgozott együtt. A Relación 

de la jornada al condado de Borgoña (1638) I. Miksa bajor hercegnek adott 

összefoglaló burgundiai útjáról, a Noticias del Tratado de neutralidad entre el Condado 
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  Ld. 3. fejezet (A Habsburg-egység elméleti és gyakorlati kérdései), passim. 
311

  Respuesta al manifiesto. Rosa de Gea előszava: RM 209-214. o. Saavedra mellett többek között 

neves kortársak, mint Alonso Guillén de la Carrera (a salamancai egyetem tanára), Céspedes y Meneses 

(író, az 1630-as években IV. Fülöp történetírója), José Pellicer (költő, filológus, 1640 után IV. Fülöp 

történetírója) és Francisco de Quevedo (költő, az aranykori spanyol irodalom egyik legnagyobbja) is 

reagáltak a formális hadüzenetre. 
312

  Discurso sobre el estado presente. Sónia Boadas Cabarrocas előszava: RM 253-254. o. 
313

  Dispertador. Daniel García Vicens bevezetője: RM 265-266. o. 
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y Ducado de Borgoña (1641)
 
pedig a svájci konföderációhoz intézett beszámoló és 

felhívás a Burgund Grófság segítésére a Francia Királysággal szemben. 1638-as 

burgundiai útját követően Saavedra ismét a svájci kantonok területére utazott. Itt 

született a Propuesta del Sr. Don Diego Saavedra a la Dieta de Cantones Católicos en 

Lucerna (1639),
314

 amely az ún. erdei kantonok (Uri, Schwyz és Unterwalden) 1639. 

február 27-i diétájára készült javaslatfüzér, eredetileg olasz nyelven, hasonló okfejtéssel, 

mint a már említett Dispertador és a Noticias del Tratado. 

A három, az 1640-es regensburgi birodalmi gyűlésen kelt és általam a brüsszeli 

királyi levéltárban talált tratado közül a Si el Emperador debe socorrer los Países Bajos 

en la ocasión presente azt taglalta, hogy miért kell segítenie a császárnak (és a Német-

római Birodalomnak) a Spanyol Monarchiát a holland Egyesült Tartományok elleni 

küzdelmében. A III. Ferdinánd császárnak átadott Discurso de Don Diego de Saavedra 

sobre las conveniencias que hay para que se deshaga esta Dieta dado a su Magestad 

Cesárea amellett érvelt, hogy a birodalmi gyűlést minél előbb fel kell függeszteni és 

amennyiben lehetséges, a németországi háborút a Birodalom határain kívülre áthelyezni, 

ott új szövetségeseket szerezni és megújítani a császár és a Katolikus Király európai 

diplomáciai hálózatát. A No es España quien causa enemigos al Imperio az isteni 

gondviselés keretébe ágyazva foglalta össze az Ausztriai Ház történetét és a spanyol fél 

másfél évszázados folyamatos, a császárnak nyújtott támogatására hivatkozva 

bizonygatja, hogy nem Spanyolország az, amely ellenségeket szerez a Német-római 

Birodalomnak.
315

 

Saavedra három utolsó (és fennmaradt) írása a Spanyol Monarchia két 

legerősebb ellenfelét, a holland Egyesült Tartományokat és a Francia Királyságot 

célozta. A madridi Biblioteca Nacional-ban Rosa de Gea által néhány éve talált Carta 

de un holandés escrita a un ministro de los estados confederados (1642)
316

 rövid 

madridi tartózkodása idején íródott, a francia hadüzenetre válaszul írt Respuesta al 

manifiesto c. íráshoz hasonlóan az adott állam (Hollandia) polgárának bőrébe bújva 

kísérelte meg meggyőzni a protestáns állam politikusait, hogy a spanyol királlyal való 

békekötés és a Spanyol-Németalföld meghódítására készülő Franciaországgal való 

szomszédság elkerülése az egyetlen üdvös út a számukra, politikai és kereskedelmi 

szempontból egyaránt, a Saavedrára jellemző érvet használva: „a velünk szomszédos 
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  Propuesta. Rosa de Gea bevezetője: RM 319-322. o. 
315

  Bővebben ld. 3.4.3 fejezet (A dinasztia múltja, jelene és jövője) 
316

  Carta de un holandés. Rosa de Gea előszava: RM 355-359. o. 
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állam határa egyben a mi határunk is”. A Suspiros de Francia (1643)
317

 a londoni 

British Museum-ban maradt fenn másolatban és Richelieu bíboros halála (1642. 

december 4.) és Olivares gróf-herceg kegyvesztése (1643. január) után, de még XIII. 

Lajos halála (1643. május 14.) előtt íródott, és mint legtöbb propagandisztikus jellegű 

írása, anonim volt. Szintén levél formájú, és benne maga Franciaország szólt a 

monarcához, Richelieu zsarnokságát és az országára hozott pusztulást emlegetve, és a 

spanyol birodalom gyengeségét ideiglenesnek beállítva kérti őt, hogy tegyen meg 

mindent elvesztett tekintélyének visszaszerzéséért és az összeurópai béke 

megteremtéséért. 

A Locuras de Europa (1646)
318

 Saavedra politikai végrendeletének is tekinthető, 

és jelen tézis is alapos vizsgálatnak veti alá. A munka kézirat formájában terjedt 

Európában és csak 1748-ban jelent meg nyomtatásban Lipcsében. A dialógus formában 

kelt alkotás, amely valószínűleg három francia politikai röpiratra írt válaszként 

keletkezett,
319

 Merkúr isten és Lucianus ókori görög szatirikus író párbeszédében 

mutatta be Európa hadviselő feleit és a külpolitikájuk mögött a szerző szerint rejlő 

mozgatórugókat. 

 

2.2.3 Politikaelméleti munkák 

Don Diego 1630 és 1632 közötti madridi tartózkodása alatt a középső évben két 

kisebb politikai tratadót írt, amelyek a Politikai Emblémák előfutárainak tekinthetők. 

Az Introducciones a la Política és a Razón de Estado del Rey Católico don Fernando
320

 

célja az volt, hogy Arisztotelész Politikáját alapul véve egy történelmi példán 

(Aragóniai Ferdinánd, a Katolikus Király uralkodásán) keresztül egy, a saját korában is 

alkalmazható politikai doktrínát, államrezont (olaszul ragion di stato, spanyolul razón 

de estado) bocsásson Olivares gróf-herceg és IV. Fülöp rendelkezésére.
321
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  Suspiros de Francia. Rosa de Gea bevezetője: RM 373-377. o. 
318

  Locuras de Europa. Sónia Boadas Cabarrocas előszava: RM 395-399. o. 
319

  Pierre de Caseneuve: La Catalogne françoise: on il est traité des droits que le Roy a sur les 

Comtez de Barcelonne et de Roussillon et sur les autres Terres de la Principauté de Catalogne (Tolosa, 

1644) és két anonim mű, évszám és hely nélkül: Advis désintéressé aux habitants des Païs-Bas qui son 

sous la domination du Roy d’Espagne, pour une personne neutre és De la nécessité de prendre Dunkerque 

aux Provinces Unies des Pays-Bas. Ld. Sónia Boadas Cabarrocas előző jegyzetben idézett előszava, 395-

396. o. 
320

  Introducciones és Razón de Estado. Elena Cantarino írt hozzájuk együttes bevezetőt: RM 145-

153. o. 
321

  Az államrezonról ld. még 1.2.1.2 fejezet (Egy „keresztény” államrezon nyomában) 
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Saavedra Fajardo fő műve, az Empresas Políticas (eredeti címe Idea de un 

príncipe político christiano representada en cien empresas,
322

 1640, München), mely az 

első munkája volt, ami a neve alatt, nyomtatásban megjelent, már a címében (político 

christiano) utal az államrezon fogalma és gyakorlata körül kialakult kora újkori 

polémiákra. Don Diego Macchiavellivel szemben, de a „politikainak” a firenzei 

gondolkodó művei óta szükségszerűen megváltozott jelentéstartalmának figyelembe 

vételével fogalmazta meg politikafilozófiáját. Az idők folyamán a politika fogalma 

negatív konnotációkat vett fel, és az államérdekkel együtt azokat az etikátlan eszközöket 

jelentette, amellyel a fejedelem a saját nagyságát és a politikai hatalom megőrzését 

próbálta biztosítani. Így aztán szükséges volt hozzátenni a christiano szót. 

A Politikai Emblémák műfaji szempontból három tradíciót egyesít magában: a 

király- vagy fejedelemtükörét, az emblémáskönyvekét és a politikai-történeti 

értekezésekét. 

A klasszikus fejedelemtükör műfajába sorolható remekmű mintájául számos 

középkori és kortárs alkotás szolgálhatott Saavedra számára. A frank Nagy Károly 

korába visszamenő hagyomány a 12. században élte első európai virágkorát, mely után 

sorra íródtak az uralkodóknak szánt, a zsarnokot a jó fejedelemtől megkülönböztető 

elméleti és gyakorlati útmutatók, köztük Aquinói Szent Tamás nagy hatású, 13. századi 

összefoglalása Ciprus királyának, amely a De Monarquia néven ismert. A 15-16. század 

fordulóján az ibériai félszigeten igen népszerű volt a műfaj. Később Rotterdami 

Erasmus V. Károlynak,
323

 Guillaume Budé I. Ferencnek
324

 ajánlotta saját elképzeléseit. 

Antonio de Guevara ferences szerzetes Reloj de Príncipes c. műve (Valladolid, 1529) 

egész Európában rendkívül kedvelt olvasmány volt. II. Fülöphöz volt lelkésze, Felipe de 

la Torre írt útmutatást,
325

 és jezsuiták sora is jelentetett meg királytükröt.
326
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  Az idea szó ebben az esetben mint egy épület vagy festmény szervező vagy tervezési elve, 

alapkoncepciója értelmezhető. Az általa tökéletesnek tartott fejedelem mintaképét, eszményképét kívánta 

megrajzolni. 
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  Institutio principis Christiani, Basel 1516. 
324

  De l’Institution du Prince, posztumusz, 1549-ben jelent meg nyomtatásban Párizsban. 
325

  Institución de un rey christiano. Antwerpen, 1556. 
326

  Juan de Torres: Philosophia moral de príncipes para su buena crianza y gobierno. Burgos, 

1596., melyet Don Gómez Dávilának, Velada márkijának, államtanácsosnak, a későbbi III. Fülöp spanyol 

király nevelőjének címzett. Juan de Mariana történész III. Fülöpnek ajánlotta De rege et regis institutione 

c. munkáját (Toledo, 1599). 
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Az emblémáskönyvek
327

 Andrea Alciato itáliai jogtudós 1531-ben Augsburgban 

megjelent Emblematum Liber című munkája (mely közel 200 kiadást ért meg) óta 

növekvő népszerűségnek örvendtek. A képpel (figura, pictura, imago, symbolon) és az 

azt kísérő rövid, párszavas mottóval (inscriptio, titulus, motto, lemma) illusztrált és 

azokat magyarázó, kifejtő morális jellegű versek vagy prózai alkotások (subscriptio, 

epigramma, declaratio) didaktikai jellege magától értetődő volt és fogyasztásuk nagy 

divattá vált a kora újkori Európában. A 17. századtól tematikáját tekintve sokrétűbbé 

vált a műfaj, így megjelentek a politikai természetű emblémáskönyvek, mely sorba az 

Empresas Políticas is illeszkedik.
328

 Az első spanyol nyelvű alkotások az 1580-as 

években jelentek meg.
329

 

A harmadik műfaji tradíció az esszé jellegű discursóké (spanyolul descansos, 

realces, crisis, alivios, trancos). Saavedra számára az embléma műfaja igen gyakran 

csak ürügy arra, hogy saját politikai elgondolásait, nézeteit kifejtse, széleskörű 

tájékozottságát írásba adja. Don Diego az ókori szerzőkön (Plutarchos, Seneca, Aulus 

Gellius) és az újkori esszé angol és francia óriásain (Francis Bacon, Michel Montaigne) 

kívül spanyol szerzőktől is bőségesen meríthetett ihletet, így például a költő-muzsikus  

Vicente Gómez Martínez-Espineltől (1550-1624), az író Cristóbal Suárez de 

Figueroától (1571-1644) vagy a barokk próza mesterétől, Baltasar Graciántól (1601-

1658). 

Az 1640. március elsejei keltezésű, az Ausztriai Háznak sok szolgálatot tévő 

flamand Sadeler-dinasztia helyi nyomdájában megjelent müncheni editio princeps
330

 és 

az 1642. április 20-i dátummal (Cristoforo Bianchi itáliai nyomdász műhelyében) 

nyomott milánói kiadás
331

 között Saavedra Fajardo életpályájának megértése 

szempontjából rendkívül fontos eltérések fedezhetők fel. A kötet számottevő 
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  Spanyol nyelven emblema vagy empresa, a közöttük lévő különbséget nehéz meghúzni. 

Utóbbinak szigorúbbak a formai és tartalmi követelményei: a mottót költeményből vagy klasszikus 

szerzőtől szükséges kölcsönözni, minél enigmatikusabbnak kell lennie és a képnek nem szabad teljes 

emberi alakot ábrázolnia. Ld. López Poza 1999. 34-35. o. 
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  Ld. Sagrario López 1999., passim és vö. Knapp 2003. 
329

  Juan de Horozco író, költő és Juan de Borja diplomata, később III. Fülöp államtanácsosának 

munkája is az Emblemas morales címet viselik (kiadásuk: Segovia 1589, illetve Prága 1581). 
330

  A Bécsben kelt prológus 1640. július 10-i keltezésű, tehát a kötet megjelenése is bizonnyal 

későbbi. 
331

  Mivel Saavedra a titulusai között felsorolja a münsteri követi megbízását (melyet 1643. június 

11-én kapott meg) és a kiadás elé beilleszti a híres németalföldi humanistával, Henri van de Putte-tel 

(Erycius Puteanus) 1643 októberében váltott leveleit (bővebben ld. 2.3.3 fejezet, A Saavedra-corpus 

tematikus feldolgozásai), a valós kiadási dátum 1643 októbere vagy novembere lehetett. 
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strukturális átrendeződésen ment át,
332

 ennél azonban jóval nagyon jelentőségűek a 

tartalmi változások. Saavedra az államrezon korabeli elméletének aktív 

továbbgondolójaként olyan területekre tévedt, amit nem néztek jó szemmel a madridi 

udvarban. Lipsius és Tacitus csodálójaként
333

 a Machiavelli-féle „rossz”, a katolikus 

erkölcstől független, az emberi észen és a természeti törvényeken alapuló államrezon 

képviseletével vádolhatták, ezért jelentősen változtatott forrásai kiválasztásán.  

A milánói kiadásban (bár a sorok között megőrzi Tacitus gondolatvilágát) 89, a 

müncheniben szereplő Tacitus-hivatkozást vett ki (és csak 41 újat emelt be tőle), a 61. 

emblémából például huszonegyet. Ezzel szemben a Biblia különböző könyveiből az 

első kötetben használt 72 idézet a milánói kiadásban sokszorosára, 547-re emelkedik. 

Az 50. emblémában számuk nulláról 25-re nő. Az Empresas-ban szereplő 1855 

idézetnek így is 37,5 százaléka származik Tacitustól (Annales, Historiae, Agricola, 

Germania), 30,1 százaléka a Bibliából, 8,5 százaléka a történetíró Juan de Marianától, 

4,6 százalék Arisztotelésztől, 3,4 százalék X. (Bölcs) Alfonz kasztíliai és leóni királytól 

(törvénykönyvéből, a Siete Partidasból), 1,3 százalék pedig a sapientia forrásától, a 

sztoikus bölcs Senecától (Epistulae morales, Dialogi, De beneficiis, De clementia). 
334

 

(A történelmi példák fontosságára jellemző, hogy az összes idézet fele történelmi 

témájú.) Az időközben kegyvesztetté vált Oliveres gróf-hercegre történő, rá nézve 

kedvező kicsengésű passzusok nagy része is kikerült a második kiadásból. 

 

2.2.4 Egyéb művek 

Utókorra maradt, magas színvonalú költeményeinél (epigrammák, décimák, 

szonettek)
335

 valószínűleg sokkal többet írt. Két décimája megjelent az említett neves 

történész és költő, José Pellicer y Tovar által 1631-ben, Madridban kiadott 

verseskötetben (El anfiteatro de Felipe el Grande). 
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  A milánói kiadás tartalomjegyzéket és nyolc nagyobb tematikus fejezetet kapott: a fejedelem 

neveltetése, a fejedelem életvitele, miként kell viszonyulnia az alattvalóihoz és a külföldiekhez, miként 

kell viselkednie a minisztereivel, hogyan kormányozza az államait, hogyan kezelje az országait érő külső 

és belső bajokat, miként kell viselkednie háborús győzelmek esetén és a béketárgyalások során, miként 

cselekedjen idős korában. 
333

  Lipsiustól (bár közvetlenül csak egyetlen alkalommal, a 43. emblémában idézi) nemcsak 

gondolati motívumokat és fogalmakat vett át (így például a belga humanista erény- és prudentia-

felfogását). Annak „lakonikus”, a forma egyszerűségét, a mondanivaló elsődlegességét hirdető stílusát és 

neosztoikus életfilozófiáját is: az egyénnek, bár saját erkölcsi meggyőződésből, állhatatossággal és 

türelemmel képes lehet a külső hatásoktól mentes autonóm személyiség kialakítására, a közjó érdekében a 

politika morális megújításán is munkálkodnia kell. 
334

  López Poza 1999. 68. o. 
335

  Poesías. Jorge García López előszava: RM 71-77. o.  
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1646-ban  jelent meg Münsterben a Corona gótica, castellana y austriaca, mely 

elsősorban harminc középkori gót király életét mutatja be, de a sorok között Olivares 

gróf-herceg nyomdokain haladva védi a spanyol katolikus birodalmiság eszméjét, 

vádolja Franciaországot és más országokat, hogy véres háborúk árán akarják növelni 

területüket, egyben (a közös múltra hivatkozva) a svéd nagyhatalmat és vesztfáliai 

képviselőit próbálta megbarátkoztatni egy, a Spanyol Monarchiával esetleg kötendő 

szövetség gondolatával. Első kritikai kiadása 2008-ban, Murciában jelent meg José Luis 

Villacañas szerkesztésében. 

A República Literaria (először 1655-ben adták Juicio de artes y sciencias 

címmel), bár szerzőségét több esetben kétségbe vonták, a ma elfogadott álláspont 

szerint a murciai gondolkodó munkája, és az egyik legismertebb és legtöbb kiadást 

megért Saavedra-alkotás. Az 1610-es években szerkesztett mű a humanista kultúra és 

tudományok összefoglalására törekedett, egy elképzelt, írók és művészek alkotta állam 

keretein belül mondott véleményt kora művészeiről és tudósairól. 

Számos, követjelentéseiben említett munkája (Las Guerras y movimientos de 

Italia, de cuarenta años a esta parte; Tratados de ligas y confederaciones de Francia 

con holandeses y sueceses; Carta de un francés a otro del parlamento de París) 

egyelőre nem került elő, ahogy az 1630-as évek elején IV. Fülöpnek és minisztereinek 

bemutatott írásai sem.
336
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  „En este discurso hablaré de las partes principales de esta Monarquía, de sus remedios, 

valiéndome de todo aquello que he presentado a su Majestad y a sus ministros en otros discursos míos.” 

Debilidades 118. o.  
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2.3 A SAAVEDRA-KUTATÁSOK TÖRTÉNETE ÉS MŰVEINEK RECEPCIÓJA 

Nehéz az aranykori spanyol diplomácia és politikai filozófia egyik nagy 

alakjáról szóló tanulmányrengetegben rendet vágni vagy találni. Irodalomtörténészek, 

politikatörténészek, diplomáciatörténészek, jogtörténészek, eszmetörténészek más-más 

nézőpontból és koronként eltérően szemlélték és értékelték a munkáit, tettek általános 

megállapításokat azok jelentőségéről és életútjáról. 

Diplomataként állandó anyagi nehézségek közt, munkájában csak ritkán 

elismerve dolgozott és boldogtalanul hunyt el, de halála után egy-két évtizeddel már az 

egyik legolvasottabb hispán auktorrá vált Európában. A világhírű argentin szerző Jorge 

Luis Borges (1899-1986) csodálatos írónak nevezte Saavedrát, aki hatással volt rá,
337

 és 

a 20. században számos spanyol történész és író referenciapontként tekintett rá, 

ugyanakkor megjelent olyan akadémikus spanyolországi összefoglaló irodalomtörténet 

is, amelyben egyetlen munkáját sem említik. Diplomáciai levelezésének nagy része 

máig kiadatlan. 

Itt azon elv szerint osztottam fel a Saavedráról szóló bibliográfiát, hogy az adott 

kötet, tanulmány vagy cikk a főszereplő életének bemutatására és műveinek általános 

értékelésére tett kísérletet, vagy egyes munkáját vagy munkáit elemezte vagy adta ki, 

vagy (harmadik lehetőségként) a szerzői opusz egy különös aspektusát vonta vizsgálat 

alá. A forráskiadások az első vagy a második ponthoz kötődnek, és az egyes munkák 

részletesebb bemutatásánál is röviden kitértem rájuk. 

Célom az volt, hogy mivel a Saavedra-irodalom legfontosabb elemeire 

szorítkoztam, egy világosan szervezett fejezetben bármely, itt nem említett vagy a 

jövőben megjelenő tudományos mű egyértelműen elhelyezhető legyen.
338

 

 

2.3.1 Biográfiák 

A 18. század végétől jelentek meg a spanyolországi sajtóban az első irodalmi 

vagy tudományos igényű kommentárok, életrajzi ismertetések a murciai gondolkodóról. 

1884-ben látott napvilágot az első monográfia,
339

 és ugyanebben az évben, születésének 
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  Idézi: Rosa de Gea 2008. 449. o.  
338

   Rosa de Gea 2009. 9-22. o. Az ebben a fejezetben szereplő műveket (néhány kivételtől 

eltekintve) a jegyzetekben tüntetem fel, és nem a bibliográfiában. 
339

  Ibañez García 1884. 
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háromszázadik évfordulóján az első tudományos igényű, egyben hagyományteremtő 

forráskiadás és biográfia.
340

 Utóbbi kötettel megkezdődtek a máig tartó diszciplináris 

viták a neki tulajdonított művek szerzőségéről (így például, mint azóta bebizonyosodott, 

az Apuntamientos a las Empresas, amelyet a szerzőpáros Saavedra tollába ad, nem az ő 

műve), és olyan fontos írások kerültek első ízben közlésre, mint a Discurso sobre el 

estado presente de Europa vagy a Dispertador a los trece cantones esguízaros. 

A XX. század közepe és halálának közelgő háromszázadik évfordulója (1948) 

robbanást eredményezett a Saavedra-kutatásokat végzők és az azokról megjelent írások 

számában. 1946-ban korának ismert filológusa, González Palencia (1889-1949) közel 

100 oldalas bevezetőt írt az első alkalommal megjelenő Összes műveihez.
341

  

Alonso Fueyo biografikus cikk- és esszégyűjteményénél,
342

 mely a Saavedra 

Fajardóra ható alapeszméket és -gondolatokat a katolicizmusban, a Seneca-követésben, 

az eklekticizmusban és a pacifizmusban látja, és a murciai diplomatát az anti-

machiavellisták táborába sorolta,
343

 jelentősebb a híres spanyol történész, Jover Zamora 

(1920-2006) alapmunkája.
344

 Ennek középpontjában az 1635-ben a Spanyol Monarchia 

és a Francia Királyság között kirobbant háborút megelőző francia hadüzenet és a rá 

adott spanyolországi reakciók, írások és reflexiók álltak. Külön fejezetet szentelt 

Saavedra Fajardónak, részletet közölt a hadüzenetre adott, akkor még kiadatlan 

válaszából (Respuesta al manifiesto de Francia), és vizsgálta a murciai diplomata 

elgondolásait az európai erőegyensúly korabeli rendszeréről.  

Az 1922-ben született, máig aktív politikus Manuel Fraga Iribarne róla írt 

életrajza
345

 a mai napig az életút legrészletesebb bemutatása, minden korábbinál 

szélesebb forrásanyag (római, simancasi, müncheni levéltári iratok) felhasználásával. 

