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Tomáš Knoz: Karel st. ze Žerotína: Don 
Quijote v labyrintu světa. (Id. Karel Žerotín: 
Don Quijote a világ labirintusában), Praha, Vyše-
hrad, 2008 (Velké postavy českých dějin, 11), 
365 l.

Tomáš Knoz a brnói Masaryk Egyetem Böl-
csészett udományi Kara Történelem Intézetének 
professzora, fő kutatási területe a kora újkori 
cseh és morva történelem. Monográfi ája 2008-
ban jelent meg a Velké postavy českých dějin (A cseh 
történelem nagy alakjai) című reprezentatív soro-
zat darabjaként. A szerző a bevezetést követően 
tizennégy fejezetben mutatja be Karel st. ze Žero-
tína, vagyis id. Karel Žerotín (1564, Brandýs na 
Orlicí – 1633, Přerov) személyiségét, hangsúlyo-
san elkülönítve a Fehérhegy előtt i és utáni idő-
szakot. Az életrajzot „a manierizmus kontextusá-
ba” helyezi, ami nem egészen magától értetődő 
és részleteiben ki sem bontott  metafora a szerző 
részéről, még akkor sem, ha már a kötet címével 
a késő reneszánsz irodalom két alapművének 
univerzumába illeszti hősét. A comeniusi allegó-
ria küzdelmes világában boldogulni kívánó Že-
rotín abban hasonlított  volna szerinte Cervantes 
Don Quijotéjához, hogy egész életében elkerülte 
a szerencse (házasságai nem adták meg a várva 
várt utódot, nem volt sikeres a harcmezőn, a kö-
rülmények megakadályozták, hogy emlékezetes 
fejlesztője legyen örökül kapott  reneszánsz kasté-
lyainak és hogy kora kulturális mecénása le-
gyen), és így az élete végére jócskán átalakult 
cseh örökös tartományokban létezése már csak 
anakronizmusként értékelhető.

A Damnatio et laudatio című első fejezetben 
arra próbál választ adni a szerző, hogy milyen 
megítélés alá esett  Žerotín morvaországi szerepe 
és tevékenysége az utódai, a 17–19. század törté-
netírói részéről. Erre a kérdésre sok szempontból 
nehéz válaszolni. Žerotín protestáns vallása elle-
nére egész életében császárhű nemes maradt, 
még a Megújított  Országos Rendtartás kodifi ká-
lását követően is, amelynek hatására rövid időre 
még hazáját is elhagyni kényszerült. A fehérhe-
gyi csatát követően számos olyan nemesi család 
maradt az örökös tartományként beolvasztott , 
katolikussá átformált Morvaországban, amely-
nek egy vagy több tagja korábban részt vett  a ne-
mesi felkelés megszervezésében. E kompromit-
tált családtagokat a család érdekében hátt érbe 

kellett  szorítani, több esetben teljesen el is tüntet-
ték őket a családfákról. Žerotín megítélése is kér-
déses volt, hiszen hite nem egyezett  a császáré-
val, de a döntő pillanatban II. Ferdinánd mellé 
állt. A jezsuita Jiři Krüger (Grugerius) 1669-ben 
kezdte írni a Žerotín család történetét, felhasz-
nálva Bartoloměj Paprocký z Hlohol Zrcadlo slav-
ného Markrabstvi moravského (A dicső Morva Őrg-
rófság tükre) című művét. Mindkét munka az 
orosz vlagyimíri fejedelemségből származtatt a a 
Žerotín családot. Krüger mint ősrégi, gazdag és 
hatalmas nemesi nemzetséget jellemzi őket. Id. 
Karel Žerotín megkapja a „Carolus Magnus” jel-
zőt, és a szerző nagy hangsúlyt helyez a katolikus 
uralkodó iránti hűségének a hangsúlyozására. 
Ezzel szemben a nem katolikus történetírók elí-
télték a császárhoz való hűsége miatt , és negatí-
van írtak róla. Az elkövetkező korokban a kor-
szak ideológiájától és szemléletétől függött , hogy 
milyen megítélés alá esett  a morva arisztokrata.

