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Ha az isTen veLÜnK, KiCsoda eLLenÜnK? 
a HoLLand és maGYar TÖrTéneLemÍrÁs 

az isTeni GondviseLés HaTÁsa szemPonTJÁBóL 
a 17. szÁzad eLeJén*

tut
Kees Teszelszky

a teológia, szó szerint „az isten tudománya”, az egyik jelentése az isteni igazság 
tudománya, ahogyan rejlik az a teremtésben és kiderül az emberi történelem-
ből.1 Philipp melanchton teológus szerint a történelem a kulcsa minden emberi 
tudásnak, különösen a teológiának, ahogyan szólt az székfoglaló előadásán 1581-
ben.2 a történelmi példákkal történő teológiai érvelés nagyon fontos volt a korai 
újkori politikai kultúrában, magyarországon és európában.3 a siralmas magyar 
történelmi eseményeket a teológusok az isteni gondviseléssel magyarázták meg.  
az egyik legismertebb példája a híres-neves Károlyi Gáspár gönci prédikátor 
munkája, amely „Két könyv minden országoknak és királyoknak jó és gonosz 
szerencséjöknek okairól” címmel jelent meg 1563-ban.4 a szerző ebben a könyv-
ben bibliai idézetekkel érvel amellett, hogy a magyarországi romlás és szerencse 
az isteni gondviselésnek az oka. ez a könyv volt a magyar reformáció történe-
lemszemléletének első prózai összefoglalása. Philipp melanchthon wittenbergi 

* a kutatást az oTKa nK 81948 számú pályázata támogatta.
1 Theology. in: Livingstone, e. a. ed.: The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church, ox-

ford university Press, 2006. Oxford Reference Online, oxford university Press, 2012. 01. 18. 
<http://www.oxfordreference.com/views/enTrY.html?subview=main&entry=t95.e5737>

2 Kolb, r.: For All the Saints: Changing Perceptions of Martyrdom and Sainthood in the Lutheran 
Reformation, macon, 1987, 25.

3 Trencsényi Balázs: Patriotism and elect nationhood in early modern Hungarian Political 
discourse. in: Trencsényi Balázs – zászkaliczky márton szerk.: Whose Love of Which Country? 
Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe, 
Leiden – Boston, 2010, 499-500. soll, J.: Publishing the Prince. History Reading and the Birth of 
Political Criticism, ann arbor, 2005, 20-48. 

4 Károlyi Gáspár: Két könyv minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencséjöknek okairól, 
debrecen, 1563. modern kiadásban: Károlyi Gáspár a Gönci prédikátor, szabó andrás szerk., 
Budapest, 1984.   
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teológus gondolkodása alapján írta a szerző ezt a művet.5 az elsődleges célja az 
volt, hogy a magyar olvasót megtérésre, bűnbánatra buzdítsa, elsősorban a veze-
tőket természetesen. szabó andrás szerint a történelem és a történelemszemlélet 
a „teológia szolgálólánya” volt.6 a mai előadásomban röviden szeretném bemu-
tatni, hogy a teológia is a történelem és a történelemszemlélet szolgálólánya volt 
a kora újkorban; és célom azt is bemutatni, hogy hogyan került a magyar és a 
holland történelemírásba a teológia. mi volt ennek a funkciója és milyen hatása 
volt ennek a magyar jelenlétre vonatkozó gondolkodásnak nyugat-európában? 

miért is annyira fontos ez az egész egy teológusnak? Teológia nélkül nem lehet 
megérteni a kora újkori történetszemlélet változásait, de történelem és politika 
nélkül sem lehet érteni, mi is változott a korai újkori teológiai gondolkodásban. 
ennek a következő okai vannak: a teológia nem volt annyira elhatárolt terület, 
mint ma. nem volt annyira éles a határ az összes többi szakterülettel, tudo-
mányterülettel. a teológia az élet középpontjában állt.7 ennek az oka az volt, 
hogy majdnem minden kora újkori politikus vagy történész valaha teológiát is 
tanult, vagy szoros kapcsolatban állt teológusokkal. a híres holland jogtudós 
Hugo Grotius is ezt tanulta, de a magyar politikus révay Péter és a magyar 
humanista Bocatius János is.8 amikor Bocatius németországba ment, Bocskai 
követeként, akkor nemcsak politikai iratokat vitt magával, hanem több teológiai 
műveknél tovább mutató munkákat, hogy meggyőzze a német választófejedel-
meket Bocskai politikai üzenetéről. Justus Lipsius híres politikai idézetgyűjte-
ményének (Politica) egy része bibliai és más teológiai jellegű idézetekből állt.  

