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A magyar történelem évszázadait áttekintő 
hétrészes sorozatával a Kossuth Kiadó arra vál-
lalkozik, hogy az eddigieknél színesebben, érde-
kesebben mutassa be a magyarság és Magyar- 
ország történetét. A felkért jeles történészek – ki-ki 
saját korszakának kiváló ismerője – biztos kézzel 
vezetik olvasóinkat abban a labirintusban, 
amelyet a magyar történelem meghatározó 
eseményei, fordulatai, zsákutcái rajzolnak elénk.
Az évszázadokon átívelő történelmi korok főbb

csomópontjainak érintése mellett kitekintenek a 
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pel, térképpel, ábrával és infografikával tesszük 
„láthatóvá”, a mai fiatal nemzedék számára is be-
fogadhatóvá.

Az eddig megjelent három kötet megvásárolható puha táblás 
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Az elfeledett koreai háború
Amikor a Koreai-félszigeten 1950-ben kitört a háború, 
Nagy-Britanniában sokan a legrosszabbtól féltek. 
Akkor viszont – kérdezi Grace Huxford – hogyan  
lehetséges, hogy a félelem gyorsan közönybe, 
később pedig feledésbe fordult?
66. OLDAL

A spanyol világbirodalom 
születése
A történelem első igazi, óceánokon 
átnyújtózó világbirodalmát az a 
II. Fülöp hozta létre, akinek képessé-
geiről kortársai és az utókor is sokszor 
elítélően vélekedtek. Túróczi Tamás  
a Habsburgok uralta virágzó, majd 
lehanyatló spanyol birodalom másfél 
évszázadát eleveníti fel
18. OLDAL

A Bremen-incidens
Nyolcvanöt éve, 1935. július 26-án 
William James Bailey ír-amerikai 
tengerész, szakszervezeti tag 
letépte a horogkeresztes náci  
pártjelvényt a Bremen nevű 
német óceánjáróról New 
Yorkban. Tette a hír hedt 
nürnbergi törvények 
 indoklásának részévé vált. 
Balogh Tamás vizsgálja  
meg a történteket
55. OLDAL

Bánat, spiritualizmus  
és halálkultusz 
Hogyan értsük meg az első világ-
háború alatt szétzúzott világot? 
David Nash szerint a válasz 
egyesek számára az volt, hogy 
elutasították a racionalitást, 
helyette a halottak birodalmában 
kerestek értelmet
45. OLDAL

Lélegeztetni, de hogyan?
A légvétel kívülről vagy belülről, a tüdő 
felől való megsegítésének vagy éppen 
 pótlásának történetében a mérföld- 
köveket a háborúk és a járványok jelentik.  
A koronavírus-világjárvány idején ismét 
kulcsszerepbe kényszerített lélegeztető-
gépek és társaik kacskaringós históriáját 
Molnár F. Tamás járja be
38. OLDAL
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Kedves Olvasónk!

Most a megszokott lapjánál karcsúbb számot tart a kezében. A járványhelyzet miatt 
rákényszerültünk a takarékosságra: átmenetileg kénytelenek vagyunk 16 oldallal 

csökkenteni a terjedelmet. Arra törekszünk, hogy ez minél kevésbé menjen  
a tartalom rovására – visszafogottabban bánunk az illusztrációkkal, s néhány kisebb  

rovatunkat is szüneteltetjük. Kérjük kedves Olvasónk megértését!

A szerkesztőség

12 Kolumbusz és  
az emberevő őslakosok
Egy új kutatás kimutatta, hogy  
a felfedező közel járhatott a valóság-
hoz, amikor a Bahama-szigeteken  
élő kannibálokról adott hírt

26 A szemtanú és a krónikás
Cervantes és Shakespeare is meg-
örökítette az oszmán flotta lepantói 
vereségét, de merőben másként 
 tudósítottak róla, állapítja meg 
Schmidt Anikó 

34 Habsburg  
Spanyolország válsága
A brit történészek, köztük  
John H. Elliott behatóan vizsgálták  
a Habsburg Spanyolország válságát, 
erről szól Bihari Péter írása

50 A gabonatörvény  
eltörlése
Kétszáz éve Nagy-Britannia politikai 
krízisbe süllyedt a kenyér ára miatt,  
és több ezer embert fenyegetett az 
éhínség, mondja el Stephen Bates

61 „Nem hajtjuk a fejünket 
soha az angol iga alá”
Az 1320-as arbroathi nyilatkozatot  
a skótok az angol „barbárságokkal” 
szembeni önrendelkezés jelzőkürt  jé- 
nek tartják, fejti ki Michael Brown

72 A tehetősektől  
a rongyosokig
A viktoriánus korszakban elszapo-
rodtak a nyomornegyedek. David 
Olusoga a 19. századi társadalmi 
mobilitás árnyoldalára világít rá

TOVÁBBI 
CIKKEK 
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Történészek körében konszenzusosnak nevez - 
hetjük azt a szakmai hitvallást, hogy a múlt 
megismerése segít eligazodni a jelen világá-
ban, ez pedig még a jövő formálásához is 
hozzájárulhat. Abban viszont, hogy a múlt 
megismeréséhez melyik a legcélravezetőbb 
út, már messze nincs egyetértés. A múlt szá - 
zad második felében nagy hatást kiváltó poszt - 
modern filozófia kisugárzásaként nem egy 
neves történész vallja szakmájáról, hogy a tör - 

ténelem nem is sorolható a tudományok közé, mert az csak „történet-
mondás”, azaz a múlt rekonstrukciója a jelenből, ily módon az iro da - 
 lomban van a helye.

Mikroszkóp, madártávlat, avagy távcső? Leegy szerűsítve, a szak-
mán belüli disputa elsősorban a nézőszögről szól. 

A mikrotörténelmi esettanulmányok művelői a fókuszpontok elő - 
nyei mellett érvelnek, mondván, a konkrét esetekre, személyekre, kis 
közösségekre és körülményekre való koncentrálás a tárgy olyan mély - 
reható tanulmányozását teszi lehetővé, melynek révén egészen más 
képet kapunk a múltról, mint a nemzetek, államok, társadalmi cso por - 
tok történetéből évtizedeket, századokat felölelő vizsgálatok eredmé - 
nyeiből. Jóllehet a 20. században is születtek igen jelentős, több évszá-
zadot átfogó megközelítések, a szakma derékhadát alkotó „madár-
távlatból” múltba tekintő történészek látószöge is folyamatosan szű - 
kül. Tanulságos az a felmérés, amelyik az amerikai történészek disszer - 
tá cióinak időtávlatát dolgozta föl. A 20. század elején a munkák átla-
gosan 75 évet öleltek fel, 1975-ben már csak 30-at.

Újabban rendkívüli népszerűségre tesz szert „a nagy történelem” 
irányzata, amely jelképesen a távcső optikájával az univerzum egészét, 
de legalábbis az emberiség történelmét akarja megmagyarázni, a kőkor - 
tól kezdve egészen a jövő történelméig. Hogy csak a magyarul meg-
jelent művekre utaljak, Yuval Noah Harari több kötete vagy David 
Christian monográfiájának (A nagy történelem, Akkord, 2019) követ-
keztetései kétségtelenül új látószöget adnak a jelen értelmezéséhez is. 
A nagy narratíváknak azonban nagy ára van, figyelmeztetnek a kri-
tikusai. Nem csupán arról van szó, hogy az univerzum történetének 
néhány száz oldalas áttekintése szükségképp pontatlan és rendkívül 
leegyszerűsítő, hanem módszertani szempontból rendkívül aggályos, 
hogy a nagy történelmi narratívák elbeszélői a tények közötti héza-
gokat spekulációval töltik ki. 