Ezeknél jóval kisebb hatásúak voltak Pastor Dómine és Sánchez Moreno 

monográfiái.
346

 A legfrissebb, ismeretterjesztő jellegű biográfia 1984-ban jelent meg,
347

 

de ebbe a kategóriába sorolható Quintín Aldea Vaquero (1920-) akadémikus, a Santiago 
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  Roche – Pío Tejera 1884. 
341

  Obras completas 11-141. o. 
342

  Fueyo 1949. 
343

  A fogalmakról és értelmezésükről bővebben ld. 1.2.1 fejezet (Állameszme és politikai 

gondolkodás) 
344

  Jover Zamora 1949. 389-414. o. 
345

  Fraga Iribarne 1998. 
346

  Pastor Dómine 1956. és Sánchez Moreno 1959. 
347

  Cremades Griñán 1984. 
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de Compestela-i székesegyház levéltárosa 1976-ban megjelent Politikai Emblémák-

kiadásának hosszú előszava is.
348

 

 

2.3.2 Egyes Saavedra-művek kiadásai és a róluk szóló tanulmányok 

A Politikai Emblémák a 17. században közel félszáz kiadást élt meg Európában. 

Tizennyolc spanyol nyelven, tíz latinul, öt olaszul, három franciául, kettő-kettő németül 

és hollandul és egy angolul jelent meg. A Corona Gothica többször elfogyott 

Madridban és Antwerpenben, és a República Literaria is nagy népszerűségnek 

örvendett. A szerző Németalföldön különösen népszerű volt.
 
A 18. században csökkent 

az érdeklődés, hat spanyol és egy latin nyelvű kiadás látott napvilágot.
349

 

A Roche – Pío Tejera-féle 1884-es kiadást megelőzte műveinek publikálásában 

a Biblioteca de Autores Españoles sorozatban megjelent válogatás. Ebbe addig 

ismeretlen, kisebb műveket is belefoglaltak , mint az Introducciones a la política és a 

Razón de Estado del rey católico don Fernando.
350

 Ezt a kötetet később több 

alkalommal újranyomtatták. A következő mérföldkövet González Palencia említett 

munkája jelentette, többek között a simancasi levéltárból, a madridi Történeti 

Levéltárból (Archivo Histórico Nacional) és magánlevéltárakból származó diplomáciai 

levelek is napvilágot láttak, amelyeknek jelentős szerepük volt abban, hogy felkeltsék 

az érdeklődést Saavedra diplomáciai tevékenysége iránt. 

Természetesen a murciai gondolkodó legfontosabb munkájával, az imént 

említett Politikai Emblémákkal foglalkoztak a legtöbben. A felvilágosodás korának 

kezdetén Mayans y Siscar (1699-1781), a neves történész-nyelvész magasztalta
351

. 

Másfél évszázad múlva a kor egyik ismert politikusa és történésze, Fernando Corradi 

szentelt neki előadást.
352

 García de Diego 1958-ban hosszú bevezetőt írt saját 

kiadásához,
353

 akárcsak Fraga Iribarne 1972-ben,
354

 Fernández Carvajal 1994-ben
355

 és 

Sagrario López Poza 1999-ben.
356

 

                                                           
348

  Ld. 263. jegyzet. 
349

  López Poza 1999. 13- 162. o. 128-131. o. 
350

  Obras de Don Diego de Saavedra Fajardo. 
351

  Mayans y Siscar, G.: Oración en alabanza de las elocuentísimas obras de Don Diego Saavedra 

Fajardo. Valencia, 1725. 
352

  Corradi, Fernando: Juicio acerca de Saavedra Fajardo y de sus obras. Discurso leído en la Real 

Academia de la Historia. Madrid, 1876. 
353

  García de Diego, V.: Saavedra Fajardo, D. de: Idea de un príncipe político-cristiano 

representado en cien empresas. Madrid, 1958. VII-LVI. o. 
354

  Fraga Iribarne, Manuel: Introducción a D. Saavedra Fajardo, Empresas políticas, Madrid, 1972. 
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A República literaria a második leggyakrabban tárgyalt alkotás. Serrano y Sanz 

és Alberto Blecua 20. századi tanulmányai
357

 mellett John Dowling monográfiája
358

 és 

Jorge García López saját kiadása elé írt előszava említendő.
359

 Utóbbi elsőként közli 

mindkét megmaradt változatot. A Locuras de Europa a harmadik a sorban. Már a 18. 

században megjelent,
360

 és napjainkig újra és újra a figyelem középpontjába kerül a 

vesztfáliai béketárgyalásokon született mestermunka.
361

  

A murciai diplomata többi műve kisebb figyelmet kapott, költeményei 

kivételével, amelyekkel többek között Díez de Revenga és Moya del Baño 

foglalkoztak.
362

 A 2008-ban megjelent Rariora et Minora
363

 is közli a Saavedra-

leveleket. Utóbbi forrásgyűjtemény éppen a nehezen hozzáférhető, kiadatlan, vagy alig 

tárgyalt opuszokat adja ki modern forráskritikai bevezetőkkel. Így az Introducciones a 

la Política y Razón de Estado korábban csak Alberto Blecua 1984-es kiadásában kapott 

elemző figyelmet,
 364

 az Indispositione generale Della monarquía di Spagna pedig 

ebben a kötetben jelent meg első alkalommal. 

A nagyobb lélegzetű Saavedra-művek közül a Corona Gótica sorsa bizonyult a 

legmostohábbnak, részben a már említett Mayans y Siscar 18. századi kritikájának. 

2008-ig kellett várni az első tudományos igényű kiadásra.
365

 

A diplomáciai levelezést illetően a CODOIN 19. századi forrásgyűjteményben 

közölt diplomáciai levelek
366

 után az 1980-as évek közepén jelent meg az első, erre a 

területre összpontosító kritikai követjelentés-gyűjtemény. Aldea Vaquero kezdett úttörő 

                                                                                                                                                                          
355

  Idea de un príncipe político-christiano representada en cien empresas. Murcia 1994. Edición 

facsímil de la de Milán, 1642. [Estudios preliminares  de Rodrigo Fernández Carvajal, Francisco Javier 

Guillamón Álvarez és  J. M. González de Zárate]. 
356

  López Poza 1999. 13-162. o. 
357

  Serrano y Sanz, M.: El texto primitivo de la "República Literaria" de Diego Saavedra Fajardo. 

Madrid 1907. Blecua, Alberto: Las repúblicas literarias y Saavedra Fajardo. Barcelona, 1984. 
358

  Dowling, J. C.: Saavedra Fajardo's "República Literaria": The bibliographical history of a little 

masterpiece. Hispanófila 1979 (68), 11-28. o. 
359

  García López, J: Prólogo a D. Saavedra Fajardo: República literaria. Barcelona, 2006. 
360

  Valladares, A.: Saavedra Fajardo: Locuras de Europa. Semanario erudito, 6. Madrid 1787. 
361

  Torres Fontes, J.: Las Locuras de Europa de Saavedra Fajardo. Murgetana, 9, 1957, 41-67. o. és 

Arredonod, S.: Diálogo y política internacional en las Locuras de Europa, de Saavedra Fajardo. Criticón 

58, 1993, 9-16. o. 
362

   Díez de Revenga, F. J.: Saavedra Fajardo en el Anfiteatro de Felipe el Grande. Monteagudo 86, 

1984, 69-74. o. Moya del Baño, F.: Los versos latinos de Saavedra Fajardo. Homenaje al profesor Juan 

Torres Fontes. Murcia, 1997, 1153 - 1168. o. 
363

  RM. 
364

  Blecua, Alberto: Estudio preliminar a Saavedra Fajardo, Introducciones a la Política y Razón de 

Estado del rey Católico Don Fernando. Barcelona 1984. 
365

  Villacañas Berlanga, J. L.: Estudio en Diego Saavedra Fajardo, Corona Gótica. Murcia, 2008. 

11-66. o. 
366

  CoDoIn. Ld. 285. jegyzet. 
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vállalkozásba a simancasi és a jelen disszertációban is használt brüsszeli forrásanyag 

1631 és 1634 közötti iratainak (főként diplomáciai követjelentéseknek) kiadásával. A 

szerző alaposságára jellemző, hogy a levelek jobb megértésének érdekében személyesen 

járta végig Saavedra Fajardo németországi itineráriumának egyes szakaszait.
367

 

 

2.3.3 A Saavedra-corpus tematikus feldolgozásai 

Az első ismert Saavedra-kritika Henri van de Putte-től (1574-1646, ismertebb 

latin nevén Erycius Puteanus-tól) származik, akinek 1643. októberi leveleit az író 

beillesztette a Politikai Emblémák 1642-ben lezárt, egy évvel később Milánóban 

megjelent változata elé. Justus Lipsius tanítványa ezekben az író tudását és bölcsességét 

magasztalja, és a béke garanciájának nevezi, utalva arra, hogy akkor már megkapta 

követi kinevezését a vesztfáliai béketárgyalásokra.
368

 

A felvilágosodás századában műveinek az irodalmi jellege és értéke került 

előtérbe. A República literaria kapott nagyobb figyelmet, az említett Mayans y Siscar 

ékesszólásáért és tiszta stílusáért magasztalta, a kor neves írója és esszéistája, Benito 

Jerónimo Feijoo (1676-1764) pedig a legnagyobb reneszánsz és barokk költőkkel és 

drámaírókkal (Garcilaso de la Vega, Góngora, Lope de Vega és Quevedo) együtt azért 

dicsérte őt, mert műveiben távol tartotta a francia jövevényszavakat. Egy másik helyen 

a Politikai Emblémák LXXI. számú fejezetére hivatkozik, amikor a spanyolországi 

ünnepnapok számának szükséges csökkentéséről ír.
369

 Antonio Valladares de 

Sotomayornak (1737-1820) köszönhető a Locuras de Europa első kiadása (1787, 

Madrid), amelyhez a felvilágosult költő, drámaíró, újságíró négy különböző kéziratot 

használt fel. A megjelentetéssel a művelt közönséget akarta gyönyörködtetni. Antonio 

de Capmany y Montpalau (1742-1813) katalán író filológusként méltatta Saavedra 

munkásságát (Teatro Histórico-crítico de la elocuencia española, Madrid, 1794). 

A 19. század első felében több szerző saját eszmerendszere igazolásaként 

igyekezett felhasználni Saavedra egyes írásait. Francisco Martínez Marina (1754-1833) 

jogtörténész, filológus mérsékelt liberálisként az 1812-es alkotmányt védve a nép 

hatalmát megtestesítő intézmények középkori gyökereit keresve a gót gyűlésekben 

találta meg a Cortes előképét, és a gót történelmet jól ismerő Saavedrát több 

alkalommal idézte. Jaime Balmes (1810-1848) katalán politikai író, filozófus 
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  Correspondencia de Saavedra Fajardo. 
368

  Ld. Empresas políticas, 186-189. o. 
369

  Rosa de Gea 2008. 454-455. o. 
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konzervatív és katolikus gondolkodóként hivatkozott Saavedra eltökélt katolicizmusára 

és a protestáns államokról kifejtett kritikájára.
370

 

Az emblematika és az ehhez kapcsolódó didaktikai jelleg megszámlálhatatlan 

tanulmányt ihletett,
371

 melyek közül kiemelkednek a kimagasló képességű spanyol 

filológus, Díez de Revenga munkái és a több mint egy évtizede a galíciai A Coruña 

egyetemen Sagrario López Poza vezetésével dolgozó emblematikai kutatócsoport 

közlései. A gazdasági-kereskedelmi aspektusokat tette vizsgálat tárgyává Márquez.
372

 A 

bibliográfiai stúdiumok
373

 az elmúlt évtizedben új lökést kaptak, Belén Rosa de Gea egy 

kutatócsoportban végez ilyen irányú kutatásokat (Centro de documentación Mercedes 

Abad y Gonzalo Díaz, a Biblioteca Digital Saavedra Fajardo de Pensamiento Político 

Hispánico keretei között).  

A murciai gondolkodó írásait számtalan más nézőpontból is igyekeztek 

megérteni. Jogi szemszögből elemezte azokat két doktori disszertáció a 20. század 

elején
374

 és egy másik mű ugyanazokban az években.
375

 Évtizedekkel később többen 

követték a példájukat.
376

  

A kitüntetett figyelmet azonban a kezdetektől a politikai és erkölcsfilozófiai 

aspektusok kapták és kapják. A legismertebb reflexiók közé tartozik Francisco Ayala 

író (1906-2009), a 27-es generáció neves tagjáé. Ayala különös figyelmet szentelt a 

szerzői opuszban és a szerző gondolkodásában megfigyelhető feszültségeknek, 

Saavedra és az európai modernitás közötti tragikus találkozásnak.
377

 Ugyanebben az 

évben jelent meg az első tanulmány, amely a spanyolországi Machiavelli-recepciót 
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  Uo. 459-462. o. 
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  Maldonado de Guevara, F.: Emblemática y política. La obra de Saavedra Fajardo. Revista de 

estudios políticos 1949.(43) 15-30. o., González de Zárate, J. M.: Saavedra Fajardo y la literatura 
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  Márquez, Javier.: Saavedra Fajardo: un político economista. Cuadernos americanos, 6, 1942. és 

uő:  El mercantilismo de Saavedra Fajardo. El trimestre económico, X, 2, México, 1943. 
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vizsgálta, kitérve Saavedrára is,
378

 ezt még abban az évtizedben követtek az újabb 

politikafilozófiai nézőpontú tanulmányok.
379

 A neves író Azorín (1873-1967) esszéiben, 

újságcikkeiben fél évszázadon keresztül újra és újra visszatért a murciai gondolkodóhoz, 

a róla szóló tanulmányait külön kötetben adták ki.
380

 Azorín Gracián mellett Saavedrát 

sorolta azok közé, akik már a korukban tisztában voltak a Spanyol Monarchia 

hanyatlásával és láttak annak következményeit. Számára Saavedra Fajardo volt a 

legeurópaibb valamennyi 17. századi spanyol közül, bölcs szkeptikus, akit belülről a 

hagyomány és a modern közötti ellentét feszített. 

A 20. század első felében maga a Barokk keltette fel az érdeklődést. Saavedra 

írásai már nem stilisztikai modellt és mintát nyújtottak, mint a Felvilágosodás 

századában, és nem is a politikai önigazolás célját szolgálták, mint gyakran a 19. 

században, hanem egyre inkább kútfőt, ismeretforrást jelentettek, amelyek segítették a 

modern olvasót a 20. század kritikus szemlélésében. Támadta Marcelino Menéndez 

Pelayo eszme- és irodalomtörténészt (1856-1912), aki Saavedra Fajardo főművét 

közhelygyűjteménynek tartotta.
381

 

A 20. század egyik legismertebb spanyol ideológiatörténésze, José Antonio 

Maravall négykötetes spanyol eszmetörténetében külön fejezetet szentelt neki.
 382

 

Tierno Galván és Antonio Rivera tanulmányai mellett
383

 több monográfia is megjelent 

Saavedra politikai filozófiájáról. Ebből kettő 1957-ben, Murillo Ferroltól
384

 és a nála 

jelentősebb John Dowlingtól.
385

 Utóbbiban a szerző Saavedrát a korszak többi írója és 

gondolkodója közé helyezve próbálta megérteni, és azt tűzte ki célul, hogy bizonyítsa: a 

fogalmak szintjén velük közös alapokkal bírt. Alayával és Azorínnal szemben nem a 

modernt, hanem a moralistát, az elődjeinek szellemi örökségét újrafehasználót és 

rendszerezőt láttatta a murciai dipomatában. Joucla-Ruau a szerző tacitizmusát vette 
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górcső alá,
386

 amelyet később Sagrario López Poza fejtett ki idézett művében. Segura 

Ortega doktori disszertációja zárja a sort.
 387

 

A 2000-es évek elején új erőre kaptak a Saavedra-kutatások, melyek a 2008-as 

murciai Saavedra Fajardo-évben érték el tetőpontjukat. Ezen kutatások egyik motorja 

Belén Rosa de Gea. A doktori disszertációja több területen is újdonsággal szolgált. 

Saavedra politikai filozófiáját európai kontextusban helyezte el, különös figyelmet 

szentelve az államérdek, a fejedelmi hatalom és a ius gentium europaeum európai 

fogalmainak. Munkája nyomán a spanyolországi historiográfiában eddig ismeretlen, 

összeurópai mélységben vált lehetővé Saavedra írásainak megértése. 
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3. A Habsburg-egység elméleti és gyakorlati kérdései 

3.1 DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK 

3.1.1 Követjelentések 

Saavedra munkájának kereteit, mozgásterét három alapvető külső tényező 

szabályozta. A kapott követutasítások mellett felettesei (a királyi család tagjai, Olivares 

gróf-herceg és a rangban felette álló követek, az embajadores) utasításai és róla tett 

értékelései és a mindenkori aktuálpolitikai helyzet. 

Don Diego legrészletesebb követutasítását a bajor rezidensi kinevezésekor 

kapta.
388

 Ebben pontokba szedve határozták meg legfontosabb feladatait. Követségének 

célja az volt, hogy „megtartsa a bajor herceget a császár és az Ausztriai Ház mellett”. A 

legelső audiencián át kellett adnia IV. Fülöp levelét Miksának (amit meg is tett), és 

ezzel egyidőben jelentenie II. Ferdinánd császárnak és Izabella spanyol-németalföldi 

kormányzónak, hogy a bajor udvarba érkezett. Feria hercegének
389

 kellett kiutalnia neki 

az első fizetségét (ayuda de costa, 2 ezer escudót). A murciai diplomata jelentéstételi 

kötelezettséggel tartozott a vele egyidőben Bécsbe utazó Oñate gróf rendkívüli és 

Castañeda márki állandó követnek. A bajor herceg támogatására 100 ezer escudó 

keretösszeget kapott a németországi spanyol diplomácia, amit a helyzettől függően 

lehetett felhasználni. A spanyol politika legfontosabb németországi prioritásainak 

megfelelően figyelemmel kellett kísérnie a császári seregek fővezére, Wallenstein 

generális (1583-1634) és a mindenkori spanyol-németalföldi kormányzóknak oly fontos 

Rajna-menti egyházi választófejedelmek bajor herceggel kialakított viszonyát és a 

Rajnai Palatinátus helyzetét. Ezeknél azonban nagyobb jelentőséggel bírt, hogy Miksát 

Feria herceg és általában a spanyol ügy és az Ausztriai Ház katonai támogatására bírja 

rá, a francia szövetségtől pedig eltántorítsa.  

Utóbbi feladat egész közép-európai munkáját végigkísérte és kiemelt szerepet 

kapott írásaiban, hiszen a svájci kantonok, csakúgy, mint a Burgund Grófság, vagy a 
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határterületeit Ferdinánd bíboros-infáns Milánóból Spanyol Németalföldre vezető útjához. 
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Német-római Birodalom nyugati területei nagyon erős politikai szívóhatásnak voltak 

kitéve Párizs részéről. Don Diego követi energiáinak jelentős részét ennek a hatásnak a 

semlegesítése kötötte le. Az Empresas Políticas 99. emblémája picturájában ez 

szemléletesen is megjelenik: a felső sasszárnyak alá húzódó madarat annak dörzsölő 

mozgása megsérti és károsítja, azaz „véd, de rombol is”: 

A legtöbb közvetlen utasítást Saavedra 

Fajardo a Milánóban tartózkodó, majd a 

Németország területén áttörve Brüsszelbe érkező 

Ferdinánd bíboros-infánstól (akkor már spanyol-

németalföldi kormányzótól) kapta, de évente több 

alkalommal IV. Fülöptől is kapott részletes 

parancsokat. A Bécsben tartózkodó spanyol követek 

nem voltak a felettesei, mivel azonban a diplomáciai 

hierarchia magasabb fokain álltak, és Bécs volt a 

német-római birodalmi spanyol diplomácia 

központja, igazodnia kellett az ott hozott döntésekhez.
390

 

A Brüsszelben, Madridban és Bécsben megírt utasítások gyakran 

alkalmazhatatlanok voltak a gyorsan változó helyi viszonyok közepette. Sokszor az 

általános követutasításokban foglaltakat sem lehetett maradéktalanul betartani. Jó példa 

erre a Pázmány-féle Habsburg-liga esete, amelyet bár a Spanyol Monarchia egyik 

legtapasztaltabb államférfija, Jacques Bruneau hozott tető alá Bécsben,
391

 a spanyol 

uralkodó nem ratifikált. Ez a tény a 20. század eleje óta jól ismert,
392

 de a hazai 

történetírás eddig nem fordított figyelmet rá. Mivel a szövetség létrehozása elsősorban 

Madrid érdeke volt, ennek vizsgálata elsőrendű fontosságú. Mire Spanyolországba 

megérkezett a megkötött Liga híre és szövege, Pázmány már Rómában tárgyalt. A 

spanyol követek a szövetséget a régi felhatalmazásuk alapján kötötték meg, jelentősen 

túllépve a követutasításaikban foglaltakat. A spanyol uralkodó ráadásul 1632 januárjára 

már új alapokra helyezte volna azt: Svédország és Franciaország ellen irányult volna.
393
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A Liga szövege a spanyol fél szerint több sebből vérzett. Egyrészt, túl nagy anyagi és 

katonai kötelezettségvállalást tartalmazott IV. Fülöpre nézve. Másrészt, a pontatlan 

megfogalmazás miatt a spanyol király elvben követelhette volna, hogy a védelmi és 

támadó jellegű szövetség keretében a résztvevők a spanyol uralkodó háborúit is 

támogassák, legyenek azok akár az Újvilágban. A Liga szövegének ezen részei még 

javíthatóak lettek volna. Egy mondatot azonban Madrid elfogadhatatlannak talált. 

Eszerint a Ligában résztvevők nem köthetnek új szövetséget a hollandokkal, és nem 

nyújthatnak számukra új és az eddigieknél nagyobb támogatást.
394

 Ez közvetve azt 

jelentette, hogy a korábbi szövetségeiket vagy a Hollandiával szembeni 

semlegességüket megtarthatták, az addigi támogatás fennmaradhatott. Ez szöges 

ellentétben állt Madrid alapvető külpolitikai céljaival, és a fennálló spanyol-francia béke 

szövegével is ellentmondásban volt.
395

 

Ferdinánd bíboros-infáns többször megfedte Saavedra Fajardót, amiért túllépte 

hatáskörét és nem tartotta be a kiadott parancsait. Egy alkalommal azt vetette a szemére, 

hogy IV. Fülöp felhatalmazása nélkül katonai segítséget és pénzt ígért a bajor 

hercegnek.
396

 Saavedra azzal védekezett, hogy jelezte Miksának, hogy a maga nevében 

teszi a felajánlást, és az késztette erre a tettre, hogy Bécsből olyan hírek érkeztek hozzá, 

amely már a megvalósulás küszöbén láttatta a bajor-francia szövetséget. Továbbá, a 

bajor választó Don Diego odaérkezésekor rendkívül elkeseredett volt Wallenstein és a 

császár németországi politikája miatt. A bajorországi rezidensnek valamit ki kellett 

találnia, különben a (Saavedra szavaival „amigo de dinero”, azaz a pénzt igencsak 

kedvelő) herceg fellázad és vele tartanak a választók és birodalmi fejedelmek is, ez 

pedig az Ausztria Ház bukását jelentené a Német-római Birodalomban.
397

 

A murciai diplomata jelentéseit természetesen felhasználta a brüsszeli és madridi 

politika a napi döntéshozatal során, és azokat levél szinten értékelték és véleményezték. 

