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Ceremonia de încoronare a reginei 
Ana a început încă de dimineaţă, de 
la ora şase, în catedrala sf. Martin din 
Bratislava. Demnitarii germani şi maghiari 
ce luau parte la alai se adunau în cetate, 
garda regală şi armata au dus coroana şi 
însemnele acesteia la biserica Sfântul 
Martin. Jurnalul păstrătorului coroanei, 
Péter Révay, a surprins cu exactitate 
detaliile festivităţii de încoronare a 
reginei Anna1. Ceremonia s-a desfăşurat 
sub oblăduirea arhiepiscopului de 

Esztergom. Principesa Anna, purtând pe cap coroana casei ei regale, a fost condusă 
în faţa altarului, unde palatinul György Thurzó a luat de pe altar Sfânta Coroană şi i-
a înmânat-o arhiepiscopului primat. Acesta a atins umărul reginei cu coroana, după 
care a încredinţat-o din nou palatinului Thurzó, care a depus-o iarăşi pe altar. După 
aceasta, primatul a aşezat sceptrul în mâna dreaptă a reginei, iar în cea stângă globul 
regal şi între timp au început să răsune primele acorduri ale Te Deum-ului. 

Asemeni ceremoniei din anul 1616, peste alţi douăzeci şi doi de ani a avut 
loc şi încoronarea ca regină a Ungariei a Mariei Anna, infanta Spaniei, iar ceva 
mai târziu şi cea a Mariei Eleonora, la 6 iunie 1655, doar că primaţii şi palatinii 
aveau – evident – un alt nume2. Însă în anul 1681, au survenit din nou importante 
schimbări. La data de 9 noiembrie, arhiducesa de Rhin, Eleonora Magdalena 
Theresia, a fost încoronată ca regină a Ungariei la Sopron de către arhiepiscopul 
primat şi palatinul Pál Esterházy, care i-au aşezat împreună coroana pe umeri. De 
acum înainte s-a întâmplat la fel şi în cazul încoronărilor regale. În mod diferit de 
prevederile din Pontificale Romanum, arhiepiscopul primat nu îndeplinea actul 
încoronării împreună cu ceilalţi episcopi, ci doar alături de palatin. 

Reprezentarea palatinală în Ungaria habsburgică 
în secolul al XVII-lea

Éva S. Lauter

Dr. Éva S. Lauter
Directorul Institutului Balassi, Budapesta. 
Absolventa secţiei Istorie- limba rusă şi 
a Facultăţii de Drept de la Universitatea 
ELTE. Preocupările sale se raliază în jurul 
studiilor despre formele reprezentaţiilor 
nobiliare şi a ecologiei istorice în epoca 
premodernă în Ungaria Superioară. 
Editorul lucrării „Pálffy Pál nádor 
levelei 1644-1653/ Corespondenţa lui Pál 
Pálffy”, Régi Magyar Történelmi Források 
I. Budapest, 1989.

1  Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története [Istoria încoronărilor regale 
maghiare], Bp., 1987, pp. 141-143. 

2  Loc. cit., p. 148.
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Schimbarea sesizată – deşi mai puţin semnificativă –, prin care palatinul 
maghiar a fost ridicat pe cel mai înalt loc al puterii, cu ocazia festivităţii de 
încoronare a reginei Anna de la Biserica Sfântului Martin la un rang similar cu cel al 
arhiepiscopului primat a avut o importanţă deosebită sub aspectul reprezentărilor. 
Nobilimea maghiară, a cărei putere politică a crescut după 1608, a consolidat 
poziţia de palatin prin prevederi legale. Schimbarea survenită în relaţiile de putere 
politică şi-a făcut simţită prezenţa şi în evoluţia centenară a ceremoniilor de 
încoronare. Simbolul acestor câtorva transformări era evident pentru generaţiile 
epocii. Regii Ungariei au ocupat această poziţie datorită voinţei şi susţinerii stărilor. 
Au fost aleşi de către Dietă, care reprezenta naţiunea, apoi, prin intermediul unui 
demnitar cu rangul cel mai înalt din cadrul stărilor, palatinul, le-au fost înmânate 
acele însemne care simbolizau puterea regală. 

În ce măsură se petrecea în mod conştient această încercarea de instaurare a 
reprezentării palatinale maghiare? Putem sau nu putem vorbi de o reprezentare 
palatinală? 

În concepţia epocii moderne timpurii, noţiunea reprezentării este foarte vastă. 
Dincolo de persoana regelui, ea cuprinde şi alţi deţinători ai puterii. Membrii suitei 
regale beneficiează de ea în aceeaşi măsură precum conducătorii politici ai ţării. 
Reprezentarea se făcea simţită nu doar prin spectacolul ceremoniei, ci şi în ceea ce 
priveşte evenimentele, formalismul şi universul material al vieţii de la curte. 

Curtea regală maghiară din secolul al XVI-lea, marcată de momentul Mohács, 
s-a transfomat datorită unor evenimente istorice. Centralizarea regalităţii s-a 
destrămat, iar în locul acesteia au apărut noi centre de putere. Curtea regală a 
Ungariei integrată în Imperiul Habsburgic s-a reorganizat la Viena, sau din când 
în când – cu ocazia unor încoronări sau Diete – funcţiona în mod incomplet la 
Bratislava. Cu toate că nu putea ţine locul vechii curţi, prelua totuşi multe din 
tradiţiile acesteia. La Viena, curtea regală maghiară a avut strânse legături cu o 
altfel de manifestare a guvernării, care avea tradiţii diferite şi era condusă după 
alte metode.

În Ardeal, principatul a încercat organizarea unei curţi princiare care să 
îndeplinească sarcinile regatului maghiar independendent pierdut. Această curte 
însă, datorită situaţiei specifice din Transilvania, nu putea acoperi decât în parte 
noile cerinţe. Pe lângă toate acestea, pe teritoriul Ungariei regale, nobilii feudali, 
în frunte cu palatinul, considerându-se reprezentanţi ai Regatului trunchiat, au 
început să-şi dezvolte propria reşedinţă ca centru statal reprezentativ. 

Evident, acest lucru nu presupunea că palatinii, după ce au fost aleşi, vor 
parcurge în ceea ce priveşte reprezentarea o nouă eră, cu totul distinctă. Deşi existau 
exemple în ceea ce priveşte o atât de vizibilă intensificare a reprezentării puterii 
la curtea palatinului Ferenc Wesselényi şi a Mariei Széchy din Murány, totuşi nu 
acest lucru dă măsura tendinţei generale de organizare a unei curţi. Dezvoltarea 
rapidă a centrului de la Murány avea motive istorice, deoarece însăşi cetatea a 
ajuns în posesia familiei doar cu câţiva ani înainte de alegerea lui Wesselényi ca 
palatin3.

3  Asupra acestei probleme, mai nou vezi: R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Murányi Vénusz 
[Misteriosul Venus din Murány], Bp., 1987.
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În această epocă, în toată Europa se observă apariţia unor reşedinţe aristocratice, 
înălţarea castelelor şi a sediilor diverselor familii în conformitate cu spiritul vremii 
şi cu regulile reprezentării4. De pe la 1640, Viena începe o conştientă dezvoltare 
a reprezentării de curte. Nu putea rămâne în urmă faţă de Paris. În consonanţă 
cu provocările epocii moderne timpurii, redefinirea puterii regale, precum şi 
dezvoltarea unei administraţii de curte a statului modern, se petrecea în paralel 
cu o conştientă transformare a reprezentării, cu atracţia pentru fast şi eticheta 
încremenită în reguli. Iar aristocraţia de curte se angaja în slujba acestor noi 
idealuri. Principii şi consilierii de taină încercau să imite luxul curţii imperiale 
prin aranjamentele şi transformările din palatele lor urbane şi castelele de la ţară. 

