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HANNY ERZSÉBET

BUDA VISSZAFOGLALÁSA 
A 17. SZÁZADI SPANYOL HÍRADÁSOKBAN

Valószínűleg annak a szakmai világnak, amely a mai értelemben vett újságírás előtti 
hírforgalommal foglalkozik, tudomása van arról, hogy a 17. század végén milyen 
tetemes mennyiségű spanyol nyelvű híranyag látott napvilágot Magyarországról. Ez 
érthető annak fényében, hogy Buda a keresztény világ legkeletibb, a moszlim világ 
legnyugatibb ütközőpontja és éppen ezért a korszak legjelentősebb harcai éppen 
országunk területén folytak. A Porta Budát afféle ugródeszkának is tekintette a Bécs felé 
vezető úton. Természetesen a Buda visszafoglalásával kapcsolatos, rendelkezésre álló 
híranyag sokkal nagyobb annál, semhogy a teljesség igényével tárgyalhassam e helyen. 
Célom mindössze annyi, hogy a legfontosabb szempontok szerint keresztmetszetét 
nyújtsam annak a képnek, amely Magyarországról, a magyar népről és a török ellenes 
harcokról a hírek alapján a spanyol köztudatban megjelent. Ennek segítségével 
megismerhetővé válik majd két földrajzilag távoli, de lélekben nagyon is közeli ország 
történetének egy szelete.1

Könyvtáraink gyűjteményeikben számos idegen nyelvű, külhoni kiadású, 

Buda ostroma, 1686. 
M. Wening rézmetszete, Hallart rajza nyomán.



42 43

Magyarországról szóló kiadványt őriznek. Ezeket a könyvnyomtatástól a 19. század 
kezdetéig datálható régi nyomtatványokat szaknyelven „hungarikáknak” nevezzük2 

és nagy becsben tartjuk, mint hazánk történetéről, a magyar népről, mentalitásunkról, 
szokásainkról, az Európában élő többi nemzet által – még ha nem is mindig 
helytállóan – megalkotott képzetek dokumentumait. Idők folyamán ezek közül már 
többet is ismertettem különféle munkáimban.3 A rendelkezésemre álló, mindössze 83 
nyomtatvány és egy díszes kézirat alapján – bár ez nem túl nagy mennyiség – igyekeztem 
egy viszonylag valós képet alkotni arról, mennyire kötötték le a spanyol közvélemény 
figyelmét a Magyarországon folyó török háborúk hírei, eseményei.

Javier Díaz Nocí professzor munkásságának köszönhetően már a spanyol történészek 
előtt sem ismeretlen, hogy ezekben a háborúkban kasztíliai, katalán és más nemzetiségű, 
de spanyolul beszélő katonák is részt vettek.4 Nálunk már jó ideje foglalkoznak kutatók 
a Szent Szövetség, a pápa és a császár Magyarország teljes visszafoglalásában játszott 
szerepével,5 Buda elfoglalásáról pedig 1886-ban Károlyi Árpád tollából alapmű 
született.6 A nemzetközi csapatok összetétele, a harcok naprakész története, sok esetben 
a nevesíthető katonák élete, tettei, sőt azok jövője is a kutatások tárgya volt, marad és 
lesz. Sajnálatos, hogy annak ellenére, hogy a Spanyol Királyság önkéntesei, zsoldosai 
jelentős számban harcoltak itt, a kutatás mégsem szentelt kellő figyelmet a háborúban 
való részvételüknek. Szerencsére Magyarországon és Spanyolországban korábban is 
akadtak kutatók, akik publikációikkal hozzájárultak ahhoz, hogy többet tudjunk meg e 
témáról, s akikre munkám során én is támaszkodtam.7

A német-római birodalomban a 17. század utolsó évtizedére az élet alapvető 
követelményévé vált a világpolitika állásának figyelemmel kísérése. A mindent 
átható politika befolyása révén diplomatának, lovagnak, nemesnek, kereskedőnek, 
polgárnak egyaránt ismernie kellett az aktuális eseményeket. A tájékozatlanság nem 
csak műveletlenségnek számított, hanem nevetségesnek is.8 Valószínűleg nem volt ez 
másképp az Ibériai-félszigeten sem. A Spanyol Királyságba és tartományaiba a híradások 
több csatornán keresztül jöttek. A Mediterraneummal és Európa más országaival 
kapcsolatos események hírei Milánóból, Genovából és Velencéből először Barcelonába, 
onnan Valenciába, Nápoly felől Mallorcán át egyenesen Valenciába érkeztek meg. Innen 
kerültek Madridba, ahonnan a többi városba vagy eredeti kiadvány, vagy utánnyomás 
formájában jutottak el.