5 Kathona Géza: Károlyi Gáspár történelmi világképe, debrecen, 1943, 10. Borzsák istván: 
a magyarországi melanchton-recepció kérdéséhez. in: Irodalomtörténeti Közlemények 1965/4, 
433-466. Kovács endre: melanchton und ungarn. in: Philipp Melanchton, Humanist, Reformer, 
Praeceptor Germaniae, Berlin, 1963, 261-269. melanchton történelmi szemléletéről lásd: maurer, 
W.: Der junge Melanchton, 1. Der Humanist, Göttingen, 1967, 99-128. fraenkel, P.: Testimonia 
Patrum, The Function of the Patristic Argument in the Theology of Philip Melanchton, Genf, 1961, 
52-60, 326-329. 

6 szabó andrás: az ismeretlen Károlyi Gáspár. in: szabó szerk.: Károlyi Gáspár a Gönci prédikátor, 
Budapest, 1984, 198.

7 Lásd: Collingwood, r. G.: The Idea of History, London, 1949, 1970. Burke, P.: The Renaissance 
Sense of the Past, London, 1969. Patrides, C. a.: The Grand Design of God, London, 1972. rivers, 
isabel: Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry, London, 1979. Grafton, a.: 
What was History? The Art of History in Early Modern Europe, Cambridge, 2007. 

8 Hugo Grotiusról, mint teológusról: nellen, H. – rabbie, e. szerk.: Hugo Grotius Theologian. 
Essays in honour of G.H.M. Posthumus Meyjes, (Conference proceedings) Leiden - Boston, 1994. 
strumpf, C.: The Grotian theology of international law: Hugo Grotius and the Moral Foundations 
of International Relations, new York, 2006. révay Péter teológiai tanulmányairól: Bónis György: 
Révay Péter, Budapest, 1981, 7-8. Bocatius Jánosról: Csonka ferenc: vita ioannis Bocatius. in: 
Csonka ferenc szerk.: Iohannes Bocatius. Opera quae exstant omnia. Poetica I., Budapest, 1990, 
10.
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a papoknak és lelkészeknek fontos politikai szerepük volt a kora újkori társada-
lomban, mint például Pázmány Péternek vagy alvinczi Péternek. ezért fontos, 
hogy a régi történelmi műveket teológus szemmel olvassunk. 

Hogyan lehet kutatni a teológiai gondolkodást a kora újkori történetírásban? 
amikor írtam a disszertációmat a magyar korona jelentésváltozásáról és a kora 
újkori nemzeti identitás fejlődéséről, akkor is az isteni gondviselés eszmével 
foglalkoztam a politikai irodalomban. Quetin skinner és a Cambridge-i iskola 
módszereit használtam fel.9 figyelnünk kell a felhasznált eszmékre, a szimbólu-
mokra és az idézett személyekre. milyen eszméket, szimbólumokat használtak 
a szerzők, hogyan változott a jelentésük, kik voltak a szerzők, kiket idéztek és 
kikkel voltak kapcsolatban? ebben a tanulmányomban két példán keresztül sze-
retném bemutatni a témámat. először: a magyar történetírásról fogok beszélni a 
magyar korona kapcsán, másodszor a Bocskai felkelés nyomairól szólok a holland 
történelemírásban. 

negyven évvel a Károlyi Gáspár- féle könyv megjelenése után a magyarországi 
református, evangélikus és katolikus szerzők arról vitáztak 1600 körül, hogy mi 
volt az oka magyarország hanyatlásának és az oszmán hódítások sikerének.10 
a vita lényegében a körül a kérdés körül forgott, hogy melyik hitbéli irány-
zat okozta az ország hanyatló állapotát, és melyik ellen kell felvenni a harcot.  
a katolikusok szerint isten az oszmánokkal büntette a magyarságot, mert az 
evangélikusok elhanyagolták az igaz hitet. a protestánsok azon a véleményen 
voltak, hogy a katolikusok bűnei gerjesztették haragra istent, és az oszmán hor-
dák isten eszközei voltak. szerintük a hit tisztább formájához való visszatérés 
lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy a magyarok megszabaduljanak bűneiktől 
(és az oszmánoktól). ennek a kérdésnek nemcsak vallási, hanem politikai aspek-
tusai is voltak. a vita egyúttal az ország jövőjéről, a magyarság politikai és vallási 
szabadságáról, valamint a királyi hatalom hatósugaráról is folyt.