Cu toate că existau mari deosebiri între palatele vieneze şi casele din Bratislava, 
între castelele din Cehia şi cele din imperiu, precum şi reşedinţele maghiare de la 
ţară, intenţia şi dorinţa pentru calitate erau aceleaşi. Această nevoie se concretiza 
prin conservarea culturii maghiare de curte de dinainte şi instaurarea celor care 
acum erau conforme normelor generale. Iar similitudinile se explică prin normele 
de valori ale vremii, moda cu caracter uniformizator, dar mai cu seamă prin cerinţele 
unui anumit statut social, deoarece reprezentarea era forma de manifestare al celui 
mai înalt strat social conducător: aristocraţia. În Ungaria regală, curţile aristocraţiei 
îndeplineau aceleaşi funcţii şi urmau aceleaşi tendinţe, reprezentarea maghiară a 
aristocraţiei încadrându-se perfect în orientarea europeană generală. 

Curtea a devenit astfel un simbol: cel al afirmării şi păstrării rangului, 
deopotrivă indispensabile, şi a cărui dobândire constituia şi obiectivul celor ce 
ajungeau dintr-o poziţie socială inferioară pe un palier politic şi adminitrativ de 
reprezentare. 

În cadrul elitei sociale şi politice se contura acel nucleu din care orişicine 
putea deveni palatin. Membri elitei se caracterizau printr-o pregătire conştientă, 
potivită cu aşteptările şi normele sociale. Ei şi-au creat reşedinţa lor aristocratică, 
care găzduia apoi - după alegere - centrul naţional. Aşadar, în ceea ce priveşte 
guvernarea ţării, nu s-a format un centru funcţional într-un loc permanent. Acesta 
era reprezentat de curtea aristocrată a palatinului în funcţie, mutându-se de la 
Kismarton la Murány, în funcţie de cine purta acest rang. În aceste condiţii, 
palatinii, atunci când acceptau respectiva funcţie politică, erau pregătiţi pentru a 
primi la curtea lor şi reprezentarea administrativă. 

La ce fel de influenţe erau expuse curţile maghiare aristocratice şi ce efecte 
aveau acestea asupra lor? Care sunt diferenţele între curţile aristocraţiei şi curtea 
palatinală şi reprezentarea palatinală în cazul în care cineva din aceste cercuri era 
ales palatin? Problemele respective ne vin în ajutor şi în ceea ce priveşte conturarea 
răspunsurilor date la întrebările referitoare la reprezentarea palatinală.

4  Problema curţilor şi a culturii lor se reflectă în epoca noastră printr-o literatură 
internaţională vastă. Fondatorul este Norbert Elias: A civilizáció folyamata [Procesul 
civilizaţiei], Bp., 1988. Mai nou, Robert Muchembled: Culture populaire et culture des 
élites dans la France modern (XV-XVIII siécles), Paris, 1978. O imagine detailată asupra 
problemei este redată de Gábor Klaniczay: A történeti antropológia tárgya, módszerei 
és első eredményei In. Történeti Antropológia – tanulmánykötet, ed. Tamás Hofer, Bp., 
1984. 
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1. Influenţa mediului cultural asupra curţilor aristocratice

În secolul al XV-lea şi prima parte a veacului următor au ajuns, treptat, şi în 
Ungaria acele influenţe culturale, mai cu seamă renascentiste din Italia, care au 
pus bazele dezvoltării vieţii de curte europene din epocă5. La începutul secolului al 
XVII-lea, curtea Habsburgilor din Viena şi centrul din Praga a lui Rudolf II au avut 
o importantă influenţă6. Aristocraţii maghiari, prin funcţiile lor la curte, făceau 
parte din suita regală, aşa încât participau la acele ceremoniii imperiale la care îşi 
făceau apariţia Ferdinand al II-lea, apoi al III-lea. În octombrie 1622, deschiderea 
adunării imperiale din Regensburg a fost prezidată de Ferdinand al II-lea. La 1 
octombrie, Pál Pálffy a primit o invitaţie pentru a face parte din suita lui Ferdinand, 
care întrunea nobilimea şi aristocraţia ţării. Pálffy a comunicat mareşalului curţii 
numărul călăreţilor şi felul personalului care urma să-l însoţească7. Pe temeiul 
acestor informaţii se pregătea la Viena lista de protocol în ceea ce priveşte 
prezentarea şi ceremonia. 

În anul 1636, Ferdinand al III-lea a fost însoţit la Regensburg, pentru 
desemnarea şi încoronarea imperială, de o numeroasă delegaţie maghiară. Ádám 
Batthyány, conducătorul suprem al ţinutului de dincolo de Dunăre, mare postelnic 
regal, vistier imperial şi regal, a ţinut un jurnal despre această călătorie, descriind 
totodată şi încoronarea8. La alegerea impăratului au mai fost prezenţi cancelarul 
György Lippay9 şi Pál Pálffy, mare vistier, mare paharnic şi consilier regal10. De 
asemenea, a mai asistat contele László Csáky, vistiernic şi consilier regal, care a 
venit cu 500 de ostaşi călare în ţinută de ceremonie11, ca reprezentant al familiei 
Csáky. Palatinul maghiar, Miklós Esterházy, a fost reprezentat de fiul său, István, 
împreună cu suita lui István Rohonczy, canonicul din Esztergom12. Împreună cu 
ei şi-au mai făcut simţită prezenţa la eveniment numeroşi alţi nobili maghiari şi 
militari de ranguri diferite.

5  Vezi: Magyar reneszánsz udvari kultúra [Cultură maghiară renascentistă de curte], ed. 
Ágnes R. Várkonyi, Bp., 1987.

6  Vezi: RE. J.W. Evans, Rudolf II. And his World. A Study in Intellectual History Oxford, 
1973.

7  Jedlicska Pál, Eredeti részletek a gróf Pálffy család okmánytárához 1401-1653 [Fragmente 
originale din colecţia de documente a familiei contelui Pálffy, 1401-1653], Bp., 1910, p. 
37.

8  Jurnalul a fost publicat de: László Szilasi, Vitéz-e vagy ájtatos?, In. Peregrinacio 
Hungarorum 3, Szeged, 1989. O critică a ediţiei: Gábor Várkonyi BUKSZ, Bp., 1991, 
Tavasz, p. 116-118.

9  OL P 1314 Batthyány lt. No. 35241. Pál Pálffy către Ádám Batthyány, la 2 decembrie 
1636, Viena: „În ceea ce priveşte drumul la Ratisbona, eu sunt de asemenea gata de 
plecare, iar cancelarul a plecat deja, doar cu două ceasuri în urmă...”

10  Jedlicska, Bp. 1910, p. 174-175. Către István la 2 decembrie 1636, Viena, şi 22 decembrie 
1636, Regensburg: „Toţi principii electivi au ales astăzi, fără nici o problemă, pe regele 
nostru împărat. Nu pot descrie ce frumos şi somptuos a decurs ceremonia. Încoronarea 
ar trebui să aibe loc în 29, luna aceasta”. 

11  Farkas Deák, Egy magyar főúr a XVII. században. Gr. Csáky István életrajza [Un aristocrat 
maghiar în secolul al XVII-lea. Biografia contelui István Csáky], Bp., 1883, p. 127. 

12  OL E 168 doc. István Aszalai s. 2, a. 1; Scrisorile lui István Rohonczy către István Aszalai 
între 12 august-26 noiembrie 1636. 
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La începutul lui iunie 1653, consilierul şi majordomul regal, Ferenc Nádasdy, 
s-a întâlnit cu tânărul Pál Esterházy la Viena. După câteva zile de pregătiri au plecat 
la Regensburg la încoronarea ca împărat al Germaniei şi Austriei a lui Ferdinand 
al IV-lea. În legătură cu această călătorie, Esterházy a ţinut un jurnal13. În cadrul 
ceremoniilor de la Regensburg, cei doi nobili maghiari au fost investiţi în mod 
solemn cu titlul de cavaleri14. 