Madrid a hírforgalom szempontjából szerencsés helyzetben volt, Bécsből, 
Németalföldről, Itáliából, Franciaországból, Portugáliából közvetlenül is kapta 
a tudósításokat. A Brüsszel – Párizs – Madrid vonalon a németalföldi, illetve az 
észak-európai híreket, a San Sebasatian – Bilbao – Burgos, illetve a San Sebastian –
Zaragoza9 vonalon a flamand híradásokat. San Sebastian azért volt ilyen jelentős, mert 
itt találkoztak azok a kereskedő- és postaútvonalak, amelyek Irúnnál léptek spanyol 
földre. Természetesen Madrid és Bécs közvetlenül is kapcsolatban volt egymással. 
Az is megállapítható, hogy Buda alól bizonyos hírek Bécs érintésével, Zaragozán 
át Barcelonába érkeztek meg, s végül onnan kerültek el a fővárosba.10 Ha – akár az 
általam vizsgált, akár a szakirodalomból ismert – kiadványokat nyomdahelyek szerint 
csoportosítjuk, megállapíthatjuk a madridi és a barcelonai nyomtatványok túlsúlyát és 
azt, hogy a két városban kiadott anyagok mennyisége majdnem egyforma. A nyomtatott 

Academia poetica 1686. 
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Akadémia, a Nemzeti Múzeum és a nagy magángyűjtemények megalakulásával 
kezdődött meg a fentebb már említett „hungarikák” gyűjtése is. Apponyi Sándor gróf 
gyűjteményéből több száz, a latintól kezdve, a német, holland, francia és más világnyelven 
kiadott könyvet és újságlapot ismerünk, amelyek Magyarország történelmét nagyrészt 
felölelik. Ezekből ötven kötet a 1686 és a karlócai békekötés (1699) éve közötti, spanyol 
nyelvű nyomtatvány. A magyar érzelmű főúr később könyvgyűjteményét a nemzetnek 
ajándékozta, de előtte még négy kötetben, saját költségén kinyomtattatta az állomány 
katalógusát bibliográfiai leírásokkal és német nyelvű annotációkkal. Mivel nem sikerült 
elkészíttetnie az összes bibliográfiai leírást, így számunkra is maradt még felfedezendő 
forrás és kiadandó kötet.13

Ma ezeket a nyomtatványokat, leveleket, kéziratokat az Országos Széchényi 
Könyvtárban őrzik.14 Más gyűjtési koncepció keretében beszerzett 30 kötet a Fővárosi 
Könyvtár Budapest Gyűjteményében15 és 3–3 kötet a főváros múzeumának, a Budapesti 
Történeti Múzeumnak Könyvtárában,16 valamint az Egyetemi Könyvtárban található. 
Ha leszámítjuk az azonos példányokat összesen 59 spanyol nyelvű kiadványról 
beszélhetünk. Ezeket igyekszem most röviden bemutatni.

A Francisco Fabro Bremundan-féle kiadványsorozat, a Floro historico de la Guerra 
movida per el Sultan de los Turcos Mehmet IV contra el Augustissimo Leopoldo Primero 
(1683) alapját kizárólag a röplapokon terjedő hírek szintézisei alkotják. A kiadvány 
az 1683 és 1688 közötti évek eseményeit foglalja össze. Mivel éves rendszerességgel 
jelent meg, így bízvást nevezhetjük a mai szóval évkönyvnek. A harmadik számú kötet 
szól Buda ostromáról. Többek között tőle tudjuk sok önkéntes nevét és elsősorban ő 
ír a barcelonai céhes polgárok Budára érkezéséről, akiket Ince pápa keresztesháborút 
hirdető bullája hozott ide. Számuk szerinte 100 volt és az általános rohamban nagy 
részük életét vesztette,17 Béjar herceg18 haláláról is ő tudósít. Bremundan – aki a hírek 
hitelességére törekedett, és valóban, a nevek és a számok is, minden munkájában 
hitelesnek tekinthetők – az önkéntesek tekintetében elveszíti a rá jellemző tárgyilagos 
hangnemet és költői szavakkal méltatja hősiességüket.

