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A Bárány Attila és Pusztai Gábor szerkesztésé-
ben megjelent Diplomata írók – író diplomaták 
című konferenciakötet 2018-ban jelent meg 
a Memoria Hungariae sorozat hatodik kö-
teteként. A kiadvány a 2017. október 20-án 
megrendezett Diplomata írók – író diplomaták 
című tudományos nemzetközi konferencia 
egyes előadásait összefoglaló gyűjteménye.  
A tudományos tanácskozás az MTA-DE Len-
dület „Magyarország a középkori Európában” 
kutatócsoportjának és a Debreceni Egyetem 
Néderlandisztika Tanszékének közös szervezé-
sében valósult meg az MTA Debreceni Terü-
leti Bizottságának székházában. Az eseményen 
a Debreceni Egyetem számos oktatója és ku-
tatója adott elő, valamint Dr. Liesbeth Dolk, 
a Springer Társaság elnöke, aki nem mellesleg 
a konferencia témájának ötletgazdája is volt. 
A konferencia fő célja olyan személyek be-
mutatása volt, akik – ahogyan a kötet címe 
is mutatja – politikai tevékenységük mellett 
valamiféle autobiográfiát hagytak hátra, vagy 
épp fordítva, írói tevékenységük mellett diplo-
máciai szolgálatot is teljesítettek.

A szervezők az időintervallum tekinteté-
ben igen tágra szabták a határt: a 15. századtól, 
Hieronymus Balbustól kezdve a 19. században 
élt Teleki Lászlón át egészen a 20. században 
Magyarországon szolgálatot teljesítő C. A. 
Macartney-ig olvashatunk tanulmányokat a 
kötetben. A tanulmányok sorrendisége kro-
nologikus, ezen belül Bozzay Réka William 
Temple-ről szóló írásának és Pusztai Gábor Jel-
ky Andrással foglalkozó tanulmányának egy-
más mellé helyezése tudatos szerkesztői dön-
tésnek tűnik, amennyiben figyelembe vesszük, 
hogy mind Bozzay, mind Pusztai tanulmányá-
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nak tágabb kontextusát a holland-magyar kapcsolatok kutatása képezi. A kötet da-
rabjai viszont nemcsak időben, hanem a földrajzi térben is távol eső határok között 
mozognak, ami nem csoda, hiszen diplomatákról lévén szó olyan személyek képezik 
a tanulmányok tárgyát, akik a világ számos részén tevékenykedtek.

Bárány Attila a kötet első tanulmányában (Egy humanista diplomata a 16. század 
eleji Magyarországon: Hieronymus Balbi) Hieronymus Balbi velencei humanista töb-
bek között magyarországi diplomáciai pályafutását és irodalmi hagyatékát mutatja 
be. A tanulmány figyelemre méltó részletességgel mutatja be Balbi misszióit.

A DE Néderlandisztika Tanszékének „Holland-magyar kapcsolatok” kutatócso-
portja által már évekkel ezelőtt elkezdődött kutatások, melyekhez a témában eddig 
öt magyar nyelvű kötet megjelenése köthető, sorába illeszkedik a recenzeált kötet 
következő két tanulmánya. Bozzay Réka a Hollandiában diplomáciai szolgálatot tel-
jesítő William Temple Observations upon the United Provinces of the Netherlands című 
művét veti össze a kora újkorban Hollandiáról író magyar peregrinusok hátrahagyott 
feljegyzéseivel. Részletgazdagon és logikusan mutatja be a magyar szerzők leírásaiban 
és a Temple Observations-jében megfigyelhető hasonlóságokat és a különbségeket. 
Az összehasonlítás alapját egyértelműen Temple szövege képezi, melynek fejezeteit 
és az abból nyert tematikus csomópontokat (pl. vallás, társadalom, földrajzi adott-
ságok stb.) veszi alapul, és ezekből kiindulva tesz elemző megállapításokat a peregri-
nusok feljegyzéseiről. Bozzay tanulmányában azt a végkövetkeztetést vonja le, hogy 
az elsődleges különbség Temple és a magyar peregrinusok Hollandiára vonatkozó 
értelmezései között főleg abban nyilvánul meg, hogy az előbbi az idegenben a tör-
ténéseknek nemcsak a kifejtett hatásait vette górcső alá, hanem azoknak az okait 
is részletekbe menően megvilágította. Emellett sikerült neki „személyes élményeit 
magasabb szintre emelnie, amikor individuális megfigyeléseiből általános érvényű 
következtetéseket tudott levonni” (47.) – szemben a magyar beszámolókkal. Ebben 
rejlik Temple különlegessége.