A Cesta za vzděláním (Út a műveltséghez) 
című fejezetben a szerző részletesen felvázolja a 
17. század nemesi udvaraiban szokásos gyer-
meknevelést, majd ismerteti a gyermekekről való 
gondoskodásnak a Žerotín családban megszo-
kott  módját. Karel Žerotín családi körben töltött e 
gyermekkorát, házitanítói nagy hangsúlyt fektet-
tek nyelvi és vallási nevelésére. Tanítói nagyrészt 
lutheránus felekezetűek voltak, például Johann 
Crato von Kraff theim, aki teológiát Luthernél és 
Melanchthonnál tanult Witt enbergben. Ezt köve-
tően a dél-morvaországi Ivančice akadémiáján 
folytatt a tanulmányait, ahol jó kapcsolatokat 
ápolt a későbbi opavai fejedelemmel és cseh hely-
tartóval, Karel z Lichtenštejnával. A 16. század-
ban a nemesi családok körében megszokott  volt 
az ifj akat tanulmányútra küldeni (városi vagy 
egyházi iskolákba, egyetemekre és Nyugat-Euró-
pa fontosabb központjaiba). Nem volt ez más-
képp a Žerotín család esetében sem, így az apát, 
id. Jan Žerotínt is elküldték ifj úkorában hasonló 
tanulmányútra, ezért fontosnak tartott a, hogy fi a 
számára is lehetőséget biztosítson ismeretei ki-
szélesítésére. Karel Žerotín tíz évet töltött  távol 
ott honától. Utazásai első fázisában Nyugat-Euró-
pa jelentősebb iskoláiba iratkozott  be, a későbbi-
ekben már nem inskribált, de tudunk arról, hogy 
egyetemi központokban lakott  (Orléans, Heidel-
berg, Leiden), német fejedelmek és az angol ural-
kodó udvarában, az udvari arisztokrácia körei-
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ben mozgott . Nagy hatást gyakorolt rá a genfi  
akadémia, ahol Kálvin János utóda, Theodor 
Béza volt a rektor, akivel a későbbiekben is jó 
kapcsolatot tartott  fenn. Genfi  tartózkodását 
édesapja halála szakított a félbe.

A Na válečném poli (A harcmezőn) című feje-
zetben a szerző a 16. századi nemesi karrierlehe-
tőségeket vázolja fel. A nemesek számára kétféle 
lehetőség kínálkozott : polgári (civil) vagy kato-
nai karrier. Id. Jan Žerotín 1583-ban bekövetke-
zett  halála után két fi a örökölte birtokait, rájuk 
várt a feladat, hogy megszervezzék azok védel-
mét. Karel Žerotín komoly lehetőséget látott  a 
katonai karrierben, ezért 1591-ben katonai egysé-
get verbuvált és hadba lépett  Navarrai Henrik 
oldalán, de tapasztalnia kellett , hogy a francia 
uralkodó számára csak taktikai háborúról van 
szó, ezért Franciaország elhagyását választott a. 
1593-ban hadba lépett  a törökök ellen nagybáty-
ja, Morvaország kapitánya, Fridrich ze Žerotína 
zászlaja alatt . A harcok folyamán közvetlen kap-
csolatba került a későbbi uralkodóval, Habsburg 
II. Mátyással. 1594 májusában II. Rudolf császár 
parancsára elhagyta a harcmezőt, és a morvaor-
szági bíróság tagja lett . Ezzel bejeződött  a katonai 
karrierje, és elkezdődött  a politikai életben való 
térnyerése.