A nagy narratíváknál is merészebb a történelem természettudományi 
megközelítése. E felfogás szerint a történelemnek is megvannak a maga 
természettörvényei, amelyeket az egzakt adatok megfigyelésével fel 
lehet tárni. A Klióról elnevezett kliodinamika irányzatának voltakép-
peni alapítója, Peter Turchin csoportjával egy minden eddiginél nagyobb 
történeti és régészeti adatbázis létrehozásán dolgozik, amelyből új 
megvilágítást remélnek a múlt, a jelen és netán a jövő összefüggései-
ről. Az mindenképpen említésre méltó, hogy tíz évvel ezelőtt előre 
jelezte, hogy 2020-ban súlyos válság éri a demokratikus rendszereket.

A 

FŐ
SZERK. 

LEVELE
…  a történész 

látószögéről

Órák és percek
Most került a kezembe (pedig 
előfizetek, de úgy látszik, a jár-
vány idején túl sokat dolgoz-
tam) a márciusi szám. A Kata-
lónia múltjáról szóló cikkbe 
egy sajnálatos hiba csúszott 
– ami persze gyakori, de azért 
még nem mentő körülmény. 
A cikk azt írja, hogy „[…] a 
klub szurkolói a játék 17. per-
cében, a 14. másodpercben 
egyszerre felállnak […]. Az idő - 
pont jelképes: 1714-re utal 
[…]” (69. o.). Ha a szurkolók 
valóban „a játék 17. percében, 
a 14. másodpercben” állnak fel, 
akkor legfeljebb 1614-re utal-
hatnak jelképesen. A 17. perc 
ugyanis 16.00–16.59 között 
van – hiszen a játék első perce 
0.00–0.59 között van. Apró-
ságnak látszhat, de a Rákóczi-
szabadságharc sem a 17. szá-
zadban volt, hiába kezdődött 
1703-ban… 

Müller Mihály

Waldheim és az 
osztrák szembenézés
Mint öreg soproni, főleg a rend - 
szerváltásig az osztrák médián 
„nőttem fel”. Így jól emlék- 
szem a legutolsó számuk ban 
a főszerkesztő által az osztrák 
náci múltról írt vezércikké-
ben (2020. június, 5. o.) emlí-
tett eseményekre. Feltűnt 
benne egy jelentős tárgyi téve-
dés. Kurt Waldheim soha nem 
mondott le semelyik posztjá-
ról. 1972-től 1982-ig két perió-
dust szolgált le ENSZ-főtitkár-
ként anélkül, hogy firtatták 
volna a múltját. Harmadik 
periódusát is csak egy kínai 
vétó akadályozta meg. Ezután 
írt egy önéletrajzi könyvet, 
amelyben a Wehrmacht-szol gá - 
latából jelentős részeket kiha-
gyott. Ekkor jelölte az ÖVP 
államelnöknek. A kampány 
közben a könyve nyomán indí-
tott nemzetközi újságírói nyo-

mozások derítettek fényt az 
ottani, még máig sem egészen 
feldolgozott tevékenységére. 
A főleg zsidó szervezetek által 
indított nemzetközi tiltakozás 
azonban kontraproduktívan 
sült el Ausztriában. Mondhat-
juk, hogy csak azért is meg-
választották. Periódusát itt is 
kitöltve, nem mondott le.

A témának egy igen furcsa 
jellemző története az, hogy 
Hitlert talán sehol nem ünne-
pelték akkora ovációval, mint 
Bécsben, ezért Ausztriának 
áldozatként történő háború 
utáni megítélése legalább 
akkora kétséget vethet fel, 
mintha csupán bűnösnek ítél-
nénk. Az viszont tény, hogy 
a kedvező megítélésben 
Habsburg Ottó Roosevelttel 
való jó kapcsolatának és fárad-
hatatlan lobbizásának döntő 
szerepe volt. „Hálából”, épp 
az osztrák baloldal jóvoltából, 
ő gyakorlatilag ki volt tiltva 
Ausztriából mint monarchi-
kus veszély. Elmondhatjuk 
a sógorokról, miután a török 
és a szovjet is pont náluk akadt 
el, hogy nálunk szerencsésebb 
náció. Ne sajnáljuk tőlük.

Kubinszky János

A múltját nem tudta eltörölni 
– Kurt Waldheim 1971 körül
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vitás esetekben, ha valakinek 
a gyümölcsfája átnyúlik a szom - 
széd kertjébe. A városfalon túli 
területekről már többet tudunk, 
a pomerium az ókorban a  
város „szent határát” jelölő 
földsávot jelentette a város - 
falon kívül, itt nem volt szabad 
építkezni, szántani és temet-
kezni, ám ajánlatos volt várár-
kot létesíteni. Ezt a középkorban 
is átvették, és a kolostori gyü-

mölcsöskerttel hasonló latin 
hangzása miatt (pomarium) 
egybemosódott a két fogalom, 
így a pomeriumon kezdtek 
pomariumok feltűnni – Budán 
már a 13. század végétől akad-
tak a városfal körül, a telekha-
tár szélességében fallal körül - 
vett gyümölcsöskertek. Felte-
hető, hogy a pomerium védelmi 
okokból legalább egy nyíllö-
vésnyire (75–130 méterre) 
nyújtózott a városfaltól, a 18. 
században ennek nyomán ala-
kították ki a glacist, a puska-
lövésnyire terjeszkedő, építmé-
nyektől mentes várlejtőt. 

Maguk a középkori poma-
riumok zártkertek voltak, gyü-
mölcsfákkal, virágokkal, egzo-

tikus növényekkel, romantikus 
találkák, vidám lakomák, sőt 
merényletek helyszínei. Létez-
tek olyan városi lakóházakhoz 
tartozó kertek, amelyek való-
színűleg a telkek városfalon 
kívüli meghosszabbításai lehet - 
tek, ezeket csak együtt lehe-
tett adni-venni, elajándékozni, 
örökölni. Szerémi György kró - 
nikájában egy mérgezéses eset - 
ről is tudósít a nyugati várlej-
tőn lévő logodi kertekben: 
Bosnyák Mátyás királyi szakács - 
mester meghívta Bánfi Jakab 
temesvári ispánt ebédre, az 
első fogás egy főtt csuka volt, 
melynek gyomrába sáfrányba 
kevert mérget rejtettek. A gyil- 

kos szakács háza a Posztómentő 
vagy Mindszent, azaz a mai 
Úri utcában állt, innen le lehe-
tett menni a várfalon túli kertbe. 
A teraszos kialakítású kerte- 
ket a 15–17. század folyamán  
a keleti oldalon feltöltötték és 
gyakran bástyaként használ-
ták, nyugaton az oszmán meg-
szállás után elbontották, hogy 
utat építsenek a fal mellett. 
Az írott forrásokon túl a régé-
szet is feltárt a falhoz csatla-
kozó korai, 14. századi kert-
falakat. A keleti fal mellett, 
a Hunyadi János úton két kert - 
rész ma is látható. A várfal 
északi és nyugati oldalán a 
pomariumokon kívül major-
ságok is létesülhettek a terep-

AKORALL TÁRSADA - 
LOMTÖRTÉNETI 
folyóirat legutóbb 

megjelent, 78. számának 
szerzői város és falu viszo-
nyát vizsgálják a magyar 
 régmúltban. Az összeállí tás  
részeként Benda Judit a 
középkori Budához tartozó 
külső és belső kerteket, 
majorságokat vizsgálja, 
Kolláth Ágnes és Skorka 
Renáta ugyanezt Fehérvár 
esetén szemlélteti.