a legjelentősebb protestáns tanulmánnyal magyari istván evangélikus pré-
dikátor járult hozzá a vitához 1602-ben.11 az oszmán ellenes harcokban sikerrel 
vitézkedő magyari – akinek eszméi vagy közvetlenül megbízójától származtak, 
vagy megbízója ihlette azokat – nádasdy ferenc udvari prédikátoraként műkö-

9 skinner, Q.: Visions of Politics: Regarding Method. I., Cambridge, 2002. major, rafae: The Camb-
ridge school and Leo s.: Texts and Context of american Political science. in: Political Research 
Quarterly 58, 2005, 477-485. Ward, i.: Helping the dead speak: Leo strauss, Quentin skinner 
and the arts of interpretation in Political Thought. in: Polity 41, 2009, 235-255.

10 Teszelszky, Kees: Az ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás, Pannonhal-
ma, 2009, 99.

11  Klaniczay Tibor szerk.: A magyar irodalom története, ii. kötet, Budapest, 1964, 60-62. 
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dött.12 egy évvel később kezdett publikálni a jezsuita Pázmány Péter, akinek első 
vitairata egy magyari könyvére adott válasz volt.13 mindkét szerző kitér művében 
arra a kérdésre, hogy miért dőlt romba magyarország és a magyar nemzet egy 
Corvin mátyás uralkodása alatt megélt virágzó szakasz után, és a felelősséget 
mindketten a másik felekezet vállára helyezik. a kérdés megválaszolása során a 
Bibliából, a klasszikus irodalomból és a magyar történelemből vett analógiákat 
és példabeszédeket használtak érveik alátámasztására. ily módon olyan művek 
jöttek létre, amelyekben a vallásos szimbólumok egy új, politikai jelentést kaptak, 
a politikai témák pedig vallási töltettel voltak ellátva.14

Pázmány az első katolikus szerző, aki a magyar korona jelentését használja fel 
művében érvként saját politikai elképzelései alátámasztására. éppen úgy, mint 
magyari, fejtegetésében ő is a magyar történelmet elemzi teológus szemmel. 
a katolikus vallás, valamint a magyar nemzet és a magyar Királyság közötti 
eltéphetetlen kapcsolatot antonio Bonfinitől kölcsönzött képekkel és témákkal 
illusztrálja.15 Pázmány kijelenti, hogy a pápa egy csodás eseményt követően aján-
dékozta szent istván királynak a koronát, és így lett „orzagunknac Coronaia.”16 
a koronahagyomány tehát igazolja a katolikus vallás fontos szerepét az ország-
ban Pázmány szerint. 

de a koronajelentés nem maradt változatlan és nemcsak kizárólag katolikus. 
Berger illés magyar királyi történész jelentetett meg 1608-ban egy röpiratot a 
következő címmel: „a fölséges istennek Jubileumi csokor a hatalmas és boldog 
magyar Királyság szent Koronájának eredetéről, bolyongásáról és visszaállí-
tásáról továbbá vegyes koszorú magyarország új királyának boldog és méltó 
megkoronázására.”17 Berger a szöveggel legitimálja az egyezményt a protestáns 
magyar rendek és a király között 1608-ban. a rendi nemzetről és a koronáról 
szóló szövegre igazán lehet úgy tekinteni mint a magyari-Pázmány vitának a 

12 makkai László: magyari és műve. in: magyari istván: Az országokban való sok romlásoknak 
okairól, Katona Tamás szerk., Bp., 1979, 187-206.

13 Pázmány Péter: Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt köny-
vére, nagyszombat, 1603. Bp., ²2000, Hargittay emil szerk. Pázmányról lásd: Klaniczay 1964, 
120-137. Hargittay istván – varga Ágnes: a hitvitáktól a gyakorlati politikáig (Pázmány Péter 
politikai pályájának alakulása). in: varjas Béla szerk.: Irodalom és ideológia a 16–17. században, 
Bp., 1987, 316. magyari egy nádasdy ferencről írott gyászbeszédben adott választ Pázmánynak, 
lásd: Kecskeméti Gábor: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Bp., 1998, 146-148.