A Hledání kořenů (A gyökerek keresése) című 
fejezet leírja, hogyan illeszkedett  vissza Žerotín 
tízévnyi, egyetemeken töltött  idő után a morva-
országi arisztokrata közösségbe. A 16. században 
a cseh és morva nemesek nagy hangsúlyt helyez-
tek országuk és családjuk múltjának feltérképe-
zésére. A morva nemesek múltt al kapcsolatos el-
képzeléseinek formálódását nagyban meghatá-
rozta Paprocký már említett  műve. A munka há-
romféle reneszánsz nemesi nemzetségi legendát 
vázolt: a cseh vagy morva nemzetség rokonságát 
az antik történelem ismert szereplőjével; a nem-
zetség rokonságát fejedelemmel vagy királlyal; és 
a nemzetség dicső ősét, akit bátor cselekedete mi-
att  az uralkodó nemessé emelt fel. Paprocký Že-
rotín nemzetségét nem Morvaországból, nem is 
Lengyelországból, hanem a középkori kijevi 
Ruszból, a Rurik orosz fejedelmi dinasztiából 
származtatja. Karel Žerotín arra törekedett , hogy 
három generációra visszamenőleg feltérképezze 
őseit. A legaktívabb időszaka 1605 volt, amikor is 
ősei birtokait járta körbe, hogy a fennmaradt ira-
tok alapján feltárja nemzetsége múltját. Útja 

egyik állomása Strážnice volt, ahol megismerke-
dett  a gyermek Jan Amos Komenskývel, aki ké-
sőbb, přerovi tanársága idején bekapcsolódott  a 
Žerotín nemzetség történetének és genealógiájá-
nak felkutatásába.

A Zakládání rodiny (Családalapítás) című feje-
zet részletesen bemutatja, hogy a kora újkorban 
milyen házasságkötési stratégiák jellemezték a 
nemesi közösségeket. Az első helyen az utód-
nemzés és a nemzetségi birtok egyben tartása 
állt, azonban politikai és nemzetközi hatása is 
volt két nemzetség egyesülésének. Id. Karel Že-
rotín első, 1589. évi házasságáról gyakran állítják, 
hogy a morva testvériség radikális lelkészeinek 
hatására kött etett . Első felesége, Barbora Krajířo-
va z Krajku a testvériség egyik jelentősebb nem-
zetségéből származott . A házasság mindössze 
két évig tartott , 1590-ben egy nehéz szülés után 
Barbora elhunyt és hátrahagyta leányát, Bohun-
kát. Második házasságát a magyarországi har-
cokból hazatérve, 1596-ban kötött e, első felesége 
rokonát, Eliška Krajířova z Krajkut vett e felesé-
gül. Ezzel a házassággal teljesültek Žerotín politi-
kai és vallási egységről alkotott  elképzelései. 
1597-ben megszületett  leányuk, Alena, 1599-ben 
pedig a vágyott  fi úörökös, aki azonban születésé-
től gyenge volt és még ugyanezen a télen követt e 
anyját a halálba. Harmadik házastársát az ősi 
cseh Valdštejn (Wallenstein) nemzetségből vá-
lasztott a. 1604-ben kötött  házasságot a nála húsz 
évvel fi atalabb Kateřina Anna z Valdštejnával, 
akivel csak nagyon rövid ideig élt együtt , mert 
felesége 1605 januárjában megbetegedett , és rö-
vid időn belül meghalt. E házassági kapcsolat 
legfőbb jelentősége nem is a házastárs maga volt, 
hanem Kateřina fi vére, Albrecht Wenzel Eusebi-
us von Wallenstein, a későbbi császári generális, 
aki ekkor kötött  Karel Žerotínnal barátságot, 
amely barátság a későbbiekben meghatározta 
mindkett ejük sorsát. Negyedik házasságát hatal-
ma csúcsán, 1614-ben kötött e előző felesége roko-
nával, Kateřina Osovska z Valdštejnával, akinek 
néhai férjével Žerotín hosszú időn keresztül 
szomszédi és baráti viszonyt ápolt. Negyedik fe-
leségével vonult exulációba (önkéntes száműze-
tésbe), majd tért vissza přerovi birtokára. Žerotín 
1633-ban bekövetkezett  halálát követően a felesé-
ge még négy évig élt özvegységben.