A várostörténetek kevés 
figyelmet és teret szentelnek 
a kertek, majorságok kérdésé-
nek, márpedig ezek jelentős 
szerepet töltöttek be a városi 
lakosság életében és élelmezé-
sében, ez az indoka annak, hogy 
tanulmányával Benda Judit,  
a Budapesti Történeti Múzeum 
régésze megpróbálja e hiányos - 
ságot betölteni Buda esetében. 
Nincs könnyű dolga, hiszen 
a város, illetve levéltárának 
1529. évi leégése miatt korábbi 
források alig hozzáférhetők. 
A meglévő dokumentumok 
és a régészeti feltárások azonban 
így is gazdag kertkultúrá ról 
tanúskodnak; írásában a külön - 
böző növénytermesztési típu-
sok, helyszínek között igazít 
el a szerző.

Buda városa a tárgyalt idő-
szakban a Várhegy tetején lévő 
felsővárosból, a castrumból és 
a Dunáig elnyúló alsóvárosból, 
a suburbiumból állt. A castrum - 
ban belső kertekről kevés 
adat maradt fenn, hiszen hely 
is kevés lehetett rájuk, egyre 
sűrűbbé vált a beépítettség, de 
a 15. században még azért elő-
fordult, hogy termesztettek 
valamit a hátsó kertben – nem 
véletlenül került bele a Budai 
Jogkönyvbe, mi a teendő azon 

adottságok miatt. Ezek a kis 
méretű gazdaságok a város 
gyümölcs- és zöldségigényét 
elégítették ki, de állatokat is 
tenyésztettek. Távolabb a falak - 
tól, még a város közigazga-
tási határain belül is akadtak 
további kertek, majorságok, 
gazdaságok. A budai kolosto-
rok – derül ki Benda Judit írá-
sából – önellátásuk érdekében 
maguk is rendelkeztek külön-
böző rendeltetésű kertekkel, 
udvarokkal.

Szintén a városon kívüli és 
belüli mezőgazdasági ingatla-
nokat veszik sorra Fehér vár 
esetében a régész és a törté nész 
szemével Kolláth Ágnes és 
Skorka Renáta, a Bölcsé szet- 
 tudományi Kutatóközpont 
Régészeti,  illetve Történet tudo - 
mányi Intézetének munkatár-
sai. A középkori Magyar or-
szág koronázóvárosi státusza 
miatt egyedi városának bizo-
nyos lakói nem csupán a város 
körül, de a tágabb megyében, 
sőt a somogyi borkereskedés-
ben játszott szerepük révén  
a szomszédos megye közelebbi 
régióiban is rendelkeztek ingat - 
lannal. A Fehérvárt övező sík-
ság csak részben volt alkalmas 
a mezőgazdaságra, nyugatra 
ugyanis mocsár terült el, kelet 
felé emelkedtek szőlőművelésre 
alkalmas dombok, északke-
letre jó minőségű termőföld is 
rendelkezésre állt. A castrum 
ingatlantulajdonosai még a 
várossá válás, 1249 környékén 
a váraljából történő betelepíté-
sük idején kaphattak a környé - 
ken jogilag a telkükhöz tartozó, 
művelésre alkalmas szán tó te-
rü leteket, évenkénti újraosztás - 
sal. A tehetősebb polgá rok 
gyakorta adták-vették viszont 
a szabadon értékesíthető szőlő - 
birtokokat, s a korlá tozott 
mennyiségű szőlős, illetve  
a bor minősége miatt a megyé-
ben és megyehatáron túl is ter-
jeszkedtek, ahol földes úrként 
gazdálkodtak, még job bágyok 
felett is rendelkezhettek.  ■

Városi mezőgazdaság 
a középkorban

TALLÓZÓ

Kertfalak a budai Hunyadi János úton, a Fortepan gyűjteményének 1959-es felvételén
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MÉG RÖVIDEBBEN
Történelmi kishírek a nagyvilágból

Ókori sebészeti  
beavatkozásra bukkantak
Komplex műtéti eljárásokról tanús k od  - 
nak azok a csontvázak, amelyeket 
Thászosz égei-tengeri görög szigetén 
tártak fel. A valamikor a 4–7. század 
között eltemetett maradványokon lát-
sza nak az egykori sérülések és a gyó-
gyítás nyomai. A New York állami Adelphi 
Egye tem tudósai megállapították, hogy 
a tíz páciens közül az egyik – egy íjász – 
átfogó műtéten ment keresztül, amely 
a nyakát, a fejét és az agyát is érintette, 
ám nem sokkal később meghalt.

Kiderült, ki volt a rabszolgahajó 
utolsó túlélője
Az atlanti-óceáni rabszolga-keres-
kedelem utolsó ismert túlélője egy 
nyugat-afrikai nő lehetett: Matilda 
McCreart kétévesen, 1860 júliusában 
rabolták el és hurcolták az Egyesült 
Államokba érkező utolsó rab szol - 
gahajó, a Clotilda fedélzetén Alabama 
államba. Hannah Durkin, a New castle-i 
Egyetem kutatója kimutatta, hogy 
a nő a nyolcvanas évei elején, 1940-
ben hunyt el, három évvel Redoshi 
halálát követően.

Véletlenül találták meg 
a középkori barlangot
Nem messze az angliai Guildford város-
tól földcsuszamlást javítottak a vasúti 
sín mellett, amikor észrevettek egy mély 
üreget. A föld alatti barlang a 14. szá-
zadból való írásokat, rajzokat és díszes 
fülkéket tartalmazott, és a régészek sze - 
rint a közeli Szent Katalin-kápolná hoz 
tartozhatott kegyhelyként vagy remete-
lakként. További radiokarbon vizs gála tok - 
nak vetik alá a kormot, illetve faszenet, 
hogy jobban behatárolják a bar lang kelet - 
kezésének és használatának idejét.

A karantén is segített a kutatásban
Sikeresen befejeződött a Nagy-Britannia 
történelmi időjárásadatait összegző 
program annak a több ezer önkéntes-
nek köszönhetően, akik a koronavírus- 
járvány miatt otthonukba zárva ajánlot-
ták fel segítségüket. Korábban csupán 
beszkennelt dokumentumokon álltak 
rendelkezésre ezek az adatok, ám sokan 
kényszerű szabadidejüket most a digi-
ta lizálásra fordították. Ennek következ-
tében az 1677 és 1960 között csapadék-
mérő műszerekkel rögzített mintegy 
2,5 millió mérés most egységes adat-
bázisként áll rendelkezésre.

