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I .  B E V E Z E T É S

I/1. TÉMAVÁLASZTÁS, CÉLKITŰZÉSEK  

Amikor  1987–ben,  mint  végzett  régész  a  Budapesti  Történeti  Múzeumba 

kerültem nem gondoltam, hogy rövidesen megszűnik a lehetőség, hogy ásatóként a 

múzeumban maradhassak.  Másfél  év  múlva választás  elé  állítottak:  vagy keresek 

másik munkahelyet, vagy maradok és könyvtári munkatársként dolgozom tovább. 

Az utóbbit választottam.

Néhány  év  alatt  sikerült  „bedolgoznom” magam  a  könyvtárosi  feladatokba. 

Közben  elvégeztem  a  könyvtár  szakot,  ahol  könyvtörténész-könyvmúzeológusi 

szakirányú képzést is kaptam. Szakdolgozatom1 írása közben a BTM Újkortörténeti 

Osztályának  gyűjteményében  bukkantam  rá  arra  a  kéziratos  kötetre,2 amelyet  – 

mivel  nem  nyomtatvány  volt  –  nem  illeszthettem  be  a  szakdolgozatba,  azonban 

felkeltette érdeklődésemet.

Sok  izgalmas  megválaszolatlan  kérdés  merült  fel  bennem  ezzel  a  kötettel 

kapcsolatosan. Ezek ösztönöztek arra, hogy a témával jelentkezzem a Középkori– és 

Kora Újkori  Magyar Történeti  Tanszék Doktori  Iskolájára.  A képzés  ideje  alatt,  a 

témában  elmélyedve,  eredeti  szándékom  jelentősen  megváltozott.  Kezdetben 

ugyanis  pusztán  a  kötetben  összegyűjtött,  Buda  visszafoglalásával  kapcsolatos, 

korabeli  írások,  valenciai  illetőségű személyek  és  mindezek  történeti  környezetbe 

illesztése  volt  a  célom.  Azonban a  három év  alatt  a  tanáraimtól3 kapott  szakmai 

útmutatások, valamint a szakirodalom tanulmányozásának következtében, korábbi 

elképzelésem teljesen átalakult. Elhatároztam, hogy egy periférikus probléma helyett 
1  Buda 1686. évi visszavívásának egykorú irodalma a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményében. Bp. 1996. 

Bíráló tanár: Dr. Fülöp Géza, docens. (1999–ben hasonló címmel megjelent a Monumenta Historica 
Budapestinensia  című  sorozat  9.  köteteként.)  Köszönöm  dr.  Schwarcz  Katalinnak,  egykori 
főnökömnek,  hogy  elindított  ezen  a  pályán  azzal,  hogy  rendelkezésemre  bocsátotta  a  témával 
kapcsolatos, még publikálatlan kutatási eredményeit.

2  Köszönet illeti dr. Holló Szilvia Andreát, amiért az Újkori Osztály akkori vezetőjeként engedélyezte 
az „Academia Poetica” című kötet feldolgozását.

3  Ezúton  szeretném  megköszönni  dr.  R.  Várkonyi  Ágnes  professzorasszonynak,  hogy  az  első 
pillanattól kezdve, mint témavezető szigorú, kritikus véleményével, útmutatásaival segített. Szintén 
szeretnék köszönetet mondani dr. G. Etényi Nórának és dr. Kalmár Jánosnak, akiktől az eltelt évek 
alatt nagyon sok segítséget kaptam. 



megkísérelem  átfogóan  bemutatni  a  magyarországi  könyvtárakban  fellelhető, 

spanyol  nyelvű,  Buda  visszavívásával  egyidejűleg  napvilágot  látott 

dokumentumokat.

A külföldi és hazai szakirodalom alapján az is kiderült, hogy a téma még ennél 

is szerteágazóbb. Sokkal több kérdés, témakör és tudományág foglaltatik benne, mint 

ahogy az első látásra szembetűnik. Végül – bár nem könnyen – sikerült munkámnak 

határt  szabnom  és  végül  arra  a  következtetésre  jutottam,  hogy  a  dolgozatban 

mindenképpen  be  kell  mutatnom  a  korabeli  spanyol  történeti  környezetet  és  az 

akkori közvéleményt egyaránt,  nem is beszélve arról, hogy a három témakört – a 

nyilvánosságot, a történeti környezetet, és a spanyol forrásokat – összefüggéseikben 

kell feldolgoznom.

Viszonylag  újnak  számított  ekkor  az  a  kutatás,  melyet  Magyarországon  az 

1990–es években kezdtek meg, éppen a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti 

Tanszéken,  és  amely  a  kora  újkori  nyilvánosságot,  közvéleményt,  propagandát 

vizsgálta  a  korabeli  írott  és  grafikus  kiadványok  fényében.  Egészen  frissnek 

mondható szakcikkek segítségével  módomban állt  hozzákötni  munkámat ehhez a 

szálhoz is.

Feladatom  a  hazai  könyvtárakban  található  spanyol  nyelvű  dokumentumok 

összegyűjtésével  kezdődött.  Ilyen  témájú  köteteket  a  legnagyobb  számban  az 

Országos  Széchényi  Könyvtár  Apponyi  Gyűjteménye  őriz,  közvetlenül  utána  a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye áll. Szórványban a Magyar 

Tudományos Akadémián és az Egyetemi Könyvtárban találhatók még kiadványok. 