14 Teszelszky 2009, 99.
15 Bonfini, a.: Rerum Ungaricarum decades, Basel, 1543. magyar fordítás: Bonfini, antonio: 

a magyar történelmi tizedei, Kulcsár Péter ford., Bp., 1995.
16 Pázmány 2000, 421.
17 Berger, e.: d.o.m. Jubilaeus de origine, errore et restitutione S. Coronae Hungariae Regni fortiss. ac 

felicissi. Praeterea corolla mixta adfaelicissimam ac meritiss: coronationem novi regis Hungariae 
pijßimè status. s.l., 1608. magyar fordítás: Berger illés: Jubileumi csokor. in: Teszelszky: 2009, 
327-345.
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folytatására. Berger 1603 óta királyi történész, de teológiát tanult Heidelbergben. 
eredetileg lutheránus volt, de lehetséges, hogy katolikus lett később.18 

Gondolatmenetének lényege ebben a műben a „változatlanságában változó” 
korona megszemélyesítése: a korona olyan tárgy, mely egy istentől és embertől 
ráruházott jelentés és ennek a jelentésnek a változása révén hatással van a rendi 
nemzet és a haza sorsára.19 ebben az elias Berger magyar királyi történetíró által 
alkotott fikcióban a korona a magyar történelem isten által szentesített törvé-
nyeit, rendjét és lényegét – röviden a magyar rendi nemzet és a haza valóságos 
természetét – személyesíti meg. a korona „személyiségének” lényege az istentől 
kapott erő és szentség, valamint az embertől származó tisztelet. ezt a tulajdon-
ságot Berger a szent korona isteni mivoltának vagy hitének (numen vagy religio 
sacrae coronae) nevezte. mivel a korona Berger elképzelésében ebből a szent 
jelentésből kifolyólag a rendi nemzet és a haza valóságos természetét jeleníti 
meg, a közösség pedig hódolattal veszi körül a koronát. Berger szerint a rendi 
nemzet a valóságban saját magát tiszteli a korona által. ebből az következik, hogy 
a koronának ezt a szent jelentését úgy tekinthetjük, mint a kora újkori magyar 
rendi nemzet önazonosságának egyik legfontosabb elemét. egy teológiai vitából 
lett egy politikai teória, ami egyfajta nemzeti vallásnak lett az alapja.

a legtekintélyesebb érv Berger teológiai elképzeléseinek eredetisége mellett a 
korona-téma 1608. évi részletesebb kidolgozása. ennek lényege az, hogy isten a 
magyar korona révén befolyásolja a haza, a rendi nemzet és a Habsburg dinasz-
tia történelmét. Berger már korábban, 1600-ban is felvetett egy ehhez hasonló 
gondolatot, amikor arról írt, hogy mit jelképez a magyar dupla kereszt. a kereszt 
jele által isten a koronamű szerint is befolyásolja az emberiség – és kiváltképpen 
magyarország és a Habsburg Birodalom többi része – történelmét. Berger gon-
dolkodásának alakulása, korának politikai körülményei, valamint a szerzőnek e 
kiemelkedő esemény alkalmából kapott különleges feladata szolgálhat magya-
rázatul arra, hogy miért nyert ilyen eredeti formát korona-teóriája.

a mű fő gondolata mindjárt az első mondatban megfogalmazódik, amelyben 
Berger kapcsolatba hozza egymással a koronát és a gondviselést. Kijelenti: mátyás 
azáltal, hogy visszahozta a szent koronát a megbékéltetett magyarországra, és 
véget vetett a korona hányattatásainak, a „védő istenséget” vagy „védszellemet” 

18 Bergerről: Podhraczky József: Berger illés magyar történetíró. in: Tudománytár Értekezések XII., 
Buda, 1843, 351-366. frankl vilmos: Berger illés magyar királyi historiographus. in: Századok 
1873/6, 373-390. Holl Béla: Ferenczffy Lőrinc. Egy könyvkiadó a XVII. században, Bp., 1980, 149-
170. Kulcsár Péter: Berger illés történeti művei. in: Magyar Könyvszemle 1994/110, 245-259. 
szörényi László: Berger illés eposza a szent Keresztről és a magyar történelem. in: rozsondai 
marianne szerk.: Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére, Bp., 2002, 298. szörényi László: 
Hunok és jezsuiták, Bp., 1993, 15-24. Teszelszky: 2009, 93-95.