A feltárt csontok műtétekről, többek között 
koponyalékelésről tanúskodnak

A falba vésett jelek között kereszt 
és kezdőbetűk is kisilabizálhatók

Matilda McCreart 
az utolsó rabszolga-

hajón hurcolták 
Alabamába, ahol még 

nyolc évtizedet élt

Szakad az ég Beverley-ben, 1912-ben. 
Az Egyesült Királyság csapadékadatainak 
összegzésében 16 ezer önkéntes vett részt

ANÁCIK ÁLTAL MEGSZÁLLT 
Alderney szigetén, a brit fennható-
ság alatt álló Csatorna-szigetek 

legészakibb tagján éveken át tartó régészeti 
vizsgálatot végeztek, amely alátámasztotta  
a korábban egy szemtanú által igazolt bru-
tális tábori körülményeket.

A Sylt láger 1942-ben eredetileg kény-
szermunkatábornak épült, ám a következő 
évben megsemmisítő táborrá alakították 
át. Mindeddig igen keveset tudhattunk 
arról, pontosan mi is történt a helyszínen, 
ezért is nevezték Alderney-t sokáig  
a „hallgatás szigetének”.

Az egy évtizeden át zajló archeológiai 
vizsgálat során talajfelszín megbontása 
nélküli technológiát, valamint régi légifel-
vételeket felhasználva készítették el a tábor 
térképét, illetve háromdimenziós modell-
jét. Ezekből kiderült, hogy a foglyok a 
barakkokban fejenként mindössze másfél 
négyzetméter területen húzódtak össze, 
s a tábort hatalmas őrtornyok, drótkeríté-
sek vették körül, bár a tábor elhelyezke-
dése miatt erre biztonsági okokból nem 
lett volna szükség. Azt is kimutatták, milyen 
fázisokon ment keresztül a koncentrációs 
tábor fejlődése, amíg elérte az ezer poli-
tikai foglyot összezsúfoló méretet és biz-
tonsági fokozatot.  ■

Szörnyű láger
körülményeket tárt 
fel a vizsgálat

MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

Az Alderney szigetén létesített Sylt koncentrációs 
tábor bejáratánál az egykori túlélők 2008-ban 
állítottak emléktáblát



16 BBC History – 2020. július

Röviden  2020. JÚLIUS

A szerencse fia

RENESZÁNSZ

G
ET

TY
 IM

AG
ES

ÁTFOGÓ ÉS ÉLÉNK 
portrét fest egy  
új kötet Niccolò 

Machiavelli ről, a reneszánsz 
egyik legnagyobb és legmeg-
osztóbb gondolkodójáról. 

A Firenze melletti kis birto-
kán, 1527-ben a halálos ágyán 
fekvő politikus, diplomata és 
író, Niccolò Machiavelli bána-
tos képű barátaihoz fordulva 
elmesélte egy álmát. Két cso-
port embert látott: az egyik 
megtört és szegény emberekből 
állt, akik a mennybe tartottak, 
a másikban gazdagon öltözöt-
tek politikai és filozó fiai kér-
déseket boncolgattak a pokol 
felé menetelve. Olyan jelenet 
volt ez, amelyet Machiavelli 
számtalan oltárdíszen, festmé-
nyen, freskón láthatott volna 
az itáliai reneszánsz fénykorá-
ban átélt csaknem hat évtizedes 
pályafutása során, hiszen az 
efféle jelenetek félelmet, aláza-
tot és a földi kísértések vissza - 
utasítását lettek volna hivatot-
tak közvetíteni. Barátainak azt 
mondta, a kárhozottak között 
látta személyes hőseit és azo-
kat, akik valaha inspirálták őt: 
Senecát, Tacitust, Platónt és 
Plutarkhoszt. Fanyar mosoly-
lyal tette hozzá: ha ennyi érde-
kes emberrel lehet ott beszél-
getni, talán mégiscsak érdemes 
pokolra kerülni.

Istennek hála, Alexander 
Lee történész Machiavelli: His 
Life and Times (Picador, 2020) 
című életrajzi kötete kísérletet 
sem tesz arra, hogy megmentse 
Machiavellit a kárhozattól, ügyes 
módszerrel éri el, hogy ezt a 
sokak szemében „főgonosszá” 
váló és cselszövő érdekember-
ként elkönyvelt szemé lyiséget 
élete eseményein keresz tül 
mutassa be – írja a könyvről 
szóló recenziójában Joanne Paul, 
a Sussexi Egyetem docense.

Természetes diplomáciai 
érzéke nem lévén Machiavellit 
legfeljebb tisztes bürokrata-
ként vagy viszonylag rátermett 
szónokként érdemes számon- 
tartanunk. Hirtelen és váratlan 
felemelkedése jórészt a meg-
felelő politikai kapcsolatok 
hiányának tudható be. Ismerői 
számára szúrós sziporkái, kel-
leme és fekete humora miatt 
lehetett vonzó, munkaadóinak 
pedig a korabeli politikai ese-
mények élesszemű elemzője-
ként, a történelem és a szeren-
cse árapályának ismeretével 
a tarsolyában.

A szerencse nem csupán 
Machiavelli munkásságában, 
e kötetben is fontos szerepet 
tölt be. A reneszánsz politikai 
szféra állandó és zavarba ejtő 
játszmái között nehéz is lenne 
megkerülni Fortuna csalóka 
alakját, aki kerekét akarata és 
szeszélye szerint forgatja erre 
vagy arra. A könyv történetét 
meghiúsult remények és csa-
lódást keltő elvárások egyenle-
tes ritmusa tartja mozgásban, 
amint a történész által leírt 
szereplők egymást felüllicitálva 
próbálnak életben maradni 
e gyilkos és kegyetlen világban. 
A Warwicki Egyetem oktatója 
némi éllel mutatja be a dep-
resszió rohamait, amelyek 
maguk alá gyűrik a zsákutcába 
futó körmönfont terveket szö-
vögető Machiavellit.

A biográfia szerkezetét a 
reneszánsz gondolkodó életé-
nek és korának összefüggései 
adják. A szaktörténész narra-
tívájában mintha maga a város, 
Firenze is személyiséggé válna: 
ő Machiavelli múzsája, szere-
tője és ellenfele egy személy-
ben. A reneszánsz politika 
legjelentősebb szereplői mind 
keresztezik Machiavelli éle - 
tét, s a róluk őrzött benyo - 

más munkáiban is tükröződik. 
Az itáliai reneszánsz kultúr- és 
politikatörténetének szakértője 
bemutatja a kapcsolódási pon-
tokat Machiavelli politikai kar-
rierje és irodalmi teljesítménye 
között, így az utóbbi elemzése 
nem borítja fel a könyv mene-
tét. Életteli képet fest az író 
mindennapjairól legismertebb 
műve, A fejedelem írása idején, 
s érzelemdúsan – némi törté-
nelmi iróniával – részletezi, 
mit érzett a szerző, amikor arra 
jutott, hogy munkája felesleges 
időpazarlás volt. Fontos, hogy 
a többi, kevésbé ismert művét 
is ismerteti a kötet, így jobban 
érthetjük az általában csak 
egyetlen könyve alapján meg-
ítélt személyiséget.