A  főváros  múzeumának  (Budapesti  Történeti  Múzeum)  szintén  jelentős 

különgyűjteménye van Buda 1686–os  visszafoglalásának egykorú irodalmából,  de 

ezek főként német, illetve kisebb részben angol és holland nyelvűek.

Megállapítottam, hogy csekély az 1686–ban kiadott, Magyarországon fellelhető 

nyomtatványok száma,  ezért  kiterjesztettem a gyűjtés  körét.  Az 1683–tól,  a  török 

ellen  vívott  harcokról  megjelent  műveket  is  felvettem  a  katalógusba,  majd  a 

vizsgálódásomat  kiegészítettem  azokkal  az  1700–ig  kiadott  dokumentumokkal, 

amelyekben  akár  Buda,  akár  Magyarország  visszafoglalásáról  szóló  tudósításokat 

találtam. Így állítottam össze a 58 darab címleírásból álló katalógusrészt.



A rendelkezésre álló, illetve feldolgozott forrásokat megjelenésük időrendjében 

soroltam fel.  Későbbiekben ezekre a katalógusban adott  tételszámokra hivatkozva 

fogom őket megemlíteni. A rövidített címleírás után a bibliográfiákban megtalálható 

említésük, majd a valóságos lelőhelyük szerepel. Az azonos kiadványokat nem írtam 

le  többször,  lelőhelyük  jelzi,  hogy  az  országban  több  példány  is  megtalálható 

belőlük. Ugyanakkor, amelynek szövegváltozata ismert, azt külön tételként vettem 

fel.  A  kutatás  során  igyekeztem  felderíteni  a  híradások  elsődleges  forrását, 

Spanyolországba való eljutásának útját, szerzőinek, kiadóinak kilétét.

A forrásokat mindenekelőtt tartalmuk szerint dolgoztam fel. Fő szempontként 

szerepelt, hogy a híradás milyen új információval tud szolgálni, a jóval bővebb német 

nyelvű  kiadványok  mellett.  Vizsgáltam  emelett  a  kiadványok  stílusát, 

szóhasználatát, a bennük található hírek hitelességét. Fontos szempont volt, hogy a 

spanyol önkéntesekről vagy a spanyolországi reflexiókról mennyire találunk bennük 

adatokat.  Igyekeztem  osztályozni  a  híreket  aszerint  is,  hogy  milyen 

olvasóközönséget céloztak meg.

A  szakirodalom  tanulmányozása  során  könnyű  és  nehéz  dolgom  is  volt 

egyszerre.  Buda  visszafoglalásáról  nagy  mennyiségű  szakmunka  állt 

rendelkezésemre, Spanyolország és tartományai történetével kapcsolatban azonban 

már nem volt ilyen szerencsém. A nyilvános könyvtárakban jobbára kézikönyvek és 

összefoglaló  történeti  művek  találhatók,  de  ez  az  időszak  ezekben  ritkán,  vagy 

nagyon régi kiadású feldolgozásokkal képviselteti magát. A megfelelő szakirodalmat 

német–,  és  spanyolországi  könyvtárak  állományából  és  a  külföldi  publikációk 

segítségével  kellett  összegyűjtenem.  Ugyanakkor  –  szerencsére  –  a  források 

elemzésénél  föl tudtam használni – akár mintaképpen is – korábban készült,  leíró 

jellegű,  és  később  kiadott,  az  egykorú  dokumentumokat  feltáró  és  elemző 

kiadványokat.  A munka nehézsége  leginkább abban rejlett,  hogy körülményes  és 

időigényes feladat volt megtalálni és beszerezni a korra vonatkozó, idegen nyelvű 

szakirodalmat. Éppen emiatt éreztem rendkívül fontosnak, hogy a magyar –, de a 

spanyolországi  –  feldolgozások  között  eddig  még  mostohán  kezelt  időszakot,  az 

utolsó  spanyol  Habsburg  uralkodásának  korszakát  megpróbáljam  szerény 

eszközeimmel  a  lehető  legrészletesebben  vázolni  úgy,  hogy  kitérek 



Spanyolországnak  mind  a  belpolitikai,  mind  a  nemzetközi,  mind  a  gazdasági 

helyzetére.

Buda  visszavívásának  körülményeit  és  eseménytörténetét  ehhez  képest  elég 

volt  igen  röviden ismertetni.  Hűen a  spanyol  források gyakorlatához,  naplószerű 

beszámolóval igyekeztem a feladatot megoldani. Azt sem tartottam célomnak, hogy 

a katalógusban szereplő minden egyes tételről tartalmi ismertetést készítsek. Sorra 

vettem  a  legérdekesebb  vagy  a  történeti  érték  szempontjából  legfontosabb 

dokumentumokat, s azokon keresztül igyekeztem bemutatni Magyarország spanyol 

közvéleményben elfoglalt helyét, valamint a híráramlással kapcsolatos tendenciákat.

Ugyanakkor  tisztában  kell  lennünk  azzal  a  ténnyel  is,  hogy  hazánkban 

elenyészőnek mondható a spanyol nyelven fellelhető híradások száma, ahhoz képest, 

hogy a Spanyol Királyság területén, illetve Európa más országaiban milyen hatalmas 

mennyiségű kiadvány látott napvilágot a török ellenes háborúk éveiben. A német, az 

osztrák,  de  elsősorban  a  spanyolországi  könyvtárakban,  különgyűjteményekben4 

ezek több ezres tételt jelentenek.