Spanyol-Németalföldön Ferdinánd bíboros-infáns juntáin, Madridban az Államtanács 
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ülésein kerültek szóba számtalan alkalommal a saavedrai levelek. A spanyol fővárosban 

az Olivares gróf-herceg által vezetett kabinet az államtitkárság által szerkesztett és 

rövidített formában kapta meg a naponta százával a világ minden részéről érkező 

politikai természetű levelezést. 1634 februárjának végén harminchárom, Don Diego 

által Olivaresnek és IV. Fülöpnek írt jelentést foglaltak össze, és kivétel nélkül 

valamennyi esetben fűztek kommentárt hozzá, a király nevében, Andrés de Rozas titkár 

aláírásával. A legtöbb esetben a kommentár azt takarta, hogy értesítsék a követet, hogy 

levelét megkapták, néhány alkalommal jóváhagyták az önállóan hozott döntéseit 

(például azt, hogy megakadályozta Kütner bajor követ Rómába küldését
398

), vagy 

megdicsérték munkáját a később kiküldött válaszlevélben.
399

 Az Államtanács 1633. 

október 27-i ülésén Saavedra augusztus 2. és 24. között írt leveleit vette napirendre, 

Olivares gróf herceg egyenként véleményezte azokat, majd a Tanács tagjai szavaztak 

róla.
400

 

A császárvárosba tartó spanyolországi posta gyakran Bajorországon haladt 

keresztül, Saavedra gyakran küldte tovább a hozzá érkező fülöpi és olivaresi leveleket 

és az azokra adott válaszait másolatban Brüsszelbe. A diplomáciai remények és a 

politikai realitások között sokszor áthidalhatatlan szakadék volt, és Saavedra az itáliai 

évek után a bajor udvarban is megtanulta azokat a leckéket, amiket aztán a Politikai 

Emblémákban használt fel: a megjátszást és a politikai kapcsolatok állandó 

kétértelműséget a felkészült bajor politikusok között újra megtapasztalhatta. Don Diego 

számos alkalommal írt reménykedve arról, hogy Miksa és a Katolikus Liga csatlakozhat 

a Spanyol Monarchia Hollandia elleni háborújába a Katolikus Király oldalán, ebben az 

esetben IV. Fülöp is csatlakozna a Ligához.
401

 Contzen atyával, a herceg gyóntatójával 

többször tárgyalt erről.
402

 Utóbbi ezt egy javaslat formájában fel is vetette Miksának.
403

 

A reményeket egyszerre csökkentette és növelte Wallenstein 1634 eleji bukása és a 
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   Ld. a következő oldalt. 
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  Az államtitkárság összefoglalója és a rezoluciók Saavedra 1634. január 11. és február 24. között 
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  Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros-infánsnak. Braunau, 1634. május 12. Correspondencia de 

Saavedra Fajardo 2. 113-114. o. 
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  Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros-infánsnak. Braunau, 1634. május 30. Uo. 138. o. 



113 
 

prágai béke megkötése, melynek eredményeként a császár befolyása jelentősen megnőtt 

a Német-római Birodalmon belül.
404

 

Don Diegónak Európa szívében, Párizs és Bécs, Stockholm és Róma között 

félúton a spanyol rendszer valamennyi elemére tekintettel kellett lennie. Naponta 

érzékelte, hogy milyen nehézkesen mozdul meg a világbirodalom, milyen nehezen tud 

sebészi beavatkozásokat végrehajtani, ha hónapokat kell várni a Madridból vagy 

Németalföldben születendő döntésekre és a pontos instrukciók célba juttatására.
405

 

Amikor a bajor választó saját követet (Johann Kütnert) akart a római udvarba 

küldeni, hogy VIII. Orbán egyházfőre nyomásra gyakoroljon annak franciabarát 

politikája miatt, Saavedra azonnal megpróbálta lebeszélni erről. Amellett érvelt, hogy 

egy ilyen magánakciónak nincs értelme, mert VIII. Orbán külpolitikai orientációján ez 

nem fog változtatni, annak eléréséhez tekintélyesebb személyiséget kellene küldeni a 

császár és valamennyi német-római birodalmi katolikus herceg nevében, mint amilyen 

Pázmány Péter bíboros.
406

 Kütner útját, részben Saavedra érveinek hatására, végül 

törölték. 

 

 

3.1.2 Rítusok 

A diplomáciai rítusok betartása a rezidens napi feladatainak velejárója volt. 

Saavedrát, aki Bajorországba menet Innsbruckban találkozott Claudia de Medici 

Habsburg főhercegnével (1604-1648), az elhunyt V. Lipót osztrák főherceg (1586-1632) 

                                                           
404

  Saavedra Fajardo a Ferdinánd bíboros-infánsnak 1636. április 16-án, Münchenből írt leveléhez 

mellékeli a IV. Fülöpnek két nappal korábban írt jelentését. „En carta de 12 de enero se sirve V. M. de 

mandarme procure con este Duque que la Liga Católica rompa la neutralidad con holandeses, por mis 

despachos del año pasado habrá entendido V. M. cuan adelante tuve esta negociación, por medio del 

Padre Colzen, confesor de S. A. Entonces tenían las cosas diferente disposición, porque estaba en pie la 

Liga Católica, la cual con la paz de Praga ha cesado reducida la suma de todo al Emperador, …” AGR 

SEG Tome 389. fol. 285r. 
405

   „La brevedad es lo que más importa, aunque sean menores las fuerzas, porque, si llegan fuera 

de sazón, poco importa que sean grandes. La mayor dolencia desta Monarquía es la tardanza.” Saavedra 

Fajardo Ferdinánd bíboros infánsnak. Braunau, 1634. február 22. Correspondencia de Saavedra Fajardo 

2. 38. o. 
406

  „Y, cuando se hubiese de intentar esta diligencia, habría de ser en nombre del Emperador y de 

todos los Príncipes católicos del Imperio, enviando un gran personaje, como sería el Cardenal de 

Pasman.” Saavedra Fajardo Oñate grófnak. Braunau, 1634. január 20. Uo. 14. o. Ezt az elképzelését 

később is megismétli, megemlítve, hogy Barberini bíboros, az egyik legnagyobb befolyású kardinális a 

pápai udvarban azt írta a bajor hercegnek, hogy nem akar bíboros követeket és Pázmány erőszakos. 

Saavedra Fajardo Oñate grófnak, Braunau 1634. március 8. Uo.  55. o. 
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özvegyével,
407

 Bajorországban nagy pompával fogadták. Meg is jegyezte, hogy jól tette, 

hogy nagy pompával érkezett maga is.
408

 Saavedra szeretett hajón közlekedni 

(Braunauba is az Inn folyón érkezett), amikor partra szállt, egy könnyűlovas század és 

Miksa hintója várta, a szállásán pedig kezdetben a herceg saját apródjai és szolgálói 

viselték gondját.
409

 

1638-ban a Burgung Grófságba utazva a svájci kantonokon érintve Bernben bort 

kapott ajándékba.
410

 Az „eretnek”, azaz protestáns kantonokban azonban nem fogadták 

jól.
411

 Amikor 1639 elején Svájcba indult Münchenből, a bajor fővárosban hagyta egy 

szolgálóját, és a ruha és a lovak egy részét, és ebből az alkalomból a hercegné küldött 

neki egy arany láncot, Miksa pedig egy étkészletet ajándékozott neki.
412

 

 

3.1.3 Hírszerzés 

Don Diego feladatai közé tartozott a hírszerzés. A bajor herceg tanácsosaival 

való kapcsolatépítés követi munkája elengedhetetlen része volt,
 413

 miként az is, hogy 

minden fontos levelet és dokumentumot, amely a feljebbvalója számára releváns 

lehetett, annak tudomására hozzon. Így másolatban továbbküldte a bécsi követek neki 

írt leveleit Brüsszelbe és Madridba. (Általában spanyolul levelezett, a bajor herceggel, 

német hadvezérekkel vagy a svájci kantonokkal olaszul, saját feljebbvalóival 

természetesen rejtjelezve.) Ilyen dokumentum volt Svédország javaslata, amelyet 

                                                           
407

  Saavedra Fajardo IV. Fülöpnek. Braunau 1633. július 8. Correspondencia de Saavedra Fajardo 

1. 62. o. 
408

  Saavedra Fajardo Martín de Axpének, Ferdinánd bíboros infáns államtitkárának. Braunau, 1633. 

július 8. Uo. 59. o. Egy spanyol diplomata „nem tudja nem luxus nélkül szolgálni az urát”: „…yo no sé 

servir al Rey en casos semejantes sin lucimiento y sin largueza.” Braunauban fényűző körülmények 

között élt, bársonyhintója volt, hat magyar lovat is hozatott Bécsből használatba. Saavedra Fajardo 

uannak. Regensburg, 1633. szeptember 4. Uo. 115. o. Máskor ugyanakkor amiatt panaszkodik, hogy még 

levelet írni sincs pénze: Uő. uannak. Braunau, 1633. október 5. Uo. 141. o. 
409

  Saavedra Fajardo IV. Fülöpnek. Braunau 1633. július 8. Uo. 63. o. 
410

  Relación de la jornada 289. o. 
411

  „…no sin algunos recelos de los cantones de herejes.” Uo. 289. o. 
412

  Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros-infánsnak. München, 1639. január 11. AGR SEG Tome 

392. fol. 23r-24r. 
413

  A követutasításban (ld. 380. Jegyzet): „Y, si llegáredes a entender con fundamento algo que 

pueda haber hecho sospechoso al Elector, lo avisaréis luego a mi embajador para que, comunicándolo con 

los demás ministros, se dé cuenta dello a Su Majestad Cesárea. Y a mí me la daréis vos de todo lo que se 

fuere ofreciendo.” Uo. 39. o. Figyelnie kellett, hogy a bajor herceg mely miniszterei franciabarátok (Uo. 

42. o.), valamint azt, hogy II. Ferdinánd császár gyóntatója, Wilhelm Lamermaini és a bécsi tanácsosok 

milyen kapcsolatokat ápoltak a bajor herceggel (Uo. 41. o.) 
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Badenben tettek a kantonoknak annak érdekében, hogy felmondják fel az Ausztriai 

Házzal fennálló szövetségeiket.
414

 

Saavedra megbízható forrás volt. Napokkal Wallenstein II. Ferdinánd általi 

titkos lemondatása előtt megdönthetetlen bizonyítékok jutottak Oñate gróf tudomására 

Wallenstein árulásáról, amelyről rajta kívül csak II. Ferdinánd és Eggenberg herceg, a 

Titkos Tanács feje tudott. Oñate arra kérte Martín de Axpét, Ferdinánd bíboros-infáns 

titkárát, hogy titkosírással írt levelét ő maga oldja fel és utána égesse el (amit nem tett 

meg). A gróf megemlítette, hogy Miksa bajor herceg már számos alkalommal kérte a 

császárt, hogy Wallensteint mondassa le, és ha nem teszi, az lesz, amire már Saavedra 

Fajardo is figyelmeztetett: semlegességet hirdet a svéd állammal szemben és kérni fogja 

Franciaország védelmét. Eggenberg arra figyelmeztette Oñatét, hogy ha ez megtörténik, 

akkor a császár elveszti a választó kollégium és a 

német fejedelmek minden támogatását.
415

 

A diplomata és a mellettük és a fejedelmek 

mellett dolgozó titkárok mestersége és azok 

jelentősége, valamint a meglévő diplomáciai 

hálózat színvonala kiemelt helyet kaptak Saavedra 

politikaelméleti írásaiban. Szakképzett 

karrierdiplomatákat képzelt el a gazdag és fényes 

múltú családokból származó, de szellemileg 

eszköztelen nagykövetek helyébe.
416

 Az 56. 

embléma képén (jobbra) egy körzővel levelet 

                                                           
414

  „Esa es la propuesta hecha en la ciudad de Baaden por los sueceses y sus aliados a los cantones 

de Esquizaros para apartarlos de las confederaciones antiguas que tienen con la Serenísima Casa de 

Austria. Toda es harina de Francia, que descubre bien sus desinios.” Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros-

infánsnak, Braunau 1633. augusztus 3. Correspondenica de Saavedra Fajardo 1. 83-84. o. 
415

  Oñate gróf Martín de Axpének.  Bécs, 1634. január 22. Correspondencia de Saavedra Fajardo 

2. 482. o.„El Elector de Baviera se ha declarado en pedir que el Emperador quite las armas al de 

Friedland y, en caso de no hacerlo, habla aquí un ministro suyo en forma que se puede bien creer lo que 

para en este caso avisa Don Diego Saavedra, que es ponerse en neutralidad con los suedeses y sujetarse a 

la protección de Francia. Yo entiendo que este solo accidente hará que el Emperador pierda todo el 

Colegio Electoral y Príncipes de Alemania. Así lo ha representado y me lo ha confesado el Príncipe de 

Equemberg.” Oñate gróf Ferdinánd bíboros-infánsnak. Bécs, 1634. január 22. Uo. 483. o. 
416

  „Y se faltó no solo en esto [bízni a szerződések fontosságában – M. T.], sino en la elección de 

los sujetos para manejar los negocios, porque se han puesto los ojos solamente en la autoridad de las 

personas y en la grandeza de las riquezas, y no en la habilidad y el juicio para tratar las negociaciones con 

sagacidad”, Egyben felhívja a figyelmet a titkárok (secretario) munkájának fontosságára, akiket velencei 

mintára az uralkodónak kellene kinevezni vagy legalább jóváhagynia a miniszterek és nagykövetek 

mellett. Debilidades 123. o. 
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fogalmazó titkár tűnik fel, aki mintegy a fejedelem körzőjeként méri és ha kell, a 

mindenkori helyzethez igazítja ura döntéseit. 

Saavedra kifejtette, hogy minden udvar és 

nemzet más, ezért más-más diplomatát igényelnek. A 

49. embléma picturáján látható, hogy Saavedra 

gondolatvilágában a valido (a hold) és a többi 

tanácsos-miniszter (a csillagok) a fényüket a naptól 

(az uralkodótól) kölcsönzik. A fejedelemnek jól kell 

megválasztani őket és nem szabad túl nagy hatalmat 

adni a kezükbe.
417

 Spanyolországban ez mindig 

érzékeny és kényes kérdés volt a birodalom nagysága 

miatt, hiszen az alkirályok és kormányzók akár több 

hónapos levélváltási távolságra tartózkodhattak a királytól. 

A saavedrai világképben a tanácsok mint politikai döntéshozó szervek 

elengedhetetlenül fontosak az állam jó működése 

szempontjából. Miként az 57. embléma képén kitűnik 

(balra), Don Diego az asztali óra (amelyen az 

óramutató az óra belsejében rejlő-működő bonyolult 

mechanizmusok eredőjeként mutatja a pontos időt) 

hasonlatosságára képzeli el azok munkáját. A 

fejedelemre a tanácsok döntései és azok eredői 

hasonló hatást fejtenek ki, mint a belső mechanika az 

óra mutatójára. A hatékony kormányzás 

elengedhetetlen feltétele a tanácsok megfelelő 

munkája, amelynek ugyanakkor a háttérben is kell 

maradnia. 

Saavedra III. Ferdinánd magyar király, majd császár tanácsosait is jellemezte. 

Ferdinánd bíboros-infánsnak 1637. október 15-én Münchenből küldött leveléhez  

mellékelte a spanyol királynak küldött leveleit (másolatokat) (összesen hatot, október 9. 

és 15. között írottakat), melyek közül a harmadikban mutatta be a minisztereket.
418

 Don 

                                                           
417

  Ld. még az 54. és az 55. emblémát, amely ezzel a témakörrel foglalkozik. 
418

  AGR SEG Tome 391. fol. 214r-218r. 
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Diego megfigyelése szerint Maximilian Trauttmansdorff
419

 mindenekelőtt a Német-

római Birodalom érdekeit tartotta szem előtt, lojális urához és jó ítélőképességű, aki azt 

az álláspontot képviselte, hogy mivel a Spanyol Monarchia sok ellenséget szerez a 

császárnak, csak titokban szabad vele jó viszonyt ápolni. Továbbá, lehetőleg vissza kell 

szorítani azt a közvélekedést, amely szerint a spanyol király követei irányítják Bécsből a 

Német-római Birodalmat.
420

 Párizst és a holland Egyesült Tartományokkal nem akart 

rossz viszonyt, a császár fegyvereivel nem akart rájuk nyomást gyakorolni, inkább jó 

kapcsolatokat épített volna ki, anélkül, hogy Madridot magára haragítaná. 

Saavedra szerint a miniszter többek között azért nem akarta abbahagyni a 

háborút Svédországgal, hogy ürügyet találjon arra, miért ne segítsék a spanyol királyt, 

de ezzel egyidőben igényt tartson Madrid pénzügyi támogatására.
421

 Szerinte, mégha 

Trauttmansdorff maximái jók is lennének, jelen helyzetben nem alkalmazhatók, mert 

most az erők és a tanácsok egyesítésére lenne szükség, hogy az ellenségeket közösen 

egy általános béke megkötésére bírják. De Saavedra Fajardo nagyon kevés 

hajlandóságot látott erre a miniszterekben.
422

  

 

 

 

3.1.4 Diplomácia vs fegyverek 

Don Diego politikafilozófiai elmélkedései 

során mindig tárgyalás- és békepárti volt. A 4. 

embléma picturáján (balra) egy kéz szögmérővel 

állítja be az ágyú és ezzel a lövedék dőlésszögét, 

jelezve, hogy az ész segítségével kell háborúzni és 

békét kötni is. 

                                                           
419

   Maximilian, Traumttmansdorff grófja (1584-1650), császári titkos tanácsos, a vesztfáliai 

békekonferencián osztrák főkövet 
420

  „Con ellas mira según muestra la apariencia a la quietud del Imperio y a la grandeza de su amo. 

Ambas cosas conformes a la condición del Emperador proponiéndole que la Potencia de España le causa 

enemigos y que conviene tener con ella buena correspondencia en lo secreto pero no en lo público y 

borrar la opinion de que los ministros de V. M. en Viena gobiernan el Imperio, no haciendo con ellos 

demostraciones públicas, ni introduciéndolos en los negocios en que tiene su parte la emulación con el 

Marqués de Castañeda, celoso de la gracia del Emperador.” Uo. 214 v. 
421

  Uo. 215 r. 
422

  „… no se debiera usar de ellas en este tiempo que tanto conviene unir los consejos y las fuerzas 

para reducir los enemigos a una paz universal comoquiera que sea. No veo en los ministros cesáreos que 

gobiernan las armas y la paz inclinación alguna al servicio de V. Magestad.”. Uo. 215 v. 
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Miként a 99. embléma képével (balra) 

magyarázza, a háborút követő béke mindig jólétet és 

bőséget hoz magával, és a háborúnak csak akkor 

van értelme, ha hosszabb távon békét eredményez (a 

bibliai történet szerint a Sámson által megölt 

oroszlán tetemében később méz termelődött). 

Don Diego az erős, állandó gyakorlatozással 

karban tartott és fegyelmezett hadsereget azonban 

minden birodalom fennmaradása egyik alapkövének 

tartotta és a nagyobb háborús győzelmeket vagy 

vereségeket az isteni gondviselésből vezette le.
423

  

A fentiek, a saavedrai általános általános békevágy ellenére, vagy azzal 

egyidőben napi politikai munkája során, ha a szükség úgy hozta, egy pillanatig nem 

habozott támogatni az erőszakos eszközök alkalmazását. 

Az ellenség megosztása és a felettük való uralkodás (divide et impera) számára 

is minden külpolitikai cselekvés egyik alapelve volt. Miként a 90. embléma picturáján 

egy folyó deltatorkolatába érve az egyes ágak ereje kisebb lesz, mint volt a szétágazás 

előtt, úgy a megosztott ellenségé is gyengül (ld. 

jobbra). 

Amikor a bajor parasztok tiltakoztak a 

spanyol katonák elszállásolása ellen, Saavedra 

személyesen ment közéjük, hogy meggyőzze őket. 

Azzal érvelt, hogy a császári csapatoknál 

fegyelmezettebbek lesznek és jó feltételeket 

biztosítanak majd. A helyieket azonban nem 

sikerült meggyőznie és Saavedrának csak nagy 

nehézségek árán sikerült hazajutnia. „Ha nem 

megy békésen, majd megy erőszakkal” – 

mondta,
424

 és így is történt. 

                                                           
423

  „De los sucesos de la guerra dependen los imperios. Della recibe alteración y mudanzas el 

gobierno del mundo. Por esto con particular atención asista la divina Providencia a las victorias, sin 

fiarlas de las segundas causas.” Razón de Estado 201. o. 
424

  „Y, viendo que no basta la blandura, se trata de que obre la fuerza.” Saavedra Fajardo Ferdinánd 

bíboros-infánsnak. Braunau, 1634. január 8. Correspondencia de Saavedra Fajardo 2. 6. o. Vö. Uő 

uannak. Braunau, 1634. január 11. Uo. 7. o. 



119 
 

 Később egy, Miksa által a rendelkezésére bocsátott tolmáccsal egy bajor 

városba, Kreiburgba ment ugyanezzel a céllal. Azt javasolta az elhunyt Feria herceg 

utódjának, Cerbellón grófnak, hogy ha lehet, ne a falvakban helyezzék el a katonákat, 

hanem a települések mellett, falak által biztosítva.
425

 

Saavedra mind a spanyol, mind a császári katonák túlkapásai miatt állandó 

magyarázkodásra kényszerült a bajor udvarban. Miksa rendkívül elégedetlen volt a 

spanyol sereggel. A katonák megtámadták a parasztokat, hogy megtudják tőlük, hogy 

hova rejtették a pénzüket, és kirabolták az Inn folyón hajózó bárkákat. A diplomata, 

miközben folyamatosan a fegyelem (disciplina militar) fontosságát hangsúlyozta, több 

jelentésében azt állította, hogy nem történt más, mint hogy a spanyol katonák 

viselkedése hozzáidomult a német katonák viselkedéséhez.
426

 

A hispán hadvezetés folyamatosan kritizálta az egyes császári seregek és 

parancsnokaik által elkövetett visszaéléseket, engedetlenségüket, a fegyelem hiányát. 

Ferdinánd bíboros-infáns a Spanyol-Németalfölddel szomszédos területekre küldött 

Jean de Werth császári lovasparancsnokkal (1595-1652) volt a legelégedetlenebb, de a 

nyugalom érdekében szemet hunyt tettei felett.
427

 Werth csapatai egy alkalommal 

Ferdinánd értesülései szerint biztos győztes helyzetből hagyták abba a menekülő 

ellenség üldözését, hogy kifosszanak egy falut. Ferdinánd megkérte Don Diegót, hogy 

adja át levelét a bajor hercegnek és tárgyaljon vele arról, hogyan lehetne javítani a 

helyzeten.
428

  Werth horvát könnyűlovas századainak Rajna-menti állomásoztatása miatt 

Saavedrának a bajor herceg előtt is magyarázkodnia kellett. 

Saavedra végszükség esetén nem riadt vissza attól, hogy felvesse a külső vagy 

belső ellenség vezetőinek erőszakos eltávolítását. A mind inkább a császár ellen forduló 

Wallenstein esetében azt írta a spanyol-németalföldi kormányzónak, hogy vagy meg 

                                                           
425

  Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros-infánsnak. Braunau 1634. január 18. Uo. 11. o. 
426

  Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros infánsnak. Braunau, 1634. május 2. Uo. 107-108. o. 
427

  Ferdinánd bíboros-infáns legendásan fegyelmezett sereget tartott fenn. 
428

  „… en Juan de Verta ha sucedido este caso el otro día, pues por detenerse a saquear un village 

dejó de romper al enemigo en buen número de gente que se iba retirando y huyendo con gran desorden y 

confusión. Demás de esto me dicen que todos los días está enajenado de su sentido natural, y que a todas 

las órdenes que se le dan réplica que ninguna de reputacion la executa, y solo abraza las en que puede 

aprovecharse, calidades todas tan perniciosas al buen gobierno y para el servicio que de sus tropas pudiera 

sacarse con mejor diciplina, de que me ha parecido advertiros para que con ocasión de dar esa carta al 

Elector en respuesta otra suya. Procuréis se le reprehenda y encarguela obediencia y prompta ejecución de 

las órdenes que se le dieren y el castigo en los excesos que cada día cometen sus capitanes y soldados.” 

Ferdinánd bíboros-infáns Saavedra Fajardónak. Cambray, 1636. augusztus 8.  AGR SEG Tome 390. fol. 