Sokan hajlamosak a „nagy” 
gondolkodókat független, 
izolált szerepben feltüntetni. 
Maga Machiavelli is úgy fogal-
mazott, hogy kortársai nem 
értékelik a klasszikus szövegek 
összefüggéseit, s ezért nem is 
nagyon érthetik. Bár ma már 
a történészek egyike sem vonja 
kétségbe, hogy a műveket a 
koruk felől kell megközelíte-
nünk, néha nem árt olyan élet-
rajzot a kezünkbe vennünk, 
amely emlékeztet bennünket 

a sokféle kapcso-
latra és eltérő 
hatásokra, ame-
lyek a szerzőt érik. 
Alexander Lee 
barátok, kollé gák 
és rokonok egy-
mást is metsző hal - 
mazában mutatja 
meg Machiavellit. 
Barátai, akikkel 
felváltva filozofált 
és kurválkodott, 
támogatták, poli-
tikai kapcsolatok-
kal látták el őt, és 
közönségként szol-
gáltak ötletei kifej-
téséhez. A fejede-
lem írása közben 
viszont a legtöbb-
jük nem volt jelen, 

ellentétben a családjával, köz-
tük olyanokkal – mint a fele-
sége –, akikkel különösebben 
sosem foglalkozott.

Az életrajz a véres európai 
háborúk és politika előterébe 
állítja Machiavelli alakját, és 
élénk képet rajzol róla, miköz-
ben a történész sikerrel telje-
síti küldetését, hogy pártatla-
nul bánjon vele. A biográfia 
minden tekintetben kimerítő, 
hiszen 750 oldalra rúg, egyes 
olvasók talán egy időre szem 
elől is tévesztik Machiavelli 
élettörténetét az európai poli-
tika szövevényében.

A reneszánsz gondolkodó 
úgy halt meg, hogy egyálta-
lán nem volt tisztában vele, 
milyen mély hatást gyakorol-
nak munkái az európai köz-
életre, miköz ben politikával 
töltött pályája azt lényegében 
érintetlenül hagyta. Csaknem 
500 évvel a halála után sem 
a történész dolga, hogy meg-
ítélje, Machiavelli vajon élveze - 
tes disputákkal vagy a para-
dicsom kiélvezésével töltheti-e 
az idejét, de egy bizonyos: 
még mindig meghatározó és 
Alexander Lee életrajzának 
köszönhetően eleven törté-
nelmi alakról beszélünk.  ■

Az ördög álruhában?
Egy új biográfia a politikai rafinéria szinonimájaként 
számontartott Niccolò Machiavelli életébe  
és korába enged bepillantást
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Ókori tanulságok

VÉLEMÉNY Iliásza, amelyet manapság radi - 
kálisan újraértékelnek, ahogy 
egyre többet tudunk a közel- 
keleti költészet az eposz témáira, 
történeteire és karaktereire 
gyakorolt hatásáról. Ezeket 
vándor énekmondók vitték 
magukkal az udvarokba és 
vallási ünnepekre, átdolgozva 
a Gilgameshez hasonló törté-
neteket, merítve az akkád, 
hurrita és hettita tradíciók bő 
forrásából. Ma már világos, 
milyen sokat köszönhet 
Homérosz a Közel-Kelet és 
Mezopotámia elbeszélésgyűj- 
teményének. Végül a harma-
dik terület a hettita diplomá-
ciai levéltár felfedezése, amely 
pontosította ismereteinket a 
bronzkori Anatólia földrajzá-
ról, s talán az egyik ihletadó 
történetre is rámutat – más 
lehetséges trójai háborúk mel-
lett – azon konfliktusokban, 
amelyek a II. Ramszesz (i. e. 
1279–1213) egyiptomi fáraó-
val a szíriai Kádesnél csatázó 
II. Muvatallisz (i. e. 1295–
1272 k.) hettita király idejében 
folytak. Aligha lehetett volna 
ezeket 30 évvel ezelőtt sejteni.

Az ókori civilizációk 
szerves részét képezik a nyu-
gati kultúrának, azok for-
máltak ilyenné bennünket. 
Mítoszaik és sztorijaik nél-
kül a saját irodalmunkat sem 
érthetjük – gondoljunk csak 
Shakespeare-re. Mindezt 
a Classical Association össze - 

jövetelén felidézve meg erő - 
 södött bennem, hogy 

milyen fontos szerepe 
van az ókor tanul má-
nyo zásának, sőt komo-
lyan elgondolkoztatott, 
hogy – a dokumentum-
sorozat könyvváltozatá-
hoz hasonlóan – érdemes 
lenne mielőbb papírra 
vetnem a trójai háború 
hettita verzióját.  
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is, amelyről magam is elő ad-
tam Lancashire-ben. Már-
cius elején zárt be a British 
Museum „Trója – mítosz és 
valóság” című tárlata, amely 
görög tárgyaktól preraffaelita 
festményekig számos egyedül-
álló műalkotást felvonultatott. 
Alcíme ellenére a kiállítás kiáb - 
rándító módon azt a követ-
keztetést támogatta, hogy a 
homéroszi eposzt nem lehet 
közös nevezőre hozni a törté-
nettudománnyal és a régészet-
tel. Ugyanez a nézet uralko dott 
az 1980-as években, amikor a 
BBC számára készítettünk egy 
hatrészes dokumentumsoro-
zatot (In Search of the Trojan 
War, 1985).  A sorozat újraélesz - 
tette a háború történelmi alap - 
jairól folytatott vitát, és sikere-
sen ösztönözte a további ásatá - 
sokat, amelyek eredményei 
további adalékokkal szolgáltak.

A legújabb felfedezések 
három területet ölelnek fel. 
Az első maga az ásatás helyszíne: 
az alsóváros megtalálása azt 
valószínűsíti, hogy Trója régiós 
főváros lehetett, a kapukkal és 
a harci szekereket távol tartó 
árokrendszerrel bíró külső 
védelmi vonalon belül hatezren 
is élhettek, ami egyezik a legen - 
dában szereplő adatokkal. 
A másik terület Homérosz 

otthoni könyveinkben és  
a manchesteri utazó könyvtár 
kölcsönkönyveiben. A Tolkien - 
nel és C. S. Lewisszal is kap-
cso latban álló Roger Lacelyn 
Green oxfordi tudós népszerű, 
Tales of the Greek Heroes 
(1958) és The Tale of Troy 
(1958) című gyerekkönyveit, 
majd Leonard Cottrell The 
Bull of Minos: the Discoveries 
of Schliemann and Evans 
(1953) című könyvét, amely 
a bronzkori görög örökség 
felfedezésének krónikáját 
valóságos thrillerré változtatta. 
Biztos vagyok benne, hogy 
saját történelmi dokumentum - 
film-készítési stílusomat is 
megihlették, amikor az ókori 
múltban való elmélyedés során 
a történelmet utazással és 
kalanddal vegyítettem. Később, 
tinédzser korom végén hátizsá - 
kos autóstoppos körútra indul - 
tam e vidé ken, kakukkfűtől 
illatozó görög domboldala kon 
sátorozva. Így kezdődött egy 
életre szóló szerelmi viszony.

Az ókortudomány stúdiuma 
dinamikusan változik, példa 
erre a trójai történelem témája 

PÁR HÓNAPJA, még 
az év elején elő adást 
tartottam az 1903-ban 

alapított Classical Association 
brit ókortudományi társaság 
és alapítvány legnagyobb helyi 
szervezetében, Lancashireben. 
A 600 tagból legalább 400-an 
zsúfolódtak össze egy hideg 
estén az iskola csarnokában. 
Megosztották velem szenve-
délyes érdeklődésüket Trója 
régészete, Homérosz Iliászának 
történeti alapjai, valamint a 
hettita diplomáciai archívum 
lenyűgöző részletei iránt. 
Az archívumban a tró jai háború 
idejéből is megőriz tek hettiták 
és görögök közötti levelezést, 
az egyik feladója nem más  
volt, mint az akhá jok királya, 
az igazi Agamemnón.