Mindazonáltal úgy gondolom – és ezt tekintem dolgozatom céljának is –, hogy 

érdemes  és  lehetséges  e  hazai  „töredék”  alapján  bemutatni  azt  a  visszhangot, 

amelyet a magyarországi események a távoli, Pireneusi–félszigeten keltettek.

A  Buda  alatt  harcoló  spanyol  önkéntesek  részvétele  miatt  is  érdekes 

forráscsoport feldolgozása a 17. századi spanyol–magyar kapcsolatok történetéhez is 

adalékul szolgálhat.

4  Elég csak – a teljesség igénye nélkül – az osztrák, a francia, a német, az angol, a spanyol nemzeti 
könyvtárakban őrzött  nyomtatványok mellett a Valenciai Egyetem Régi könyvgyűjteményének, a 
Katalán  Nemzeti  Könyvtár  aprónyomtatványtárának,  és  a  barcelonai  Bonsoms–gyűjteménynek 
kiemelkedő mennyiségű anyagára utalni.



I/2. IRODALMI ELŐZMÉNYEK (KUTATÁSTÖRTÉNET)  

Mindenekelőtt  szeretném röviden ismertetni  Buda visszafoglalásának magyar 

történeti  irodalmát,  valamint  azt  a  hatalmas  forrásanyagot  felhalmozó  történeti 

kutatást,  aminek  egy  részét  a  külföldön  Magyarország  történeti  eseményeiről 

megjelent kiadványok, az úgynevezett „hungarikák” alkotják.

Buda visszavívásának első történeti igényű leírását Bél Mátyásnak5 köszönhetjük. 

A  híres  evangélikus  teológus,  tanár,  geográfus,  akit  kortársai  a  „Magnum  decus 

Hungariae” névvel  tiszteltek  meg,  a  18.  század egyik  legnagyobb magyar tudósa 

volt.  Fő  műve  a  „Notitia  Hungariae  Novae  Historico  Geographica  ..” köteteiben6 a 

történeti és a földrajzi szemlélet sajátos ötvözése, a táj, a környezet, a történelem és az 

ember kölcsönhatásának meghökkentően modern szemlélete mutatkozik meg. Latin 

nyelvű  országleírásának  –  mely  egy  korabeli  műfaj  magyar  adaptációja  – 

megjelenését  rendkívüli  gonddal  végzett,  hatalmas adatgyűjtő munka előzte meg. 

Források, személyes megfigyelések, országjárások és kutatások alapján rajzolta meg 

az „új Magyarország történeti–földrajzi ismertetését”. Buda ostromát a kiadvány 3. 

kötetében találjuk.7 Alapvető forrása Franz Wagner, osztrák jezsuita atya – egykori 

nagyszombati tanár – 1719–ben, Augsburgban megjelent I. Lipótról szóló életrajza.8 

Első pillantásra az ostrom leírása nem más, mint Wagner szövegének átvétele némi 

átdolgozással,  azonban sok tekintetben  eltért  ettől.  Időrendben követte  az  ostrom 

eseményeit,  de  az  adatok  száraz  felsorolásán  megpróbált  némiképp  enyhíteni.  A 

helyrajzi leírásokat több helyen pontosította – elsősorban saját tapasztalatai alapján 

(például Buda geológiai jellemzői esetében) –, illetve egyéb forrásokat is felhasznált. 

Fő  célja  a  magyar  katonák  hősiességének  hangsúlyozása  volt.  Bőségesebben 

ábrázolta  a  magyar  csapatok  hőstetteit  és  szenvedéseit,  a  „németek”  (osztrákok) 

eltúlzott szerepét pedig tompítani igyekezett.

5  Bél Mátyás (1684 – 1749)
6  Notitia  Hungariae  Novae  Geographico  Historica,  divisa  in  Partes  quatuor...Fide  optima, 

Adcuratione  summa  explicat...Opus  hucusque  desideratum,  et  in  commune  utile...elaboravit 
Matthias Bel. Viennae Austriae, Anno [1735–1742].

7  Matthiae Belii, Notitia Hungariae...Partis primae Cis–Danubianae, Tomus Tertius. Viennae Austriae 
1737.

8  WAGNER, Franz: Historia Leopoldi magni caesaris augusti. [Augsburg] : [S.n.], 1719–1731.



A 19. század vége felé megkezdődött a bibliográfiák, a kiállítási katalógusok, a 

monográfiák  megírása.  Ennek  oka  elsősorban  a  felszabadítás  közelgő  200  éves 

évfordulója  volt,  amelyet  valószínűleg  az  Európához való  tartozás  szelleme9 és  a 

nemrégiben  egyesített  főváros  öntudata  is  befolyásolt.  A  Budával  foglalkozó 

hatalmas  vállalkozások  között  az  egyik  legnagyobb  az  úgynevezett  történelmi 

kiállítás létrehozása,10 a másik – történettudományunkat e témában mind a mai napig 

meghatározó  –  monográfia,  Károlyi  Árpád művének  kiadása  volt.  A  kiállításhoz 

kapcsolódóan megjelent egy Kalauz11 és egy várostörténeti bibliográfia is.12 Majláth  

Béla nem járatlan ösvényen haladt e bibliográfia elkészítése során.13 Bibliográfiájában 

többet  összegyűjtött  annál,  mint  amit  az  állami–,  vagy  magángyűjtemények 

tartalmaztak.  Figyelme  a  könyvárusi  jegyzékekre  is  kiterjedt.  Ezeket  a  köteteket 

jobbára azért gyűjtötte össze, hogy a kiállításon szerepelhessenek. Sajnos az összes 

kötet  megvásárlására  nem  nyílt  lehetőség,  ezért  ma jónéhánynak létezéséről  csak 

Majláth bibliográfiájából van tudomásunk.