118 r. 
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kell bízni benne, vagy el kell fogni vagy megölni. A középút veszélyes.
429

 Amikor 

később Wallensteint tényleg megölték, azt írta Spanyolország római követének: „Ez az 

a csoda, amit vártam. Isten gondját viseli az Ausztriai Háznak.”
430

 

 

 

3.2 GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK 

3.2.1 Saavedra diplomáciai kiadásainak forrásai 

Saavedra Fajardo bajor rezidenssége idején nemcsak az instrukciókat kapta 

számos alkalommal Bécsből, hanem fizetését és utazásainak ellenértékét is, miként az 

az éppen rendkívüli követségét teljesítő Oñate gróf 1634. és 1635. évi 

számadáskönyvéből kiderül.
431

 

Don Diego követi teendőivel járó költségeit, a fizetés melletti esetenkénti ayuda 

de costa, valamint a titkos és rendkívüli kiadásokat (gastos secretos y extraordinarios) 

három nagyobb forrásból fedezte. Egyrészt saját spanyolországi jövedelmeiből, 

másrészt a bécsi spanyol követség pénztárából, végül az eseti, Madridból vagy 

Brüsszelből neki juttatott pénzekből. Követi pályafutását végigkísérte, hogy a Spanyol 

Monarchia rangjának megfelelő reprezentáció és luxus árnyékában mindennapos anyagi 

gondokkal küzdött.
432

 Halálos ágyán, végrendeletét írva saját bevallása szerint 24 ezer 

dukát fizetéssel tartozott neki a spanyol állam.
433

 Bajorországban magánlakásban kellett 

laknia, amelyet neki kellett bebútoroznia.
434
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  „Y concluyo con que, en el estado presente de las cosas, o se ha de hacer entera confianza del 

Duque de Mequelemburg o enviar secretamente a prenderle o matarle. Los consejos medios serán 
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  Egy alkalommal arra panaszkodott a németalföldi kormányzónak, hogy a bécsi spanyol 

követség nem fizeti egyes kiadásait: „y no habiendo orden en Viena para pagarme los gastos secretos y 

extraordinarios…” Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros infánfsnak. München, 1637. július 21. AGR SEG 

Tome 390. fol. 87r.  
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3.2.2 Pénzszerzés Habsburg-célra és a pénzügyi együttműködés lehetőségei 

Béccsel 

A spanyol hadsereg logisztikájában, az élelmiszer-utánpótlás megszervezésében 

való részvételen
435

 és a diplomáciai reprezentációs költségek biztosításán kívül Don 

Diegónak politikai célokra kellett anyagi eszközöket biztosítani. Az európai spanyol 

központok (Milánó, Brüsszel, Madrid) állandó likviditáshiánnyal küzdöttek és számos 

esetben a másikra hárították a felelősséget a megítélt összegek kiutalásakor. Don Diego 

hiába egyezett meg 1637 végén a bajor herceggel, hogy az kiállít 6 ezer lovast és 

gyalogost a spanyol király költségére, ha a Miksának ígért 100 ezer birodalmi tallér nem 

érkezett meg (egy részét előre kérte). Bécsből Castañeda márkitól és Milánóból 

Francisco de Melótól egyaránt elhárítások érkeztek, ez pedig azzal fenyegetett, hogy a 

herceg kihátrál a tratadóból. Don Diego jelezte IV. Fülöpnek, hogy felveszi a 

kapcsolatot a bíboros-infánsnak, hogy küldjön 40-50 ezer tallért, amit majd a bécsi 

kasszából kifizetnek neki.
436

 

A rezidensnek számos alkalommal kellett ad hoc segélyeket nyújtani. 

Burgundiai útján 4 ezer frankot adott a kivérzett tartomány egyik kulcsvárosának, a 

sókitermelése miatt stratégiai jelentőségű Salins-les-Bains-nek (Salin).
437

 

Don Diego Regensburgban és bécsi útjai során audienciák keretében több 

alkalommal tárgyalt III. Ferdinánddal az Ausztriai Ház két ága közötti együttműködés 

lehetőségeiről és részt részt az általa juntáknak nevezett megbeszéléseken, ahol a 

császár tanácsosai, így Trauttmansdorff is, részt vettek. 1638 végén az egyik ilyen 

tanácskozás alkalmával a császári miniszterek kifejtették, hogy hiába ad pénzt a spanyol 

király, a toborzás nem lehetséges, mert a Német-római Birodalom védelmére sincs 

katona és a spanyol seregek jelenlétét rendkívül rossz szemmel nézik és mindenütt a 

birodalom törvényeivel ellentétesnek tartják. A spanyol diplomaták szemére vetették, 

hogy Ferdinánd bíboros-infáns nördlingeni győzelme után nem segített Németországban, 

hanem sietett tovább Brüsszelbe, és utána még ő küldött vissza csapatokat, és a 

birodalomi fejedelmek pénzén kellett eltartani őket. Továbbá, ha a későbbi III. 

Ferdinánd császár a spanyol kérésének megfelelően 1636-ban Burgundiába ment volna 
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és nem Regensburgba, II. Ferdinánd halála miatt veszélybe került volna a német-római 

királlyá választása. A császáriak szerint a nekik spanyol részről juttatott segélyek nem 

voltak elegendők, ráadásul mindenféle feltétellel terhelték őket. Saavedra válasza erre 

az volt, hogy a spanyol király épp eleget áldoz a saját haciendájából a Német-római 

Birodalom céljaira. A hispán monarcha ereje és szilárdsága azon múlik, hogy 

Németországban megmarad az Ausztriai Ház hatalma, ezért okkal segít. A császári 

tanácsosokat többek között a fehérhegyi és a nördlingeni győzelemre emlékeztette. A 

Katolikus Király szerinte testvéri segítséget nyújtott, nem pedig segélyt (socorro).
438

 

Saavedra már korábban is igen pesszimista volt. 1638-ban, négy nappal Bécsbe 

érkezése után számolt be Brüsszelnek a császárnál tett audienciájáról. 
439

 Akkor kapta 

az ígéretet a junta felállításáról (a birodalom által Spanyolországnak nyújtandó segítség 

ügyében), amire őt is meghívják majd. Saavedra úgy gondolta, hogy miként eddig, 

közbejön majd valami és máris nem kell majd betartaniuk a császáriaknak, amit ígértek. 

Aggódott amiatt, hogy a Bécsnek juttatott spanyol pénzeket a miniszterek nem csapatok 

állítására fogják költeni.
440

 „Bécs a pénzt akarja tőlünk, nem a tanácsot és az irányító 

segítséget.”
441

 

Bécs támogatása a harmincéves háború időszakában nem vált volna lehetővé az 

Újvilág kincsei nélkül. Az ameriai nemesfémek beérkezését az Újvilággal fenntartott 

kapcsolatrendszert irányító intézmény hivatalnokai láttamozták, és az ő engedélyük volt 

szükséges a továbbításukhoz. A sevillai Casa de Contratación többek között a 

kereskedelemmel és a felfedező utakkal kapcsolatos szinte valamennyi területet 

felügyelte. Ugyanebben a városban tömörültek a legnagyobb számban a Spanyol 

Monarchiával kereskedelmi kapcsolatban álló országok, magánvállalkozások és 

bankházak megbízottjai. 
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  Saavedra Fajardo IV. Fülöpnek. Bécs, 1638. november 12. AGR SEG Tome 392. Fol. 236r-
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y no la autoridad y el consejo” Estado presente 255. o. 
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A Habsburg-ház európai területei (a Pireneusi-félsziget, Németalföld, Itália, az 

osztrák tartományok és kapcsolt részeik) közötti tőkeforgalom sajátos példái a katonai 

kiadások céljára kiutalt pénzösszegek és azok nemzetközi, „bankközi” útvonala. 

Sevillából kezdték meg hosszú útjukat azok a dukátok, amelyek aztán 

zsoldoskatonáknak jutottak a spanyol-holland nyolcvanéves háború (1568-1648) 

hadszínterein vagy a Kárpát-medencében. 

Az utóbbi években behatóan kezdték vizsgálni a közvetlen pénz- és hiteláramlás 

természetét. Ezeknek a tanulmányoknak, illetve a levéltári és már kiadott forrásoknak a 

segítségével nagy vonalakban fel lehet vázolni azt is, hogy miként, milyen formában 

juthattak el az amerikai nemesfémek a Kárpát-medencébe, és az út során milyen 

átalakulásokon mentek keresztül.
442

 

A Spanyol Monarhcia számára a 16. és a 17. század közepe között a 

hollandokkal folytatott háború jelentette a legnagyobb anyagi megterhelést. Nem volt 

ritka, hogy évente 3 és fél millió dukátot kellett áthelyezni Spanyolországból 

Németalföldre. Ezek a tranzakciók a 17. század első felében a Sevilla, Észak-Itália és 

Antwerpen által határolt háromszögben mentek végbe.  

A spanyol kincstárnak szüksége volt olyan pénzügyi közvetítőkre, akik hitelt 

tudtak nyújtani az adott területen (így Spanyol-Németalföld területén), és akiknek 

később Spanyolországban térítették meg a hitelkihelyezésüket. A bankárokkal a 

Pénzügyi Tanács (Consejo de Hacienda) kötött szerződést, legtöbbször genovaiak, 

később portugálok, Madrid és Prága (Bécs) vonatkozásában pedig leggyakrabban 

németországi Fuggerek voltak. A bankok és kereskedőházak egymással is 

együttműködtek, egymásnak is hiteleztek. Megbízottaik és ügynökeik behálózták 

Európát és a Pireneusi-félszigetet is, a rövid és hosszú lejáratú kölcsönök folyósítása 

mellett jelenlétük nélkülözhetetlen volt az áruforgalom zökkenőmentes 

lebonyolításához is. 

Mindez részben nyomon követhető egy, bécsi állami levéltárban őrzött iratban, 

amely az 1594/1595-ben kieszközölt töröksegélyről és annak további útjáról számol be. 

Az 1595. szeptemberi keltezésű iratban Johann Khevenhüller, Bécs madridi állandó 

követe emlékeztetett arra, hogy meghatalmazta a Fuggerek sevillai kapcsolattartóját, 

Juan Mendez de Castrót, hogy vegye át a Casa de Contratación illetékeseitől a 300 ezer 

dukátnyi, neki II. Fülöp által jóváhagyott összeget. Tőle egy bizonyos Juan Alvarez 
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vette át, neki kellett azt Barcelonába szállítania és ott egy Genovába induló gályára 

raknia. Genovában már várta a szállítmányt Cristobal (Christoph) Furtenbach, akiről 

tudható, hogy a Fuggerek egyik üzleti partnere (vagy megbízottja) volt, és 

közreműködött az ezüst Spanyolországból Tirolba szállításában. Az ezüstszállítás 

ügylete során a kockázatot a császár viselte.
443

 

Hitellel át lehetett hidalni a nagy távolságok okozta nehézségeket és 

meggyorsítani a tranzakciót. Khevenhüller az ezüstflotta késése miatt korábban 

megpróbálta a pénzt így Németországba juttatni, de a Fuggerek lebeszélték erről a 

várható veszteség miatt. A „banki átutalásoknak” költségeik is voltak, nemcsak az állam, 

de a bankár számára is. Az egyes „hitelintézetek” között is verseny volt, és a költségek 

nagysága jelentően befolyásolta az adott bank nyereségét. 

A Spanyolországból Észak-Itálián át Antwerpenbe juttatott pénz útja azt mutatja, 

hogy olyan több lépcsős hálózat alakult ki, amelyet a bizalom tartott össze, a spanyol 

kormányzati vezetőktől és megbízottaiktól az üzletemberek megbízottain át a többi 

piaci szereplőig. A pénzpiacok igen bonyolultak voltak, nagy szerep jutott a váltók 

forgatásának, az egyes fizetőeszközök árfolyamának. A legtöbb, amerikai nemesfémet 

továbbszállító hajó Európában Genovában kötött ki.  

Az újvilági ezüstöt vagy vert érme, vagy feldolgozatlan formában adták tovább a 

kereskedők és bankárok megbízottainak. A császárnak juttatott említett spanyol 

töröksegély esetében valószínűsíthetően az utóbbira került sor. Genovához közel volt 

Tirol, és az ottani pénzverdében gyorsan elkészülhetett a friss fémpénz. Az 1595 

májusában Sevillába érkező ezüstflotta rakományának egy része is ide érkezett. 

Természetesen Genovából Tirolba a kis távolság ellenére sem volt egyszerű 

eljuttatni a pénzt. Egy korabeli irat arról tanúskodik, hogy az Alpokon nem volt 

egyszerű átjutni. A spanyol király állandó bécsi követének egyik nemesembere a 

császárhoz intézett levelében szolgálatai között a legelsőként említi, hogy egy 

alkalommal egy millió escudót juttatott el Genovából svájci területeken át Bécsbe, 

amely összegre a császár háborúi miatt volt szükség.
444

 

Gyakran a sietség akadályozta meg, hogy pénzt verjenek az ércből. Az 1630-as 

években, de valószínűleg korábban is, rúdezüst, alkalmanként rúdarany is utazhatott, de 
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ugyanilyen általános volt a vert ezüstpénz szállítása. Előbbi természetesen több helyet 

foglalt el, ami megdrágította az ügyletet.  

Itáliában a hajókat sokszor a szállító cég hitelezői várták, hogy átvegyék a 

rakományt. Az állandó háborúk és a kiszámíthatatlan állami pénzügyi irányítás 

Európájában, a piaci verseny közepette a hitelintézetek és az üzletemberek sokszor 

kerültek csődközelbe, vagy jutottak ténylegesen csődbe. 

 

 

3.2.3 Gondolatok a Spanyol Monarchia gazda(g)ságáról 

Don Diego írásaiban nincs nyoma annak, hogy foglalkozott volt a dinasztia két 

ága közötti kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok alakulásával, fejlesztési lehetőségeivel. 

Annál többet írt a Spanyol Monarchia gazdaságáról és a hanyatlás megállításának 

lehetőségeiről. A klasszikus arbitrista irodalom szinte minden eleme megjelent 

munkáiban. 

A madridi udvarnak kerülnie kell a fényűzést, a túlzott adományokat és 

visszafogni a különböző kegyek gyakorlását.
445

 Az Indiák felfedezése az egyik 

legnagyobb baj, ami Spanyolországot érhette, mert elfeledkeztek az anyaország 

gazdaságának fejlesztéséről, a nemesfémek pedig idegen hatalmakat gazdagítottak. Az 

állami bevételek jelentős részben a fizetések, adományok, zsoldok növelésére mentek el. 

Túl nagy az adóteher Kasztílián. Csökkenteni kell az ünnepnapok
446

 és az egyetemek 

számát, betiltani a szerencsejátékokat,
447

fejleszteni a kereskedelmet
448

  és a 

mezőgazdaságot. Mindezen reformokat helyi, alkirálysági szinten kell kezdeni.
449

 

A demográfiai válságot, amelyet az amerikai kivándorlás, a zsidó és mór 

lakosság kiűzése és a háborúk okoztak, a házasságok számának növelésével, a papok és 

szerzetesek számának csökkentésével kell orvosolni, továbbá lehetővé kell tenni, hogy 

az apai örökség megosztásra kerüljön a testvérek között, így mindenki tudjon 

házasodni.
450

 A monetáris és pénzügypolitika ügyét nagyon kényesnek tartotta, és 
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annyit jegyzett meg, hogy a nemesfémpénzek értékét 

a bennük meglévő fémtartalomhoz lenne szükséges 

igazítani.
451

 

A 68. embléma képe (balra) azt szimbolizálja, 

hogy a tengeri kereskedelem, hajózás és hadviselés a 

birodalmiság fenntartásának alapfeltétele A 

mediterráneumi és óceáni (mar océano) flották nélkül 

a Spanyol Monarchia azonnal döntően veszítene 

erejéből.
452

 Miként két hajó tart egy tengelyen egy 

földgömböt, úgy tartják a flották a hatalmat. Bár 

maguk a hajók a tengeren korántsem mozdulatlanok, éppen a víz segíti őket ahhoz 

hozzá, hogy biztosan megtartsák a súlyos gömböt. A holland Egyesült Tartományok 

hatalma is tengeri erejükből ered.
453

 

 

 

3.3 KATONAI JELLEGŰ KAPCSOLATOK 

3.3.1 Részvétel a stratégiaalkotásban és a taktika tervezésében 

Don Diego a jelentései végén vagy külön levelekben rendszeresen beszámolt a 

legfrissebb hadihírekről. Feria hercegének (akinek hadjáratát és németországi 

tartózkodását Wallenstein mereven ellenezte) is rendszeresen írt, egy alkalommal a 

                                                           
451

  „Las repúblicas de Sidón, Nínive, Babilonia, Roma y Cartago con el comercio y trato 
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empobrecen nuestros vasallos.” Empresas Políticas Empresa 68., 778-779. o. 
452

  „Si le faltasen a España las dos polos del mar Mediterráneo y Océano, luego cairía su grandeza, 

porque, como consta de provincias tan distantes entre sí, peligrarían, si el remo y la vela no las uniesen y 

facilitasen los socorros y asistencias para su conservación y defensa, siendo puentes del mar las naves y 

galeras.” Empresas Políticas Empresa 68. 775-776. o. 
453

  Debilidades 139. o. 
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herceg kérte, hogy találkozzanak a katonák bajorországi elszállásolása ügyében, mert a 

bajor választó kvártélyai nem voltak megfelelőek.
454

  

Aldringen gróf
455

 esetében többször felmerült, hogy valamilyen formában a 

spanyol király szolgálatába vonják, de ő többször leszögezte (személyesen Saavedrának 

is), hogy csak a császárnak engedemeskedik.
456

 Saavedra kötelességének érezte, hogy a 

parancsnokokat is jellemezze feljebbvalóinak. 1636 és 1637 fordulóján Hatzfeldt gróf
457

 

éppen Szászországban harcolt a szász herceg seregeivel együtt a svédek, Gallas gróf
458

 

pedig Burgundiában a franciák ellen. Hatzfeldt Saavedra szerint nem volt képes felnőni 

a feladat súlyához, Gallas pedig nem küzdött minden erejével a franciák ellen, talán 

azért, mert nem volt elég elkötelezett a spanyol ügy támogatása mellett. Utóbbi emellett 

nem elég határozott, ennek ellenére a császár tanácsosai pozícióban tartják, részben 

azért, mert ők is a spanyol testvérág passzívabb támogatása mellett vannak.
459

 

 

3.3.2 Közbenjárás a hadsereg utánpótlásában 

A spanyol hadsereg logisztikájában, az utánpótlás megszervezésében Saavedra 

Fajardo szükségszerűen szerepet kapott. Don Fadrique Enríquez, az Innsbruckban 

állomásozó gyalogoskapitány egy alkalommal arra kérte, hogy járjon közbe a bajor 

hercegnél annak érdekében, hogy búzát bocsásson a spanyol csapatok rendelkezésére, 

és hogy a bajor lakosok élelmiszert a hadseregnek. A herceg megígérte Saavedrának, 

hogy így lesz.
460

 A diplomata folyamatosan felügyelte a búzavásárlást és -szállítást.
461

 

Saavedra többek között lőport és golyókat, és a szállításukhoz szükséges 

eszközöket küldött tovább a spanyoloknak és szövetségeseiknek. 
462

 A franciák által 

                                                           
454

  Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros-infánsnak. Braunau, 1633. december 30. Correspondencia 

de Saavedra Fajardo 1. 202. o. 
455

   Johann von Aldringen (1588-1634), birodalmi hadvezér. 
456

  Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros-infánsnak. Braunau, 1634. június 18. AGR SEG Tome 387. 

fol. 187r, Tom 387. Uő uannak. A regensburgi táborból, 1634. júl. 3. Uo. fol 212r. 
457

  Melchior Hatzfeldt (1593-1658), császári tábornagy. 
458

  Matthias Gallas (1584-1647), császári tábornagy. 
459

  Estado presente 255. o. 
460

  Saavedra Fajardo Feria hercegének. Braunau, 1633. szeptember 14. Correspondencia de 

Saavedra Fajardo 1. 126. o. 
461

  „Quedo ocupado en la compra y conducta del trigo para el ejército y desde Mónacho se han 

conducido muchas cantidades y se irán comprando y conduciendo las demás hasta Memmingen [a bodeni 

tótól és az ausztriai határtól nem messze található bajor város] por persona que me ha señalado este 

Elector y a precios acomodados.” Uo. 
462

 „…  y porque me significó que no tenía municiones ni tren, y que se hallaba forzado a volver a 

su provincia, le envié luego 6912 libras (kb. 460 gramm) de pólvora, 2929 libras de balas y 4613 de 

cuerda, y envié a Gray [Grey, burgund város – M. T.]) al comisario Gallo, para que del tren que había 
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fenyegetett Salimba lőport, puskagolyókat és kötelet vitetett,
 463

 akárcsak Sainte-Anne 

kastélyába,
464

 hogy kenyér készülhessen a hadseregnek és a városnak is ostrom esetén, 

gondolva arra, hogy a svájci kantonokból többet is tud szerezni, ha szükséges.
465

 Don 

Diego segítette a seregeket lóvásárlással, őrők fizetésével is.  20 ezer tallért vitt magával 

a Burgund Grófságba, 2-3 ezer gyalogos és ezer  lovas toborzására is gondolt.
466

 

Figyelt a várható terméseredményekre is. 1638-ra jó búzatermést vártak a 

Burgund Grófságban, és figyelmeztette IV. Fülöpöt, hogy a hadsereg ne tegye tönkre a 

termést. Arra is tett javaslatot, hogy az ellenséggel határos várakban és falvakban 

található búzát az erődítményekbe szállítsák.
467

 Ezen kívül Besançonban vagy Salimban 

egy kis kórházat tervezett felállítatni a sebesültek kezelésére. Ezeket az ötleteit a dolei 

parlamenttel és a kormányzóval is megosztotta. Vigyáznia kellett arra is, hogy a pénz, 

amit a király küldött Burgundiába, az átváltások miatt az értékét ne veszítse.
468

  

 

3.3.3 A katonai együttműködés lehetőségei Béccsel 

A Milánói Hercegség és a Spanyol Németalföld között húzódó Spanyol út IV. 

Fülöp korára, a harmincéves háború időszakában eltorlaszódott és Ferdinánd bíboros-

infánsnak kellett újra megnyitnia. Don Diego közvetített, bemutatta Ferdinánd levelét a 

bajor hercegnek, amelyben engedélyt kért a területen való áthaladásra. Mind Feria 

hercegének, mind a Milánóban várakozó bíboros-infánsnak foylamatos jelezte, hogy a 

Spanyol Út mely részei hozzáférhetők.
469

 Ezzel egyidőben II. Ferdinánd bocsátott ki 

pátenst, amelyben megkérte a birodalmi hatóságokat és fejedelmeket, hogy engedjenek 

szabad utat IV. Fülöp testvérének és seregének.
470

 

A német rendek és fejedelmek ugyanazon okok miatt nem nézték jó szemmel a 

spanyol csapatok jelenlétét a Szent Római Birodalom területén, amiért bukása előtt 

Wallenstein is tiltakozott Feria hercegének útja ellen: megsértik a birodalmi békét, 

                                                                                                                                                                          
dejado allí Galaso y estaba arruinado, compusiese veinticinco carros de munición y algunos carretones 

para la artillería.” Relación de la jornada 294. o. 
463

  „…hice llevar allí luego 3000 libras de pólvora, 6000 de balas, 9000 de cuerda, …”Uo. 295. o.  
464

  Burgund település Doubs körzetben. 
465

  Relación de la jornada  294. o. 
466

  Uo 296. o. 
467

  Uo. 296-297. o. 
468

  Uo. 
469

  „Conocidos son los tres pasos principales: el de la Saboya y Bresa a Borgoña; el de Valtelina 

por Lindao y Constanza a Alsacia; y el de Trento a las mismas partes, por excusar lo áspero de las 

montañas de Monzeni y Santa María, si diesen venecianos su consentimiento.” Saavedra Fajardo 

Ferdinánd bíboros-infánsnak. Braunau, 1633. november 30. Correspondencia de Saavedra Fajardo 1. 

183. o. 
470

  1633. július 5., Bécs. Correspondencia de Saavedra Fajardo 2. 349-350. o. 
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jogalap nélkül lépnek más államok területére és indokot szolgáltatnak arra, hogy a 

francia seregek is megjelenjenek Németországban.
471

 

A rezidens szerepet kapott az 1634. évi spanyol-osztrák szövetség gyakorlati 

megvalósításában. Braunauból 1635. február 23-án indult el Stuttgartba,
472

 ahol  

Reinhard von Walmerode báróval tárgyalt a seregek toborzásáról a birodalmi 

városokban.
473

 Don Diego a Generalkriegskommissar szemére vetette, hogy 

amennyiben az ilyen kis részletekben veszik el az Ausztriai Ház energiája, akkor azzal 

mindkét fél nagyon rosszul jár. A spanyol király megtehetné, hogy Németországon 

belül egyáltalán nem állomásoztat hadsereget.
474

 Walmerode ugyanakkor teljes joggal 

mondta, hogy a spanyol fél nem toborozhat a városokban, szemben a császárival. 