Az ókorral való foglalkozás 
nemcsak kedvtelés, de újabb 
és újabb felismerésekkel szol-
gál, s abban is nélkülözhetet-
len, hogy elfogadjuk, még 
a brit kultúra gyökereit is 
Itáliában és hellén földön kell 
keresni. A görög és római 
civilizáció tanulmányozása 
nem a magániskolákban és  
a legjobb egyetemeken pallér-
ozódott, felsőbb osztálybeliek 
kiváltsága – még akkor sem, 
ha ez a benyomásunk kelet - 
kezik, amikor az Eton 
College-ban és Oxford-
ban végzett brit minisz-
terelnök nyilvánosan 
idézi az Iliász kezdő sorait. 
Az ókori tanulmá nyok 
kivétel nélkül mindenki 
számára inspirá ciót kínál - 
nak, Trója első kiása tója, 
Heinrich Schliemann 
szavaival, ez jelenti  
„a mennyország kapuját”.

Én magam akkor 
kezdtem vonzódni hozzá, 
amikor gyerekkoromban 
régi történeteket olvastam 

Michael Wood, a Manchesteri 
Egyetem professzora, 
szakterülete a nyilvános 
történelem
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A történelem első igazi, óceánokon átnyújtózó világbirodalmát az a II. Fülöp 
hozta létre, akinek személyéről és képességeiről a kortársak és az utókor is 
sokszor egymásnak ellentmondóan vélekedtek. Túróczi Tamás a Habsburgok 
uralta  Spanyolország történetének kezdeteit januári lapszámunkban 
Habsburg Miksa és V. Károly terveivel mutatta be, mostani írásában pedig  
a virágzó, majd lehanyatló spanyol   birodalom másfél évszázadát eleveníti fel

M
IUTÁN V. KÁROLY 
német-római császár  
lemondott az egész 
Európát behálózó  
Habsburg-birtok rend-
szer feletti uralom- 

ról, és kolostorba vonult, a spanyol trónt 
legidősebb fia, II. Fülöp örökölte, akinek 
uralkodása alatt Spanyolország létre- 
hozta a történelem első világbirodalmát.

Ki is volt II. Fülöp? Mélyen vallásos, 
katolikus király, akinek könyvtárában 
számos okkult könyv rejlett? Uralkodó, 
aki alatt a központosított állam kiépí - 
tése ugyanúgy a csúcsra jutott, akárcsak  
a vallási türelmetlenségből táplálkozó 
spanyol inkvizíció? Szorgalmas hivatal-
nok, aki állama „első számú bürokratájá-
nak” tartotta magát? Avagy mogorva 
monarcha, aki több titkárának is kijelen-
tette: „Nem akarok király lenni.”

Az egyház bajnokának tartott II. Fülöp 
regnálása (1556–1598) nem mindennapi 
módon vette kezdetét, hiszen háborút 
indított annak feje, a pápa ellen. 1555-ben 

a pápai trónt Carafa kardinális foglalta el  
IV. Pál néven, aki hírhedt volt spanyol-
ellenességéről. Az új pápa kárhoztatta 
V. Károlyt a protestánsokkal kötött augs-
burgi vallásbékéért (1555), és gyűlölete 
a császár fiára, II. Fülöpre szállt tovább. 
1557-re Spanyolország és a Pápai Állam 
háborúja kiszélesedett. A spanyolok ismét 
hadba szálltak a franciákkal, akik önös 
érdekeiknek megfelelően irányították 
hadaikat Itáliában, és nem adtak segítsé-
get a pápai seregeknek. Így IV. Pál kato-
nái, számbeli fölényük ellenére, vereséget 
szenvedtek a kor legütőképesebb hadi 
gépezetétől, a spanyol tercióktól, amelye-
ket a hírhedt Alba hercege vezetett hadba.

A pápa egyezkedésre kényszerült,  
a franciák pedig egy megsemmisítő vere-
ségbe rohantak bele Saint Quentinnél 
1557. augusztus 10-én. A cateau-cambré-
sis-i békét 1559-ben kötötték meg, amely 
diplomáciai lépéssel végleg lezárult az  
a több évtizedes spanyol–francia verseny-
futás, amelynek célja az Itália feletti poli-
tikai-gazdasági befolyás megszerzése volt. 

Itália nagy részén ezután jó időre a spanyol 
külpolitikai érdekek érvényesültek.

A győzelem pillanatában a Habsburgok 
hatalma rendíthetetlennek tűnt. Spanyol-
ország Európa legerősebb államává lépett 
elő, a Német-római Császárságban, 
Csehországban és a Magyar Királyságban 
Fülöp unokatestvére, II. Miksa ült a  tró - 
non. Anglia a spanyolok mögött állt, 
hiszen II. Fülöp és I. (Tudor) Mária házas    -
társak voltak (1554–1558). Német alföld, 
a Nápolyi Királyság és Szicília szintúgy a 
spanyol uralkodó birtokába tartoztak,  
s az e területek feletti őrködés biztosította 
II. Fülöp számára az európai hegemóniát, 
amit apjától kapott örökül, s amelynek 
megtartása ugyancsak Spanyolországra 
maradt.

Európai területei mellett II. Fülöp 
hatalmas tengerentúli birodalom felett 
uralkodott. A spanyol gyarmatbiro da  - 
lomban a királyi hatalmat alkirályságok  
és kormányzóságok képviselték. Spanyol-
ország hatalma a Mexikói Alkirályság 
(1535) és a Perui Alkirályság (1542) 

A spanyol 
világbirodalom  

születése



19BBC History – 2020. július

Új kor hajnalán

Tiziano: II. Fülöp  
(Prado Képtár,  
Madrid)
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létrehozásával Új-Spanyolországtól 
(Mexikó) egészen Argentínáig terjedt,  
míg a Spanyol Királyság katonai bázisa  
Ázsia hatalmas térségében a Fülöp-szige-
te ken felállított Manilai Kormányzó ság  
(1571) lett, de a spanyolok egészen Japánig  
kiterjesztették kereskedelmi, illetve hit-
térítői tevékenységüket.

Ezzel együtt számos akadályozó tényező 
is megmutatkozott. Egyrészről I. Mária 
halálával végleg sírba szállt a spanyol–
angol szövetség ábrándja, s a protestantiz-
mus irányába elmozduló Anglia fokoza - 
tosan a spanyolellenesség egyik legjelentő- 
sebb európai képviselőjévé vált. Más rész  - 
ről Németalföld megelégelte a Habsburg- 
fennhatóságot, és 1568-tól a lázadás álla - 
potába lépett. A felkelés az Utrechti Unió 
(1579) megalapításával vált széles körűvé. 
Az Orániai-ház vezetésével 1609-ben 
az egykori Németalföld északi része 
Hollandia néven gyakorlatilag önállóvá 
vált, habár Európa nagyhatalmai csak az  
1648-ban aláírt vesztfáliai békében ismer-
ték el hivatalosan is a fiatal ország létét.