1883–ban, Bécsben az osztrákok megrendezték a maguk történeti kiállítását Bécs 

1683–as ostroma és felmentése 200–dik évfordulója alkalmából.  Nagy mennyiségű 

eredeti  forrást  (könyveket,  röplapokat,  metszeteket)  állítottak  ki.  E  példán 

felbuzdulva  kezdett  neki  Majláth  saját  gyűjtésének,  melynek  során  nem  kis 

büszkeséggel  tapasztalhatta,  hogy  a  magyar  anyag  sem  mennyiségileg  sem 

minőségileg  sem maradt  el  az  osztrákoké mögött.  Kiadványa nagy  intervallumot 

ölelt  fel  (1493–1700),  ily  módon  gyűjteménye  422  tételre  rúgott.  A  Buda 

visszavívásával foglalkozó művekből 125 tétel 1686–os kiadású, a többi későbbi. 14

9  Az ostrom 200. évfordulóján XIII. Leó pápa enciklikát is kibocsátott (1886. szept.)
10 „Törökvilág Magyarországon” címmel rendezték meg a történeti kiállítást, melyet 1886. augusztus 15–

én nyitottak meg a Nemzeti Múzeumban.
11 A történelmi kiállítás kalauza. Bp., 1886.
12 Budapest történetének irodalma (1493–1700)
13Majláth  Béla  (1831–1900)  1848–as  szabadságharcos,  szabadkőműves,  a  Magyar  Tudományos 

Akadémia I. osztályának tagja, a híres műgyűjtő és mecénás, Lanfranconi Énea jó barátja. Elsősorban 
történész,  régész  és  építész  volt,  de közel  állt  hozzá a  könyvtár  is,  minden speciális  feladatával 
együtt.  1879–től  a  nemzeti  könyvtár  őre,  a  magyar  szabadkőműves  folyóirat  német  nyelvű 
változatának munkatársa.

14  MAJLÁTH 1886. Előszó.



Károlyi Árpád a magyar történetkutatás egyik kiemelkedő alakja volt.15 Nemcsak 

szigorú kritikai munkamódszere és szintetizáló, nagy forrásanyagon alapuló munkái 

miatt volt megbecsült tagja a tudományos (és a nem tudományos) társadalomnak. 

Kitűnő  emberi  tulajdonságai,  közérthető  írói  stílusa,  szilárd,  mégsem  hivalkodó 

hazafisága sok tisztelőt szerzett számára. Témáit főként a nemzet történetének nagy 

fordulópontjaiból válogatta. 

Károlyi a főváros megbízásának tett eleget, amikor a hatalmas munkát igénylő 

monográfia16 megírását  elvállalta. Tudományos  célja  az  volt,  hogy  a  korszak 

történeti, politikai, diplomáciai, gazdasági, geográfiai hátterének bemutatásával teljes 

képet rajzoljon Buda visszafoglalásáról.  Ehhez nagy mennyiségű levéltári,  eredeti, 

még  kiadatlan  anyagot  használt  fel,  valamint  másodlagos,  úgynevezett  elbeszélő 

forrásokat  is,  melyeket  a  kor  nagy  magángyűjtői  bocsátottak  rendelkezésére. 

Bevezetőjében  arra  panaszkodott,  hogy  a  politikai  rész  megírásához  szinte 

semmilyen  irodalom  nem  állt  rendelkezésére,  másutt  viszont  bővében  volt  a 

„haszontalan” egykorú kiadványoknak. Kutatott bécsi, vatikáni, brandenburgi állami 

és  családi  levéltárakban,  magángyűjteményekben.17 A  monográfia  mögött  álló 

hatalmas  iratapparátust  és  kutatási  fegyelmet  még  mainapság  is  nehéz  lenne 

túlszárnyalni, a megjelenést követő ötven év alatt pedig egyáltalán nem sikerült. 

Károlyi Árpád monográfiájának átdolgozását – rendkívül igényesen – Wellman 

Imre (1909–1994) végezte el.18 Wellman elsősorban agrártörténész volt, ugyanakkor 

sokrétű  történetírói  iskolát  járt  kutató  is.19 Előszavában  mindenről  tájékoztat 

bennünket. Hármas feladatot kellett elvégeznie: pótolni az előző kiadás topográfiai 

megjelöléseit,  beépíteni  az  újabb  szakirodalom  eredményeit  és  rövidíteni  az 

aránytalanul hosszúnak ítélték fejezeteket.  Az egykorú híradásokat ő sem méltatta 

figyelmére, mert véleménye megegyezett elődjével: pontosabbak a levéltári források. 

Ezért  csak  ezeket,  vagy  azokat  műveket  használta  fel,  amelyekből  Buda 

15 Károlyi Árpád (1853. – Bp., 1940.) az Akadémia, a Történelmi Társulat, a Levéltáros Egyesület tagja, 
államtitkár. Vezette a bécsi Collegium Hungaricumot, 1937–ben Corvin–láncot kapott.

16 KÁROLYI Árpád: Buda és Pest visszavívása 1686–ban. Bp., 1886.
17   KÁROLYI 1886. Előszó.
18  Buda és Pest visszavívása 1686–ban. Eredeti kútfők alapján írta Károlyi Árpád, a kétszázötvenéves 

évfordulóra átdolgozta Wellmann Imre. Bp., 1936.
19  Wellmannt 1949–ben megfosztották akadémiai tagságától, ekkor levéltárosként dolgozott tovább. 