Ugyanekkor Don Diego beszámolt arról, hogy találkozott egy jezsuitával, akit a mainzi 

választó küldött Rómába. VIII. Orbán azt állította neki, hogy addig nem lehet addig 

béke, amíg az egyik ház (Bourbon vagy Ausztriai) végleges vereséget nem szenved.
475

  

A hispán politikának a spanyol rendszer legszéleit is mozgásba kellett hoznia, 

hogy hegemóniáját fenntartsa. Saavedra folyamatosan kapta a híreket a keleti végekről 

és tisztában volt azzal, hogy az Ausztriai Háznak csak akkor van esélye a közép- és 

nyugat-európai túlélésre, ha az osztrák ág biztosítani tudja a békét a törökkel. Ezenkívül 

                                                           
471

  A spanyol válasz sem maradt el: Feria seregei éppen a békét segítik elő a protestáns seregek 

ellen, a bajor herceg igenis akarja a spanyol támogatást és valószínűleg az egyházi választók is. A francia 

seregek előbb a Szent Római Birodalom területén volták, és odahozták a svédeket, támogatták a 

protestánsokat, Észak-itáliában elfoglaltak területeket. Martín de Axpe Wallensteinnek. Milánó, 1633. 

augusztus 1. Uo. 376-377. o. 
472

  „Yo parto mañana siendo Dios servido al ejército imperial a disponer las levas de gente que Su 

Majestad ha de levantar por razón de la Liga hecha con el Emperador, desde allí daré a V. A. todas las 

noticias que pudiere.” Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros-infánsnak. Braunau, 1635. február 22. AGR 

SEG Tome 389. fol. 44r. A levélhez mellékelte Oñate grófnak írt három jelentését, köztük a február 21-én 

Braunauból írottat, amelyben jellegzetes saavedrai szóhasználattal jelzi, hogy fáradozik a két ág közötti 

együttműködés negvalósításán: „…este cierto V. E. que por mi parte no habrá diligencia que no intente 

para que se consiga el servicio de ambas Majestades”. Uo. fol. 50r. 
473

  Saavedra Fajardo Oñate grófnak. Stuttgart, 1635. március 23. Cartas inéditas de Viena 311-312. 

o. 
474

  „Porque el uno no conseguiría el fin de su conservación y aumento y el otro derramaría en vano 

su dinero, siendo todo esto contra la mente de ambos de formar un cuerpo tal de fuerzas en el Imperio que 

pudiese restaurarle y conservarle conta tantos enemigos. … Y que el solicitarlo nosotros no era por hacer 

nuestra causa, sino el servicio de su Magestad Cesárea porque el Rey nuestro señor no había menester 

ejército en Alemania , ni para las cosas de Italia ni para las de Flandes, pudiendo en ambas partes 

levantarlo con más comodidades. Ni en estas provincias tenía más designios que la conservación del 

Imperio y de la Casa de Austria a quien asistía su Magestad con el dinero para esta gente que había de 

estar a disposición del Emperador y de su teniente general [Gallas - M. T.], cuyos aciertos y gloria sería 

más segura con este socorro.] Saavedra Fajardo Oñate grófnak. Stuttgart, 1635 március 23. Cartas 

inéditas de Viena 311-312. 
475

  „Por aquí ha pasado un jesuita que vuelve de Roma enviado del elector de Maguncia y refiere 

haberle dicho el Papa (VIII. Orbán – M. T.) que no puede haber paz hasta que quede destruida una de las 

dos Casas de Austria o de Borbón.” Uo. 312. o. 
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Don Diego fontosnak tartotta a lengyel állam békekötését annak keleti szomszédaival, 

és a magyar könnyűlovasság mozgósítását, mely később meg is történt,
476

 készülve már 

a Franciaország elleni háborúra.
477

 

Az 1630-as években egyes becslések szerint félmillió ember állt fegyverben az 

európai hadszíntereken. Ez és a hadi vállalkozók számának növekedése, a toborzás 

elüzletiesedése is  hozzájárult ahhoz, hogy nemcsak az erdélyi fejedelmek, de katonái, 

végváriak, szabad legények, hajdúk révén a viszonylag kis teljesítőképességű, 

megosztott Magyar Kiráyság is aktívan részt vállalt a harmincéves háborúban. 

Mindezzel Don Diego is tisztában volt. A császári hadseregbe beosztott magyar 

egységeket, a mezei katonaságot az egész kontinensen bevetették. A magyar 

könnyűlovasságot a törökellenes harcokban begyakorolt vállalkozásokban használták. 

Az egyes harcosok nemzetiségét nehéz megállapítani a mustrajegyzékek gyakori hiánya, 

a „horvát” szónak, mely ekkor a könnyűlovas szinonimája volt, gyakori használata, a 

lengyel hadakban résztvevő magyarok nagy száma és a zsoldos hadviselés sajátosságai 

miatt. Magyarország aktivitásához az is hozzájárult, hogy a cseh korona országaiban 

számos magyar nemes rendelkezett földterülettel. 

A katonák nem csak a császári seregben harcoltak, az Udvari Haditanács 

engedélyével a huszárok a Katolikus Liga hadaiban is szolgálatot vállalhattak. A szász 

választófejedelem seregébe 1634. május közepén Esterházy Miklós nádor toboroztatott 

2000 lovast. A legtöbb magyar toborzó és tiszt név szerint ismert, de jóval kevesebbet 

tudni arról, hogy pontosan hol vetették be és milyen pénzből finanszírozták őket.
478

 

Egy Illésházy bizonyosan spanyol zsoldban állt, ezer fős lovasságát 

Csehországból Tirol és Valtelina irányába vonták, és 1634-ben spanyol pénzből több 

magyar ezredet állítottak fel. Pázmány Péter egy helyütt arról írt, hogy legszívesebben 

elküldené a dologtalan és Bethlen-párti hajdúkat a spanyol király szolgálatába
479

 és 

megemlékezett arról, hogy a spanyol követ pénzt adott toborzásra.
480

  

                                                           
476

  Ld. bővebben 1.1.3.5 fejezet (Nördlingentől Vesztfáliáig).  
477

  „Todo esto y lo demás de confirmar la paz el Emperador con el turco y el de Polonia con el 

moscovita y intentar la recuperación de sueceses de Alemania y las levas de húngaros, que se podrían 

hacer tan importantes para entrar talando a Francia, mejor que nadie lo tendrá V.E. considerado y 

dispuesto.” Saavedra Fajardo Oñate grófnak. Braunau, 1634. március 10. Correspondencia de Saavedra 

Fajardo 2. 62. o. 
478

   Valamivel bővebben ld. Monostori 2008a. 
479

   Nagyszombat, Sennyey István kanczellár, váci püspökhöz. 1626. január 5. PPÖL I. 329. dok., 

494-495. o. 
480

   „Noha emellett semmit a hadi készületekbe hátra nem hadnak, hanem mindenütt a zászlók alja 

helyeket téli számra töltik. És azonkivül fogatton fogadják a népet. Most is hatszor való százezer tallért 
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3.3.4 Gondolatok a Spanyol Monarchia haderejéről 

Saavedra számára a katonai erő volt egy nagyhatalom és uralkodója 

tekintélyének alapja.
481

 Éppen ezért a földrajzilag megosztott Monarchia részei közötti 

katonai kapcsolódási pontokat elsőrangú fontosságúnak tekintette.
482

 Ha a támadó 

hadjáratokat, jogtalan háborúkat el is ítélte Saavedra, az állandó gyakorlatozást és a 

fegyelem biztosítását, az erőfölény fitogtatását kiemelten támogatta. Sőt egy 

alkalommal azt hangsúlyozta, hogy a nagy birodalmak nem lehetnek meg olyan háború 

nélkül, amelyeket a határaikon kívül folytatnak, mert különben az államon belül izzik 

fel az elégedetlenkedés.
483

 

 

 

3.4 PROPAGANDA ÉS NAGYPOLITIKAI KAPCSOLATOK 

3.4.1 Pamfletek, röpiratok és a hatékony propaganda eszközei 

Saavedra tudatában volt annak, hogy a propaganda, a szavak ereje alapjaiban 

gyengíthet meg egy olyan világbirodalmat (is), mint a spanyol.
484

 Bartolomé de las 

Casas  műveinek hatását bizonyítja, hogy (a dominikánus püspököt néven nevezve) 

Saavedra Fajardo több mint egy oldalt szentel Amerika meghódításának 

védelmezésére.
485

 

                                                                                                                                                                          
adott a Spanyol király követe, csak a könnyü lovasok fogadására.” I. Rákóczi György fejedelemhez, 

Pozsony, 1635. március 7. PÖL II. 934. dok. 556. o. 
481

  „…la reputación del rey consiste más en el esplendor de sus armas que en el adorno de su 

persona.” Debilidades 124. o. 
482

  „Nacen, viven y mueren los imperios, y a la manera de los cuerpos humanos sufren alteraciones 

de los humores, sienten sus indisposiciones e inseguridades. Estas son mayores en aquellas repúblicas que 

carecen de unidad entre sus partes, a las que siempre llega tarde el socorro,…” Debilidades 117. o. 
483

  „Nunca la augustísima casa de Austria estuviera hoy en tanta grandeza,si la hubieran dejado en 

manos del ocio. Por los medios que procuran sus émulos derriballa, la mantienen fuerte y gloriosa. Los 

que viven en paz son como el hierro, que no usado se cubre de robín, y usado resplandece. Las potencias 

menores se pueden conservar sin la guerra, pero no las mayores, porque en aquéllas no es tan dificultoso 

mantener igual la fortuna como en éstas, donde si no se sacan fuera las armas, se encienden dentro.” 

Empresas Políticas Empresa 83. 905. o. 
484

  „Cuanto son mayores las monarquías, más sujetas están a la mentira.” Uo. Empresa 12., 288. o. 

„Qué libelos infamatorios, qué manifiestos falsos, qué fingidos Parnasos, qué pasquínes maliciosos no se 

han esparcido contra la monarquía de España?” Uo. Empresa 12. 289. o. „Las infamias, aunque se curen, 

dejan cicatrices en el rostro.” Uo. Empresa 31. 436. o. 
485

  Uo. Empresa 12. o. 289-291. o. 
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A 31. embléma picturája szemléletes: a reputáció 

(hírnév, presztízs) szimbóluma (ld. balra)egy oszlop, 

amelyen a korona nyugszik. Ha már kicsit megbillen, 

eldőlhet és ezzel a korona a földre hullhat. 

Don Diego eszköztára igen széles. Történeti 

ismereteit felhasználva az ilyen jellegű írásaiban szerette 

felsorolni az adott helyzetre vonatkozó korábbi 

eseményeket, szerződéseket, uralkodói döntéseket.
486

 

Többször egy másik állam alattvalójának vagy magának 

az államnak a bőrébe bújik, mint például a Carta de un holandés vagy a Suspiros de 

Francia című műveiben.  

Jellegzetes saavedrai érv, hogy az egyes államok szomszédai afféle pufferzónák, 

amelyek felfogják az azon túli nagyhatalom fenyegetését. Ebben az értelemben mind 

Svájcot (Burgund Grófság), mint a holland Egyesült Tartományokat (Spanyol 

Németalföld) az Ausztriai Ház tartományai védik a francia nagyhatalommal szemben. 

Éppen ez a dinasztia volt tehát az, amely megóvta Franciaország ambícióitól Európát.
487

 

Mindez különös módon fordítva is igaz: magukat a franciákat azért próbálta lebeszélni 

arról, hogy meg akarják semmisíteni az Ausztriai Házat, mert éppen a Habsburgok 

tartják vissza az északi protestáns államokat.
488

 

Don Diego érvrendszerében a helyzettől függően a béke (Hollandia) vagy a 

status quo (Svájc) az az állapot, amit el kell érni, hogy a francia veszélytől ezek az 

államok megmeneküljenek. A hódító háború ellenben ezek ellen dolgozik.
 489

 

                                                           
486

   Vö. Noticias del Tratado 335-336. o. 
487

  „En ambas (no sin gran Providencia), puso Dios provincias austriacas interpuestas entre ellas y 

la potencia de Francia, que fuesen como diques contra el poder de sus olas, en que se descubre su inmensa 

sabiduría, pues, con reglas tuertas al juicio humano, saca derechas las líneas de los Imperios.” Carta de 

un holandés 361. o. „Puso la naturaleza por antemuralla de nuestra libertad el Reno y los montes de 

Francia, la contea de Borgoña, interpuesta a aquella provincia, y la Lorena y Alsacia entre el poder de 

Francia y nuestras repúblicas, y consentís que las ocupe aquel Rey, tanto más poderoso que nosotros, el 

cual aspira al dominio universal, …” Dispertador 268-269. o. „Porque antes la potencia austriaca es quien 

ha refrenado la ambición de Francia, deteniéndola por más de un siglo dentro de sus confines,…” Locuras 

de Europa 432. o. 
488

  Suspiros de Francia 390. o. 
489

  „Ningunos sucesos podrán asegurar más nuestra libertad que el tiempo y los tratados, … Así, 

los esguízaros con las armas adquirieron la libertad; y después, haciendo treguas y confederaciones con la 

Casa de Austria, pasaron de súbditos a amigos y confederados.” Carta de un holandés 365. o. „Cada uno 

de vosotros tendría que atender las exorbitantes demandas de ese rey de tener pasos y puestos en la 

Helvetia, para fortificarlos y presidiarlos con pretexto de la guerra de aquella Corona con el Imperio y el 

Estado de Milán, como hizo con los Grisones. Y si semejantes demandas se concedieran, sería contra la 
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További saavedrai eszköz, hogy a hollandokat, miként a svájciakat is arra 

figyelmeztette, hogy a francia állam a monarchia universalisra (dominio universal) 

tör.
490

  

Sajátos módon hoz fel érveket amellett, hogy a spanyol állam hadereje nem 

olyan nagy, és Hollandiának sem kell feline tőle: bár a Spanyol Monarchia ebből a 

szempontból erősebb, mint a Francia Királyság, de mivel nagyon messze van és 

Madridból csak nagyon lassan és drágán tudják támogatni a németalföldi háborút, ezért 

a gyengébb, de közelebbi és gyorsabb döntésekre képes Párizs jelent nagyobb veszélyt. 

A sok jegyzőkönyv és a döntéshozatal nehézkessége miatt lassú a spanyol 

segítségnyújtás.  

Saavedra kifejtette, hogy a nagyhatalmak méretére, nagyságára való hivatkozás 

nem lehet indok a háborúra, mert ha ez az elmélet igaz lenne, akkor minden államnak 

ugyanakkorának és ugyanolyan erejűnek kellene lennie, és a gyengébbek folyamatosan 

harcolnának az erősebb ellen. Saavedrára jellemző racionális gondola, hogy egy jól 

szervezett állam vagy egy jól szervezett hadsereg, még ha közepes méretű is, ellent tud 

állni a legnagyobbaknak is, ezért a Spanyol Monarchiától sem kell félni túlságosan. 

Mindezek miatt Saavedra cáfolhatónak tartja azt a richelieui casus bellit, amely szerint 

Franciaország az Ausztriai Ház fenyegető hatalma miatt kényszerül akár területfoglaló 

háborúkra is vagy a protestánsokkal való szövetségkötésre.
491

  

 

3.4.2 A Habsburgok a nagyhatalmi politikában 

Madrid szemszögéből a Spanyol Monarchia rengeteg áldozatot, vért és pénzt 

hozott a Német-római Császárságért, „cserébe” Franciaország megtámadta Itáliát, 

Spanyol-Németalföldet, Burgundiát és magát Spanyolországot. Az értetlenség, meg 

nem értettség és a hálátlanság megtapasztalása, a gyakori szemrehányás az egész 

spanyol politikát végig kísérte a harmincéves háború idején.
492

 

                                                                                                                                                                          
libertad y soberanía de sus señores y contra las confederaciones que tienen con la Augustísima Casa de 

Austria; y si las negaran, se rompería con el rey de Francia.” Propuesta 324. o. 
490

  Uo. 
491

  „Y descubro claramente que, en consecuencia desto, el Cardenal [Richelieu] quiere 

persuadirnos que la sospecha de la grandeza de la Casa de Austria le pone en necesidad de venir a esta 

rotura, y que la Francia estaría muy mal gobernada si no entrase en recelo de una tan gran potencia, 

diciendo que es fuerza buscar toda suerte de expedientes para reducirla a más bajos quilates.” Respuesta 

al manifiesto 222. o. „Y sobre todo me admiro de la prudencia del Cardenal, que intente que se crea que 

será más seguro a Francia confinar con el Turco que con la Casa de Austria.” Uo. 241. o. 
492

  „Compadecida España de los males del Imperio, le ha asistido con su sangre y con sus tesoros; 

de donde le han resultado las invasiones que Francia ha hecho en Italia, Flandes, Borgoña y España. Y, 
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Saavedra Németország-képét meghatározták a benne lakók tulajdonságairól 

kialakított spanyol sztereotípiák. Mivel Don Diego hosszú éveket töltött Germaniában, 

különösen tanulságos, hogyan vélekedett a német népekről. A 81., 

„nemzetkarakterológiai” emblémában jellemezte az egyes európai államok lakosait és a 

nagyobb európai udvarokat. A németekről azt tartotta, hogy lelkük tisztaságát és régi 

elmésségüket megrontotta a vallások sokasága és a háborúk. A művészetekben kiválóak, 

a háborúban fegyelmezettek és erős szívűek. A Német-római Birodalom apró részekre 

esett hatalmas testnek látta, amely egyesülve Európa ura lehetne. Másutt a németeket a 

mának élőknek és lustáknak írja le, amely nép viszont összefogva hatalmas hódításokba 

foghatna. Ennek is tudja be, hogy nem sikerült a háborút Németország határain kívülre 

vinni, hanem épp ellenkezőleg történt.
493

 

Az Estado presente Don Diego azon műve, amely a szerző alapos Németország-

felkészültségét tükrözi  Saavedra a birodalmi helyzet rendezése szükséges 

előfeltételének tartotta a német-római király megválasztását (III. Ferdinánd, 1636. 

december 22. és 30 között lett római király, majd II. Ferdinánd 1637. február 15-i 

halálát követően császár). 

Franciaország ellen mindenképpen szükségét látta a német segítségre, 

Németalföldön és Burgundiában egyaránt. Németalföld szerinte nem bír el két védekező 

háborút e nélkül. A tengeri flotta pedig sokba kerül és keveset lehet vele elérni a dolgok 

jelenlegi állása szerint. Békére van szükség, mert Valtelina a franciák kezében van, az 

itáliai háború sem áll nyerésre és nincs pénz, ember a seregek fenntartására. Saavedra új 

gyógymódot kínált: a svéd veszélyt kell mindenekelőtt elhárítani. Az új német-római 

királynak saját oldalára kell állítania Hessen hercegét (II. György, landgrave de Hesse-

Darmstadt) és Lunemberg hercegét (Georg von Brunswick-Lünerberg, 1636-1641), 

Gustav Horn (1592-1657), a nördlingeni csatában foglyul esett svéd generális lenne jó 

eszköz a tárgyalásokhoz. Emellett a lengyel király (IV. Ulászló, 1595-1648) házasságot 

köthetne Cecília Renáta főhercegnével (Cecilia Renata de Habsburgo, 1611-1644), így 

is történt később. A tárgyalásokat felgyorsítandó, a császár megtámadhatná a svéd 

seregeket, magával hozva Gallast, akitől így Spanyolroszág megszabadulhatna 

Burgundiában. Fajardo szerint nem a jelenlegi legmegfelelőbb módja spanyol 

szempontból a háborúnak, de nincs más választásuk, mert Madridnak már igazodnia 

                                                                                                                                                                          
habiendo hoy caído sobre la monarquía toda la guerra, no lo reconocen algunos en Alemania, ni aun 

piensan que ha sido por su causa.” Empresas Políticas Empresa 47. 558-559. o. 
493

  Empresa 85. 917-918. o. 
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kell Németországhoz. 
494 

Ezenkívül Ferdinánd bíboros-infáns vezérlete alá helyezne egy 

nagy, a Burgund Grófság és a Birodalom területén állomásozó spanyol seregekből és a 

német területeken összetoborzandó csapatokból álló hadat, illetve az (1635 és 1645 

között spanyol fennhatóság alatt álló) Trierből lehetne egy másik sereggel belépni 

Franciaországba. A bajor herceggel tárgyalni szükséges, hogy a Katolikus Liga seregeit 

a közös ügy rendelkezésére bocsássa. Így könnyebb lenne a Francia Királyság elleni 

háború, főleg, ha az ottani belső ellenálló mozgalmakat is táplálják. Ha sikerül a savoyai 

herceggel békét kötni, és befejeződik az itáliai háború, a milánói sereg is felszabadulna. 

A valtelinai átjárókat pedig minden eszközzel vissza kell szerezni a franciáktól, ha kell, 

1 millió dukátért is.
495

  

 

3.4.3 A dinasztia múltja, jelene és jövője 

Az Ausztriai Ház a kor spanyol gondolkodói számára a katolikus államrezon 

menedéke volt, a világhatalom pedig nem véletlenül került a kezébe: egy történelmi 

kiválasztódás eredményeként, isteni akaratból történt mindez.
496

 

Saavedra kortársaihoz hasonlóan három értelemben használja a Casa de Austria 

fogalmát: mint a dinasztia egészét; mint a bécsi ágat (különösen ha a Német-római 

Birodalmon belüli területekről van szó), végül mint a Bourbon Házzal 

szembehelyezkedő, spanyolországi központú összeurópai uralkodóházat. 

Saavedra számára II. Aragóniai Ferdinánd volt a példakép, akinek főművének 

utolsó, 101. emblémáját szentelte. Az Ausztriai Ház spanyolországi térnyerése, Amerika 

meghódítása és a világbirodalom alapjainak lerakása az ő uralkodásának idejére esik. V. 

Károlyt kevesebbre tartotta, mert minden eredménye ellenére kimerítette a Kasztíliai 

Korona erőtartalékait, nem használta fel megfelelően a meghódított területek 

erőforrásait és bár dicsőségesen és erősen, de szilárdság híján hagyta hátra a monarchiát. 

II. Fülöp király uralkodása idején tovább rosszabbodott a helyzet, elszakadt 

Németalföld, és csak a birodalom nagysága tartotta egyben a monarchiát. Franciaország 

megerősödött, viszont Itáliában béke volt és II. Fülöp ráébredt arra, hogy a monarchia 

                                                           
494

 “Esta nueva disposición y forma de la guerra no es la más conforme a los designios de Su 

Majestad, pero no podemos hacerla a nuestro modo, sino al de los alemanes, y si nos apartamos dellos, 

nos desacreditará la desunión y nos perderemos todos.” Estado presente 259. o. 
495

  „…aunque se les diese un millón, que sería el dinero más bien empleado que puede gastar la 

Monarquía, porque es imposible conservar los Estados de Italia ni el Imperio, sin aquellos pasos por 

donde comuniquen y asistan, …Ya las cosas han llegado a tal extremo, que no las puede remediar la 

fuerza, sino el ingenio, y conviene obrar con el uno y con el otro.” Uo. 262. o. 
496

  Ld. Elena Cantarino jegyzetét: Razón de Estado 204. o. 263. jegyz. 
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számára a legjobb, ha békeben őrzi meg államait.
497

 III. Fülöp idején Itáliában újra 

kitört a háború és a hollandokkal kereskedelmi-gazdasági szempontból kedvezőtlen 

fegyverszünet köttetett. Mindezek után IV. Fülöp államai „nyomorúságos” állapotba 

kerültek.
498

  

III. Ferdinánd császárt a nyelvtudása miatt dicsérte,
499

 II. Ferdinándot pedig 

szerénységéért
500

, illetve azért, mert a legnehezebb időkben is kitartott és várta, hogy 

jobbra forduljon a sora.
501

 Kritikával illette viszont amiatt, mert túl nagy hatalmat 

engedett Wallensteinnek.
502

 Egy ízben a két fiatal Ferdinánd, II. Ferdinánd és Ferdinánd 

bíboros infáns állhatatosságát magasztalta, amit akkor tanúsítottak, amikor a nördlingeni 

csatában egy ezredes a szemük előtt halt meg.
503

 

Saavedra elképzelései az Ausztriai Ház történelmi szerepéről és küldetéséről 

leginkább három, 1640-ben, a regensburgi birodalmi gyűlés idején írt discursóból 

fejthetők fel, melyek még a portugál és katalán elszakadás/lázadás előtt keletkeztek. Az 

elsőben (Si el Emperador debe socorrer los Países Bajos en la ocasión presente)
504

 azt 

taglalta, hogy segítenie kell-e a császárnak a spanyol királyt németalföldi háborújában. 