Demnitarii maghiari au fost prezenţi în suita principilor nu doar cu ocazia 
desemnărilor şi încoronărilor imperiale germano-romane, ci au luat parte şi la viaţa 
de curte de la Viena. La baluri, spectacole de teatru şi vânătorile din împrejurimile 
Vienei ei se aflau de asemenea în suita regală. La mijlocul lui februarie 1638, s-a 
organizat un carnaval mascat la curte, „după cum este obiceiul la curtea Măriei 
Sale, ca la sfârşitul zilelor lunii februarie să se veselească, iar toţi cei cu funcţie 
trebuie să se îmbrace după ce fel de bilet vor primi...”. Ádám Batthyány a notat în 
jurnalul său costumul de carnaval al soţiei sale şi al contelui Zsigmond Forgách; 
solul spaniol la Viena, Donde de Onate, era îmbrăcat ca un soldat, asemenea soţiei 
lui Batthyány..., Zsigmond Forgách era „altertaicser”, împreună cu fiica lui Franz 
Christoph Khevenhiller, consilier de taină şi majordom al reginei15. 

Menţinerea curţii regale maghiare şi după Mohács era una din problemele de 
maxim interes atât ale Vienei, cât şi ale stărilor din Ungaria. Viena şi aparatul de 
stat al Habsburgilor a realizat un cadru de integrare socială prin instituţia de curte, 
încercând astfel strângerea aristocraţiei imperiului într-o grupare corporatistă 
de elită, însărcinată cu conducerea ţării. Pentru aristocraţia maghiară, existenţa 
curţii şi a demnităţilor ei echivala cu demonstrarea menţinerii statului maghiar. 
Iar funcţiile de la curte înlesneau intrarea în elita politică, condiţionau acordarea 
unor însărcinări politice şi administrative16. Aşadar, prezenţa la curte presupunea 
relaţii extinse şi o largă recunoaştere. Înaintea diverselor numiri în administraţie, 
printre posibilii „candidaţi” se numărau şi aveau mai mari şanse îndeosebi acele 
persoane care se bucurau de un anume renume şi ale căror capacităţi erau deja 
probate şi cunoscute de cei ce făceau propunerile. 

În partea regiunii de est a ţării, nucleul de orientare italiană şi poloneză a 
principilor transilvăneni a încercat preluarea rolului curţii regale maghiare de 
sine stătătoare17. Ardealul, începând cu perioada războiului de treizeci de ani, a 

13  Jurnalul (Itinerarium in Germaniam, 1653) a fost descoperit de Ildikó Horn în fondul 
familiei Esterházy de la Arhivele Naţionale, în anul 1988. Publicarea jurnalului este în 
curs. Mai vezi: Ildikó Horn, Esterházy Pál. Itinerarium in Germaniam, 1653, Sic. itur ad 
astra, Bp., 1989/2-3, p. 21-49. 

14  Ildikó Horn, Esterházy Pál. Itinerarium in Germaniam, 1653, Sic. itur ad astra, Bp., 
1989/2-3, p. 21-49. 

15  Editat de Szilasi, Szeged, 1989, p. 45.
16  Despre rolul demităţilor curte, pentru a înţelege maniera de guvernare în secolul al 

XV-lea, vezi: Erik Fügedi, A XV. századi magyar arisztokrácia mobilitása [Mobilitatea 
aristocraţiei maghiare din secolul al XV-lea] în Történeti Statisztikai Füzetek, Bp., 1967, 
cap. II. 

17  Vezi: Tibor Klaniczay, Udvar és társadalom szembenállása Közép-Európában. Az erdélyi 
udvar a XVI. Század végén [Confruntarea dintre curte şi societate în Europa Centrală. 
Curtea ardeleană la finele secolului al XVI-lea], în Klaniczay T., Pallas magyar ivadékai, 
Bp., 1985.
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devenit un factor de putere decisiv în Europa secolului al XVII-lea. Prezenţa lui pe 
câmpul de luptă european a conferit o recunoaştere internaţională a statutului său 
de principat. Ardealul lui Gabriel Bethlen, mai apoi şi al familiei Rákoczi, conform 
tradiţiilor de dinainte, a considerat că garanţia intereselor sale se regăseşte în 
sistemul federal încheiat cu statele protestante din Europa, iar în anul 1648, şi-a 
ocupat locul binemeritat la masa de negocieri a puterilor europene.

Principatul Transilvaniei şi-a înnodat un fir al relaţiilor sale internaţionale 
prin spaţiul Ungariei regale. Ţara era traversată de soli străini, veşti şi scrisori erau 
trimise mai departe pe teritoriul Principatului. Curtea din Viena menţinea relaţiile 
oficiale cu Ardealul prin demnitarii maghiari de rang înalt. Arhiepiscopul Péter 
Pázmány, mai apoi succesorul lui, György Lippay, au mijlocit între Viena şi principii 
Transilvaniei, iar palatinul Pál Pálffy şi György Rákoczi II se informau reciproc cu 
diverse ocazii18. Principii Transilvaniei aveau posesiuni importante în Ungaria de 
Nord, iar nobilimea din aceste comitate lua parte la viaţa de curtea de la Alba Iulia, 
aşadar cunoşteau cultura princiară a acesteia. Demnitarii din rândul aristocraţiei 
maghiare, prin emisarii lor sau personal, erau de asemenea prezenţi în Ardeal. În 
anul 1643, la nunta princiară, Ferenc Wesselényi, ca sol al palatinului maghiar, 
a stat la o masă comună cu principele, György Rákoczi II şi solii arhiepiscopului 
de Esztergom, ai ducelui din Kurlandia, ai căpitanului şi voievodului Cracoviei, 
ai voievozilor Moldovei şi Ţării Româneşti19. În 19 septembrie 1649, Borbála 
Batthyány relatează în epistola către palatinul Pálffy despre vizita ei la familia 
princiară20. Iar în anul 1651, Pál Pálffy s-a întâlnit personal cu Rákoczi.

Nu trebuie uitate nici efectele prezenţei în Europa a Imperiului Otoman. De-a 
lungul unui veac şi jumătate, asupritorii otomani au însemnat pentru Ungaria nu 
doar o permanentă stare de veghe, campanii militare şi confruntări locale în urma 
luptelor forţate de apărare, ci şi o influenţă reciprocă a celor două regiuni economice 
şi culturale atât de diferite. În secolul al XVII-lea relaţiile dintre demnitarii de la 
Buda, aflat pe mâna turcilor, şi cei din tabăra maghiară erau permanente21, iar la 

18  Katalin Péter, A magyar romlásnak századában [În veacul nimicirii maghiare], Bp., 1975, 
precum şi Éva S. Lautner, Pálffy Pál nádor levelei elé [Ca prefaţă la epistolele lui Pál 
Pálffy], în RMTF I, 1989, p. 21-25.

19  Despre eveniment dă informaţii în jurnalul său Jerzy Ballaban, solul regelui Poloniei, 
Ulaslo IV. Originalul acestui jurnal este păstrat în Cracovia, în Arhiva Academiei de 
Ştiinţe a Poloniei, Secţia de manuscrise. Sursa a fost publicată în limba maghiară de 
Tamás Várkonyi: Régi Magyar Történelmi források II. [Vechi izvoare istorice maghiare II], 
Bp., 1990.