Egy másik – tartalmát és sorsát illetően is – érdekes mű Sebastian Armendariz, királyi 
nyomdász Diario del assedio y expugnacion de la ciudad de Buda…Dedicado al…Don 
Juan de Silva című nyomtatványa. A kötetet összeállítója tanító célzattal készítette el 
Don Gregorio de Silva y Mendoza Sandoval, Infantado hercegének elsőszülött fia, Don 
Juan de Silva számára. 1686. július 13–14. napjának eseményei, az általános roham, és 
a spanyol önkéntesek megpróbáltatásai ebből a szövegből kimaradtak. Bár tesz róluk 
említést és néhány nemes nevét fel is sorolja (Llaneras márki, Escalona herceg, Valero 
herceg), de nem szentel nagy figyelmet tevékenységüknek. Más híradásokkal szemben 
tőle azt tudjuk meg, hogy az önkéntesek – akik véleménye szerint szerencselovagok 
voltak (aventureros) – nem tartoztak egyetlen hadseregcsoporthoz sem, és nem is 
teljesítették kötelességüket. Két főnemest emel ki a sok közül, akiket érdemeikért mégis 
meg kell becsülni. Llaneras márkiját, aki – dacára annak, hogy már a június 27-dikei 
támadásban megsebesült – végig fegyelmezetten és hősként viselkedett, amiért Lipót 
köszönetet is mondott a spanyol királynak,19 és Escalona herceget, aki a szeptember 
2-dikai győzelem utáni „embertelenségben” nemes lélekről tett tanúbizonyságot és 
megmentette egy várbéli török gyermek életét.

anyag műfaji sokfélesége mutatja, hogy a kiadók saját termékeik mellett külföldi 
relációk fordításait és korábbi kiadványok utánnyomásait is megjelentették.

Az 1600-as évek folyamán még az alkalmi kiadványok domináltak. A nyomdászok - 
akik ugyanakkor a kiadók is voltak - igyekeztek összegyűjtve ismertetni a legfontosabb 
eseményeket. Megvásárolták külföldről a hírleveleket, illetve fizetett, hivatásos 
informátorokat alkalmaztak a hírek beszerzésére.

Európában a 17. század végén a török elleni háború volt a vezető hír. A spanyol 
relációk, avizók és egyéb kiadványok – amelyek a magyarországi eseményeket, Buda 
visszafoglalását, a különböző nemzetek fiainak részvételét adták hírül – forrásai gyakran 
nem hitelesek. Legtöbbször ókori szerzők és középkori történeti összefoglalások alapján 
állították össze az ország földrajzi és történeti leírását, és ennek következtében sok 
szetereotípiát alkalmaztak. Ugyancsak így jártak el a korabeli országismereti művek 
esetében is.

Akadtak azonban valóban új hírek is, amelyek általában némi késéssel érkeztek 
meg a kiadókhoz. Néha a diplomáciai úton kapott információkat – a kormányok 
beleegyezésével, és a „hírgyárosok” segítségével – kiszivárogtatták, a kiadók pedig 
sürgősséggel közzé tették, és ekkor a közönség valóban naprakész híreket olvashatott. 
Ám a közzétevőknek nem volt céljuk sem az értékelés, sem a kommentálás, ezért a 
kiadványok világos és közérthető, de sematikus stílusúak.

A széleskörű érdeklődést mutatja a kiadványok mennyisége, illetve azok 
példányszámának évenkénti növekedése. Montserrat Guiu Aguilá által a Barcelonai 
Városi Levéltárban, a Bonsoms Gyűjteményben és a Barcelonai Egyetemi Könyvtárban 
található kiadványokból összeállított statisztika alapján megállapíthatjuk, hogy míg a 
röplapokban az 1640-es években a spanyol belpolitika hírei voltak az elsődlegesek, 
valószínűleg Bécs ostromától, 1683–tól kezdve egyre több röpirat, könyv, költemény, 
térkép, történeti munka, németről, olaszról spanyolra fordított kiadvány jelent meg a 
Közép-Európában zajló eseményekkel kapcsolatosan.