Mindkét lehetséges válasz (nem vagy igen) mellett hozott fel érveket.  

Nem segíthet III. Ferdinánd IV. Fülöpnek, mert a Német-római Birodalom 

rendjei és fejedelmei nagy többségükben azt gondolják, hogy éppen az Ausztriai Ház 

nagysága és a két ága közötti szövetség a háború és annak folytatásának az oka.
505

 Egy 

németalföldi hadjárat meggyengítené a Birodalom belső területeit, mert védtelenül 

hagyná azt. 

Segíthet, sőt segítenie kell, mert a burgundi birodalmi kerület a Birodalom része 

és a Birodalom (saját államrezonjához tartva magát) folyamatosan segíti a Magyar 

                                                           
497

  „… reconoció que ninguna cosa convenía más a su monarquía que mantenerse en la pacífica 

posesión de estos estados, …” Debilidades 120. o. 
498

   Debilidades 119-120. o. 
499

   Empresas Políticas Empresa 5., 231. o. 
500

  Uo. Empresa 41.,  514-515. o. 
501

  Uo. Empresa 18. 333. o. és Empresa 35. 468-469. o. Utóbbi szöveghelyen a magasztalás 

istenítésbe csap át: „Y este sancto héroe halló reposo y tranquilidad de ánimo sobre las furiosas olas que 

se levantaron contra el imperio y contra su augustísima casa.” Uo. 469. o. 
502

  Uo. Empresa 54., 637-638. o. 
503

   Uo. Empresa 33., 452. o. 
504

  Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros-infánsnak. Regensburg, 1640. augusztus 26. AGR SEG 

Tome 342. fol. 250r-252v. 
505

  „… el haber juntado las armas con España ha sido causa de las guerras presentes, …la grandeza 

de la Casa de Austria es quien da enemigos al Imperio y que le conviene al Emperador mostrarse 

solamente Emperador y príncipe alemán sin adherencias con España.” Uo. fol. 250r. 
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Királyságot is az oszmán hatalom ellen, pedig az nem is része a Birodalomnak.
506

 Ezen 

kívül, a spanyol fegyverek mindig a Birodalom javát szolgálták, a fehérhegyi és a 

nördlingeni csatában vagy Franciaország ellen. Az eddigi támogatás sem volt ártalmas, 

mert visszatartották Franciaországot és lekötötték az erőit. A császár hatalma az 

Ausztriai Ház nagyságából, ez utóbbi pedig a Spanyol Monarchia erejéből fakad, és az 

osztrák ág egyedül, pusztán az örökös tartományaira utalva sokkal gyengébb lenne. A 

birodalom számára kedvező békét pedig éppen egy németalföldi beavatkozás segítené 

elő. Saavedra hivatkozik a két ág közötti vérségi kapcsolatra is (vínculos de sangre). 

A második értekezés (Discurso de Don Diego de Saavedra sobre las 

conveniencias que hay para que se deshaga esta Dieta dado a su Magestad Cesárea) egy 

12 oldalas írás, hogyan lehetne az Ausztriai Ház javára megfordítani a dolgok állását a 

Német-római Birodalom területén.
507

 Don Diego válasza: “a német polgárháborút” 

(guerra civil alemana) ki kell terjesztani a Birodalom határain túlra, szövetkezni 

szükséges Lengyelországgal és Dániával, és meg kell újítani a spanyol és császári 

diplomáciai hálózatot egész Európában. Végül, minden birodalmi rendnek és 

fejedelemnek alá kell vetnie magát a császár fennhatóságának. 

Saavedra úgy gondolta, hogy miközben a Habsburg-ellenes erők egyesültek, a 

Habsburg-katolikus oldal széthúzott. A birodalom egyesítésére egy juntát hívna össze, 

amelyen a legerősebb hatalmak miniszterei vennének részt, és amely a közös 

toborzásról, az élelmiszer- és fegyverutánpótlás közös megszervezéséről hozna 

döntéseket, majd ezután terjesztené ki a háborút a Birodalom határain kívülre. Utóbbit 

az is indokolja, hogy jelenleg a saját erőforrásait élik fel. Németországon belül lehet egy 

védelmi sereget tartan, erre ott van Lipót főherceg és Hatzfeld serege: a tiroli és a rajna-

menti sereget egyesíteni kell és kialakítani belőlük egy 10-12 ezer fős sereget. A lengyel 

királyt rá kell bírni a csatlakozásra, és rávenni, hogy hozzon létre egy 10 ezer 

gyalogosból és 6 ezer lovasból álló sereget, amely, egyesülve a bíboros-infáns trieri és 

luxemburgi seregével, behatolhatna a francia állam szívébe. A bíboros-infáns egy másik 

serege is támadásba lendülhetne a francia király ellen (egy harmadikat hátrahagyna a 

hollandok ellen). “Aki a Rajna ura, az a Birodalom ura.” Egy Franciaországon belüli 

háború a francia államon belül is nagy elégedetlenséget szítana. Mindeközben a 

                                                           
506

  „… si para defender a Hungría contra el Turco junta siempre el Imperio sus fuerzas aunque 

aquel Reino no es parte del Imperio, movido de la razón de estado de no tener vecino a un enemigo tan 

grande”. Uo. fol. 250v. 
507

  Uo. fol. 254r-259v. 
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tárgyalóasztaloknál is offenzívát kell indítani. A birodalmi gyűlések Saavedra meglátása 

szerint haszontalanok, a tárgyalások rajta veszélyesek, és V. Károly óta a német-római 

császárok mindig rosszul jártak ezeken. A birodalmi gyűlés alkalmatlan arra, hogy 

általa létrejöjjön az általános béke (paz universal).  

A birodalom lázadóival szemben mindig fel kell kínálni a megegyezés 

lehetőségét. Don Diego császári és spanyol diplomatákat küldene Lengyelországba, 

Dániába és a Hanza-városokba.
508

 A tárgyalások rendkívül fontosak, mert Franciaország 

is megállapodott Svédországgal, pedig milyen messze van egymástól a két állam és 

milyen különbözőek. Dániát a hollandok elleni háborúba vonná be, a Hanza-városoknak 

pedig a békét biztosítaná, hogy szabadon kereskedhessenek. Saavedra végül azt 

javasolja III. Ferdinándnak, hogy ha tetszik az elképzelés, küldjön egy embert 

Spanyolországba, aki erről tárgyalni fog. 

A harmadik tratadóban (No es España quien causa enemigos al Imperio)
509

 

Saavedra összefoglalta, mi minden történt a Birodalomban Luther Márton fellépése óta. 

Luther tartja minden bajok egyik legfőbb forrásának, hiszen Hollandia is protestáns lett, 

és éppen akkor, amikor Franciaország és az Oszmán Birodalom személyében két óriási 

ellenfél jelent meg a Birodalom ellenében. Mivel ilyen óriási ellenfelek ellen egy német 

herceg sem tudja megmenteni a Birodalmat, az isteni gondviselés felemelte és 

segítségül küldte a Spanyol Monarchiát. 

Don Diego felsorolta a spanyol fegyverek győzelmeit V. Károly korától máig (a 

török elleni háborúktól Fehérhegyig), a spanyol pénzbeni segítséget és hangsúlyozza, 

hogy aki el akarja választani a két Habsburg-ágat egymástól, az az isteni akarattal megy 

szembe, hiszen utóbbi éppen azért tartja őket egyben, hogy biztosítsa a Birodalom 

fennmaradását. 

A Spanyol Monarchia felemelkedése jelentette a gyógyírt a protestáns 

támadásokra és a biztosítékot a kereszténység megvédésére.
510

 Az Ausztriai Ház, bár 

                                                           
508

   „Siendo esta guerra tan universal que tiene sus raíces dentro de las provincias más remotas, 

convendría que en Polonia, en Dinamarca y en las ciudades hanseáticas tuviesen el Emperador y el Rey 

de España personas de autoridad e inteligencia que sepan hacer nacer las ocasiones de tratados y Ligas o, 

valerse de las ya nacidas…” Uo. 258v. 
509

  „…un ministro cesáreo me propuso que convendría hacer un papel desengañando a los de esta 

dieta, de que no es España quien causa enemigos al Imperio, he hecho ese y lo he dado al Emperador para 

que si le pareciese bien se imprima en alemán.” Saavedra Fajardo IV. Fülöpnek. Regensburg, 1640. 

Szeptember 12. AGR SEG Tome 343. fol. 13r-16r. 
510

   „… su eterna sabiduría … le toca la conservación del Imperio de quien pende la de la 

Cristiandad, previno para su remedio, con maravillosa traza la exaltación de a Monarquía de España, 

enriqueciéndola con el descubrimiento de las Indias y haciéndola formidable con la unión de las coronas 
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két ágra szakadt, Isten akarta így.
511

A nagyívű történelmi eszmefuttatásban megjelenik 

a Magyar Királyság és a császár itáliai feudumainak védelme, a spanyol hadvezérek 

számos győzelme, a harmincéves háborúban Konstanz és Breisach felszabadítása, a 

birodalmi gyűléseken adott spanyol támogatás. Utal az Oñate-szerződésre: a spanyol 

királyok lemondtak az örökösödésről a Birodalomban. Újfent megjelent az érv, hogy 

Magyarország törökellenes küzdelmét is segíti Németország, holott az nem része a 

Szent Római Birodalomnak. Saavedra álláspontja szerint Spanyolország nem 

ellenségeket szerzett a német népnek, hanem éppen ellenkezőleg, rengeteg háborút volt 

kénytelen elviselni. A nördlingeni csata nélkül szerinte nem lett volna esély arra, hogy 

III. Ferdinándot római királlyá koronázzák. A spanyolok által a császárnak és a 

birodalmi választóknak és fejedelmeknek biztosított forintmilliók egyedüli célja a 

Birodalom megőrzése (conservación del Imperio) volt, hangsúlyozva, hogy egyetlen 

erődítményre és helyre, amelyet spanyol fegyverrel vívtak vissza, nem tettek spanyol 

helyőrséget (kivéve az also-Palatinátust, amely 1620 és 1632 között spanyol 

fennhatóság alá tartozott, de ott a birodalom törvényeit betartva jártak el). A spanyol 

pénzen állított és eltartott seregek felett pedig a császár rendelkezhet. 

Saavedra Ausztriai Ház-képének valamennyi rétege megjelent ebben az írásában: 

a transzcendens (isteni gondviselés), a historikus (a történelmi múlt, spanyol segítség a 

török és a protestánsok ellen), az anyagi-materiális (Madrid anyagi áldozatai), a 

politikai (államrezon - a Birodalomnak saját érdeke, hogy a spanyolok segítsenek 

Németországnak), a jogi (a Németalföldet és a Burgundi Grófságot is magában foglaló 

burgundi birodalmi kerület vezetője, a mindenkori spanyol király és a német-római 

császár egyaránt német fejedelmek, a két “nemzet”, a Spanyol Monarchia és az osztrák 

Habsburg Monarchia irányítói kötelesek segíteni egymást) és a vérségi (dinasztikus 

kapcsolatok).
512

 

 

                                                                                                                                                                          
de Aragón, Nápoles, Sicilia, Portugal y otras para que toda aquella potencia fuese quien defendiese y 

sustentase el Imperio.” Uo. 13r. 
511

   „… y porque habían de durar aquellos peligros mientras durase la diversidad de religiones 

dividió después de la cesión del Imperio de Carlos Quinto en dos líneas la Casa de Austria … para que 

con las armas y el dinero … pudiese la una asistir a la defensa del Imperio y la otra a reprimir la potencia 

de holandeses.” Uo. 
512

   „Siendo pues ambas naciones gobernadas por príncipes alemanes y comunes en los intereses y 

conveniencias … y porque los enemigos de una nación lo son de la otra, como el Turco, Francia y 

Holanda, confeders contra ellas, sin que jamás entre la una y otra nación haya habido guerra ni ocasión de 

celos, deben estar siempre unidas y corresponderse la una a la otra para su defensa y conservación.” Uo. 

14r. 
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4. Összefoglalás és kitekintés 

4.1 AZ AUSZTRIAI HÁZ, A SPANYOL MONARCHIA ÉS KÖZÉP-EURÓPA: EGY ÚJ 

MODELL ALKALMAZÁSA 

A magyar történetírás képe a 16–17. századi Európáról, és a modell, amelyet 

alkalmaz a történeti események leírásakor, az elmúlt évszázadban (csillagászati példával 

élve) több esetben kettőscsillag-rendszerűvé vált, amelynek érvényességét korabeli 

források is egyértelműen erősítik.
513

 A két csillaggá az Oszmán Birodalom (és annak 

központja, Konstantinápoly) és egy, a Kárpát-medencétől nyugatra fekvő, gyakran 

egységesnek feltételezett világbirodalom (melynek magyarországi használatában 

összemosódnak a mai értelemben vett világbirodalom, a Német-római Birodalom, a 

monarchia universalis és a keresztény államok összességének, az universitas 

christianának egymással rokon értelmű, de valójában rendkívül eltérő jelentésű 

fogalmai) vált, utóbbinak ugyanakkor nem lett egyértelmű központja, részben azért, 

mert maga Bécs is ennek a feltételezett világbirodalomnak a keleti határán feküdt.
514

 

A magyar historiográfia kettőscsillag-rendszerében bizonyos értelemben a 

Német-római Császárság került a keresztény Európa (és alkalmanként a világbirodalom) 

középpontjába. E modell szerint a Német Nemzet Szent Római Birodalma felé irányult 

a nagyhatalmak Európa-politikája,
515

 a Német-római Császárságnak és a közép-európai 

Habsburg Monarchiának a törökellenes harcát Európa nagy része mindvégig központi 

kérdésként kezelte, a keleti Habsburgok és a német-római császár önmagában is elég 

erősek volt ahhoz, hogy irányítsák a nyugati közép- és nagyhatalmakat.
516

 

A magyar történetírás kevés esetben vezeti le a közép-európai Habsburg 

Monarchia történetét mint a nyugat- és dél-európai (a Rajnán és az Alpokon túli) 

                                                           
513

   „Magyarország 16–17. századi helyzetére is igazak Báthory István erdélyi fejedelem szavai, aki 

saját országáról írta 1575-ben, hogy országa <<a világ két legnagyobb hatalma között, vagyis azok 

sarkpontjában helyezkedik el>>”. Ágoston –  Oborni 2000.  9. o. 
514

   Az alfejezethez ld. Monostori 2009a. 
515

   A harmincéves háborúban „a császárság Európa nagyobb felével került szembe”. Erdély 

története i. m. 660. „1625 tavaszán úgy tűnik, mintha egész Európa a Habsburgok két ágának túlhatalmát 

ostromolva egy táborba készülődnék. […] A különböző síneken, de egy irányba futó, a Habsburgok 

német birodalmi hatalmának megdöntését célzó elképzelések Bethlen személye körül találkoztak.” Erdély 

története 677. o. 
516

   [A cseh felkelés után] „… a császárnak sikerült a spanyolokat Alsó-Pfalz, a bajor herceget pedig 

a Pfalzi Választófejedelemség odaígérésével Frigyes németországi tartományaira uszítani, a háborút a 

Német Birodalomra kiterjeszteni, s a Protestáns Uniót otthon lekötni.” Magyarország története tíz 

kötetben 1. 819. o. [Kiemelés tőlem – M. T.] 
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történelem által nem csekély mértékben meghatározottat. A Magyar Királyságtól 

nyugatra elhelyezkedő nagy európai hatalmak sorában, ha el is ismerte Franciaország 

vagy Spanyolország nagyobb erejét, Bécset velük közel vagy teljes mértékben 

egyenrangúnak tette meg. 

Ez az Európa-kép nagyrészt megalapozott: a Habsburgok több évszázados 

küzdelme a Valois-kkal, majd a Bourbonokkal; a tény, hogy mind Észak-Itália, mind 

Németalföld jelentős része a korszakban jogilag a Német-római Császárság része volt; a 

tény, hogy a hatalmas nyugat-keleti és észak-déli kiterjedésű Német-római Birodalom a 

korabeli keresztény Európa földrajzi centrumában feküdt, mind-mind ezt erősíti. Az 

angol, francia, spanyol, itáliai hatások is természetszerűleg legtöbbször a Német-római 

Császárságon keresztül érték el a Magyar Királyságot és általában a Kárpát-medencét, 

az európai nagyhatalmak pedig befolyásszerzésre és egymás közötti konfliktusaik 

rendezésére használták a Birodalom területét. Az Oszmánokkal a Kárpát-medence 

területén több évszázados küzdelmet folytató Habsburg Monarchia európai nagyhatalmi 

szerepét feltételező, a Császárságot gyakran az európai politika középpontjává tevő kép 

mint historiográfiai keret jól képes magyarázni a Magyar Királyság történeti fejlődését. 

Mindezek mellett azonban figyelembe lehet és véleményem szerint szükséges is 

venni, hogy a Német-római Császárság államai már a vesztfáliai békét megelőző egy 

évszázadban is jelentős mértékben szuverének voltak, így egységes császársági 

érdekérvényesítés csak igen korlátozott mértékben létezett. A korabeli keresztény 

Európa lakosságának fele a Rajnán és az Alpokon túl (Angliában, Franciaországban, a 

Pireneusi-félszigeten és Itáliában) élt. A nagy történelmi régiók közül (a 19–20. 

századdal ellentétben) ekkor Germania területe a gazdaságilag fejletlenebbek közé 

tartozott, és a felfedezések és a gyarmatosítás korában a Császárság államainak 

rendkívül korlátozott lehetőségük volt a világtengerre való kijutásra, a 

világkereskedelembe és a tengeri hadviselésbe való közvetlen bekapcsolódásra. Végül 

alaposabb vizsgálat és elemezés alá kell venni az Ausztriai Ház két ága közötti 

erőviszonyokat, a két Habsburg-államkonglomerátum uralkodói közötti 

érdekellentéteket, gyakran gyökeresen eltérő külpolitikai irányvonalukat és 

császárságbeli prioritásaikat. A fentiek alapján kétséges, hogy a közép-európai 
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Habsburg Monarchia (gazdasági, katonai, politikai erejénél fogva) európai nagyhatalom 

lett volna a 16–17. században.
517

 

Elsősorban ez utóbbi szempontok figyelembevételéből adódik, hogy az 

értelmezési keret, amelyet a magyar historiográfia számos munkája alkalmazott a 

magyar történeti fejlődésnek az európaiban való elhelyezésére, az Alpokon túl és a 

Rajnán túl meggyengül, a Mediterrán-tenger és az Atlanti-óceán partján pedig szinte 

teljesen érvényét veszítheti. Kiigazításra szorul az a közép-európai szemléletű kép, 

amely a harmincéves háború kitörését, a cseh felkelés leverését és a háborús 

eseményeket mindenekelőtt a közép-európai hatalmi viszonyokból vezeti le. Emellett 

árnyalásra szorul az a nézet is, amely az Oszmán Birodalom és a keresztény Európa 

közötti harc legfontosabb frontvonalának tekinti a Kárpát-medencét a 17. században, és 

az is, amely szerint a 17. században a Habsburg-ellenes európai államok külpolitikája 

meghatározó részben Bécs ellen és a Német-római Császárság központi területei felé 

irányult. 

A magyar historiográfia kettőscsillag-rendszerében gyakran a Német-római 

Császárság mint központ körül keringenek az egyes bolygók, az európai nagyhatalmak 

(Bécs, Stockholm, Párizs, Madrid, Róma) politikája. Egyes esetekben ez a modell 

elégtelennek bizonyul. A központi csillagot nyugatabbra, az Atlanti-óceán partjának 

közelébe, a legerősebb dinasztikus államokat, a holland Egyesült Tartományokat és 

Angliát tömörítő Madrid–Párizs–Hága–London tengelyre kell eltolni, mely új 

központhoz képest Közép-Európa államaiból (és magából a Német-római Császárságból 

is) bolygók lesznek. A Magyar Királyság és osztrák Habsburgok történetének számos 

európai jelentőségű eseménye kizárólag akkor érthető meg, ha a történetírás az eddig 

gondoltnál jelentősebb függőséget tételez fel a nyugati tengely országaiban, így a 

Spanyolországban is zajló folyamatoktól. Ezekben az esetekben feltétlenül szükségessé 

válik egyfajta kis kopernikuszi fordulat elvégzése. A központ elmozdításával például a 

                                                           
517

   Számos kutató, köztük Jean Bérenger, Erich Zöllner és Friedrich Edelmayer az „Ausztria 

nagyhatalommá válik” szófordulattal jellemzik a 17. és a 18. század fordulóját. Magam (az Ausztriai Ház 

fogalom korabeli jelentéstartalma és alkalmazási köre és a két Habsburg-államkonglomerátum közötti 

hatalmi erőviszony aránytalansága miatt) a 16–17. századra vonatkozóan nem javaslom, sőt kifejezetten 

hibásnak tartom az Ausztriai Ház osztrák ágának a „Habsburg Birodalom” szókapcsolattal való leírását 

(Pálffy Géza újabb munkáiban hasonlóan vélekedik). Megemlítendő, hogy ebben a két évszázadban a 

nemzeti történetírások és a szakdiszciplinák tucatnyi birodalomról tudnak Európában vagy európai 

magterülettel: Spanyol Birodalom, Holland Birodalom, Portugál Birodalom, az (első) „Brit” Birodalom, 

Svéd Birodalom, Velencei Birodalom, Oszmán Birodalom, de (birodalomelméleti megfontolások miatt) 

Franciaország és egyes kelet-európai államok esetében is joggal alkalmazható ez a fogalom. Végül 

ismételten szükséges hangsúlyozni, hogy a Habsburg szót a korban nem használták a dinasztia államainak 

megnevezésére. 
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tizenöt éves háború története nagyobb összhangba hozható a nyugati nagyhatalmak 

politikájával, jobban érthetőbbé válik a bécsi külpolitika esetenkénti kényszerpályája 

vagy a II. Ferdinánd-féle ellenreformáció jellege.
518

 

Az Ausztriai Ház 16–17. századi erőcentrumai (a Pireneusi-félsziget, a burgundi 

birodalmi kerület, Észak-Itália, a Nápolyi és Szicíliai Királyság, a közép-európai 

Habsburg Monarchia és a gyarmati világ) körül négy jelentősebb frontvonal alakult ki. 

Az amerikai őslakosok elleni újvilági, az Oszmán Birodalom elleni közép-, kelet- és 

dél-európai és észak-afrikai, a holland Egyesült Tartományok elleni németalföldi és 

újvilági, a Franciaország ellen a kontinens különböző területein zajló háborúk 

egymástól jelentős mértékben elszigetelve folytak.
519

 Csak alkalmanként kerültek 

egymással szorosabb kölcsönhatásba, mint a francia–holland és a francia–török 

esetenkénti szövetségek, vagy az Ausztriai Ház két ága közötti együttműködések 

alkalmával. 

Spanyolországnak az V. Károly halála (1556) utáni évszázad túlnyomó részében 

a holland Egyesült Tartományok,
520

 az osztrák Habsburgoknak pedig az Oszmán 

Birodalom volt az elsődleges ellenfél. A német-római császár csekély valós politikai 

hatalma, illetve a közép-európai Habsburg Monarchia regionális nagyhatalmi státusa a 

16–17. században (Észak-Itália kivételével) csak rendkívül korlátozottan tette lehetővé, 

hogy a dinasztia keleti ága jelentős mértékben befolyásolja az Alpokon és a Rajnán túli 

országok politikai és gazdasági fejlődését, addig a Spanyol Monarchia átvette és 

továbbfejlesztette V. Károly Európa jelentős részét lefedő katonai, kereskedelmi és 

diplomáciai hálózatát. 