1956 után távoznia kellett a Fővárosi Levéltári igazgatói székéből. Mire rehabilitálják majdnem 80 
éves. [Glatz Ferenc emlékbeszéde. In: História 8. (1994), p. 12–13.]



topográfiájára  kaphatott  adatot.  A  metszetek  és  látképek  tekintetében  kissé 

engedékenyebbnek  bizonyult,  (fontosnak  tartotta  Kremmer  Dezső  elemzéseit)  de 

csak azokkal foglalkozott, amelyeknek hitelességét és hasznosságát kétséget kizáróan 

bizonyítani tudta. Egyebekben az átdolgozás a korábbi kiadást változatlanul hagyta. 

A  következő  évek  során  megjelent  kötetek  között  olyan  értékes  feldolgozásokat 

találunk, mint Fraknói Vilmos (1843–1924),20 Bubics Zsigmond (1821–1907),21 és Gyurits  

Antal (1819–1892)22 munkái.

Kezdetben  a  történészek  csak az  ostrom és  előzményei  eseménytörténetének 

tisztázására fókuszáltak. A monográfia megjelenése után több kérdéskörben is – ezek 

felvetését szintén Károlyi Árpádnak köszönhetjük – megindult a kutatás. A nyugati 

segítség,  a  magyarok  szerepe,  a  külföldi  csapatok  közé  beosztott  önkéntesek 

tevékenysége  és  még  sok  más  érdekes  elem  került  a  kutatók  érdeklődésének 

középpontjába.

Az  országismereti  műveket,  egykorú  tudósításokat,  verseket,  színműveket 

ebben  az  időben  nem  méltatták  figyelemre,  mivel  nem  tartották  elégségesnek 

forrásértéküket.  Valóban  az  eseménytörténet,  politikatörténet  szempontjából  nem 

látszottak jelentősnek, akkoriban azonban még nem létezett a közvéleményformálás 

és propaganda összefüggéseinek vizsgálata, mint kutatási cél.23

A  20.  század  elején  Honti  Rezső (1879–1956)  nyelvész,  irodalomtörténész  és 

műfordító egyedülálló tanulmányt írt.  Egy olasz nyelvű hősi eposzt dolgozott fel, 

irodalmi  és  történeti  szempontok  szerint,  melyben  az  eseményeket,  helyszíneket, 

20  FRAKNÓI Vilmos: Monumenta Vaticana historiam Hungariae illustrantia. 2. Buonvisi bibornok pápai 
nuntius jelentései a bécsi udvarból. Bpest, 1886.; XI. Incze pápa és Magyarország fölszabadítása a 
török uralom alól. Bp. 1886. – Római katolikus pap, műgyűjtő, országgyűlési képviselő, 1887–ben 
kassai püspökké nevezték ki.

21  BUBICS Zsigmond:  Cornaro  Frigyes  velenczei  követ  jelentései  Buda  várának  1686–ban  történt 
ostromáról  és  visszavételéről.  Bp.,  1891.  Kortársai  ebből  az  Esterházy Pál  nádorról,  fáradtságos 
munkával  összegyűjtött  életrajzi  adatokat  tartották  a  legértékesebbnek.  A  kötet  körül  –  mely 
szerzőjének az akadémiai tagságot hozta meg – már megjelenését követően kellemetlen pletykák 
keringtek. (Lásd:  REMETE László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története. Bp. 1966. 27. és Ady 
Endre cikkét  a Budapesti Naplóban, 1906. március 30.)

22  GYURITS Antal:  Budavár  visszafoglalása  1686.  Szatmártt,  1886.  jogot  hallgatott  korábban,  de 
nyelvész volt,  egy olasz nyelvű művet fordított  le.  Mivel a klasszika–filológiát is  művelte,  több 
nyelven  beszélt  és  hivatalos  fordító  volt,  így  a  fordítás  kitűnő  minőségű.  Egy  fontos  –  bár 
Wellmann  Imre  szerint  keveset  mondó  –  szemtanú,  Casimiro  Freschott,  bencés  szerzetes, 
Lotharingiai  Károly  udvari  papjának  írását  adta  közre  Magyarország  történetéről  és  Buda 
visszafoglalásáról.

23  Ezt csak az 1990–es  évek közepén kezdte meg a Budapesti  Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Koraújkori Magyar történeténeti Tanszékén Dr. Várkonyi Ágnes és munkacsoportja.



személyeket is próbálta rekonstruálni más forrásokkal való összehasonlítás alapján.24 

A 20. század 30–as éveire jelentek meg azok a tanulmányok, amelyek egy–egy, az 

ostromban  részt  vevő  vagy  azt  irányító  jelesebb  személyhez  kapcsolódtak.25 A 

következő évtizedekben a bibliográfiai munkálatok erősödtek fel.

Apponyi Sándor (1844–1925) gyűjteménye – mely több különféle csoportból állt – 

egyik  része  közel  3000  magyar  vonatkozású  művet  tartalmaz.  Ezek  jellegéből 

adódóan  a  Hungarica–gyűjtemény  a  magyarországi  történeti  események  európai 

visszhangjának  bemutatására  rendkívül  alkalmas.  Számos  nyelven  (latin,  francia, 

portugál,  spanyol,  német,  angol,  holland,  stb.)  megjelent  tudósítást,  röpiratot, 

szépirodalmi alkotást,  levelet,  jelentést,  pamfletet,  különféle társadalmi rétegeknek 

szánt  propagandairatot  gyűjt  egybe.  Az  újság  kialakulása  előtti  korszak 

tanulmányozásához ez a gyűjtemény nélkülözhetetlen.