1683-tól Madridban, majd 1685 után Sevillában, Barcelonában, Valenciában és 
Nápolyban jelentettek meg hírlapokat. 1683-tól a megjelenő kiadványok 28 százaléka a 
török elleni hadműveletekről, Bécs felmentésének eseményeiről és a győzelmet követő, 
hivatalos ünnepségekről szólt. Egy évvel később, 1684-ben a témával kapcsolatos 
kiadványok száma a duplájára emelkedett. Az ez évi ostrom híreinek mennyisége a 
XIV. Lajossal szembeni háború, és Girona városának ostroma mögött a második helyre 
került. Az érdeklődést erősen fokozta az 1683 óta a budai harcokban részt vevő spanyol 
önkéntesek sorsa, és a Szent Ligához való csatlakozásnak is nagy visszhangja támadt. 
1685-re a magyarországi harcokkal kapcsolatos kiadványok már az első helyen álltak. 
A nyomtatott anyag 44 százaléka – amelyekben elsősorban Érsekújvárt, Eszéket, 
Thökölit és a felső-magyarországi eseményeket említették – ezzel foglalkozott. Buda 
visszavívásának évében (1686-ban) 60 százaléknál is magasabbra emelkedett a török 
elleni európai háborúkkal kapcsolatos híradások aránya.11

A spanyolországi statisztikai áttekintés után itt az ideje, hogy rátérjünk a magyarországi 
könyvtárakban fellelhető könyvek, hírlevelek, röplapok közül a legfontosabbakra, illetve 
egykori gyűjtőik, mai őrzőik kilétére.12 Nem mindig létezett Magyarországon műgyűjtés, 
ehhez el kellett jutni a nemzeti öntudat bizonyos fokára. A 19. században a Tudományos 
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Hasonlóan figyelemreméltó naplókat adnak közre a madridi Melchor Alvarez 
nyomdász és Zaragozában Diego de Dormer örökösei 1686-ban. Melchor Alvarez: 
Diario puntual de quanto ha passado en el famoso sitio de Buda…el día 2. de setiembre 
del año presente 1686 című kiadványa észrevehetően kivonata a részletesebb, másik, 
Diario puntual de quanto ha pasado en el famoso sitio de Buda y relacion cumplida de 
su pressa por assalto el día 2. de setiembre del año presente 1686” című híradásnak. 
Forrásaik Németországból, Flandriából és Itáliából valók, de csak azokat a híreket 
ismétlik, melyeket más spanyol híradásokban is megtalálunk. Említik Don Juan 
Francisco Manrique tábornok nyílvessző okozta sebesülését, Gaspar de Zuñiga júliusi 
ostromban játszott szerepét, a spanyolországi önkéntesek fejetlen viselkedését az ostrom 
során, illetve felsorolják a sebesülteket és a hősi halottakat.

Még két napló-típusú nyomtatványt érdemes megemlítenünk. Ezek az ostromnapló-
szerű kiadványok egy közös „ősre”, az 1685-ben kiadott Prodigios de valor inauditos, 
executados por las armas imperiales…en Ungría-ra mennek vissza, melyet eredetileg 
német nyelven adtak ki.20

Pizarro de Oliveros munkája, a Cesareo Carro Triumphal…21 valamint annak 
változatlan utánnyomású kiadása, az Historia de los successos de Ungría…22 című, 
nagyon szokatlan kötetek, mivel egyesítik a hírlevél és a verseskötet tulajdonságait. 
Ezeknek az 1687-ben és az 1690-ben Amszterdamban megjelent kiadványoknak 
ugyanaz a kiadója, mégpedig a szefárd származású Jacomo de Córdova, aki családjával 
az üldöztetések elől Amszterdamban talált menedéket. Mindkét kötet egy dicsőítő 
verset, egy, az olvasóhoz szóló előbeszédet, a magyar események, illetve az ország 
leírását tartalmazza. Nagy teret szentel Buda ostromainak és visszafoglalásának, 
anélkül, hogy érdemleges betekintést nyújtana a valóságos történeti folyamatba. A 
bevezető verset – Applauso Harmonico – Miguel de Barrios y del Valle írta, akit Daniel 
Lévi de Barrios néven a spanyol-szefárd irodalomtörténet is jól ismer. Katona, de a 
judaizáló spanyol költészet egyik nagy képviselője is, az Academia de Sitibundos és az 
Academia de los Floridos alapító tagja. Állítólag Rembrant is megfestette őt második 
feleségével, Abigéllel La novia judía című képén (1688). A kiadvány tartalmaz egy 
levelet is, amelyet állítólag az ostrom idején a Budán lakó izraeliták írtak Schöning 
generálisnak, a brandenburgi csapatok parancsnokának A budai zsidóknak tulajdonított 
levelet valószínűleg a szerzők írták – más hasonló, létező memorandum alapján. Céljuk 
minden bizonnyal a szenvedő emberek iránti együttérzés, esetleg a kiszabadításukra 
való adakozókedv felkeltése volt.23