20  Pál Pálffy către Borbála Batthyány, 3 octombrie 1649, Bajmócz, In Pálffy Pál nádor levelei 
1644-1653. Régi Magyar Történelmi Források (RMTF) I., Bp., 1989, p. 104-105, editat de 
Éva S. Lautner. 

21  Sándor Szilágyi, Illésházy István török levelezése 1607-1609 [Corespondenţa otomană a lui 
István Illésházy], TT, 1879, pp. 63-95; Lajos Fekete, Türkische Schriften aus dem Archive des 
Palatins Nikolaus Esterházy, 1606-1654, Bp., 1932, Pálffy István újvári kapitány levelezése 
[Corespondenţa lui István Pálffy, căpitan din Cetatea Nouă], 1642; Mustar váci janicsár 
basa Pálffy Istvánhoz [Mustar paşa, ienicerul de la Vác către István Pálffy], Visegrád, 1643, 
márc. 5; Hanil, esztergomi bég Pálffy Istvánhoz [Hanil beg de la Esztergom către István 
Pálffy], Jedlicska, Bp., 1910, 2364, 367, 1652, júl. 25; Buda Murad pasa Pálffy Pál nádorhoz 
[Murad paşa de la Buda către palatinul Pál Pálffy], RMTF, I., Bp., pp. 164-166. 
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Poartă, ca participanţi la solii, îşi făceau prezenţa şi aristocraţii maghiari. În 1606, 
printre solii trimişi la sultan cu documentul tratatului de pace de la Zsitvatorok 
s-a aflat şi János Rimay, iar conducătorul soliei însărcinate cu tratativele era István 
Illésházy, devenit mai apoi palatin22. András Izdenczy, ca om de încredere al 
palatinului, a jucat un rol decisiv în pregătirea diplomatică a păcii de la Szőny23. În 
primăvara anului 1643 noul rezident german de la Poartă, Alexander Greiffenclaut, 
a fost condus la Constantinopol de către György Szelepcsényi24.

Principele Transilvaniei întreţinea soli şi personal permanent la Poartă25. 
Rapoartele trimise de aceştia acasă conţin descrierea diverselor recepţii şi activităţi 
diplomatice de la Constantinopol, prezentând viaţa şi obiceiurilor otomane, dintre 
care o serie de informaţii ajungeau în Ungaria regală prin filierele dispersate ale 
corespondenţelor particulare. Universul cultural al turcilor, atracţia pentru exoticul 
Orient îndepărtat, curiozitatea şi dorinţa de-a învăţa înlesneau adoptarea unor 
elemente de cultură diferite. În bucătăriile curţilor aristocratice, preparatele culinare 
erau realizate cu mirodenii necunoscute până atunci, la amenajarea reşedinţelor, 
alături de carpete au apărut covoarele persane şi cele turceşti, iar îmbrăcămintea 
şi ornamentarea lor a căpătat de asemenea note orientale, nemaivorbind de efectul 
cultului pentru flori, care a revoluţionat arta grădinăritului.

Totodată, orizontul impresiilor aristocraţiei maghiare în ceea ce priveşte 
reprezentarea se lărgea mereu cu ocazia nenumăratelor călătorii şi misiuni în 
stăinătate. În prima parte a veacului, multe familii de aristocraţi îşi trimiteau 
copiii la colegii din străinătate, tot mai mulţi învăţau la universităţile din Italia. 
Călătoriile şi peregrinările academice, precum şi misiunile oficiale constituiau un 
excelent prilej pentru a cunoaşte o nouă şi diferită viaţă de curte. 

În 1597, tânărul György Thurzó, după ce a participat la o nuntă de mai multe 
zile din Croaţia, unde a fost invitat, a poposit împreună cu nuntaşii la Triest. De 
acolo au plecat la Veneţia, pentru a vedea înscăunarea soţiei dogelui, Morosina 
Grimaldi26. În vara anului 1644, palatinul Miklós Esterházy l-a trimis pe Csáky 
László la curtea regală polonă. Scopul „acţiunii-Csáky” era de-a obţine acordul 
regelui pentru o recrutare militară în Polonia. Oştile angajate astfel ar fi trebuit 
să întărească cavaleria uşoară în lupta împotriva ardelenilor care înaintau prin 
Ungaria de Nord. Acţiunea diplomatică a eşuat datorită unor motive care nu aveau 
nimic de-a face cu solii, însă contele Csáky şi alaiul său au petrecut mai multe 
săptămâni la curtea polonă, îmbogăţind astfel experienţa culturală a elitei politice 
maghiare cu importante cunoştinţe27.

22  Vezi: Arnold Ipolyi, Rimay János államiratai és levelezése [Documentele de stat şi 
corespondeţa lui János Rimay], Bp., 1887, precum şi Ferenc Salamon, Két magyar 
diplomata a XVII. századból [Doi diplomaţi maghiari din secolul al XVII-lea], Bp., 1884.

23  Béla Majláth, Az 1642-ik évi szőnyi békekötés története [Istoria Tratatului de Pace de la 
Szőny din anul 1642], Bp., 1885, pp. 29-52. 

24  Despre numirea solului István Hajnal, Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka 
[Dieta nereuşită din anul 1642], Bp., 1930, pp. 362-363.

25  Vencel Biró, Erdély követei a portán [Solii Ardealului la Poartă], Kolozsvár, 1921.
26  Romanin, S., Storia documentata di Venezia, Venezia, 1853, IV, pp. 421-423. Citează: 

Magda Jászai, Velence és Magyarország [Veneţia şi Ungaria], Budapest, 1990, pp. 263-265. 
27  Despre solia lui Csáky vezi: Pálffy Pál Batthyány Ádámhoz [Pál Pálffy către Ádám 

Batthyány], 14 iul 1644, Stomfa RMTF I, 1989, 40; István Hiller, Csáky István lengyel 
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Cu exact un an în urmă, László Hosszutóthy plecase în solie la curtea polonă. 
La 7 iunie a trimis următorul raport arhiepiscopului Lippay, cerând transmiterea 
acestuia la Viena. „Din 27 mai am ajuns aici, la Varşovia, iar lucrurile ce mi-au 
fost încredinţate le-am prezentat după cum am putut de bine la Majestatea Sa 
Regele şi la Senatorii care se află acum în jurul său...”28. De asemenea, ca trimişi 
ai palatinului Pál Pálffy au fost András Keczer şi Újfalussy László în anul 1650 la 
Veneţia29. În drumul lor au petrecut un timp şi în curtea unor nobili din Croaţia. 

În iarna 1647-1648, Ferdinand IV era urmat de un alai numeros şi distins în 
Spania. Ar fi dorit să rezolve greutăţile succesorale cauzate de boala gravă a regelui 
spaniol prin prezentarea tânărului Ferdinand. Despre membrii maghiari ai suitei 
ştim încă puţine lucruri până acum, doar numele contelui László Rákoczi fiind 
cunoscut, care a rămas la curtea de la Madrid până în martie 164830.

Toate acestea sunt doar evenimente extrase din marile procese istorice. Rolul 
lor este de-a arăta că reprezentarea în ceea ce priveşte nobilimea maghiară a avut 
la bază surse de experienţe din domeniile cele mai largi şi s-a realizat prin contacte 
cu cele mai diferite tipuri de curţi şi culturi. Teritoriile ţării dominate de trei puteri 
şi care se legau de regiuni economice, sociale şi culturale diferite au creat un teren 
anevoios al reprezentării la curţile nobilimii maghiare, care dorea să facă faţă 
schimbărilor din epocă şi cerinţelor generale ale vremii. 