A magyar történetírás tudása a fentiekben jelzett alapkutatások megkezdésével 

és szisztematikus folytatásával számottevő mértékben módosulhat és bővülhet arról, 

hogy az e tanulmányban is bemutatott spanyol rendszerben – amelynek legészakibb 

dominója Németalföld, legdélibb Szicília és Nápoly, legkeletibb pedig a bécsi spanyol 

követség révén Bécs volt – milyen szerepet játszottak az osztrák Habsburgok 

tartományai. Budapesten is olvasható az az európai historiográfiában gyakran említett, 

1618. novemberi spanyol államtanácsi jegyzőkönyv, amelyben megjelenik Madrid 
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   Vö. pl. Bérenger 1990. 267. o., 270. o, 334–348. o. 
519

   Vö. Schmidt 2005. 
520

   A spanyol államháztartás kiadásainak relatív többségét a nyolcvanéves háború során 

Németalföldre költötték el. Pl. az 1637. évre tervezett összes kiadások egyharmada illette az északi 

spanyol tartományt, az oda utalt összegek már a 16. században több alkalommal meghaladták a négy 

millió dukátot. 
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félelme, hogy „Bécs bukása”, azaz a közép-európai Habsburg-államegyüttes esetleges 

összeomlása dominóelv-szerűen magával ránthatja Németalföldet és Itáliát, és ezzel 

Madridot is.
521

 Nemcsak a Magyar Királyságnak a spanyol rendszer peremén elfoglalt 

különleges helyéről fog többet megtudni a magyar historiográfia, de a keresztény 

Európa egy évszázadon át legerősebb államáról is, abban a korban, amikor az osztrák 

Habsburg Monarchia keleti végei az universitas christiana fontos védőbástyái voltak.
522

 

 

 

4.2 SAAVEDRA FAJARDO: SIKEREK ÉS KUDARCOK 

Sikeres volt-e az összdinasztikus érdekekért küzdő Don Diego mint diplomata 

1633 és 1646 között? Sikeres volt-e Don Diego mint író? Sikeres volt-e Don Diego mint 

politikus? 

Első megközelítésben, ha a rá bízott diplomáciai feladatok elvégzése a szigorú 

mérce, bizonyosan nem. Számos alkalommal vallott kudarcot: nem sikerült a bajor 

herceget rávenni Ferdinánd bíboros-herceg, németalföldi kormányzó támogatására, a 

holland Egyesült Tartományok elleni katolikus harcba való bekapcsolódásra és az 

Ausztriai Ház melletti egyértelmű elköteleződésre a Francia Királyság ellenében. 

Hasonlóképpen, a svájci kantonok sem szakítottak Párizzsal és a Burgund Grófság 

területén nem avatkoztak be a tartomány semlegességének megőrzése érdekében. A 

murciai diplomatának burgundiai követsége idején nem sikerült áttörést elérnie a 

Grófság belső politikai stabilitásának megteremtésében.  

Az emlékiratok és rövid értekezések, amelyekkel Olivares-gróf herceget és a 

német-római császárt bombázta 1630 és 1640 között, alig leltek visszhangra. A 

vesztfáliai békekonferencia előtárgyalásain formai kérdések tisztázásán túl nem sikerült 

előrelépést felmutatnia. Íróként (miként diplomataként) folyamatosan meg kellett 

küzdeni a madridi udvarban politizáló ellenfeleivel, és élete fő művének, a Politikai 
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   AGS Estado, Alemania, 711. fol. 87. (MOL Mikrofilmtár, 45227. tekercs) Vö. Kohler 1995. 
522

   „A világuralom keletről nyugat felé haladva, a médek, perzsák, görögök és rómaiak kezén át, 

végre a spanyolokhoz érkezett. […] Az isten fia harmadnapra felszállott az égbe, hátrahagyván a földön 

helytartóját, kit pápának neveznek, ki az ő székén ül mennyei bölcsességgel, környezve sok igen jeles 

fejedelemmel, kik az isteni igazságért küzdenek s kik között a spanyol király az első helyet foglalja el.” 

Tommaso Campanella „De monarchia hispanica” című, 1600-ban írt munkáját Mika Sándor idézi: Mika 

S.: Richelieu i. m. 33. 
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Emblémáknak az átszerkesztésére kényszerült. Nem voltak ritkák a merev habitusára, 

kompromisszum-képtelenségére vonatkozó megjegyzések az európai politikában.
523

 

Ugyanakkor szükségszerű figyelembe venni, hogy jelentős ellenszélben 

dolgozott, másrészt nem egyedül: a bajor rezidensi munka kivételével mindenütt 

(Svájcban, Burgundiában, Vesztfáliában) voltak társai. A legtöbb neki adott utasítás 

irreális volt: miként Wallenstein generális vagy az angol királyok, úgy I. Miksa is 

politikai öngyilkosságot követett volna el, ha megtámadja Hollandiát, akárcsak a svájci 

kantonok, ha nyíltan szembehelyezkednek Párizzsal. Vesztfáliában a spanyol udvar (is) 

tudatosan húzta az időt a békedelegációk és Peñaranda gróf megérkezéséig, és vonta 

meg a valós tárgyalási jogot a kint tárgyaló diplomatáitól. Az Olivares gróf-hercegnek 

és a császárnak benyújtott nagyszabású külpolitikai és diplomáciai 

reformelképzeléseihez hiányoztak a támogatók és a megvalósítás eszközei. Saavedra 

Fajardo néhány konkrét politikai sikere (mint például hozzájárulás Ferdinánd bíboros-

infáns Brüsszelbe vezető útjának biztosításához) mellett kevésbé látványos 

eredményekben fedezhetők fel munkájának gyümölcsei, amely egyetlen mondatban így 

foglalható össze: a Spanyol Monarchia európai pozíciói további romlásának lassítása. 

Végül: ő maga is tudatában volt annak, hogy a diplomaták második vonalába tartozik.
524

 

Ha életműve egésze a viszonyítási alap, akkor Saavedra Fajardo sikeresnek 

mondható. Sorra kapta a kényesebbnél kényesebb diplomáciai feladatokat, amely 

munkájának egyértelmű elismerése volt. Olivares gróf-herceg elégedett volt vele,
525 

 

akárcsak IV. Fülöp.
526

 Jules Mazarin bíboros (1602-1661), Richelieu bíboros utódja 

elismerte a képességeit.
527

 1635-ben az Indiák Tanácsának tagjává nevezték ki, és 1646-

ban, Madridba való visszaérkezése után be is kapcsolódott a grémium munkájába. 1640. 
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  Fraga Iribarne 1998. 477-511. o. passim. 
524

 „Aquí ha llegado el Marqués de Castañeda, y porque como ministro tan superior correrán por su 

cuenta los negocios que aquí se ofrecen me remito a sus noticias y despachos…” Saavedra Fajardo levele 

Ferdinánd bíboros-infánsnak. A regensburgi táborból, 1634. július 23. AGR SEG Tome 387. fol. 242r-

242v.  
525

  „Bien deseado tenía el pliego de España y bien llenó mi deseo por lo que en él Su Magestad y el 

Conde Duque, mi señor, muestran quedar satisfechos de mis servicios.” Saavedra Fajardo Martín de 

Axpének. Braunau, 1633 november 9. Correspondencia de Saavedra Fajardo 1. 159. o. Saavedra 1633. 

szeptember 4-i levelében, amelyet Andrés de Rozasnak írt, hivatkozik sok költséggel járó regensburgi 

útjára. Olivares jóváhagyta az ayuda de costát, mert jól szolgál („sirve bien”), és a november 26-i 

államtanácsi ülés után a király engedélyezte 3 ezer dukát kiutalását. Ld. Államtanácsi consulta, Madrid, 

1633. november 10. Correspondencia de Saavedra Fajardo 2. 427-432. o. 
526

  „convendrá que vos paséis luego a Baviera como pensabáis hazerlo porque la experiencia ha 

mostrado que vuestra asistencia en aquella Corte ha sido grata al elector e importante a la causa común y 

en esta ocasión parece más necesaria así por los mismos accidentes de la guerra en Alemania...” IV. Fülöp 

Saavedra Fajardónak. Madrid, 1639. június 17. AGR SEG Tome 395. fol. 183v. 
527

  Fraga Iribarne 1998. 362. o. 
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október 12-én a Szent Jakab lovagrend büszke birtokosa lett (melynek jele a róla 

fennmaradt festményen is látható).
528

 Művei halála után egész Európában népszerűvé 

váltak, az Empresas Políticas az emblematika oktatásának egyik legfontosabb forrásává 

vált a kontinensen, így a távoli Magyar Királyságban is.
529

  

Politikai gondolkodóként a spanyol aranykor egyik legfontosabb szerzője és az 

európai politikafilozófia egyik meghatározó alakja: Gil szerint az anti-

machiavellianizmus Saavedra Fajardóban érte el csúcspontját.
530

 Utóbbi szerző a 16-17. 

századi spanyol és portugál politikai gondolkodás történetéről írott összefoglalójának 

közel tíz százalékában az ő életművét vizsgálta.
531

 A legújabb spanyol irodalom- és 

politikatörténetek egyaránt az aranykor meghatározó szerzői, a spanyol nyelvű irodalom 

legműveltebb alkotói közé sorolják. A Diccionario de Autoridades, amely az újkori 

spanyol nyelvvel foglalkozók és a nyelvi változásokat kutatók alapszótára, szócikkeit 

gyakran illusztrálta Saavedra Fajardótól vett idézetekkel. Bár kritikusai az eredetiség 

hiányát rótták és róják fel neki, ez a barokk kor ítélete szerint egy munka értékének 

megítélésekor nem tartozott a fontos szempontok közé.  

A fentieket figyelembe véve megkockáztatható a kijelentés, hogy ha a spanyol 

nagyhatalmiság túlélte volna a 17. századot, és megőrizte volna súlyát a protestáns-

angolszász államok felemelkedése és máig tartó világhegemóniája közepette, Saavedra 

Fajardo a máig ható és széles körben oktatott gondolkodók közé tartozna. 

Ahhoz, hogy Don Diego politikusi és írói nagysága felszínre törjön, a korában 

rendkívül ritka és alapos Európa-ismerete
532

 mellett jelentős részben éppen a tehetségét, 

tenni és hatni akarását elfojtó közegre volt szükség. Miként Sagrario López a Politikai 

Emblémák máig legalaposabb kritikai kiadásának előszavában írta, rendkívül nehéz volt 

egyensúlyt találnia pragmatikus és racionális gondolkodása és a katolikus Monarchia 
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  Saavedra Fajardo élete végén ezekre a címeire volt a legbüszkébb. Ld. végrendelete bevezető 

sorait: „… yo, Don Diego de Saavedra y Fajardo, caballero de la Orden de Santiago, del Consejo y 

Cámara de Su Majestad en el Real de las Indias y plenipotenciario de los Congresos de las paces en los 

estados de Munster, …” Testamento  443. o. 
529

  Knapp 2000. 
530

  Gil 2007. 453. o. 
531

  Uo.  
532

  Vö. Fraga Iribarne megállapításával, amely szerint éppen a Birodalom központjaitól távoli 

munkái miatt láthatta mindenki másnál élesebben a Monarchia problémáit: „A pesar de su situación 

excéntrica, o tal vez gracias a ella, vio mejor que nadie los problemas de la política nacional de su tiempo; 

lo que él llama os <tres puntos principales de la paz, de la guerra y de la justicia>, …”. Fraga Iribarne 

1998. 510-511. o. 
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területén vallási, politikai és tudományos téren sok esetben egyeduralkodó vagy 

kötelezően követendővé tett dogmatikus nézetrendszerek között.
533

  

Pozitív visszajelzéseket ritkán kapott, az állandó pénztelenség, az elismerésre 

való vágy kielégítetlensége mellett Don Diegónak a saját bőrén kellett megtapasztalnia 

a Spanyol Monarchia morzsolódó presztízsét és az Ausztriai Ház hatalmának 

összeurópai térvesztését. A spanyol hegemónia aranykorában született, a Pax Hispanica 

idején vértezte fel magát tudományokkal és tanulta meg a politika művészetét, 1633 

után azonban már a Habsburg-ház egésze által biztosított európai békerendszer, a Pax 

Austriaca létrejöttéért volt kénytelen küzdeni. A vesztfáliai béketárgyalások 

rádöbbentették arra, hogy még ez a cél is elérhetetlen és az idő előrehaladtával 

„mindennek vége” lesz.
534

  

A murciai diplomata írásait már korábban is át- és áthatotta a félelem a 

hanyatlástól, amit a saját bőrén tapasztalt. Don Pedro Toledo, don Luis Fajardo, 

marqués Spínola, don Gonzálo de Córdoba, duque de Feria, marqués de Aytona, duque 

de Lerma, don Juan Fajardo, don Fadrique de Toledo, marqués de Celada, conde de la 

Fera, marqués de Fuentes halálából…
535

 

Megélte IV. Fülöp rendkívül tehetséges testvérének, mentorának és közvetlen 

felettesének, Ferdinánd bíboros-infánsnak a halálát. A Politikai Emblémákat Baltasar 

Carlosnak dedikálta. IV. Fülöp kimagasló képességű legidősebb fia 1646 októberében, 

17 évesen halt meg, haláláról Don Diego már Spanyolországban értesült, és a minden 

eszközzel hatni és tanítani akaró politikus két évvel később joggal gondolhatta halálos 

ágyán, hogy három és fél évtizedes utazásai, fáradhatatlanul végzett diplomáciai 
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  „… tuvo que hacer difíciles equilibrios entre su mentalidad pragmática y guiada por la razón y 

un ambiente de Contrarreforma que obligaba a mantener posturas conservadoras en materia religiosa y 

científica.” López Poza 1999. 13. o. Jellemző, ahogy Saavedra Fajardo a Puteanusnak adott válaszában, 

az Empresas elején megfogalmazza tisztelőjének, miért nem ért egyet a heliocentrikus világképpel: „y 

aunque la arquitectura del orbe superior sea cosa más sujeta a la opinión que a la ciencia, podría creer que 

está ordenado de esta forma; y aunque no fuese así, émulo de la sabiduría divina, muestras y enseñas 

cómo podría ordenarse de otro modo.” Empresas Políticas 192. o. 
534

  „Y no es creíble como tratan aquí los franceses y sueceses al Emperador y al Imperio, dándoles 

las leyes que quieren sin que haya quien con valor se oponga. Todo se disimula y sufre de que nacerán 

gravísimos inconvenientes que después serán irremediables. Y se verá cierto mi pronóstico, de que estos 

congresos será la ruina de Todo.” Saavedra Fajardo Grana márkijának. Münster, 1644. december 13. 

Cartas inéditas de Viena 315. o. 
535

  „… tan heroicos varones, que no menos son gloriosos por lo que obraron que por lo que 

esperaba dellos el mundo. Oh profunda providencia de aquel eterno Ser! Quién no inferirá desto la 

declinación de la monarquía de España, …Tienen su período los imperios. El que más duró, más cerca 

está de su fin.” Empresas Políticas Empresa 87. 933-935. o. 
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feladatai, az önképzéssel és olvasással töltött fél évszázad, a több ezer foliónyi jelentés, 

röpirat és politikai elmélkedés semmilyen kedvező hatással nem volt patriajára. 

 

 

4.3 SAAVEDRA FAJARDO ÉS A HABSBURG-EGYSÉG 

Conservación, remedios és reputación
536

: ezek voltak a hispán állam erejének 17. 

századi megtartásáért szóval, tollal és karddal küzdők legfőbb viszonyítási pontjai. A 

megfelelő államrezonnal és békepolitikával megőrizni az állam integritását,
537

 

megújítani, meggyógyítani a Monarchia hanyatló gazdaságát és kereskedelmét, 

visszafordítani a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat és a legnagyobb tiszteletet és 

megbecsülést fenntartani az európai államok körében a hispán állam irányába. 

A császár mint a kormánylapátos a harmincéves háborúban, és a spanyol király, 

mint az iránytű – így látta 1640 nyarán Don Diego a németországi együttműködés 

lehetőségeit.
538

 

Saavedra szemében (aki, szemben a madridi udvarral, sohasem kelt ki a bécsi 

udvar sokszor a spanyol fél cserbenhagyásaként értékelt külpolitikája ellen) az Ausztriai 

Ház spanyol dominanciájú európai hegemóniája az isteni gondviselés által megalapozott 

volt.
539

 Az békés és jótékony jellegű, fenntartása üdvös volt nemcsak a Német-római 

Császárság,
 540

 de egész Európa számára, mert egyrészt a fenyegető francia 

hegemóniával a Machiavelli-féle államrezon jutott volna uralomra a kontinensen, ami 

csak további destabilizációt eredményezett volna, másrészt az Oszmán Birodalom ellen 

csak az V. Károly óta következetes politikát folytató Spanyol Monarchia nyújthatott 
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  Don Diego a 31. Embléma kezdetén így ír erről: „En sí misma se sustenta la coluna, librada con 

su peso. Si declina, cae luego, y tanto con mayor presteza cuanto fuere más pesada. No de otra suerte los 

imperios se conservan con su misma autoridad y reputación. En empezando a perderla, empiezan a caer, 

sin que baste el poder a sustentallos; antes apresura la caída de su misma grandeza. Nadie se atreve a una 

coluna derecha; en declinando, el más débil intenta derriballa, porque la misma inclinación convida al 

impulso, y en cayendo, no hay brazos que basten a levantalla. Un acto solo derriba la reputación, y 

muchos no la pueden restaurar, porque no hay mancha que se limpie sin dejar señales, ni opinión que se 

borre enteramente.” 435-436. o. „Aun cuando se ve a los ojos la ruina de los Estados es mejor dejallos 

perder que perder la reputación, porque sin ella no se pueden recuperar.” Uo. 437. o. 
537

  Vö.: Gil 2007. 445. o. 
538

 “En sus manos ha de estar el timón y enlas de V. Magestad una abuja bien tocada del imán de la 

prudencia que ocultamente señale el norte y los rumbos de la navegación más convenientes al servicio de 

V. Magestad” Saavedra Fajardo IV. Fülöpnek. Bécs, 1640. március 9. AGR SEG Tome 342. fol. 14r-15v. 
539

  “El que se opone a esta Unión y quiere separar la línea de la casa de Austria de Alemania de la 

de España, con pretexto de escusar enemigos se opone a los designios de la divina providencia que las 

unió para mantener con ellas el Imperio … pues le quiere quitar los medios de su defensa.” Saavedra 

Fajardo IV. Fülöpnek. Regensburg, 1640. szeptember 12. AGR SEG Tome 343. fol. 14r. 
540

  Saavedra Fajardo Ferdinánd bíboros-infánsnak. Regensburg, 1640. augusztus 26. AGR SEG 

342. fol. 244r-245v. 
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védelmet a Mediterráneumban, Itáliában és ezáltal a dinasztia osztrák ágának keleti 

területein. 

A vesztfáliai békekonferencián az Ausztriai Ház államaival szembenálló erők 

egyik legfontosabb és sikerre vitt célkitűzése azonban éppen az volt, hogy a 

Habsburgok két ágát egymástól elválassza. Ám a kor embere számára a verseny még 

nem dőlt el: az 1648-as francia államcsőd és belső lázadások és a folytatódó francia-

spanyol háború akár még meg is fordíthatta az erőviszonyokat. 

Ha az eredmény (a diplomata csekély politikai súlya és az általános európai 

gazdasági-politikai folyamatok ellenkező iránya miatt) bizonyosan elmaradt is, vajon 

tudott-e Saavedra Fajardo koherensen és meggyőzően érvelni egyszerre egy alternatív 

államrezon és az Ausztriai Ház dominanciájának fennmaradása mellett? Képes volt-e 

felmutatni egy olyan, a politikai döntéshozók számára követendő keretrendszert, amely 

egy világbirodalom méreteire volt szabva és amelyet betartva reális eshetőség lett volna 

arra, hogy egy békés európai államrend alakuljon ki, egy olyan békekorszak, amely 

alkalmas lehetett volna arra, hogy a Spanyol Monarchia és az osztrák Habsburgok 

Monarchiája begyógyíthassa a sebeit és újra emelkedő pályára álljanak? Képes volt-e a 

kétségkívül hatásos, a Katolikus Királyokig és V. Károly koráig visszanyúló történeti 

példák bemutatása mellett aktuális és valós politikai argumentumokat találni, amely a 

dinasztia államaival való szövetségkötésre bírhatta volna a Német-római Birodalom 

rendjeit és az európai országokat egy felekezetileg megosztott kontinensen? 

Álláspontom szerint Saavedra sikeres volt ebben és rendkívül ambiciózus, ám a 

gyakorlatban is alkalmazható gondolati konstrukciót alkotott. Annak belső koherenciája 

azonban elsősorban annak volt köszönhető, hogy egy hanyatló, és mindenáron békére 

törekvő birodalmat képviselt. Ebből a tényből ugyanis két dolog következik: 

Egyrészt jogosan vethette az Ausztriai Házat támadók szemére (Franciaországtól 

Hollandián és Svédországon át Erdélyig), hogy a status quo-t felrúgva, jogtalan módon, 

önös érdekeiket követve és a propaganda minden eszközét bevetve szándékoztak 

elszakadni vagy területeket szerezni és befolyásukat növelni Európában. A 17. század 

első felében az Ausztriai Ház spanyol és osztrák ága lényegében nem szerzett új 

területeket és nem is törekedett erre. Egy támadó, saját impériumát fegyverrel gyarapító 

félre könnyebben rá lehetett sütni a machiavellizmus bélyegét, mint a békére törekvőre. 

Másrészt éppen a Spanyol Monarchia mindenáron való legyőzésére törekvő (és 

ezzel hanyatlását felgyorsító) és a Béccsel való kötelékei megsemmisítését célul kitűző, 
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felemelkedő Francia Királyság szövetségi politikája erősítette és tette meggyőzőbbé 

Don Diego mindenkori érvelését. A harmincéves háború és a vesztfáliai 

béketárgyalások bizonyították, hogy Párizsnak csak akkor volt esélye rövid távon a 

döntetlenre, hosszú távon a győzelemre Madrid ellenében, ha átfogó összeurópai 

koalíciót épít ki az Ausztriai Ház ellenében, amelybe a protestáns Hollandia, 

Svédország és az Erdélyi Fejedelemség éppúgy beletartoztak, mint (jóval gyengébb 

szálakkal) az Oszmán Birodalom. Saavedra Fajardo érvrendszerének ez a szövetségesi 

rendszer az egyik kulcspontja, egyben kiapadhatatlan forrása. A „legkeresztényibb” 

király, a katolikus XIII. és XIV. Lajos külpolitikája ezzel tálcán kínálta a lehetőséget, 

hogy politikájára a machiavellista jelzőt alkalmazzák.
541

 

Ez a jellemzően spanyol és Saavedrai gondolkodásmód a Suspiros de Francia 

egyik bekezdésében jelenik meg a legtisztább formájában: Isten győzelmekhez 

segíthette ugyan a francia királyt, de bármikor megfordulhat az akarata, már csak azért 

is, mert Richelieu teóriája, hogy csak a Habsburg uralkodóház megtörésével maradhat 

fenn Franciaország és ez indokolja a protestáns államokkal és az Oszmán birodalommal 

való szövetségkötéseket, illetve idegen tartományok meghódítását, teljességgel 

hamis.
542

 

A disszertáció bemutatta, hogy Saavedra politikai szempontjából a 

protestantizmus nem csak doktrinális okok miatt jelentett veszélyt a katolikus államok 

számára (és tágabb értelemben az egy államon belül meglévő felekezeti különbségek az 

európai államrendszer számára), hanem azért, mert a belső megosztottság 

vallásháborúkhoz és politikai instabilitáshoz vezethetett, a külpolitikában pedig 

bizonytalan és szeszélyes szövetségeseket hozhatott. Erre éppen a Habsburgok területei 
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  Vö. Empresas Políticas Empresa 90. 950. o. 
542

  „El haber hecho ligas con los herejes y asistido a sus empresas con irreparable daño de la 

Religión católica; el haber fomentado las rebeliones de España, turbando a paz universal y usurpado sin 

causa ni razón los dominios ajenos, permisión ha sido de Dios, no impulso, dejando obrar al libre 

albedrío. Y así, nuestro concurso a su disposición  no le ha sido agradable, por lo cual podemos temer que 

nos castiga con el mismo ejercicio de su justicia contra otros y en nuestros mesmos felices sucesos de la 

guerra, porque no menos suele castigar con los bienes que con males, como estamos experimentando, 

pues nos vemos tan destruidos y cargados de tributos como nuestros enemigos. Sólo en vos puede tener 

algún linaje de disculpa el engaño de vuestro valido, que con especie de bien ha cegado los ojos de 

vuestro entendimiento con apariencias falsas y con presupuestos contrarios a la verdad, dándoos a 

entender que la Casa de Austria maquinaba contra vuestra persona y Estado, y que solamente en su ruina 

consistía vuestra conservación; de donde inferia que era justo y aun necesario rompelle la guerra, y que en 

la necesidad extrema y la defensa natural os obligaba a valeros contra ella de los herejes.” Suspiros de 

Francia 383. o. 
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(az osztrák Habsburg Monarchia) és a harmincéves háború szolgáltattak Saavedra 

számára példákat.
543

 

Empresa 74. „No es menos gloria del príncipe 

mantener con la espada la paz que vencer la guerra. 