Nicolás de Oliver y Fullana hírösszefoglalóját24 Kölnben nyomtatták és Brüsszelben 
árusították. A szerző mallorcai converso, úgynevezett „chueta”.25 Művének érdekessége, 
hogy ezt a kötetet Béjar herceg emlékének ajánlotta.

A magukat „valós beszámolónak” (relación verdadera) tituláló röpiratok közül 
Rafael Figuero, barcelonai kiadványát érdemes megemlíteni. A Relacion verdadera de 
todo lo sucedido en el Sitio de Segedin y Cinco Iglesías…a régi, még a mórok elleni 
harcokból megmaradt fogalmakkal igyekszik közönségéhez közel hozni a harcokat, 
meglehetősen pontosan és fegyelmezetten tájékoztatva olvasóit.

Nagyon elterjedtek a nyomtatásban is közölt protokoll-levelek, és Béjar herceg 
halála idején több részvétnyilvánító levél is született. Ezekről akár azt is mondhatnánk, 

Yacomo de Cordoba amszterdami kiadványában található levél kezdőoldala
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hogy a győzelem híre annyira elragadta II. Károlyt, hogy megszegte még a szigorú 
spanyol udvari etikettet is. Az özvegy édesanya, Mariana éppen IV. Fülöp halálának 
huszonegyedik évfordulójára emlékezve magányban imádkozott, és ebben zavarta meg 
fia, hogy közölhesse vele az örömhírt.

Sok helyütt – ahogy más Budáról szóló, spanyol nyelvű irodalmi alkotásban is – 
a törököket a mórokkal azonosítják (morismas, moros), vagy istentelen barbárokként 
(bárbaros impios), sőt mérges kígyóként, sárkányként (basilisco, dragon oriental) 
ábrázolják. Megjelenik a keresztesháborúra való hivatkozás is (esta guerra sacrosanta, 
de Inocencio esta guerra se apellida). Egyetlen olyan – mellesleg befejezetlen – vers 
van a kötetben, amelyet egy valenciai önkéntes ihletett. Vicente Olmo szonettje a város 
egy ismert és történelmi családjának utolsó sarjáról Don José de Vilaragutról szól.29

A fentiek alapján megállapítható, hogy Spanyolországban, – csakúgy, mint Európában – 
a Pápa és a Szent Liga átal kezdeményezett török ellenes háborúk hírei nagyon fontosak 
voltak, és nagy számban kerültek az utcára metszetekkel illusztrált röplapok, hetilapok. 
A széleskörű érdeklődést az 1684 és 1687 közötti nyomtatott anyag jelentős mennyisége 
is bizonyítja. Ugyancsak ezt bizonyítja a külföldön kinyomtatott, és Spanyolországban 
lefordított röplapok megléte és a sok utánnyomás is. Nagyon sok röplap és könyv 
eredeti kiadása francia, német, vagy olasz nyelvű. Ezeket be lehetett szerezni futárok, 
kereskedők útján, hogy aztán spanyol nyelvű fordításukat is megjelentethessék.