2. Curţile şi reprezentarea palatinală

Palatinii acestui veac au beneficiat de un rol protocolar nou, de care nu 
dispuneau predecesorii lor, nu doar într-un mod direct, cu ocazia încoronărilor, ci 
deja la ceremoniile premergătoare acestora şi la ospeţele ce le urmau. Prima oară, 
la festivitatea de după încoronarea regelui Matei, din 1608, s-a întâmplat ca la masa 
regală, alături de arhiducele Miksa, nunţiul papal şi arhiepiscopul de Esztergom, 
care l-a încoronat pe rege, să stea şi palatinul, István Illésházy. Au mâncat în jurul 
coroanei sfinte puse la mijlocul mesei, iar Matei era îmbrăcat în mantia lui Ştefan 
cel Sfânt. Din această ocazie unică s-a născut tradiţia ca palatinul maghiar să 
stea şi să mănânce întotdeauna la masa principelui, cu prilejul ospeţelor de după 
încoronarea regilor din acest secol31. 

La festivitatea din 1616, a soţiei lui Matei II, alături de înmânarea coroanei, 
mai sus invocată, palatinul György Thurzó a întărit rolul instituţiei palatinului cu 
mai multe gesturi. În alaiul care se îndrepta spre biserica unde urma să se petreacă 
evenimentul încoronării, Matei era urmat de palatinul care ducea coroana, lână el, 

 követjárása 1644-ben [Solia lui István Csáky în 1644], Történelmi Szemle, în curs de 
apariţie.

28  Hosszutóthy László Lippay Györgyhöz [László Hosszutóthy către György Lippay], 7 iun. 
1645, Varsó OL W 437 Ungarische Akten fol. 174. 

29  Pálffy Pál Esterházy Lászlóhoz, 1650 szept. 18, Stomfa OL P 124 Esterházy
30  Datele mi-au fost furnizate de către Ildikó Horn, pentru a cărei generozitatea îi mulţumesc 

şi pe această cale. Ildikó Horn, Rákóczi László pályája 1633-1644 (Bölcsészdoktori 
disszertáció, kézirat) [Viaţa lui László Rákóczi 1633-1644 (Lucrare de doctorat în filosofie, 
manuscris)], Bp., 1989, pp. 18-19.

31  Bartoniek, Bp., 1987, p. 140.
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cu sceptrul şi cu globul regal în mână, mergeau Zsigmond Forgách, judele, şi Ferenc 
Batthyány. Ei erau urmaţi de regina Anna, aflată între episcopii din Veszprém şi 
din Bosnia, şi de doamnele de onoare ale principesei. La ospăţul de încoronare, 
înainte de masă, la ceremonia ce presupunea spălatul mâinilor, arhiepiscopul 
Ferenc Forgách îi ţinea prosopul regelui, iar palatinul Thurzó pe cel al reginei32. 

Cunoscând toate acestea, nu ne surprinde faptul că după 1608 stările maghiare 
au decis nu doar asupra noului mod de alegere a palatinului, dar şi în ceea ce 
priveşte formalităţile alegerilor. 

Investirea unui palatin presupunea o anume formalitate în desfăşurarea 
procesului electiv şi ocupa o zi întreagă din programul Dietei. De dimineaţa, 
congregaţia generală a stărilor a luat la cunoştinţă printr-o scrisoare sigilată de 
rege numele celor patru candidaţi – doi catolici şi doi protestanţi –, apoi au ales 
prin vot palatinul ţării33. Rezultatul alegerii era comunicat de către arhiepiscop cu 
voce tare masei de oameni care aştepta afară, apoi, sub conducerea primatului, au 
pornit cu toţii să ceară acordul regelui. Pentru aceasta, se îndreptau spre locuinţa 
principelui, în cazul adunărilor de la Bratislava spre cetatea regală. În sala de 
audienţe îl aşteptau pe rege stând în semicerc în jurul tronului. Regele intra în 
sală în compania scutierului şi se aşeza pe tron. Scutierul, în mână cu sabia regală, 
stătea lângă tron. Primatul îl saluta pe principe în numele stărilor, apoi îl conducea 
pe palatin la tron, cerând consacrarea voinţei Dietei. După aceasta, regele îşi saluta 
supuşii rostind câteva cuvinte, iar de la noul palatin cerea fidelitate, îndemnând 
totodată pe cei de faţă la slujire pentru binele patriei. Urma cancelarul regal, 
care citea în faţa palatinului textul jurământului. Palatinul repeta cuvintele lui, 
ridicându-şi trei degete. În timpul jurământului, arhiepiscopul stătea lângă palatin, 
iar scutierul ţinea sabia regelui, făcând un pas înainte. La încheierea jurământului, 
palatinul se îndrepta spre domnitor şi-i săruta mâna. După ce regele ieşea din sală, 
se retrăgeau şi stările, plecând apoi acasă. Sfatul Dietei se continua a doua zi. 
Seara, palatinul nou ales dădea o masă festivă34.

Palatinul este primul în ierarhia demnitarilor ţării, suplinitorul regelui, capul 
guvernatorilor. El reprezenta regalitatea în stat. Exprimarea publică a puterii şi a 
poziţiilor politice avea în orice epocă un sistem de coduri format. Apariţia publică 
a palatinului ţării reflecta exact statutul său social şi politic, toată lumea îl ştia 
când îl vedea, chiar dacă nu-l cunoştea personal ori nu-l văzuse încă niciodată. Cu 
ocazia oricărei manifestări publice, palatinul avea o imagine potrivită aşteptărilor. 
Reglementarea oficială rămasă de la încoronarea lui Ferdinand al III-lea din 1625, 
în ceea ce priveşte descrierea gărzii militare şi a suitei, subliniază prezenţa mantiei 
de leopard a gorniştilor şi toboşarilor din alaiul lui Esterházy, care se îndreptau spre 
Dietă sub drapelul conducătorului lor35. Miklós Esterházy, în vremea palatinatului 

32  Loc. citat, p. 143.
33  Modul de alegere era stabilit de legile de dinaintea încoronărilor din 1608. CIH, 1608.
34  Descrierea investirii palatinului s-a realizat după scenariul alegerilor. „Modus observandus 

in Electione Palatini” OL P 108 Esterházy lt. Rep. 98, fasc. C, No. 367. „Az Nádor Ispányak 
választásában megtartandó mód” [Modul de alegere al Palatinului], descriere din secolul 
al XVIII-lea, SSUA Bratislava Archiv rodu Pálffy Arm. VII, Lad. 4, fasc. 2 No. 34.

35  Bartoniek, Bp., 1987, p. 147.
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său, a elaborat planul înfiinţării şi funţionării Regimentului Palatinal Esterházy. 
N-a reuşit însă să-l şi pună în pratică. După moartea sa, Pál Esterházy s-a ocupat 
în continuare de acest proiect şi până în 1664, a înfiinţat Regimentul Esterházy36. 
Nici după război n-a lăsat oştile să se împrăştie, ci le-a ţinut împreună şi le-a plătit 
pe mai departe. Regimentul respectiv poate fi considerat predecesoul gărzii de 
onoare palatinale din secolul al XVIII-lea a arhiducilor palatini din epoca modernă 
timpurie.