Apponyi  nagy  szakértelemmel  és  pontossággal  készítette  el  katalógusát. 

Gyűjteményének  leírásai  mellett  az  egyes  művek  annotációját  is  elkészítette, 

korrigálta  hazai  és  külföldi  bibliográfusok  tévedéseit,  kifejtette  az  adott  műről 

alkotott  elképzeléseit.  A  magyar  vonatkozású  szövegeket  részletesen  ismertette, 

köteteihez  személy–  és  helységnévmutatót  illesztett.26 Köpeczi  Béla  az  egész 

gyűjtemény  –  és  a  Hungarica  bibliográfia  4  kötetének  –  forrásértékét  nagyra 

értékeli.27

Ballagi Aladár (1853–1928)28 bibliográfiájában a fővárosról szóló forrásmunkákat 

igyekezett  összegyűjteni.  A  gyűjtés  nem  volt  teljes,  a  két  kötetesnek  induló 

kiadványból csak az első kötet jelent meg, a másik kéziratban maradt.29 A kézirat ma 

24    HONTI Rezső: Buda visszafoglalása. Bp., 1900.
25  Számos  tanulmány  szól  Marco  D’Aviano,  Miksa  Emmanuel,  illetve  Lotharingiai  Károly 

személyéről.
26  Apponyiról,  tevékenységéről  és  a  gyűjteményről  bővebben:  Magyarország  és  Európa  az 

Appponyi–gyűjtemény tükrében. Szerk.: Salgó Á. Bp. : OSZK, 1995.
27  Véleménye  szerint  ez  a  sokrétű  forrásanyag  tudománytörténeti,  eseménytörténeti, 

irodalomtörténeti,  eszmetörténeti  és  politikatörténeti  szempontból  egyaránt  hozzájárulhat 
Magyarország  történetének  megismeréséhez,  a  külföld  által  rólunk  kialakított  kép 
rekonstruálásához. (KÖPECZI 1995. 11–16.)

28  Ballagi  Heidelbergben  tanult.  Sokáig  tanított  Pesten  és  Sárospatakon,  majd  1877–től  egyetemi 
magántanárként  az  újkori  egyetemes  történelem  kérdéseit  vizsgálta.  Bejárta  Európa  nagy 
közgyűjteményeit,  levéltárakat,  könyvtárakat  látogatott  és  mindenütt  magyar  vonatkozású 
anyagokat gyűjtött. Emellett nyelvészettel, művelődéstörténettel is foglalkozott, de a közéletből sem 
vonta  ki  magát.  Kíméletlen  vitapartner  volt,  Szekfű  Gyulával  a  Rákóczi–kérdés  fölötti  vitája 
historiográfiánk egyik emlékezetes pontja. (BALANYI György In: Századok 1928.)

29  BALLAGI Aladár: Buda és Pest a világirodalomban 1. Bp., 1925. 



a  Budapest  Gyűjteményben  található.  Egy  valóban  hézagpótló  kiadvány  is 

napvilágot  látott.  A  Majláth  és  Ballagi  által  megkezdett,  de  hiányos  gyűjtésű 

Budapest  bibliográfia  kiegészítése,  mely  az  1686–os  eseményekkel  kapcsolatos 

egykorú külhoni  irodalom egyik  tárháza.  Az  összeállító,  Kelényi  B.  Ottó szerint  a 

török  háborúk  ideje  az  a  fordulópont,  amelytől  kezdve  Magyarország  a  nyugat 

közvéleményében nem mint egzotikum, hanem már mint keresztény ország szerepel. 

Emiatt  tartja  a  történeti  kutatás  szempontjából  fontosnak  összegyűjteni  és 

kézikönyvszerűen  hozzáférhetővé  tenni  ezeket  az  iratokat.  Az  1618  tételből  álló 

bibliográfiát  név–és  helynévmutató  egészíti  ki.  Ugyanúgy,  mint elődei  nemcsak a 

magyarországon található anyagot vette számba, hanem mindent, amiről tudomása 

volt.30

1936–ra már nagyon sok, valóban részletező cikk jelent meg, amelyek kitértek a 

magyarok részvételére, vagy egy–egy személy szerepét tisztázták. Ekkortájt fordult 

az érdeklődés  az  európai  közvélemény vizsgálata  felé.31 Az évforduló  alkalmából 

több  forrást,  feldolgozást,  tábori  naplókat,32 sőt  ünnepi  költeményeket  is 

megjelentettek,33 melyekben  időnként  az  aktuálpolitika  nyomait  is  felfedezhetjük. 

Többen újra elővették és megírták – Károlyi hatalmas anyagismeretét és szakértelmét 

el nem érve – a visszavívás történetét. 1936 és 1986 között is sok, hosszabb–rövidebb 

feldolgozás, összefoglaló tanulmány és monográfia jelent meg. Ezek között több, a 

közönséghez szóló, könnyen olvasható, ennek ellenére tudományos igényű kiadvány 

van. Emellett már most megtalálhatjuk az érdeklődést a visszafoglalásban részt vett 

nemzetek fiainak későbbi sorsa iránt is.