A Žerotínské državy (Žerotín-birtokok), a Vr-
chnost a poddaní (Úr és alatt valók), a Dvůr Karla st. 
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ze Žerotína (Id. Karel Žerotín udvara) és a Zámek 
jako otevřená kniha (A kastély mint nyitott  könyv) 
című fejezetekben gazdaságtörténeti szempont-
ból ismerteti Knoz a család 16. századi virágkorát 
– amikor a Žerotín család a leggazdagabb morva-
országi családok közé tartozott  –, majd a Pfalzi 
Frigyes trónra jutásától egészen a 17. század vé-
géig tartó időszakot, amikor a családi birtokok 
egy részét egy távoli oldalági rokon, Baltazar ze 
Žerotína konvertálásával sikerült megmenteni. 
Id. Jan Žerotín 1583-ben bekövetkezett  halálát 
követően két fi a egyenlő arányban örökölte birto-
kait. Jan Diviš örökölte Náměšť nad Oslavout, 
Karel pedig Rosicét és Brandýs nad Orlicít. A 
nagybácsi, Fridrich ze Žerotína 1598. évi halála 
után Jan Diviš Židlochovice uradalmát, Karel pe-
dig Přerovot örökölte. Mindkett en apjuk és nagy-
bátyjuk megkezdett  munkáját folytatt ák, a birto-
kaikon kitermelt érccel, fával és papírral keres-
kedtek. 1616-ban, Jan Diviš hirtelen bekövetke-
zett  halálát követően a családi birtokok egy kéz-
ben összpontosultak. Karel Žerotín megörökölt 
birtokai mellé további birtokokat vásárolt, amit 
jól átgondolt geográfi ai és stratégiai elképzelései 
alapján hajtott  végre. Kezdetben apja politikáját 
folytatt a, megvéve a szomszédos kisebb birtoko-
kat, a későbbiekben a házasságkötéseit állított a 
az elképzelései szolgálatába. Mindennek követ-
kezményeképpen a 17. század első évtizedeiben 
Nyugat-Morvaországban hatalmas Žerotín-bir-
tok jött  létre, ami Brno városától egészen Csehor-
szág határáig terjedt. A kiterjedt nagybirtok lehe-
tővé tett e a termelés specializációját, például a 
rosicei birtokon bortermelés és haltenyésztés 
folyt. A 17. század húszas éveitől kezdve Karel 
Žerotín egyre inkább hátt érbe szorult a társadal-
mi és politikai életben, és egyre nagyobb hang-
súlyt helyezett  meglévő birtokainak védelmére. 
Minden megváltozott  1628-ban, amikor Žerotín 
választás elé került: vagy elhagyja protestáns hi-
tét, vagy eladja birtokait és elhagyja az országot. 
Az ország elhagyása mellett  döntött , azonban si-
került megmentenie és hivatalosan átruháznia 
rokonára két birtokát.

A Knihovna jako duchovní inspirace (Könyvtár 
mint lelki inspiráció) című fejezetben Žerotín 
könyvekhez való viszonyát és Morvaország két 
legnagyobb könyvtárának kialakulását és pusz-
tulását ismerteti a szerző. Karel Žerotín tanulmá-
nyi útjáról hazatérve elhatározta, hogy kastélyai-

ban létrehoz egy tekintélyes könyvtárat. Ezt a 
tervét nagyban elősegített e, hogy 1583–1620 kö-
zött  fi vérével patrónusaivá váltak a Kralice nad 
Oslavoun működő nyomdának, ahol 1596-ra el-
készült a nevezetes teljes Biblia-kiadás. A nyom-
da nagyrészt a cseh testvérek igényeit elégített e 
ki, ezért nagy számban nyomtatott  posztillás-
könyveket, katekizmusokat és egyházi énekeket.