Capacitatea de mobilitate a elitei politice era o condiţie indispensabilă în 
ceea ce priveşte funcţiile de stat. Demnitarii erau aproape mereu pe drum între 
curtea vieneză, Bratislava - capitală în devenire - şi propriile posesiuni. Activitatea 
de înalt funcţionar era condiţionată într-un mod decisiv de călătorii şi contacte 
personale. Controlul aparatului de funcţionari şi raporturile cu aceştia se realiza 
în modul cel mai eficient prin prezenţa personală. Astfel, călătoriile au căpătat 
un rol reprezentativ şi însemnat: locul şi rangul demnitarilor aşteptaţi erau bine 
precizate în ierarhia oficială. Aparenţele călătoriei exprimau deopotrivă puterea 
şi prestanţa individuală ale persoanei care trimitea emisarul. Nu întâmplător, 
simbolul statutului vremii era caleaşca. Ferenc Wesselényi, după ce a fost ales 
palatin, şi-a comandat o caleaşcă la fel cu cea a solului de la Veneţia, care la vremea 
respectivă era considerată cea mai somptuoasă şi mai scumpă trăsură din oraş37. 
László Rákoczi a fost deosebit de mândru când, în timpul Dietei din 1655, a putut 
avea loc în caleaşca unuia dintre cei mai populari şi mai dinamici politicieni ai 
vremii, Miklós Zrínyi, banul Croaţiei: „l-am găsi pe drum pe domnul Zrínyi şi 
am venit cu trăsura domniei sale”38. Exista şi preocuparea ca trăsura cu caii de 
rasă, precum şi caii nobili ai călăreţilor, să reprezinte încă multă vreme subiect de 
discuţie cu ocazia unor cumpărături sau cadouri, considerându-se aceasta ca o bază 
de comparaţie39. Pál Pálffy, din grajdurile sale trimitea nu doar cai pentru trăsură la 
ducele de Lotharinghia, ci şi minunaţi cai turceşti. Dacă pentru acest scop nu avea 
cai pe măsură la Marhegy sau Vöröskő, i-a cerut lui Ádám Batthyány cai cu care 
în nici un caz să nu-i fie ruşine40. În 1641, a venit ducele saxon la Malacka pentru 
a alege cai de la Pálffy41. Aristocraţii imperiului cumpărau des cai din Ungaria. În 

36  Esterházy Miklós tervezetei az Esterházy-ezred felállítására [Planurile lui Miklós 
Esterházy pentru înfiinţarea Regimentului Esterházy], OL P 108 Esterházy lt. Rep. 78.509 
cs. A. 1-35, B. 36 Mikrofilm No. 17520.

37  Ágnes R.Várkonyi, Bp., 1987, p. 114.
38  Rákóczi László naplója [Jurnalul lui László Rákóczi], editat de Ildikó Horn, Bp., 1990, p. 

137. 
39  Pálffy Pál Pálffy Istvánhoz 1641. jan. 20 Bécs [Pál Pálffy către István Pálffy, 20 ian. 1641, 

Viena]: „În ceea ce priveşte calul, eu l-am luat de la maistrul de călărie Welsze, care 
locuieşte în Linz, iar unul ca el nu vei găsi chiar dacă ai da o mie de florini de aur, 
deoarece doar o minune-i că pe acesta l-au ţinut acolo. Este un cal flamand, iar pentru că 
Dumneata doreşti aceasta, eu îi voi scrie în Linz, dacă ar ştii pe undeva un asemenea cal, 
nu mă va refuza, ştiu. La mine n-a fost nici prea gras, nici prea slab, însă dacă Dumneata 
îl vei ţine mai bine, cred că se va îngrăşa. Coada am tăiat-o, deoarece am vrut să-l pun la 
o trăsură mică”, Jedlicska, Bp., 1910, p. 269.

40  Jedlicska, Bp., 1910, p. 340.
41  Loc. cit., p. 329.
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anul următor vistiernicul ducelui Leopold a venit la Bratislava pentru a vedea caii 
lui Pál Pálffy, pe care i-a arătat Mihály Partinger. Contele Paradimi „a fost trimis 
în Ungaria cu o sumă importantă de bani din partea principelui”42. Un cal bun 
era privit în acea vreme într-un mod mult mai sensibil şi nuanţat decât am putea 
crede astăzi. Pál Pálffy, bărbatul la o vârstă destul de înaintată - la sfârşitul anilor 
cincizeci – aştepta de la calul lui de călărie „să fie un cal puternic, rezistent şi cu 
bune maniere..., care nu are frică şi mi se potriveşte”43. 

Durata călătoriilor avea de asemenea o însemnătate simbolică. Atunci când 
palatinul Miklós Esterházy „venea în fugă, doar cu 20 sau 25 de cai şi trei căruţe, 
şi dorea să fie cazat la casa arhiepiscopului”44, era evident că nu atât apariţia 
lui, ci discuţiile purtate la reşedinţa arhiepiscopală erau primordiale. Suita sa, 
lipsită de vreun fast, exista doar din motive de siguranţă. Călătoriile îndelung 
pregătite şi planificate, cu o durată mare şi ritm anevoios, care etalau un alai 
considerabil, demonstrau însă, fără doar şi poate, în mod evident rangul şi poziţia 
unor personalităţi. În limbajul reprezentării, o asemenea călătorie poartă un mesaj 
evident şi clar.

Un al simbol al statutului social în epocă îl constituiau castelele şi grădinile 
din jurul acestora. Începând cu prima jumătate a secolului al XVII-lea, nobilimea 
maghiară, în paralel cu activitatea aristocraţilor imperiali întreprinzători, a început 
să-şi transforme castelele şi curţile provinciale. Pál Pálffy, care din 1630 s-a 
preocupat de reconstrucţia cetăţii regale de la Bratislava, a angajat aceeaşi meşteri 
pentru transformarea propriului palat din Bratislava şi a castelelor sale de la 
ţară. La construcţiile efectuate de familiile Esterházy, Nádasdy, Batthyány, Pálffy 
lucrau aceiaşi meşteri care au onorat şi comenzile notabilităţilor imperiale. Astfel, 
Philiberto Lucchese, arhitectul imperial italian, care a realizat şi planurile aripei 
Lipót a Burgului vienez, s-a aflat deopotrivă în slujba familiilor Abensberg şi Rottal, 
iar anterior, în anii 1640, la Bajmóc şi Vöröskő, apoi la Rohonc şi Borostyánkő, a 
onorat şi comenzile lui Pálffy şi Batthyány. „Vă trimit această epistolă, deoarece 
a fost la mine acel Filiberto, pe care îl recomand să meargă la Dumneavoastră” – 
scria în iulie 1644 Pál Pálffy lui Batthyány45. Carpoforo Tencala sau Carlo Martino 
Carlone onorau de asemenea cu schimbul comenzi din partea nobililor austrieci şi 
maghiari46. Elias Widemann, contemporanul lui Philippe de Champaigne – pictor 
de mare renume - şi al lui Robert Nanteuil – gravor în cupru, de asemenea cunoscut 
– a lucrat pentru familia imperială la fel ca pentru nobilii maghiari. Renumita sa 
serie a realizat-o în perioada vestitei Diete de la Bratislava, când se adunau la un 
loc magnaţi, prelaţi, soli ai comitatelor, deputaţi orăşeneşti şi căpitani ai cetăţilor 
de garniţă. 