Dichoso aquel reino donde la reputación de las armas 

conserva la abundancia, donde las lanzas sustentan los 

olivos y las vides,…” 835. o. Az emblémán egy földbe 

szúrt dárda (hírnév és tekintély) mentén kúszik fel egy 

szőlőtőke (prosperitás) és egy olivaág (béke), mely azt 

szimbolizálja, hogy csak végszükség esetén lehet 

háborúhoz folyamodni, mert a legnagyobb dicsőség egy 

fejedelem számára a béke és a jólét. 

A saavedrai világképből következik annak talán legnagyobb gyengéje is. A 

murciai gondolkodóban egyszerre van jelen a honfitársaira ritka realizmus és 

pragmatizmus, és egy különös doktrinerség. Bármennyire is bravúrosnak mondható a 

sokszor íróasztalszagú elméleti politikafilozófia és a gyakorlati hatalomgyakorlás és –

közvetítés harmonikus összeegyeztetése és egymásba ágyazása, a mindent átfogó 

egységes világkép mindenáron való görcsös egyben tartása azt eredményezte, hogy a 

dinamikusan változó európai politikát alkalmanként rendkívül egysíkúan, az 

államférfiak elé irreálisan magas mércét állítva,
544

  a békét mint legfőbb európai jót 

már-már transzcendens tartományokba helyezve
545

 és hispán birodalmi csőlátással 

értelmezte. 
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  Saavedra magától értetődőnek vette a katolicizmus felsőbbrendűségét és erőfölényét. 
544

  A csalás és hazugság kérdésében Iustus Lipsiusnál is keményebb álláspontot foglalt el. Utóbbi  

a Politicorum sive civilis doctrina libri six negyedik könyve tizennegyedik fejezetében Machiavellinél 

mérsékeltebb álláspontot elfoglalva ezeket szükségesnek nevezte, a könnyűt megengedte, a közepeset 

tűrte, a súlyosat elítélte. (Idézi: López Poza 1999., Empresa 43. 6. jegyzet). Saavedrának azonban ez is túl 

engedékeny álláspont: „Peligrosos confines para el príncipe. Quién se los podrá señalar ajustadamente?  

… Si es vicioso el engaño, vicioso será en sus partes, por pequeñas que sean, y indigno del príncipe. No 

sufre mancha alguna lo precioso de la púrpura real. [M. T. kiemelése] … Solamente puede ser lícita la 

disimulación y astucia cuando ni engañan ni dejan manchado el crédito del príncipe. Y entonces no las 

juzgo por vicios, antes o por prudencia o por virtudes hijas della, convenientes y necesarias en el que 

gobierna.” Uo. Empresa 43. 528-529. o. Saavedra egész környezetét, az európai politikát 

machiavellistának látta: „… es tal la malicia de la política presente, que no solamente penetra estas artes, 

sino calumnia la más pura sencillez, con grave daño de la verdad y del sosiego público, no habiendo cosa 

que se interprete derechamente.” Uo. 531. o. 
545

  „Habiendo dado vuelta por Europa, me detuve, librado en la suprema región del aire, para 

comprenderla toda junta con la vista y con la consideración. En todas partes vi a Marte sangriento, 

batallando unas naciones con otras por el capricho y conveniencias de uno que en ellas atizaba el fuego de 

la guerra. Consideraba su locura en dejar las felicidades de la paz, lo dulce de las patrias y los bienes de 



152 
 

Don Diego élete végén a Locuras de Europa 

szatirikus remekművében foglalta össze mindazt, amit az 

európai államrendszerről gondolt. Annak minden 

propagandisztikus célzata ellenére életműve egészének 

ismeretében kijelenthető, hogy a murciai diplomata 

komolyan gondolta, hogy „Németország” (Alemania”), a 

Német-római Császárság területe egyedül az összefogás 

hiányának köszönheti, hogy „idegen nemzetek 

uralkodnak” (különösen a francia és a svéd állam) rajta, 

és nem ő uralkodik rajtuk.
546

 Münsterre és Osnabrückre úgy tekintett, mint ahol az 

Ausztriai Házzal szembenálló erők mindent elkövetnek, hogy a földrészt további 

pusztító háborúkba sodorják. A felekezeti különbségeket releváns, elsődleges 

fontosságú erővonalaknak tekintette, amelyek megléte alapjaiban határozza meg 

nemcsak az egyes államok belpolitikai stabilitását, de külpolitikájuk következetességét 

is. 

Az elmélet ráerőszakolása a gyakorlatra abban is megmutatkozott, ahogyan a 

francia állam várható hanyatlását előrevetítette. És bár rövidtávon be is következett ez 

(államcsődök, Fromde-lázadás), hosszabb távon mégiscsak a Francia Királyság markáns 

felemelkedése történt Európában. Saavedra saját logikája szerint szükségszerű volt 

Franciaország bukása (a későbbi XIV. Lajos gyermek volta, a régens női mivolta, a 

valido külföldisége, az elégedetlenek lázadása, a vallási különbözőség, az ember- és 

pénzhiány, az adóterhek nagysága.
547

 

Ebben az értelemben viszont Saavedra elméleti kereteit egy francia patrióta 

használta volna, ő minden bizonnyal egy békésebb és lassabb expanzió mellett érvelt 

volna. Saavedra valójában tisztában volt azzal és ezt számtalanszor kifejtette, hogy a 

birodalmak felemelkednek és elbuknak (ld. lent a 60. Embléma picturáját: emelkedni 

vagy hanyatlani), de saját helyzete nem engedte meg elmélete teljesen következetes 

kibontását és azt szükségszerűen az Ausztriai Ház nézőpontjából bontotta ki. 

A Saavedra-féle konstrukció bizonyos értelemben a Spanyol Monarchia 

külpolitikai vezérelve is volt a 17. század első felében, korabeli bukása a konstrukció 

                                                                                                                                                                          
sus propios dominios por conquistar los ajenos; que buscasen nuevas poblaciones los que no eran 

bastantes a llenar las suyas; que destruyesen y abrasasen las mismas tierras, villas y ciudades que 

deseaban adquerir;…” Locuras de Europa 402. o. 
546

  Uo. 402-403. o. 
547

  Uo. 429. o. Vö. Empresas Políticas Empresa 75. 842-843. o. 
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keretein kívüli okokkal (a spanyol gazdasági hanyatlás és a felekezeti alapokon történő 

szövetségkötés mint elv előre nem látható gyengülése) magyarázható. Óriási erőfeszítés 

a Spanyol Monarchia részéről.
548

 Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy létezik-e „jó” 

és „rossz” államrezon, bármi is legyen a közöttük lévő különbségtétel alapja (vallási, 

ideológiai vagy egyéb okok), álláspontom szerint kívül esik a történettudomány határain. 

A szigorú elv, mely szerint az isteni gondviselés a történelem irányítója, szintén nem 

érinti annak a kérdésnek az eldöntését, hogy mennyire volt belsőleg koherens a 

saavedrai keret, hiszen egyrészt a korban az ilyen nézet mindenki által vagy elfogadott 

volt, vagy (logikai szempontból) az ugyanilyen, emberen kívüli okokkal magyarázott 

machiavellista fortuna volt.
549

 Don Diego a saját megosztásának érvényessége és annak 

belső koherenciája mellett meggyőzően érvelt. 1640. évi tervei, a Habsburg-ház két 

ágának a birodalom katolikus rendjeivel való egyesülése és az erőforrások egyesítése 

valószínűleg egy jóval kedvezőbb békét hozott volna el a Habsburg-oldal számára, de a 

terv akkorra már nagyon anakronisztikus volt. 

Saavedra 1630-ban királynak akarta látni Fernandót, miután beházasodott a 

bajor házba vagy más német családba (Debilidades 139. o-140.), és fokozatos 

függetlenedés, megtartja Flandes saját magát, de persze örök szövetséges marad 

(Flandria feladása)Debilidades 140. o.: a Habsburg-ház házasodási politikája, házasodni 

minél többet, jó 

Saavedra azonban nem volt doktriner. 1641-ben januárjában, amikor eljutott 

hozzá a Portugál Királyság elszakadásának híre, pontosan tudta, hogy fordulóponthoz 

érkezett a Spanyol Monarchia. Magán kívülre került és általános vereséget jósolt.
550

 

 

 

                                                           
548

  Saavedra Fajardo Olivaresnek írt levelében (Braunai1634. február 14), beszámol arról, hogy a 

bajor választó gyóntatója, többször mondta neki könnyes szemmel, hogy ha a spanyol király nem tesz 

nagy erőfeszítést, sem Birodalom, sem Ausztriai Ház nem lesz néhány hónapon belül. A levél mellett 

olvasható a királyi rezolució, ami akár mottó is lehetne: „que se hace y se hará todo lo posible y le dé las 

gracias del celo que muestra”. Correspondencia de Saavedra Fajardo 2. 151. o. 
549

  Az egyik legjellemzőbb gondviseléses passzus Saavedrától, hogy Franciaországot csak azért 

emelte fel Isten, hogy a Spanyol Monarchiát önuralomra intse: „Y porque el poder de España se 

contuviese dentro de sus términos, y se contantase con los derechos de sucesión, de feudo y armas, le 

señaló un competidor en el rey de Francia, cuyos celos le obligasen a procurar para su conversación el 

amor de sus vasallos, y la benevolencia y estimación de los potentados, conservando en aquéllos la 

justicia y entre éstos la paz, sin dar lugar a la geurra, que pone en duda los derechos y el arbitrio del 

poderoso”. Empresas Políticas Empresa 95. 984. o.  
550

  “estoy fuera de mí por Portugal”, y que “se puede temer una ruina universal”, “nos vamos a 

fondo miserablemente”AGR SEG 344. passim. 
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4.4 EREDMÉNYEK ÉS A KUTATÁS TOVÁBBI IRÁNYAI 

A disszertáció címében megjelölt kérdéskör vizsgálata során két területen történt 

előrelépés. Egyrészt az Ausztriai Ház fogalma, a dinasztia európai hatalmának 

természete, a Habsburgok államai közötti együttműködési és szövetségesi viszony és 

ezeknek az újabb ismereteknek a magyar historiográfiával való megismertetése 

területén. Másrészt Saavedra Fajardónak az osztrák Habsburgok államairól és a spanyol 

rendszer keleti határvidékéről szerzett tudása és a dinasztia egységének jelentőségéről 

vallott nézetei területén, újonnan talált források segítségével. 

A historiográfiai összefoglalás, az Ausztriai Ház dinamikusan változó 

fogalmának történeti áttekintése, a két főághoz tartozó területek közötti erőviszonyok 

meghatározása, az európai spanyol hegemónia jellegének kifejtése, a Német-római 

Császárság területén található spanyol érdekszférák felvázolása és a spanyol-osztrák 

kapcsolatok ismertetése útján az eddigieknél biztosabb fogalmi-történeti keretek közé 

került Don Diego diplomáciai pályájának közép-európai szakasza és a murciai 

politikusnak a dinasztia európai szerepéről tartott felfogása és gyakorlati munkájának 

értelmezése. 

Bizonyos (az osztrák állami levéltárban őrzött) források újrafelfedezésével és a 

brüsszeli királyi levéltárban talált három 1640. évi discurso segítségével nemcsak 

Saavedra Fajardónak a Habsburg-egységre vonatkozó elképzelései váltak 

egyértelműbbé és érthetőbbé, de a Spanyol Monarchiát irányító politikusok dinasztia-

képe és Közép-Európáról alkotott felfogása is árnyaltabbá vált a historiográfia számára. 

A kutatás a forráskutatás szintjén, az osztrák Habsburgok területén született 

politikaelméleti munkák vizsgálatával és Don Diego spanyol diplomata- és írótársainak 

a Habsburg-egységről vallott nézeteinek tanulmányozásával folytatható és kiterjeszthető. 

A csehországi és osztrák levéltárakban bizonyosan találhatók kiadatlan 

Saavedra-levelek,
551

 a müncheni anyagot sem dolgozták még fel. A brüsszeli és a 

simancasi levéltár is tartogathat meglepetéseket, számos Saavedra-tratado, köztük a 

disszertáció témájába vágó Tratados de ligas y confederaciones de Francia con 

holandeses y sueceses nyomára még nem sikerült rábukkanni. 

Saavedra Fajardo a kutatás jelenlegi állása szerint semmit sem merített osztrák 

szerzőktől, politikai gondolkodóktól. Nem született még tanulmány arról, hogy a keleti 

Habsburg-ág területein (a Politikai Emlémákon mint emblémáskönyvön kívül) 

                                                           
551

  Vö. Ld. 2.2.1fejezet (Diplomáciai levelezés) 
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ismerték-e Saavedra műveit, politikafilozófiáját, reflektáltak-e rá. Ezek a kérdések 

tisztázásra várnak és az újabb ismeretek tükrében érdemes mélyebb vizsgálat alá venni 

az osztrák szerzők dinasztia-képét a 17. század első felében. 

Ugyanebben az időszakban Don Diegóhoz hasonló munkát diplomaták (állandó 

és rendkívüli követek, rezidensek és megbízottak) százai végeztek a Német-római 

Császárság területén. Jelentéseik, hosszabb írásaik elemzésével jelentősen bővíthető 

lenne a spanyol politikai elit dinasztia-képéről alkotott historiográfiai kép. 

Általánosabb értelemben a legtermékenyebb terület a Habsburg-ház főágai 

közötti kereskedelmi, gazdasági, hadügyi, kulturális kapcsolatok vizsgálatának 

elmélyítése lehet. 
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Felhasznált források és irodalom 

Rövidítések 

 

AGS = Archivo General de Simancas 

AGR SEG = Archives Générales du Royaume, Secrétairerie d’État et de Guerre 

BL = British Library 

MZA RAD = Moravský zemský archive, Brně, Rodinný Archiv Ditrichštejnů 

RM = Diego de Saavedra y Fajardo: Rariora et minora. Murcia 2008. 

ÖStA HHStA = Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
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Kiadatlan források 

 

Archives Générales du Royaume, Bruxelles 

 Secrétairerie d’État et de Guerre, Tome 342-345., 385-396. 

 Secrétairerie d’État Allemande, Tome 485., 486., 530. 

 

Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien 

 Staatenabteilung 

  Spanien, Hofkorrespondenz, Karton 3., 4. 

  Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Karton 22. 

  Spanien, Varia, Karton 3., 7. 

 Belgien 

  Belgische Korrespondenz, Schachtel 17., 40. 

 

Moravský zemský archive, Brně 

 Rodinný Archiv Ditrichštejnů, Kart. č. 439. 

 

Archivo General de Simancas, Simancas 

 Estado, Alemania, Legajo 710., 711., 2345., 2510. 

 

British Library 

 Manuscrits, Add. 14,004. 
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Kiadott források 

 

A) Saavedra Fajardo írásai 

 

Obras de Don Diego de Saavedra Fajardo = Saavedra Fajardo: Introducciones a 

la Política y Razón de Estado del Rey Católico don Fernando, en Obras de Don Diego 

de Saavedra Fajardo y del licenciado Pedro Fernández Navarrete. Madrid, Rivadeneira, 

1853. (Biblioteca de Autores Españoles) 

Roche – Pío Tejera 1884 = Conde de Roche y Pío Tejera, J.: Saavedra Fajardo. 

Sus pensamientos, sus poesías, sus opúsculos. Madrid, 1884. 

Obras completas = Diego Saavedra Fajardo: Obras Completas. Ed. González 

Palencia, Ángel. Madrid 1946. 

Correspondencia de Saavedra Fajardo = España y Europa en el siglo XVII. 

Correspondencia de Saavedra Fajardo. Tomo I-III. 1631-1634. Ed. Aldea Vaquero, 

Quintín. Madrid, 1986-2008. 

Empresas Políticas = Idea de un príncipe político christiano representada en cien 

empresas. Ed. López Poza, Sagrario. Madrid 1999.  

Poesías = Poesías. In: RM 79-107. o. 

Debilidades = Indispositione generale della monarchia di Spagna (1630). In: RM 

117-141. o. 

Introducciones = Introducciones a la Política (1631). In: RM 155-182. o. 

Razón de Estado = Razón de Estado del rey católico Don Fernando (1631). In: 

RM 185-205. o. 

Respuesta al manifiesto = Respuesta al manifiesto de Francia (1635). In: RM 

215-249. o. 

Estado presente = Discurso sobre el estado presente de Europa (1637). In: RM 

255-262. o. 

Dispertador = Dispertador a los trece cantones esguízaros (1638). In: RM 267-

272. o. 

Harangue = Harangue, en langue espagnole, faite a Dole par D. Diego Saavedra, 

envoye du roi d’Espagne en Franche-Comte (1638). In: RM 279-281. o. 
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Relación de la jornada = Relación de la jornada al condado de Borgoña (1638). 

In: RM 289-302. o. 

Tres cartas inéditas = Tres cartas inéditas en el Archivo de Estado de Viena 

(1635, 1639, 1644). In: RM 311-315. o. 

Propuesta = Propuesta del Sr. Don Diego Saavedra a la Dieta de Cantones 

Católicos en Lucerna (1639). In: RM 323-326. o.  

Noticias del Tratado = Noticias del Tratado de neutralidad entre el Condado y 

Ducado de Borgoña (1641). In: RM 335-351. o. 

Carta de un holandés = Carta de un holandés escrita a un ministro de los estados 

confederados (1642). In: RM 361-369. o.  

Suspiros de Francia = Suspiros de Francia (1643). In: RM 379-391. o. 

Locuras de Europa = Locuras de Europa (1646). In: RM 401-434. o. 

Testamento = Testamento. In: RM 443-455. o. 

 

 

B) Egyéb források 

 

Actes et documents = Szilágyi Sándor: Actes et documents pour servir a 

l’histoire de l’alliance de George Rákóczy, Prince de Transylvanie avec les français  et 

les suédois dans la guerre de trente ans. Budapest 1874. 

APW FK = Acta Pacis Westphalicae. Die französischen Korrespondenzen 1. 

Aschendorff, Münster 1979.  

APW Friedensverträge =. Die Friedensverträge mit Frankreich und Schweden. 

Münster, 1998. 

APW Instruktionen = Acta Pacis Westphalicae. Instruktionen. Frankreich - 

Schweden – Kaiser. Münster 1962. 

APW KK = Acta Pacis Westphalicae. Die kaiserliche Korrespondenzen 4. 

Aschendorff, Münster 2001. 

Briefe und Akten = Briefe und Akten zur Geschichte des Dreissigjährigen 

Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher. 1–11. Hrsg. 

Histor. Commission bei der Königl. Academia der Wissenschaften. München 1870–

1918. 
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Carrillo Alfonz levelezése = Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai 

(1591–1618). Kiad. Veress Endre. (Magyar Történelmi Emlékek I.: Okmánytárak 32.) 

Bp. 1906. 

CoDoIn = Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España. 

Madrid 1884. Tomo 82. 

Correspondance de la Cour d’Espagne = Correspondance de la Cour d’Espagne 

sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle. 1–6. Rec. Henri Lonchay – Joseph 

Cuvelier – Joseph Lefèvre. Bruxelles 1923–1937.  

Die Habsburg-Liga = Günter, Heinrich: Die Habsburger-Liga 1625-1635. Briefe 

und Akten aus dem General-Archiv zu Simancas. Berlin, 1908. 

Documente Bohemica = Documenta Bohemica Bellum Tricennale Illustrantia. 

Hrsg.: Toegel, Miroslav [et al.] Prag, 1971-1981. 

Legatio Romana = Petri Pázmány … legatio Romana. Kiad. Mednyánszky 

Alajos. Pest, 1830. 

PPÖL = Pázmány Péter Összegyűjtött Levelei. I–II. S. a. r. Hanuy Ferenc. Bp. 

1910–1911. 

Richelieu Lettres = Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’État du 

Cardinal de Richelieu. I–VIII. Rec. et publ.: M. Avenel. Paris 1853–1877. 
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Szakirodalom 

 

Ágoston – Oborni 2000 = Ágoston Gábor – Oborni Teréz: A tizenhetedik század 

története. Budapest 2000. 

Albrecht 1998 = Dieter, Albrecht: Maximilian I. von Bayern, 1573–1651. 

München 1998. 

Aldea Vaquero 1958 = Aldea Vaquero, Quintín: España, el Papado y el Imperio 

durante la Guerra de los Treinta Años. I. Instrucciones a los Embajadores de España en 

Roma (1631-1643). Miscelánea Comillas: Revista de teología y ciencias humanas 

16(1958) 291-437. o. 

Aldea Vaquero 1968 = Aldea Vaquero, Quintín: La neutralidad de Urbano VIII 

en los años decisivos de la Guerra de los Treinta Años (1628-1632). Hispania Sacra 

21(1968) 155-178. o. 

Aldea Vaquero 1994 = Aldea Vaquero, Quintín: Política internacional de España 

y conflicto con Urbano VIII. In: Historia de España Menéndez Pidal, Tomo XXV: La 

España de Felipe IV. El gobierno de la monarquía, la crisis de 1640 y el fracaso de la 

hegemonía europea. Madrid, 1994
3
. 605-619. o. 

Aldea Vaquero 2000 = Aldea Vaquero, Quintín: España y Europa en la Guerra 

de los Treinta Años. Cuenta y Razón del pensamiento actual 20(2000) 65-74. o. 

Allen P. C. 2000 = Allen, Paul C.: Philip III and the Pax Hispanica. The Failure 

of Grand Strategy. New Haven–London 2000. 

Allen R. C. 2000 = Allen, Robert C[arson]: Economic structure and agricultural 

productivity in Europe 1300–1800. European Review of Economic History 4. (2000) 1–

25. 

Altmann 1982 = Altmann, Hugo történész Straub 1980-ról írt recenziója: 

Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 45. (1982) 723–727. o. 

Álvarez-Nogal – Prados de la Escosura 2007 = Álvarez-Nogal, Carlos – Prados 

de la Escosura, Leandro: The decline of Spain (1500–1850): conjectural estimates. 

European Review of Economic History 11. (2007) 319–366. 

Anderle 1999 = Anderle Ádám: Spanyolország története. H. n. 1999. 
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Anderle 2006 = Anderle Ádám: A magyar-spanyol kapcsolatok ezer éve. Szeged 

2006. 

Arndt 2001 = Arndt, Johannes: Die Kriegspropaganda in den Niederlanden 

während des Achtzigjährigen Krieges gegen Spanien 1568-1648. In: Frieden und Krieg 

in der Frühen Neuzeit. Die europäische Staatenordnung und die aussereuropäische Welt. 

Hrsg. Asch, Ronald G. - Voss, Wulf Eckart - Wrede, Martin. München 2001. 239-258. 

o. 

Ballagi 1882 = Ballagi Aladár: Wallenstein horvát karabélyosai 1623–1626. Bp. 

1882. 

Barta 1989 = Barta László: A spanyolországi hungarica-kutatás története. 

Levéltári Szemle 39. (1989: 2. sz.) 76–84. 

Bauer 1941 = Bauer, Ernest: Hrvati u tridesetgodišnjem ratu. Zagreb 1941. 

Bérenger 1990 = Bérenger, Jean: Histoire de l’Empire des Habsbourg 1273–

1918. Paris 1990. 

Bernecker 1996 = Bernecker, Walther L.: Die spanische „Dekadenz” im Urteil 

der Historiker der Franco-Ära. In: Siglo de Oro – Decadencia. Spaniens Kultur und 

Politik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Hrsg. Heinz Duchhardt – Christoph 

Strosetzki. Köln–Weimar–Wien 1996. 151-166. o. 

Bóka 1996 = Bóka, Eva: In Search of a Stereotype:“the Turkish Question”. 

Südost-Forschungen 55. (1996) 

Bolzern 1996 = Bolzern, Rudolf: Saavedra und die Schweiz. In: Siglo de Oro – 

Decadencia. Spaniens Kultur und Politik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 

Hrsg. Heinz Duchhardt – Christoph Strosetzki. Köln–Weimar–Wien 1996. 75-88. o. 
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