Pusztai Gábor tanulmányának tárgya a 18. században élt Jelky András, akinek 
utazásait nem egy korabeli, német nyelvű kiadás mutatja be. A holland vonatkozá-
sú japán festményeket és fametszeteket illusztrációként felmutató tanulmány ezúttal 
egyetlen egy életeseményre, Jelky Japánban töltött állítólagos diplomáciai szolgálatára 
koncentrál. Ez a szolgálat nem véletlenül „állítólagos”, ugyanis – így Pusztai előfel-
tevése – Jelky élettörténetét át- és átszövik a fikcionális elemek, így Japánba vezető 
diplomáciai útját is. A tanulmány szerzője feltevését a japán-holland kapcsolatok 17-
18. századi történelmi-diplomáciai hátterének feltárásával igazolja.

A kötet soron következő írás tárgyának Pete László a „vad grófot”, Teleki Sándort 
tette meg, aki – mint kiderült – nemcsak a hadellátás és diplomácia terén jeleske-
dett, hanem írói tevékenysége révén is nagy népszerűségre tett szert. A diplomata 
több műfajban is kipróbálta magát: írt riportokat, novellákat, de színdarabokat is, 
igazán maradandót viszont az a történelmi memoárok terén alkotott, „amelyekben 
kora politikai, kulturális és katonai nagyjairól valóságos arcképcsarnokot hagyott az 
utókorra” (81.). Teleki László viszont se jó író nem volt, se sikeres diplomata, jóllehet 
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a politikához szükséges tehetséggel és képességekkel igenis rendelkezett, csak megfe-
lelően kamatoztatni nem tudta azokat – hangsúlyozza Teleki László, a szabadságharc 
diplomatája című tanulmányában Miru György. 

Bánó Jenő, mexikói főkonzullá lett kivándorló diplomáciai küldetéséről Ven-
kovits Balázs ír tanulmányában. A diplomata író számos, az utazási irodalomhoz 
sorolható írásában osztotta meg a magyar olvasókkal a Mexikóban szerzett élményeit 
és tapasztalatait. Venkovits a Bánó-féle feljegyzéseket más Mexikóról szóló beszámo-
lókkal is összevetette. Ennek az összehasonlításnak az eredményeként az olvasó szeme 
előtt is egyértelművé válik, hogy a Bánó által festett Mexikó-kép igen problémás 
és nem kevés fenntartással kezelendő – Bánót írói folyamatában ugyanis nagyban 
befolyásolta a Díaz-kormánynak való megfelelés vágya saját karrierjének előrelendí-
tésének érdekében.

A tanulmánykötet első és utolsó két tanulmánya egyfajta keretet ad a kötetnek 
abban az értelemben, hogy olyan külföldi személyeket mutatnak be, akik Magyaror-
szágon teljesítették diplomáciai szolgálatukat. Mathey Éva tanulmányában Nicholas 
Roosevelt amerikai követ magyarországi tartózkodásáról ír. Ebből kiderül, hogy az 
1931 és 1933 között hazánkban tartózkodó Roosevelt igen erősen kritizálja az akkori 
magyar viszonyokat. A szerző szerint A Front Row Seat című visszaemlékezése érdekes 
és megfelelő szakmai igénnyel megírt történelmi forrás lehet mindazoknak, akik be-
pillantást szeretnének nyerni az említett korszak Magyarországán uralkodó politikai 
és társadalmi viszonyaiba.

A 20. század Magyarországán szintén diplomáciai feladatokat ellátó C. A. 
Macartney áll a kötet utolsó, Barta Róbert által írt tanulmányának középpontjában. 
Pontosabban szólva a diplomata Magyarország-témájú írásai, monográfiái, cikkei, 
tanulmányai, melyek száma meghaladja a nyolcvan tételt – hívja fel az olvasó figyel-
mét Barta a nem kis írói teljesítményre. A tanulmány részletesen mutatja be Ma-
cartney szövegeit, és egyértelműen kiemeli a diplomata Magyarország, a magyarok 
iránti érzelmi kötődését, melyet a politikain túl az országgal szembeni tudományos 
kíváncsisága is megalapozott, s melynek Macartney több ízben is hangot adott, úgy 
írásban, mint rádióban. Ily módon avanzsált a Foreign Office-nál dolgozó Macartney 
„magyarbarát lobbistává”.

Összegzésként elmondható, hogy a kötet tudatosan egymás mellé rendezett da-
rabjai tökéletesen kielégítik a cím keltette olvasói elvárásokat. A térben és időben 
szerteágazó életrajzok ellenére egyértelműen kirajzolódik az a tudományos profil, 
mely a kötet alapját képezi. A tanulmányok nemcsak rendkívül informatívak, de 
– ami a magyar és más nemzetek közötti kapcsolatok kutatását illeti – hiánypótló 
munkák is egyben.