42  Loc. cit. p. 349.
43  RMTF I, Bp., 1989, p. 66.
44  Jedlicska, Bp., 1910, p. 357.
45  RMTF I, Bp., 1989, p. 43.
46  Despre arhitecţi şi construcţiile în stil baroc ale aristocraţilor vezi: Magyarországi 

reneszánsz és barokk [Stilul arhitectonic renascentist şi baroc din Ungaria], Bp., 1975, 
studiile lui Géza Galavics, Klára Garas şi Géza Galavics, A barokk kezdetei [Începuturile 
barocului], în A művészet története Magyarországon [Istoria artei în Ungaria], Bp., 1983, 
p. 215-240. 
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Ornamentele din interioarele castelelor erau tablourile şi tapiţeriile. În cetatea 
de la Murány de la curtea palatinului Wesselényi pereţii erau acoperiţi cu covoare 
persane şi turceşti. În săli se găseau 32 de picturi pe care cuplul palatinal le-a 
cupărat din beneficiul adus de comerţul cu boi al familiei47. Carpetele şi tablourile 
– toate opere ale meşterilor străini – au fost achiziţionate de la Viena. Pe acestea 
sunt înfăţişate simboluri şi povestiri din istoria antică. Aceste tablouri şi scenete 
reflectau cultura şi gândirea vremii, devenind astfel repere fidele ale nivelului şi 
nevoilor culturale din curţile nobiliare maghiare. Deoarece meşterii care lucrau aici 
erau artişti vestiţi ai Europei din epocă, temele istorice şi universul imaginilor de pe 
tablourile şi goblenurile reşedinţelor demnitarilor maghiari erau identice cu cele din 
alte curţi ale continentului. În reşedinţele aristocraţilor din epocă apăreau peste tot 
seriile de portrete formând adevărate galerii de artă. Picturile, la fel ca piesele unei 
expoziţii din epocă, prezentau, conform unui program dinainte stabilit, atât istoria 
familiei, cât şi nevoile artistice ale celui care a făcut comanda şi ale curţii48. Printre 
portretele galeriilor apar din ce în ce mai des imagini ale oficialtăţilor. Strămoşii 
şi membrii de familie mai noi sunt reprezentaţi cu distincţiile şi rangul lor oficial, 
titlurile şi posesiunile lor erau menţionate pe inscripţii în formă de cerc. De pe 
portretele palatinului Pál Pálffy nu a lipsit niciodată menţionarea rangului său 
reprezentat prin lâna de aur, primită de la regele spaniol, iar mielul de aur atârnat 
în gâtul său era accentuat de poziţia mâinilor. Aceleaşi intenţii se pot observa şi în 
cazul arborelui genealogic al palatinului Pál Esterházy şi Éva Thököly, pe care, pe 
lângă originea străveche, posesiunile extinse şi bogăţiile celor două familii, erau 
menţionate şi legăturile dintre palatin şi domnitorii sau prinţii din Europa49. 

În această epocă, curţile reprezentau locuri privilegiate unde erau colecţionate, 
tezaurizate sau comandate astfel de obiecte şi piese de artă. În reprezentările epocii 
moderne timpurii, cultul unor relicve existente încă din evul mediu, îndeosebi cele 
cu caracter sacru, au fost interpretate dintr-un nou punct de vedere. Astfel, sfera 
obiectelor şi pieselor de artă, precum ceasuri, săbii, bijuterii şi vasele ornamentale 
ale meselor festive s-a lărgit, căpătând totodată un rol nou. Ferenc Wesselényi, 
surprins de evenimentul alegerii lui ca palatin în anul 1655, a cerut înapoi de la 
arhiepiscop argintăria familiei. Cu câţiva ani în urmă, solicitând un împrumut 
arhiepiscopului, a amanetat piesele de argint. Prin înţelegerea încheiată, György 
Lippay promisese că în caz de nevoie Wesselényi se poate folosi de această 
argintărie. Alegerea palatinului era ocazia când doar cu sculele familiale de argint 
era posibilă o primire a musafirilor în conformitate cu rangul acordat50.

În cetatea de la Vöröskő a familiei Pálffy a fost amenajată o colecţie de 
antichităţi şi una de arme, din obiecte greceşti originale şi copii. Cea mai valoroasă 

47  Ágnes R. Várkonyi, Bp., 1987, p. 114.
48  Vezi: Géza Galavics, Barokk családfák és genealógiák [Arbori genelogici şi genealogii 

din epoca barocă], în Főúri ősgalériák, családi arcképek, a Magyar Történelmi 
Arcképcsarnokból, Bp., 1988, pg.22-26. Expoziţia Muzeului Naţional Maghiar, Muzeului 
de Artă Decorativă şi a Galeriei Naţionale Maghiare, ed. catalogului, Enikő Buzási. 

49  Géza Galavics, A mecenás Esterházy Pál [Mecenatul lui Pál Esterházy], Művészettörténeti 
Értesítő Bp., 1991, pp. 136-161. 

50  Ágnes R. Várkonyi, Bp., 1987, p. 120.
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piesă a colecţiei de arme a fost o sabie turcească ornată cu argint şi cu mânerul din 
fildeş. Latul sabiei conţinea un chip încrustat şi un însemn, dovadă a prestigiului 
proprietarului. Această piesă a fost luată ca pradă în războiul de cincisprezece ani 
de către Miklós Pálffy, care pentru victoria de la Győr a primit cadou din partea 
Curţii de la Viena o cupă ornamentală de aur, în greutate de o mie de monezi. Cupa 
victoriei era păstrată de familie de asemenea la Vöröskő51. În anul 1621 însă, cupa 
a pornit pe un drum lung. 

István Pálffy, căpitan din Cetatea Nouă, la 3 iulie, apărându-se împotriva 
principelui Gabriel Bethlen, a ajuns pe mâna ardelenilor. Pentru a-l scăpa, mama 
lui, Maria Fugger, a promis principelui transilvan suma de o mie de florini şi o 
parte a bijuteriilor şi comorilor familiei. Printre obiectele de răscumpărare a 
fost predată şi cupa victoriei a lui Miklós Pálffy. Diplomaţii principelui au dat 
mai târziu această cupă drept cadou la Poarta Otomană. Alegerea darului este 
încă o dovadă a excelentului simţ diplomatic al principelui, deoarece ştia bine 
cât de mari sensibilităţi a cauzat Porţii evenimentul de la Győr, cea mai gravă 
înfrângere militară suferită de turci. Un asemenea cadou putea constitui un motiv 
de satisfacţie şi de vindecare a orgoliilor. Cupa a fost redată Curţii de la Viena cu 
ocazia darului făcut de sultan lui Ferdinand al II-lea la încheierea păcii. Iar de la 
Viena a ajuns la Pál, fiul lui Miklós Pálffy. Astfel, după multe avataruri, cupa a 
revenit la Vöröskő, iar peregrinările ei sunt un excelent exemplu metaforic în ceea 
ce priveşte schimbările necontenite din istoria maghiară a secolului al XVII-lea şi 
autenticitatea valorilor reprezentative ale pieselor de artă din epocă52.

Împrejurimile castelelor de stil baroc, cu exteriorul înnoit, erau puse în 
evidenţă la fel ca şi interioarele acestora. Pál Esterházy, în timpul palatinatului 
său, a comandat o serie de gravuri ce reprezentau toate castelele familiei53. Liniile 
atent planificate şi construite ale castelelor de la Kismarton, Lakompak, Galánta şi 
Keresztúr nu puteau lipsi de pe aceste imagini. Copacul cu pavilionul din grădina 
lui Pál Pálffy de la Bratislava a devenit simbolul oraşului. Peisajele din epocă au ca 
punct de spijin coroana bogată a copacului, redat de mai mulţi călători şi pictori ai 
vremii. Din lista sculpturilor comandate pentru grădina din Paris a palatinului Pál 
Esterházy poate fi sesizată o tematică asemănătoare carpetelor şi goblenurilor.

Grădinile, în afara nevoii de distracţie şi de petrecere a timpului, serveau pentru 
reprezentare. Grădinile ornamentale ale nobililor ofereau un surplus de strălucire 

51  Bárányné Magda Obrschall, Pálffy Miklós serlege a Magyar Történeti Múzeumban [Cupa 
lui Miklós Pálffy din Muzeul de Istorie Maghiară], Magyar Művészet, 1936, pp. 282-285. 
Erzsébet F. Vattai, Pálffy Miklós győzelmi serlege [Cupa victoriei a lui Miklós Pálffy], 
Művészet, 1966, nr.V, pp. 3-6.