II. Fülöp uralkodásának két legemlé-
kezetesebb tengeri ütközete közül az egyi - 
ket fényes siker koronázta, ezzel szem-
ben a másik váratlan és annál súlyosabb 
kudarcba torkollott. A két esemény között 
a Spanyol Birodalom elérte legnagyobb 
kiterjedését.

Spanyolország és az Oszmán Biroda lom 
katonai konfliktusa a Mediterráneumban 
lényegében már attól kezdve létezett, hogy  
a spanyol érdekek a 15. században meg-

mutatkoztak Szicíliában és Dél-Itáliában. 
1565-ben a katonai érdekszférák ütközése 
elérte tetőpontját: az oszmánok észak- 
afrikai kalóz szövetségeseik segítségével 
megtámadták Máltát, amelyre válaszul 
II. Fülöp elindította hatalmas hajóhadát,  
a 350 hajóból álló Armadát. A két fél döntő 
összecsapására 1571-ben Lepantónál  
(a mai Görögország mellett) került sor,  
ahol a Don Juan de Austria, vagyis 
II. Fülöp féltestvére irányította spanyol 
hajóhad győzelmet aratott a törökök felett. 

1580-ban II. Fülöp hatalma csúcsán 
állt. A portugál Avis-ház kihalásával a 
trónt a portugál uralkodókkal anyai ágon 
rokonságban lévő spanyol uralkodó fog - 
lalta el. A két országot a következő hat-
van esztendőben, 1640-ig perszonál unió 
kötötte össze, és a Spanyol Királyság 
Portugália mellett megszerezte annak 
kiterjedt gyarmatbirodalmát is. 

A hatalmas birodalom tartófalai azon-
ban az 1580-as esztendőkre elkezdtek 
repedezni. 1588-ban a kortársak hirtelen  
felismerték, hogy a spanyol hegemónia 
sem kikezdhetetlen. Amikor a protestáns 
I. Erzsébet kivégeztette katolikus unoka-
testvérét, a skót Stuart Máriát, II. Fülöp 
úgy gondolta, hogy a politikai érdekeken 
túl immár vallási oka is van az Anglia 
elleni büntetőhadjáratra. Az invázió azon - 
ban csúfos kudarcba torkollott. A „Győz-
hetetlen” Armada 1588-as pusztulásának 
okai egyszerre  voltak a szeszélyes idő-
járás, az angol kalózhajóhad, az egymást 
váltó tervek összhangjának teljes hiánya 

és a spanyol nemesek (grandok) egymás 
közötti hatalmi vetélkedése. [Az Armada 
pusztulásáról a 2020. márciusi számunk-
ban közöltük Lucy Worsley paradigma-
váltó cikkét. – A szerk.]

Amikor az Armada megsemmisülé-
sének híre a spanyol uralkodó palotájába, 
az Escorialba érkezett, a király magán-
titkára, Juan de Idiáquez és Cristobál 
de Moura államtanácsos percekig vitat-
koztak II. Fülöp dolgozószobája előtt, 
hogy ki és mi módon közölje az uralko-
dóval a vereség hírét. Végül beléptek, 
Moura pedig vette a bátorságot, és beje-
lentette a királynak az Armada végét, 
amire II. Fülöp csak ennyit mondott:  
„Az emberek ellen küldtem csatába 
 hajóimat, és nem az elemek ellen.” 

Fülöpnek ezután békét kellett kötnie  
az angolokkal, ami végül 1598-ban követ-
kezett be. De álljunk meg egy szóra a 
spanyol uralkodó döntő pillanatban tanú - 
sított magatartásánál! Ez a viselkedés 
mindenképpen ellentmond annak a kép - 
nek, amit a korábbi történetírás alkotott 
róla: „Mosolytalan” Fülöp, a melan koli-
kus, depresszív, közepes képességű   
ural kodó, akit a kötelességtudat inkább 
megbénított, mintsem inspirált volna. 
Bizonyosan ez a valós kép? II. Fülöp reak-
ciója inkább vall egy megfontolt uralko-
dói személyiségre, mintsem egy, az előbbi 
jelzőkkel illetett királyra. Valószínű, hogy  
az uralkodó igazi jellemét valahol a két  
véglet között találhatjuk: szorgalmas bürok - 
rata király volt, aki számos mentális 
fóbiával küzdött, ugyanakkor képes volt 
józanul átlátni az adott helyzetet, és ennek 
megfelelően reagálni az eseményekre. 12
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A spanyol királyi palota, az Escorial látképe   JOBBRA: A hírhedten spanyolellenes IV. Pál pápa    
A TÚLOLDALON: A sokáig verhetetlennek számító terciók csatarendben az 1600-as nieuporti csatában



21BBC History – 2020. július

(Nyugat-Európával ellentétben a despo-
tizmust viszont tetten érhetjük az orosz 
cár, a török szultán, avagy – egy távoli 
példával élve – a szamuráj-Japán katonai 
diktátora, a sógun hatalmának vizsgá-
latakor.)

Spanyolországban az uralkodói hatalom 
centralizációja mindig is a két legnagyobb 
tartomány, Kasztília és Aragónia eltérő 
politikai sajátosságaiba ütközött. Amíg 
Kasztíliában az uralkodó számos esetben  
érvényesíteni tudta akaratát a rendi gyű-
lés (cortes) felett, addig Aragóniában a 
rendek jogai az uralkodói akarattal szem-
ben továbbra is hathatósnak bizonyultak. 
Spanyolországban tehát a centralizáció 
állandó harcot vívott a regionalizmussal.  
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy  
a reconquista befejezésével a spanyol ural-
kodók örökül kapták a többségében arab 
etnikumú Andalúziát, máris világosan 
láthatjuk, hogy ezek a tényezők továbbra 
is szétszabdalták a csupán nevében egy-
séges Spanyolországot.

Ezzel együtt V. Károly mindent meg-
tett, hogy a spanyol monarchiát erős, 
központosított állammá formálja. Annál 
is inkább, hiszen hasonló uralkodói hata-
lom kiépítésére a decentralizáció alapjain 

Úgy vélem, a spanyol király korlátait leg-
inkább a vallási bigottság adta, nem pedig 
az uralkodói kvalitás egyéb hiányosságai.

II. Fülöpnek egymást követően négy 
felesége is volt, és közülük a negyedik, 
Habsburg Anna szülte meg Spanyol or-
szág számára a trónörököst. III. Fülöp 
azonban semmiben sem hasonlítható 
apjához: a szorgalmas, bürokrata ural - 
kodó alakja II. Fülöppel együtt örökre  
a sírba szállt.

A hatalom és pillérei
A kora újkor a modern központosított  
monarchiák megjelenésének korszaka  
volt. A hatalom centralizációja többnyire 
egyszerre zajlott le Nyugat-Európa leg-
nagyobb királyságaiban, így Spanyol-
országban, Franciaországban és Angliá-
ban. Ezeket a központosított államokat 
„abszolutista monarchiáknak” szokás 
nevezni. Fontos megjegyezni azonban, 
hogy ez a hatalom sohasem volt korlátlan, 
vagyis az elnevezés ebből a szempont - 
ból megtévesztő. Az uralkodó alá betago-
zó dott kormányzati szintek soha nem 
engedték, hogy a király hatalma abszolút 
legyen, és teljesen kizárták, hogy despo-
tikussá, vagyis önkény uralmivá váljon. W
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szerveződő Német-római Császárságban 
esélye sem mutatkozott. Ez a folyamat 
Spanyolországban az úgynevezett tanácsok 
rendszerének (poliszinodiális-rendszer) 
kiépüléséhez vezetett. Ez a sajátos kor-
mányzati felépítés II. Fülöp alatt teljese-
dett ki.