19 Teszelszky: 2009, 191-192.
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(tutelare numen) hozta vissza az országba.20 a korona Berger szemében a végső 
elismerést jelenti mátyás számára magyarország sikeréért és boldogulásáért való 
törekvéseiben. mátyás erényeit a koronával hozza kapcsolatba, és kijelenti, hogy 
isten ezek miatt az erények miatt már eleve mátyásnak rendelte a koronát isteni 
ajándékul. ezután részletesen ír a mátyással szembeni kritikáról, azt azonban 
leszögezi, hogy mátyás sorsát – érdemeiből kifolyólag – isten irányította és ha-
tározza meg.21 az elnyert királyi korona ennek megfelelően az uralkodó istentől 
kiérdemelt jutalma. Berger ezután kifejezi reményét, hogy mátyás jóságosan 
részt fog venni a „magyar szent korona ünnepségén,” ami alatt a koronázást érti 
a szerző.22 

Berger művét a korona jelentése és külső megjelenése közötti összefüggés 
részletes kifejtésével folytatja. először is kijelenti, hogy a korona szent (sancta) és 
angyali (angelica), mivel a hit felvételének kezdetén az égből küldték, és angyalok 
hozták azt a földre.23 Berger ennek a szentségnek az alapján személyesíti meg 
a koronát. a korona szent ereje gondoskodott arról, hogy istván király keresz-
ténnyé tudja tenni a magyarokat. ezt a katolikus hittel való kapcsolatot a koro-
naékszer küllemének bemutatásával támasztja alá. szerinte más szerzők azért 
nevezik azt „apostolinak”, mert a korona titkon a hit szimbólumát rejti magában 
azáltal, hogy a tizenkét apostol állította azt össze.24 ezzel a koronán lévő képekre 
utal, és azt állítja, hogy az apostolok képe a koronán égi kezektől származik.  
az apostolok növelik a megkoronázott király szeretetét az apostoli tanítás és 
a katolikus egyház iránt.  Berger ezzel a korona küllemét használja fel, hogy a 
katolikus egyház mellett érveljen. ez a részlet Berger művében – tudomásunk 
szerint – ugyancsak első alkalom, amikor a koronán lévő apostol-ábrázolásokról 
szó esik.

a királyi történész összekapcsolja a korona ismert történetét az ország sorsá-
val a teológiai gondolkodásában. Állítása szerint a korona évszázadokon keresz-
tül való fennmaradása, és az a tény, hogy a korona számos alkalommal hazatért 
már, az isteni gondviselés jele arra vonatkozóan, hogy a gondviselés az országot 
is meg fogja oltalmazni.25 majd a szerző saját munkamódszeréről ad összefog-
lalást, amikor azt írja, hogy az ország sorsát a korona történelmi hányattatásai 
alapján fogja áttekinteni.  ezt követően érkezik művének sarkalatos gondola-
tához: „valahányszor ugyanis ez az isteni és fenséges tárgy az emberi végzet 

20 Berger: i. m., a2r.
21 uo. a2v.
22 uo. a3r.
23 uo.
24 uo. a3r-v.
25 uo.
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rendeléséből, veszedelemben forgott, mindannyiszor a sors fordulataitól érintett 
magyarország is súlyos csapásokat szenvedett el.”26  

Berger 1608-as röpirata hozott változást a korona és a kora újkori magyar ren-
di nemzet közötti kapcsolatról való gondolkodásban. azáltal, hogy a 17. század 
folyamán a koronának ez a jelentése – melyet többek között a lutheránus révay 
Péter fejlesztett tovább az 1613-ban megjelent könyvében– elterjedt a magyar 
rendi nemzetben, Berger a teológiai elemekkel dúsított koronahagyomány je-
lentős megújítójának tekinthető.27 az udvari történészt ezért úgy könyvelhetjük 
el, mint a 17. századi magyar rendi nemzeti önazonosság egyik legfontosabb 
toposzának kitalálóját.

egy másik példája ennek a gondolkodásnak az, hogyan írták le a holland tör-
ténészek a Bocskai felkelést (1604-1606). a Bocskai felkelés fontos esemény volt 
az európai politikában, mert ez volt az első Habsburg-ellenes harc Közép-euró-
pában.28 egy hasonló felkelés zajlott le németalföldön.29 mégis a magyarországi 
és erdélyi események nem vonzottak sok figyelmet Hollandiában: az eseményről 
csak egy németből fordított újságban lehet olvasni pár mondatot. a holland tör-
ténész és teológus everard van reyd említi a magyarokat egy röpiratban, amit a 
spanyol-holland béketárgyalások ellen írt 1605-ben.30 van reyd szerint az auszt-
riai Habsburg király úgy elnyomja a magyar népet, mint a spanyol Habsburg 
uralkodó a hollandot. a kevés holland érdeklődés magyarország iránt meglepő 
dolog, hiszen a kálvinista ellenállás által inspirált felkelést a holland követ Pieter 
van Brederode támogatta.31 

mégis, a Bocskai felkelés politikai üzenete nagy hatással volt a magyarországi 
és erdélyi kép fejlődésére Hollandiában. a változás csak Bocskai halála (1607) 

26 uo.
27 révay Péter: De Sacrae Coronae Regni Hungariae Ortu, Virtute, Victoria, Fortuna, annos ultra 

dC Clarissimae Brevis Commentarius Petri de rewa Comitis Comitatus de Turocz. augusburg, 
1613. Lásd még: Teszelszky: 2009, 215-286.