A röplapok (akár reláció volt, akár románc) nagyon egyszerű világképet sugalltak. 
A Jó és a Rossz, illetve a Kereszt és a Félhold harcára szűkítették le a történelem 
eseményeit, illetve egyes személyekben koncentrálták a nemes és nemtelen 
tulajdonságokat. Szerzőik – akik legtöbbször ismeretlenek – olyan szimbólumrendszerrel 
dolgoztak, amelyet a 17. századi olvasóközönség könnyen megértett. A röplapokban 
jól megfigyelhetők a magyarokról, a magyar városnevek etimológiájáról, a magyarok 
származásáról az európai és a spanyol köztudatban is meglévő sztereotípiák. Mindig 
egy meghatározott eseményt emelnek ki a sok közül, lehetőleg valamilyen hőstettet. 
Legtöbbször a Spanyolországból érkezett önkéntesekkel foglalkoznak, de csak nevek 
felsorolására szorítkoznak, illetve a nagy júliusi roham eseményeit említik. Szólnak 
Piccolomini hercegről (a család aragóniai ágából), szerepel még Don Felix de Astorga, 
az önkéntesek kapitánya, Leganes márki, Castel Moncajo márki, Don Rodrigo de 
los Herreros, lovassági kapitány, Valero márki, Don Gaspar de Zuñiga, Llaneras 
márkija és még pár név, alig egy tucat a százak közül, így az első nagy ostrom után 
sebesüléseibe belehalt Béjar (Vejar, Vexar) herceget szinte nemzeti hősnek tartják. De 
általában a relációkból semmit sem tudunk meg az önkéntesek számáról, indítékaikról, 
szándékaikról és későbbi sorsukról.30

Végezetül azt is meg kell állapítanunk, hogy a magyarországi spanyol nyelvű röplap-
anyag segítségével nem tudunk többet vagy mást mondani Buda visszavívásának történeti 
körülményeiről, mint a megelőző történeti munkák.31 Sem az eseménytörténeten, 
sem máson nem módosítanak azok az adatok, amelyek ezekből a nyomtatványokból 
kiolvashatók, ez közvetve hitelességük bizonyítéka is. Ugyanakkor feldolgozásuk 
hozzásegít ahhoz, hogy árnyaltabb képet alkothassunk arról, hogyan és milyen 

hogy értéktelenek a történetírás számára, de például egy levélben, amelyet Carlo di 
Borgomanero (Carlo d’Este) bécsi spanyol követ írt Fuensilada grófnak, Milánó 
kormányzójának, érdekes híradást találunk Buda visszavívásának napjáról. A levél 
szerint az időpont, amelyben végleg bevették a várat 1686. szeptember 3-a, délután 
négy óra volt. A leveleket egyébként csak jóval később adhatták ki nyomtatásban, 
ugyanis a kiadó – Rafael Figuero – bevezetőjében I. Lipótot, mint „boldog emlékezetű 
császárt” említi.

Néhány történeti igénnyel fellépő kiadványt, úgynevezett országismereti művet is 
meg kell említenünk. Az egyik egy olasz író Sempliciano Bizozeri spanyol nyelvre 
fordított és Barcelonában egymás után többször is megjeletetett munkája, a másik egy 
bizonyos Francisco Montalbo nevű szerzetes történeti műve, melynek megjelenését a 
Tellez-Giron család egyik tagja támogatta.26

A fenti, hírközlést vagy művelődést szolgáló művektől, melyeket minden hibájukkal 
együtt mégis valamelyest forrásértékűnek tekinthetünk, eltérnek az eseményeket 
versekbe foglaló románcok és a színdarabok. Ezeket általában egy nagyhatású hír, 
háborús győzelem, hősi halál, győzelmi ünnepségek ihlették. Formájuk legtöbbször 
négysoros oktáva vagy szonett, a késő barokk kor ízlésnek megfelelően szimbólumokkal 
telezsúfolt, színpadias képeket alkalmazó költemény. Ebbe a műfajba tartoznak 
a hasonló felépítésű, de már kevésbé emelkedett hangvételű, gáláns, párbeszédes 
munkák, amelyekben majdnem minden esetben egy csinos, tájékozatlan ifjú hölgyet 
kell felvilágosítani arról, mi is történik a nagyvilágban.

A következő „műfaj” az úgynevezett panegírikus költemények legtöbb esetben a 
császárhoz (I. Lipót), a királyhoz (II. Károly), illetve az anyakirálynéhoz (Mariana 
de Austria) szólnak, de szép számmal ismerünk olyat is, amely Miksa Emánuelt vagy 
Lotaringiai Károlyt magasztalja.