Fallenbüchl  Zoltán,  történész–könyvtáros  cikkeiben  megpróbálta  követni 

azoknak  a  spanyol,  katalán,  baszk  zsoldosoknak  és  önkénteseknek  sorsát,  akik 

Magyarországra  jöttek.  A  16.  századtól  a  18.  század  végéig  forrásokkal  tudta 

30  Buda és  Pest  1686.  évi  visszafoglalásának egykorú irodalma.  1683–1718.  Bp.,  1935.  (A Fővárosi 
Nyilvános Könyvtár Budapest Gyűjteményének bibliográfiai munkálatai 3.)

31  Például: KELÉNYI B. Ottó: Marco D’Aviano és a barokk állammisztika. In: Regnum. 1936.; KELÉNYI B. 
Ottó: A török Buda a keresztény nyugat közvéleményében.;  MARKÓ Árpád: Kik és miért harcoltak 
Budavár  alatt  1686–ban?  Magyar  Szemle  32.  1938.;  Tanulmányok  Budapest  Múltjából  5.  (1936). 
kötetének cikkei.

32  HÉJJA Pál: A tábori kórházak Buda ostrománál. Bp., 1936.; Tábori egészségügy Buda visszafoglalása 
korában. Bp., 1936.

33  Például:  Crónicas  historiales.  Bp.,  1936.;  KARL K.  Lajos:  Buda visszafoglalása  a  valenciai  költők 
akadémiáján. 1937. , MOLNÁR Erzsébet: Buda visszafoglalása (1686) a korabeli olasz költészetben. Bp., 
1936.



igazolhatóan kimutatni, hogyan kerültek ide, hogyan harcoltak, az életben maradtak 

hogyan tértek  haza,  az  itt  maradók hol  telepedtek  le,  hogyan olvadtak be,  végül 

mikor tűntek el a magyar történelemből.34

A továbbiakban a kutatók elkezdtek foglalkozni a korabeli metszetekkel, mint 

forrással.35 Bekerült  a  kutatásba  egy  új  téma:  a  háború  és  annak  művészeti 

ábrázolása36 és megindult a metszetanyag feldolgozása. A Fővárosi Könyvtár 1936–

ban kiadott gyűjteménye mellé ma már odatehetjük Rózsa György kitűnő katalógusát 

is.37

A  300  éves  évfordulóval  kapcsolatban  kiállításokat  rendeztek,  díszes, 

szakmailag  igényes,  de  „közönségbarát”  könyveket  jelentettek  meg.38 1986–ban 

konferenciát  rendeztek,  melynek  fő  témája  a  nemzetközi  kapcsolatok  voltak. 

Magyarország és Buda az európai politikában, más népek szemszögéből.39 Nagyobb 

teret  kapott  az  európai  közvélemény  (természetesen  nem  csak  Buda  esetében),  a 

visszafoglalásban,  illetve  a  török  ellenes  harcokban  részt  vevő  különböző  nációk 

szerepének kutatása. Egymás után jelentették meg a korábban elhanyagolt elbeszélő 

források,  a  szemtanúktól  származó  levelezések,  beszámolók,  hadinaplók  rövid 

bevezetőszöveggel  kiegészített  magyar  fordításait.40 Ezek  alól  kivétel  Lotharingiai 

Károly  naplójának  kétnyelvű,  kritikai  kiadása,  melyet  történeti  bevezetővel  és  a 

függelékben  mértékegység  és  szómagyarázattal,  szójegyzékkel,  valamint  név–  és 

tárgymutatóval egészítettek ki.41 

34  FALLENBÜCHL Zoltán:  Spanyolok  Magyarországon  a  18.  században.  Századok  111.  (1977)  6.  sz.; 
FALLENBÜCHL Zoltán: Espagnols en Hongrie au XVIIIe siécle. Revista de archivos bibliotecas y museos 
82. (1979) No. 2.

35  Korábban  már  megjelent  néhány  gyűjtemény,  pl.  RÓMER Flóris:  A  régi  Pest.  Bp.,  1873.;  BUBICS 
Zsigmond:  Magyarországi  várak  és  városoknak  a  M.  N.  Múzeum  könyvtárában  létező  fa–  és 
rézmetszetei. Bp. 1880.; KREMMER Dezső: Budát ábrázoló 17. századbeli kézi rajzok. ArchÉrt 1913.

36  GALAVICS Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Bp., 1936.
37  KELÉNYI B. Ottó: Buda és Pest grafikus ábrázolásai a visszafoglalás korában 1683–1718. Bp., 1936.; 

RÓZSA György:  Budapest  régi  látképei  (1493–1800).  Bp.,  1963.  (Monumenta  Historica 
Budapestinensia 2.)

38  SZAKÁLY Ferenc: Hungaria eliberata. Budavár visszavétele és Magyarország felszabadítása a török 
uralom alól 1683–1718.  Bp., 1986.;  Buda visszafoglalásának emlékezete. Összeáll.  Szakály Ferenc. 
Bp., 1986.

39  A konferencia előadásainak szövege megjelent az Acta Historica 34. (1988), 1. kötetében.
40  Budavár visszavétele 1686–ban. Egy ismeretlen angol kortárs beszámolója. Szerk. Faragó Tamás. 