28 Teszelszky: 2009, 106-107. Teszelszky: magyar misszió, európai politika. Bocatius János dip-
lomáciai tevékenységei. in: Horn ildikó - G. etényi nóra szerk.: Színlelés és propaganda a kora 
újkori magyar politikában, 143-165. Teszelszky: Üzenet az utazótáskából. Kora újkori diplomáciai 
kapcsolatok németalföld és magyarország között a Bocskai-felkelés alatt. in: Horn ildikó - G. 
etényi nóra szerk.: Portré és imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban, Bp., 
2008, 127-147.

29 a hasonlóságról, lásd: Koenigsberger, Helmut G.: epilogue: Central and Western europe. in: 
evans, r. J. W. –Trevor, v. T. eds.: Crown, Church and Estates, London, 1991, 280-288.

30 s. n.: Warachtlich verhael vande oorloghen ende gheschiedenissen zoo in Polen als in Hungarijen 
ende te Venegien in italien... alles over gheschreven uut Norenberch den 15 augusti na den nieuwen 
stijl,  rotterdam 1606.

31 Teszelszky, K.: Pieter Cornelisz. Brederode (ca. 1558-1637). informatiemakelaar in Centraal-
europa. in: Touber, J. - Couperus, s. szerk.: Onterecht Onbekende Nederlanders, Hilversum, 2010, 
23.
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után indult meg, amikor már vége volt a felkelésnek. ennek a változásnak az oka 
a holland történész, emanuel van meteren (1535-1612) munkasága volt. van 
meteren, a híres kartográfus abraham ortelius unokaöccse, teológiát tanult, 
mégis kereskedő lett az apja után és átköltözött Londonba. nem volt jó kereske-
dő, mert inkább a történelemmel foglalkozott.32 szabadidejében írt egy vastag 
holland nyelvű könyvet, amiben részletesen leírta németalföld történelmét.33 
a könyv az egyik legfontosabb kora újkori könyv a Holland Köztársaság alapítá-
sáról. ez lett a legbefolyásosabb történelemkönyv a holland felkelésről a spanyol 
hatalom ellen. 

van meteren nemcsak a holland eseményekről ír. Úgy, mint elias Berger vagy 
révay Péter magyarországon, beveszi az aktuális európai eseményeket a német-
alföldi történelem leírásába. ennek is erős politikai üzenete volt. a kálvinista van 
meteren az isteni gondviselés hatása szempontból leírja a holland történelmet. 
Történelmi párhuzamokat dolgozott ki németalföld és más országok között, így 
tudta beletenni a holland történelmet és jelent egy szélesebb, világméretű keret-
be. első látásra, a holland háborús esemény egy németalföldi polgárháborúnak 
vagy egy jogtalan felkelésnek tűnt a legitim király ellen. van meterennek sikerült 
összekapcsolnia a holland felkelést más fontos eseményekkel a 16. században: a 
reformáció, a protestáns ellenállás a katolikus hatalommal szemben és a világ-
raszóló harc a Habsburg zsarnokság ellen. a saját szavaival: „németalföld lett a 
színpada a világ összes véres tragédiáinak.”34 van meteren a világtörténelmet egy 
folyamatos harcra redukálja a jó és a rossz között, aminek Hollandia a központi 
csatatere. az egyik oldalon áll az isten, a holland nemzet és a protestáns világ, 
a másik oldalon a pápa, a Habsburg dinasztia, a spanyol nép és az összes többi 
katolikus nemzet. nem meglepő tehát, hogy a Bocskai felkelés is helyet kapott 
van meteren holland történelemkönyvének második, 1608-as kiadásban.

van meteren nemcsak leírja pontosan, hogy hogyan történt a Bocskai fel-
kelés, hanem részletesen meg is magyarázza az ideológiai háttérét is. szerin-
te a holland és a magyar felkelés párhuzamos események, mert ezek részei a 

32 van meterenről, lásd: mulier, H. e.o.G. - G.a.C. van der Lem szerk.: Repertorium van 
geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800, den Haag, 1990, 284-286. Brummel, L.: Twee 
ballingen's lands tijdens onze opstand tegen Spanje: Hugo Blotius (1534-1608). Emanuel van Meteren 
(1535-1612), den Haag, 1972. verduyn, W.: Emanuel van Meteren: bijdrage tot de kennis van zijn 
leven, zijn tijd en het ontstaan van zijn geschiedwerk, den Haag, 1926. nincs modern életrajz vagy 
tanulmány az életéről vagy munkásságáról.