A 17. századra Morvaországban két nagy ne-
mesi könyvtár jött  létre. Az egyik a Žerotín család 
könyvtára volt, a másikat Franz von Dietrichs-
tein Mikulovban (a magyar történelemből is jól 
ismert Nikolsburgban) hozta létre. A fehérhegyi 
csatát követően Dietrichstein könyvtára lett  Mor-
vaország legnagyobb könyvtári gyűjteménye, 
mivel a protestáns nemesség elkobzott  könyveit 
és a nem katolikus intézmények könyveit Mi-
kulovba szállított ák. Karel Žerotín könyvei sér-
tetlenül megmaradtak és tulajdonosuk exuláció-
jával egy időben elhagyták Morvaországot. A 
Dietrichstein által összegyűjtött  könyvek sem 
maradtak Morvaországban. A püspök 1636-ban 
bekövetkezett  halála után tíz évvel, a svéd hadse-
reg morvaországi támadásakor összecsomagol-
ták és elvitt ék őket.

A Právo a politika (Jog és politika) és a Stavov-
ské povstání (Nemesi felkelés) című fejezetekben 
Knoz leírja id. Karel Žerotín politikai szerepvál-
lalását és a nemesi felkelésben játszott  szerepét. 
Amióta 1594-ben II. Rudolf császár parancsára 
hazatért és a morvaországi bíróság tagjává vált, 
különböző tisztségeket viselve aktívan részt vett  
országa törvényeinek formálódásában, és tisztsé-
gei által a politikai életben is egyre befolyásosabb 
szerephez jutott . Morvaországban a legmaga-
sabb tisztség az ország kapitányi tiszte volt, aki 
az uralkodó helyett eseként tevékenykedett  és a 
politikai élet kulcsszereplője volt. 1608-ban id. 
Karel Žerotín lett  Morvaország kapitánya. Meg-
próbált a morva protestáns nemesek és a katoli-
kus uralkodó között  közvetíteni; arra törekedett , 
hogy a meglévő nemesi rendszerben megmarad-
jon a politikai és vallási szabadság. Tisztségéről 
– a katolikus oldal nyomására – 1615 februárjá-
ban mondott  le.

A csehországi nemesi felkelés idején a morva 
nemesség érzékelte a bizonytalan helyzetet, ezért 
hosszú ideig nem kapcsolódtak be, hanem elha-
tárolódtak a felkeléstől. Karel Žerotín úgy véle-
kedett , hogy Morvaország csak összekötő szere-
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pet játszhat Csehország és az uralkodó között . 
1619-ben Morvaországban is a radikálisok kerül-
tek többségbe, a nemesi felkelésben való részvé-
tel elutasítóit házi őrizetbe helyezték, és elkoboz-
ták birtokaikat. Így járt Karel Žerotín is, aki brnói 
palotájában raboskodott  két hétig. II. Ferdinánd 
hadserege előrenyomult és felszabadított a az el-
foglalt területeket, ami lehetővé tett e, hogy Žero-
tín újra előtérbe kerüljön, aki informálta a csá-
szárt a fennálló politikai és katonai helyzetről. 
Žerotínt és Dietrichsteint közelebb hozta egy-
máshoz a közös sors, amelyben osztoztak a házi 
őrizet alatt , és reményük, hogy megerősíthetik 
saját helyzetüket és megoldhatják a kritikus mor-
vaországi helyzetet. Terveiket Matyáš z Thurnu 
seregének bevonulása meghiúsított a, a morva 
nemesek elfogadták uralkodójuknak Pfalzi Fri-
gyest. Žerotínt megint házi őrizetbe vett ék, amíg 
II. Ferdinánd seregei döntő vereséget nem mér-
tek a nemesi felkelésre. Ezt követően Žerotín újra 
előtérbe került: a morva nemesek kérték, hogy 
vegyen részt a császárral való béketárgyaláson és 
próbálja elérni a mérsékeltebb büntetést. A csá-
szár győzelme lehetővé tett e, hogy Karel Žerotín 
visszakapja birtokait és a politikai történések 
centrumába kerüljön. A helyzet alapjaiban válto-
zott  meg, amikor a Megújított  Országos Rendtar-
tást kodifi kálták, ami protestáns vallása miatt  
jogfosztott i helyzetet eredményezett  számára is. 
Csak két birtokát sikerült megmentenie (Brandýs 
nad Orlicít és Přerovot), a többit eladta az udvari 
kancellárnak, mert gyorsan pénzre volt szüksé-
ge. Az uralkodótól engedélyt kapott , hogy Mor-
vaországban maradjon és megtartsa hitét, de 
csak magán istentiszteletek résztvevője lehetett . 
1629-ben inkább az exulációt választott a: felesé-
gével Boroszlóba költözött , ahol már minden elő 
volt készítve érkezésükre. Minthogy azonban 
idegennek és kényelmetlennek érezték a várost 
és visszavágytak hazájukba, 1630-ban visszatér-
tek a távoli rokon, Baltazar ze Žerotína által veze-
tett  přerovi birtokra, ahol id. Karel Žerotín 1633. 
október 9-én hunyt el.