Magyarországon eddig mindössze egyetlen színmű került elő a sok közül, amely 
Buda visszafoglalása ürügyén íródott. Bances Candamo La comedia de la restauracion 
de Buda… című munkáját Sebastian Armendariz adta ki Madridban. A művet a királyi 
család előtt be is mutatták a győzelmet követő ünnepségek idején, a Buen Retiro 
palotában.

Utoljára de nem utolsó sorban említeni kell azt a kéziratos, polikróm díszítményekkel 
ellátott, aranyozott oromszegélyes kötetet, amelyet a Budapesti Történeti Múzeum 1911 
óta őriz és párja még nem került elő, …La Academia literaria de Valencia/con/Los 
assumptos del sitio y toma de Buda…27 címen. A dokumentum szerzői kivétel nélkül 
mind Valencia városának ismert, és elismert személyiségei, vezető egyéniségek, sokukat 
a spanyol irodalomtörténet is számon tartja.28 A kötet irodalmi értéke – bár tudtommal 
irodalomtörténész még nem vizsgálta – valószínűleg igen csekély. Legtöbb esetben csak a 
címben található utalással kapcsolódnak az általunk tárgyalt eseményhez, konkrétumokat, 
vagy hír értékű részleteket nem találunk benne. Ugyanakkor a történetekben felbukkanó 
adalékok bizonyítják, hogy ezek az urak általánosságban jól tájékozottak voltak, mind 
a napi hírekről, mind a törökről, és az ellene folytatott harcokról. Már csak azért is, 
mert a moszlimok elleni, 13. században elért győzelem megünneplése Valenciában 
még a 17. században is élő hagyomány volt. Így tehát nem érezték azt pusztán magyar 
vagy csakis keresztény ügynek, kissé a sajátjuknak is tekintették. Figuerola tudni vélte, 
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fejezetében ír Budáról és a spanyol önkéntesek július 13-i tragédiájáról.
27. Pasqual Mas sem a valenciai egyetemen megvédett doktori dolgozatában, sem későbbi 
cikkében  nem említi a barokk kori akadémiák között. Mas i Usó 1991.; Mas i Usó 1994, 
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mélységben ismerték a magyarokat a 17. századi Spanyol Királyságban, illetve a 12. 
században kezdődő és – úgy tűnik – napjainkig töretlen spanyol-magyar kapcsolatok 
létének újabb bizonyítékaként szolgálhat.
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ABSTRACT
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Barcelona from Wien, Italy and France. The printed material was various. The prints mostly 
were dedicated for high ranked patrons – high priests, King Charles II or the Queen Mother.
The fight against the turks was the leading news in the distributinging publishers those days, 
especially about Hungary and Buda. The resources were’nt always authentic and contained a lots 
of stereotypes. The annual growth in the quantity and number of the publications shows the wide 
intrest. Mostly the participating volunteers – high nobles, hidalgos and citizens – were monitored 
in Spain. Especially Don Manuel Diego de Zuñiga Duque de Béjar, Prince Escalona, Prince 
Piccolomini, Don Astorga, Marquis Leganes, Marquis Castel Moncajo, Don José de Vilaragut 
Marqués de Llaneras and the 300 barcelonian citizen.
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The publishers, including proselytes („marannos”) have printed their publcations in Madrid, 
Barcelona, Wien and Amsterdam.
It used to be popular to organize a poetry competition or to write literary works for one theme. 
These were called „Academies”. The result was an outstanding, hand-written and painted, golden 
volume, made in Valencia, called „Academia Poetica”. The participants were the well known 
individuals of the town, some of them are known for the spanish history of literature.
Unfortunately, the available spanish publications have low source of value. However, they are 
very valuable in the point of cultural history. It is ascertainable that in Spain as well as in Europe 
the news of the anti-Turkish wars declared by the Pope and the Holy League were very important. 
The leaflets printed abroad and translated in Spain afterwards are proves it too, likewise the high 
nuber of the reprints.
We know from reliable archive sources that after the victorious wars, most of the surviving 
spaniards returned home, but a part of them stayed in Hungary. They settled, started a family and 
colonized. The spanish surnames and habits (Vasquez, Valero, Velez) can be traced till the 19th 
centruy in Tolna county and Bánát as well as in other parts of the country.
The research helped us to get a closer look at how they knew the hungarians in the 17th century 
Spanish Kingdom. Furthermore, it could be a new proof of the still maintaining spanish-
hungarian connections, started in the 12th century.
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