A Spanyol Királyság és birtokainak 
 irányítására legfelső szinten tizenkét 
tanács alakult. Ezek közül hét territoriá- 
 lis, vagyis egy adott földrajzi területhez  
kötött, öt pedig extraterritoriális, vagyis 
inkább adott tevékenységi körhöz kötött 
volt. Territoriális jellegűnek számított  
a Kasztíliai, a Navarrai, a Flandriai, 
az Aragóniai, az Itáliai Tanács, valamint 
az  Indiák Tanácsa és a Portugáliai Tanács. 
Funkcionális jellegű volta a Gazdasági  
Tanács, az Inkvizíció Tanácsa, a Hadita-
nács, a Lovagrendek Tanácsa és az Állam-
tanács. II. Fülöp mindegyik tanács köz-
pontjává Madridot tette (1561). Ennek  
a rendszernek a csúcsán a király állt,  
de a poliszinodiális-rendszer egyszerre 
volt a központi hatalom akaratának végre - 
hajtója, ugyanakkor egyfajta „kormány-
zati fékként” is funkcionált az uralkodói 
akarattal szemben. A 16. század második 
felére kiépült a kora újkori spanyol admi-

Új kor hajnalán
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nevezett juntát. Ez a kormányzati csúcs - 
szerv egy ideig ad hoc módon tanácsko-
zott. 1585-ben azonban Mateo Vazquez 
de Lecca létrehozta az „Éjszakai Junta”-t 
(Junta de Noche), amely onnan kapta 
nevét, hogy tagjai többnyire éjszaka 
folytatták megbeszéléseiket. Tanácsnokai 
a legmagasabb tisztségeket tudhatták 
magukénak a rendszerben.

Birodalmi szinten, a meg-
hódított területeken a spa - 
nyolok alkirályságokat, 
kormányzóságokat, 
avagy katonai főkapi-
tányságokat hoztak  
létre (ez utóbbit csak 
Milánó városában).  
A Habsburgok alatt azon-
ban még hiányzott az egy-
séges gyarmatbirodalmi kon-
cepció (ez csupán a Bourbonok 
uralmával jelenik majd meg), így ezek  
a központok minél messzebb estek föld-
rajzilag Madridtól, annál több önálló-
ságot élveztek a gyakorlatban.

A kora újkor a modern diplomácia 
születésének korszaka is. A Spanyol 
Király ságnak számos európai országban  
volt nagykövetsége. A nagykövetek sze-
mélyükben sérthetetlenek voltak, leveleik 
szigorú védelem alatt álltak, s ez a kivált- 
ság akaratlanul is együtt járt titkos infor-

nisztratív állam, amelyben az uralkodó 
országa és birodalma első számú bürok-
ratájává vált – II. Fülöp egész napját az 
államügyek intézése kötötte le.

Ennek a politikai szerkezetnek a tartós 
alapját az adta, hogy olyan emberek is 
bekerülhettek az államapparátusba, akik 
alacsonyabb származásúak, de tehetsége-
sek voltak. Megjelenik tehát a szakkép - 
zett hivatalnok (retrado), akinek előmene- 
tele teljes mértékben a királytól függ.  
Az uralkodó közvetlen munkatársának  
a királyi titkár számított. A titkár min-
dennapos kapcsolatban állt a monarchiá-
val. Fülöp kiemelkedő titkárai Antonio 
Pérez és Juan de Idiáquez voltak. Ugyan-
akkor a spanyol grandok, feladva számos 
középkori kiváltságukat az uralkodóval 
szemben, a rendszer gerincét képező taná - 
csok legfontosabb vezető tisztségvise- 
lőivé és a rendszer haszonélvezőivé váltak.  
II. Fülöp alatt ilyen személyeknek számí-
tottak Juan de Zúñiga, Antonio Granvela, 
Guzmán de Silva és Bernardino de 
Mendoza.

Ez később ahhoz vezetett, hogy a taná-
csokon belül kialakult egy kör, amelynek 
tagjai a csúcstalálkozókon részt vehet-
tek. Ennek következményeként a király 
bizalmi embere, Diego de Espinosa érsek 
1565-ben a lassú és körülményes tanács-
rendszer helyébe megszervezte az úgy- W
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A spanyol (piros) és a portugál (sárga) fennhatóság alatt álló területek a 16. század végén –  
egy időre egy kézben egyesült a két hatalmas birodalom   LENT: Amerikai ezüstből vert  
nyolcreálos érme   JOBBRA: Az 1563 és 1584 között épült Escorial könyvtára is lenyűgöző  
példája a spanyol aranykor művészetének

mációk továbbításával. A kémkedés  
a 16. századra mesterséggé vált, ami leg-
alább olyan jól jövedelmezett, mint ami-
lyen halálosan veszélyes is volt. II. Fülöp 
korára a spanyol titkosszolgálat profesz- 
szionális szintre emelkedett, ügynökei 
pedig behálózták egész Európát.

Hogyan is nevezhetjük tehát a 16. szá-
zadi Spanyolországot és hatalmas birtok-
rendszerét? Modern, globális értelemben  
véve a spanyoloké volt az első olyan biro-

dalom a történelemben, amelyre 
valóban használhatjuk a 

 világ birodalom kifejezést.  
A Spanyol Királyság birto-
kai a kora újkorban behá-
lózták a már felfedezett 
területek jelentős részét, 
több millió négyzet-
kilométer kiterjedésben. 

A monarchia talán leg - 
tartósabb oszlopa az egy-

ház volt. A spanyol egyház 
helyzete különleges. 1478-ban 

IV. Szixtusz pápa vallási kérdésekben  
olyan széles jogkörrel ruházta fel a 
Katolikus Királyokat, Ferdinándot és  
Izabellát, amelynek köszönhetően Spanyol-
országban egyfajta „államegyház” ala - 
kult ki. Ez a gyakorlatban azt jelentette, 
hogy a spanyol egyház minden téren  
a királyság érdekeit szolgálta, akárcsak 
az egyház bírói szerve, az inkvizíció 
(Suprema, 1483). A spanyol inkvizíció 
extraterritoriális hatalomnak számított, 


	001
	002_History2007_1_B2
	003_History2007_1_Tartalom
	008_History2007_1_Naptar
	012_History2007_1_BigStory
	015_History2007_2_Roviden
	018_History2007_1_Turoczi
	026_History2007_1_Lepanto
	034_History2007_1_Bihari
	038_History2007_1_Molnar
	045_History2007_1_Spirit
	050_History2007_1_Gabona
	055_History2007_2_Bremen
	061_History2007_1_Skot
	065_History2007_1_Elofizetoi
	066_History2007_1_Korea
	072_History2007_1_Nyomor
	080_History2007_1_KV
	081_History2007_1_Konyv
	082_History2007_1_VTajanlo
	083_History2007_1_B3
	084_History2007_1_B4