Tomáš Knoz tizennégy fejezeten keresztül 
próbálja bemutatni id. Karel Žerotín személyisé-
gét. A fejezetek különböző szempontból vizsgál-
ják Žerotín korához, vallásához, társadalmi sze-
repéhez, a morvaországi politikai helyzethez és a 
nemesi felkeléshez való hozzáállását. Mindezzel 
megpróbál választ adni arra a kérdésre, hogy ki 

volt valójában Žerotín és mi ösztönözte döntése-
it. Nehéz feladatot vállalt ezzel magára a szerző, 
mert nagyon sok mindent elmond, de sok min-
dent el is kell hallgatnia. A könyv célkitűzése 
nem teszi lehetővé, hogy részletesen kifejtésre 
kerüljön Žerotín több évtizeden át fenntartott  is-
meretsége és levelezése kora befolyásos szemé-
lyeivel, például Justus Lipsiusszal, Jan Amos Ko-
menskýval és Illésházy Istvánnal. A több évig 
Magyarországon a török ellen harcoló Žerotín 
minden bizonnyal jóval több befolyásos magyar 
nemessel és politikussal alakított  ki ismeretséget, 
a hazai szakirodalomban már felbukkant Rimay 
Jánossal való kapcsolata is; mindezekről a cseh 
szerző könyvében semmit sem találunk. A vizs-
gálódás középpontjában a 16–17. századi nemesi 
udvarokban általánosan folytatott  élet áll; a mor-
va nemesség életviszonyai, gazdasági és kulturá-
lis állapotai talán még fontosabbak is a szerző 
számára ugyane vonatkozások Žerotín életében 
való felbukkanásánál. Mindazok a személyek vi-
szont, akik fontos szerepet játszott ak Žerotín jel-
lemfejlődésében és befolyásolták életét, csak uta-
lásszerűen vannak jelen. Ennek ellenére elmond-
ható, hogy Tomaš Knoz monográfi ája hiánypótló 
munka, mivel vizsgálata unikális módon átfogó 
képet ad a 16. és 17. századi morvaországi társa-
dalom változásairól és az ezekhez a változások-
hoz alkalmazkodni tudó emberről.

Papp Ingrid

Szigethi András: A szellem anyajegyei – 
Lermontovtól Ulickajáig. Budapest, Protea Kul-
turális Egyesület, 2017, 160 l. 

Szigethi András jól ismert esztéta, az orosz 
irodalom szakértője, a Pécsi Tudományegyetem 
Szlavisztika tanszékének  vezető oktatója. Jelen 
kötetében az 1995 és 2015 között publikált 
válogatott tanulmányainak csokrát nyújtja át az 
olvasónak részben magyar, részben orosz 
nyelven.

Gondolati vezérfonalát, – amelyben az eg-
zisztencializmus  fi lozófi ája, azon belül a keresz-
tény dogmatika részeként a krisztológia, a pneu-
matológia a domináns elem – kitüntetett  helyen 
Bergyajev szellemi antropológiájából meríti. 
Olyanok ezek az elemzések, mint egy-egy mély-
fúrás a művek szellemtörténeti, kulturális antro-