33 meteren, e. van: Commentarien ofte Memorien van-den Nederlandtschen staet, handel, 
oorloghen ende geschiedenissen van onsen tyden, etc. : Mede vervattende eenige haerder ghebueren 
handelinghen. / Beschreven door emanvel van meteren. ende by hem voor de tweede ende leste 
reyse over-sien, verbetert en de vermeerdert. oock soo verre ghebrocht totten af-standt van 
wapenen ende vrede, in 't jaer 1608. [amszterdam] 1608. 

34 van meteren1608 „voor-reden aenden Leser” 3r.
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gondviselés tervének.35 a gondviselés eszme összeköti a holland történelmet 
a magyarok sorsával. ezért a fejezet, amiben Bocskairól szó esik, a következő 
bibliaidézettel kezdődik: nobiscum deus, quis contra nos? (Ha az isten velünk, 
kicsoda ellenünk?) róm. 8:31.36 sok hasonlóságot látott a holland és a magyar 
események között, ezért is ejtett a holland-magyar rokonságról is egy pár szót. 
van meteren egy új mítoszt hozott létre. magyarország és Hollandia közös sor-
sát hangsúlyozza, amikor a Bocskai felkelést tárgyalja, felhasználva az elképzelt 
közös etnikai és nyelvészeti gyökereket. részletesen ír a kassai lakókról, akik 
fellázadtak a Habsburg uralkodó ellen, és szászoknak hívja őket.37 van meteren 
szerint ezek a kassai szászok a kelet-németalföldi szászföldről vándoroltak egy 
évszázaddal ezelőtt, de még mindig beszélnek hollandul. Így a rebellis magyarok 
valóban hollandok, akik Hollandiából származnak. van meteren szerint a hol-
landok vándoroltak egykor magyarországra. egy hasonló toposzt lehet találni a 
holland történetekben amerikáról is: az indiánok, akik annyira bátran harcolnak 
a spanyolok ellen, valóban holland származásúak.38 sőt, még a holland kereske-
dők ezt is mondták az indiánoknak. más indonéz népekkel is elhitették, hogy 
holland származásúak. ezzel az érvvel legitimálták a hollandok a hódításokat 
spanyol területen, nyugaton és a portugál területeken, keleten is. egy hasonló 
toposz a holland irodalomban arról szól, hogy a hollandok jobban szenvedtek a 
spanyoloktól, mint más nép (például a magyarok) az oszmánoktól, de a holland 
harc sikeresebb volt, mivel Hollandia gazdagabb lett, ezért a hollandok az isten 
által kiválasztott nép. Így a holland szerep nagyobb és dicsőségesebb lett az eu-
rópai történelemben és egy világméretű vagy kozmikus perspektívából is lehet 
tekinteni. a magyarországi és erdélyi kép van meteren munkájában nagyob-
bította a holland tekintélyt európában és legitimálta a németalföldi felkelést a 
jogos Habsburg uralkodó ellen. 

sok hasonlóságot látott van meteren a holland és a magyarországi felkelés 
között is. van meteren számára Bocskai a „Haza atyja” volt, úgy, mint a holland 
fejedelem orániai vilmos.39 Ő egy vallásszabadságért folytatott harcnak látta 
a Bocskai-felkelést. ezzel az érvvel is legitimálták a hollandok a felkelésüket. a 
holland szerző szerint a magyarországi lázadásban három téma szerepelt: 1. az 
elégedetlenség a külföldi uralkodóval, 2. a kiváltságok védése, 3. a lelkiismereti 
szabadság.40 Ő részletesen leírja és összefoglalja ezeket a pontokat „kiáltvány 

35 uo. 101-102.
36 uo. 100.
37 uo.
38 schmidt, B.: Innocence Abroad: the Dutch Imagination and the Representation of the New World, 