52  Özvegy Pálffy Miklósné, Fugger Mária által István fia szabadulásáért kiadott drágaságok, 
1621. nov. 5. és Pálffy István szabadulásáért Bethlen Gábornak által adott arany és ezüst 
mívek becslevele [Foaia de inventar a comorilor şi obiectelor din aur şi argint date de 
către văduva lui Miklós Pállfy, Maria Fugger, la 5 noiembrie 1621, lui Gabriel Bethlen 
pentru eliberarea lui István Pálffy], 1621, Ed., Béla Radvánszky, Magyar családélet és 
házastárs I-III [Viaţa familială şi conjugală, I-III], Bp., 1879, II, pp. 233-236, rezumat 
de Géza Galavics, Kössünk kardot az pogány ellen [Să ne-ncingem cu sabie împotriva 
păgânilor], Bp., 1986, p. 142. 

53  Seria de garvuri a fost folosită ca ilustraţie la Zsigmond Bubics, Lajos Merényi, Herceg 
Esterházy Pál nádor 1635-1713 [Prinţul Pál Esterházy, palatinul], Bp., 1895.
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prin florile şi plantele exotice, aspectul fructelor minunate, statui, porţi, fântâni 
arteziene, peşteri artificiale şi labirinte. Printre asemenea grădini ornamentale, cea 
a arhiepiscopilor de Esztergom din Bratislava este reprezentativă, câştigându-şi 
recunoaşterea şi un loc de seamă nu doar în Ungaria, ci în întreaga Europă, iar 
florile din grădina primatului au constituit sursele clasice ale literatuii horticole 
din epocă54. 

Grădina şi grădinăritul reflectau măsura culturii îngrijitorilor, grădina bine 
aranjată reflectând existenţa unui proprietar interesat şi cu gust. Un asemenea 
proprietar, în mentalitatea epocii, era considerat un bun administrator nu doar 
al propriei grădini, dar şi al funcţiei şi ţării sale. În cadrul reprezentărilor de rang 
naţional, grădina palatinilor era amenajată în Bratislava. Pentru cheltuielile grădinii 
palatinale – ca reprezentare oficială de stat –, palatinul Wesselényi a asigurat banii 
necesari împreună cu Vistieria, având şi susţinerea categorică a stărilor55. 

Reprezentarea la nivel de stat cerea un sacrificiu material important din partea 
palatinilor, averea şi gospodăria lor fiind mult împovărată. Cu toate acestea, n-au 
economisit în acest scop nici energie, nici bani. Erau conştienţi de importanţa 
reprezentării oficiale, care servea consolidării prestigiului personal şi nu exista 
doar pentru sine. Reprezentarea făcea parte din sarcinile asumate, era o cerinţă a 
statutului de palatin.

„Înălţimile lor, conţii Ádám Forgách şi Miklós Pálffy, găsindu-se aici la noi, 
vor petrece de carnavalul cu noi” – scria palatinul Pál Pálffy prietenului său în 
ianuarie 165256. Reşedinţele palatinale nu găzduiau însă ca musafiri doar rude şi 
prieteni din rândul nobililor, ci se aduna aici din când în când şi elita conducătoare 
a politicii statului. Palatinul György Thurzó a amenajat la Sempte şi Biccse curţi 
fastuoase, iar casa lui din Bratislava, aşa numitul „weiter Hof”, a fost deopotrivă 
un centru social şi politic pentru aristocraţii protestanţi maghiari şi reprezentanţi 
ai protestanţilor austrieci57.

În 1633, contele Ossona, reprezentantul diplomatic permanent al Spaniei 
pe lângă Curtea de la Viena, părăsind postul şi-a luat rămas bun de la palatinul 
maghiar, Miklós Esterházy. Noul diplomat numit în locul său, contele Onate, 
emisarul personal al regelui Spaniei, a luat legătura cu palatinul maghiar printr-o 
scrisoare de prezentare58. În luna august 1642, curtea palatinală a avut ca musafiri 

54  János Lippay, Posoni kert részletek [Fragmente de grădini din Bratislava], în Dezső 
Surányi, Magyar biokertek a XVII. században [Grădini ecologice în secolul al XVII-lea], 
Bp., 1987, pp. 13-106. Grădina era o sursă clasică a literatuii horticole din epocă, vezi: 
Laurenberg, Horticultura 1632.

55  OL E 205 Acta Cameralia s. 34 articol 117. Documentele grădinii palatinale 1664-1682. 
56  RMTF I, Bp., 1989, p. 147.
57  Bálint Ila, A Thurzó levéltár protestáns egyháztörténeti iratai [Documentele de istorie a 

bisericii din arhiva protestantă Thurzó], Bp., 1934, VIII, p. 321; József Kocsis, Denniky 
Juraja a Imricha Thurzo, Slovenska Archivistika, 1967, 107-116; Thurzó György levele, 
amelyben a Wittenbergben tanulóknak pénzt ajánl [Epistola lui György Thurzó, în care 
oferă bani celor ce învaţă la Wittenberg], Új Magyar Múzeum, 1853, I, p. 316.

58  István Hiller, Európai protokoll és magyar politika [Protocol european şi politică maghiară], 
Sic itur ad astra, Bp., 1989, p. 2-3, 5-21.
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doi tineri prinţi: pe Ioan Kazimir, fratele mai mic al regelui polon Vladislav al IV-lea, 
şi pe Wilhelm Fülöp, prinţul din Neuburg59.

Palatinul Miklós Esterházy a transformat curtea din Kismarton a familiei într-o 
adevărată reşedinţă a culturii muzicale din epocă. Orchestra lui, mai apoi orchestra 
şi muzicienii fiului său, palatinul Pál Esterházy, erau de renume naţional, mai 
mult decât atât, erau cunoscuţi şi peste hotarele ţării. Comparativ cu orchestra 
lui Szaniszló Thurzó, de doar câteva persoane, alcătuită dintr-un violonist, un 
trompetist, un lăutar şi un muzician care cânta la clavecin, urmaşii săi de rang 
palatinal au organizat într-adevăr o orchestră şi un cor la un veritabil nivel de 
curte60. 

În 1652, palatinul Pálffy a venit la reşedinţa sa din Bratislava în compania 
ambasadorului spaniol din Viena, marchizul Castel Rodrigo: „Noi, de asemenea, 
plecând cu ambasadorul spaniol de acolo, am ajuns ieri înainte de prânz la 
Bratislava...”61. Au fost găzduiţi în acelaşi edificiu în care, cu câţiva ani mai 
devreme, în primăvara anului 1646, a fost primită marchiza franceză şi suita ei. 
Aristocrata din Franţa a petrecut câteva zile în Ungaria, întorcându-se apoi acasă 
prin Polonia62.

Înfiinţarea unei curţi şi reprezentările palatinale la un asemenea nivel era o 
realizare istorică a Ungariei regale rămasă fără un centru statal de sine stătător. 
Curtea şi politica palatinală care trimitea soli şi primea musafiri din toată Europa 
nu putea să-şi permită ca sistemul ei de valori şi mentalitatea să difere de mediul 
în care exista. Faptul că demnitarii maghiari şi-au format o reprezentare conformă 
normelor europene şi orientată spre viitor, înfruntând chiar şi luptele devenite 
permanente şi problemele economice şi politice, este dovada pregătirii, culturii 
politice şi a responsabilităţii lor. 

59  Loc. cit. p. 14.
60  János Hárich, Esterházy Miklós nándor udvari zenekara [Orchestra de curte a palatinului 

Miklós Esterházy], Muzsika, 1929, pp. 23-26, 54, 56, 59-61; de acelaşi autor, Esterházy 
Miklós és Pál kismartoni udvari zenekara [Orchestra de curte din Kismarton a lui Miklós 
şi Pál Esterházy], Magyar muzsika, 1935, pp. 22-32.

61  RMTF I, p., 1989, p. 152.
62  Citează Ágnes R. Várkonyi, Bp., 1987, pp. 54-57.