C. 1570-1670, (dissertation) ann arbor, 1994, 10-34.
39 van meteren 1608, 101r-v.
40 uo. 
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a magyarországi és erdélyi rendeknek,” amit több nyelvre lefordítottak. Tar-
talma szerinte „nagyon hasonlít a holland zavargásokra.” az a szöveg, amit itt 
említ van meteren, nem más lehet, mint a híres Querelae, excusationes cum 
protestatione regni Hungariae praesertim partium superiorum coram deo et 
toto orbe Christiano (1605) vagy a szerencsi kiáltvány.41 

van meteren tudatosan írt a magyarokról oly módon, mint egy magyaror-
szágon és erdélyben élő bátor –részben- holland származású nemzetről, ame-
lyik a lelkiismereti szabadságért harcol és védi a kiváltságait egy külföldi Habs-
burg zsarnok ellen. amikor a holland történelemkönyve megjelent 1608-ban, 
a holland országgyűlés már intenzíven tárgyalt a spanyolokkal a békekötésről.  
ii. rudolf is közvetített a hollandok és a spanyolok között. 1609-ben békét is 
kötöttek. van meteren a béketárgyalások ellen volt, mint a holland követ Pieter 
van Brederode és a már említett van reyd is.42 a holland hatóságok nem örültek, 
hogy valamilyen szerző negatívan ír a Habsburg zsarnokságról Hollandiában 
vagy magyarországon, ezért betiltották a béketárgyalások vagy Habsburgok 
elleni röpiratokat. ez lehet az egyik oka annak, hogy titokban jelent meg van 
meteren könyve amszterdamban. a magyarországi és erdélyi kép csupán érv-
ként szolgált egy belső politikai vitában németalföldön, de ennek az érvnek nem 
örültek a holland hatóságok.

az 1613-as Hieronymus ortelius által írt krónika magyarországról szóló 
tartalma és üzenete hasonlít van meteren munkájára.43 1619-ben megjelent 
egy holland nyelvű fordítás a lelkész Petrus neandertől Hieronymus ortelius.44 
a fordító szerint az isten akaratát lehet megismerni, ha az ember a magyarorszá-
gi történelmet tanulmányozza. neander úgy mutatja be a magyar történelmet, 
mint egy uralkodói párhuzamot orániai móric herceggel. szerinte egy herceg-
nek meg kell védeni az országot és az egyházat az ördögtől, ahogy a magyar 
fejedelmek is teszik magyarországon.45 Ha jól értettük neander szavait, akkor 

41 s. n.: Quaerelae, excusationes cum protestatione regni Hungariae praesertim partium 
superiorum coram deo et toto orbe Christiano. in: Károlyi Árpád szerk.: Magyar országgyűlési 
emlékek, Bp., 1899, Xi. 169-184.

42 van reyd és Brederode írtak egy-egy röpiratot a béketárgyalások ellen, amiben megmagyaráz-
ták, hogy miért vannak a tárgyalások az isten akarata ellen. reyd, e.: Trouhertighe vermaninghe 
aen het vereenichde Nederlandt, om niet te luysteren na eenige ghestroyde ende versierde vreed-
articulen. s. L., 1605. Brederode, P.: Repraesentatio pacis generalis inter orbis Christiani reges 
principes et status, pontificum et sedis Romanae sollicitudine procuratae. s. L., 1608.

43 ortelius, H.: Appendix partis quartae Chronologiae Ungaricae, Das ist: Warhafftige/Aussführliche/
Historische Beschreibung: Durch Hieronymum Ortelium, neurnberg, 1613. 

44 ortelius, H.: De chronycke van Hungarien ofte arachtige beschryvinghe van alle de vreeslicke 
oorloghen, ende veltslagen tusschen de Turcken ende christen princen. neander, Petrus ford., amsz-
terdam, 1619.

45 ortelius, H.: De chronycke van Hungarien. i.m. fol. ij.
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móric hercegnek követnie kell Bocskai és Bethlen példáját, mert ez az isten 
tervében van. 

a magyarországi kép egy bizonyos alakot, funkciót és jelentést kapott, hogy 
támogassa és legitimálhassa a holland külpolitikai stratégiát vagy éppen belpo-
litikai célokat szolgáljon, esetünkben, hogy folytatni kell a háborút a spanyolok 
ellen. 

emanuel van meteren (1535-1612) albumbeírása aegidius antonisz anselmusnak, 
1598.10.27. KB, Hága.
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a két példából kiderül, hogy az isteni gondviselés, ami eredetileg egy teológiai 
eszme volt, a koronaeszmével együtt a magyar nemzeti identitás egyik alapja lett. 
a másik példa pedig azt támasztja alá, hogy az isteni gondviselés eszméje és a 
Bocskai felkelés miatt a magyarok határozottan jelen lettek a holland történet-
írásban. Lehetséges, hogy emiatt a magyar jelenlét miatt is támogatták annyira 
a hollandok a szegény magyar diákokat; mert ez volt az isten tervében...