Bp.,  1986.  (Fejezetek  Budapest  múltjából  4.);  Buda  ostroma  1686.  Vál.  Péter  Katalin.  Bp.,  1986. 
(Magyar Levelestár); ezeknek folytatásaként tarthatjuk számon a következő, de később megjelent 
Napló Buda, avagy Offen erős városának híres ostromáról… Szerk. Czigány István, Hankó Ágnes. 
Bp., 1998. (Régi Magyar Könyvtár. Források 7.)

41  Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról. Sajtó alá rend. Mollay Károly. Bp., 1986.



Az  „angol  kortárs”  1686–os  naplójának42 már  volt  egy  kiadása  1886–ban.  Az 

1986–os  kiadás  ennek  hasonmása.  Érdekessége  az  a  Szakály  Ferenc (1942–1999) 

történész tollából származó tanulmány, mely e kutatás történetében – Károlyi óta – 

először ír összefoglalóan a Buda alatt harcoló önkéntesekről.43

Utoljára,  de  nem  utolsó  sorban  szólnunk  kell  az  évfordulóhoz  kapcsolódó 

legnagyobb  vállalkozásról,  arról  a  levéltárismertetőről,  melynek  nem  titkolt  célja 

volt,  hogy  újabb  kutatásokat  segítsen  elő.  A  török  kiűzésének  európai  levéltári 

forrásait  összegyűjtő,  nemzetközi  és  magyar  méretekben  is  páratlan 

együttműködéssel  készített  kétkötetes  mű értékét  a  vállalkozás  európai  jellege,  a 

gyűjtés egységes szempontjai, következetes szerkesztése, és óriási forrásértéke adják 

meg.  A  kötet  használhatóságához  a  függelékek  is  –  kronológia,  név–,  hely–  és 

intézménymutató, képjegyzék – hozzájárulnak:. Az iratanyagot tematikusan, tartalmi 

kivonatokkal állították össze. 44

Az  évfordulók  elmúltával  mindig  megcsappan  az  érdeklődés.  Az  elmúlt 

években  alig–alig  jelent  meg  valami  Buda  ostromával  kapcsolatban.  Ezek  főként 

cikkek, katalógusok, egy–egy könyvtár dokumentumainak bemutatása. Szegeden a 

Hispanisztikai  Kutatócsoportban  foglalkoztak  a  madridi  nemzeti  könyvtárban 

található,  kapcsolódó dokumentumok szórványos bemutatásával,45 máshol néhány 

spanyol  nyelvű,  külföldön,  magángyűjteményben  lévő  írást  és  egy  vedutát 

közöltek.46 Az önkéntesekkel kapcsolatos kutatás sem folytatódott.

Új  irányt  jelez  azoknak  a  tanulmányoknak  szaporodása,  amelyek  a  külföld 

véleményét,  annak  nyomtatásban  megjelenő  megnyilvánulásait,  illetve  a 

közvélemény  manipulálására  szolgáló  propaganda–nyomtatványokat,  valamint  az 

információk  áramlásának  módját  elemzik.  Ebben  a  témában  ma  már  több 

tanulmánykötet  és  cikk  segít  minket  ahhoz,  hogy  a  korszak  irodalmi  emlékeit 

42  An historical Description of the glorious conquest of the city of Buda…London, 1686.
43  SZAKÁLY Ferenc: Önkéntesek Budavár visszavívásánál. In: Budavár visszavétele 1686–ban. Bp. 1986. 

IX.
44  Buda expugnata 1686. Europa et Hungaria 1683–1718. A török kiűzésének európai levéltári forrásai 

1–2. Bp., 1986.
45  BÁN 2000.
46  GALÁNTAY 2000., SEMSEY 2002.



hasonló,  a  ma  „információs  társadalmának”  megfelelő  igényességgel, 

módszerességgel dolgozhassuk fel.47

A spanyol nyelvű források kutatása sem újkeletű. A 19. század közepén Fraknói 

Vilmos  simancasi  kutatásaival  kezdődött  meg.  Ő  elsősorban  államtanácsi 

jegyzőkönyveket,  követi  levelezéseket  és  a  Németországgal  kapcsolatos  ügyeket 

vizsgálta.  1874–ben  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  felkérésére  spanyol 

levéltárakban  összeállítottak  egy másolatokból  álló  anyagot,  ami  az  1601–1606–os 

évek levéltári anyagát tartalmazta. Ballagi Aladár, Thallóczy Lajos és Szittay Dénes 

folytatta  a  Fraknói  által  megkezdett  munkát,  de  ők  is  a  levéltári  forrásokat 

részesítették előnyben. 

A spanyol nyelvű, Magyarországgal kapcsolatos hungarikák gyűjtése, amely a 

20. század elejére megszakadt csak az 1970–es években kezdődött újra. Számos, rövid 

kiküldetésben dolgozó levéltáros kutatott Madridban, a madridi Nemzeti Könyvtár 

Kézirattárában,  Sevillában,  Barcelonában,  Granadában és nagyjából  „ötletszerűen” 

készítettek  felméréseket  arról,  hogy  milyen  anyagok  találhatók  ezekben  a 

levéltárakban vagy könyvtárakban. 

A Buda visszavívásával kapcsolatos – ismét csak levéltári – spanyol forrásokat a 

Buda expugnata című kiadványhoz sikerült összegyűjteni,  de általában senki nem 

figyelt  fel  sem  a  spanyolországi  egyetemi  és  városi  könyvtárak  gyűjteményeiben 

található,  Budával  kapcsolatos  hungarika–anyagra,  sem  a  Magyarországon  lévő 

könyvtári  gyűjteményekre,  amelyekben  spanyol  nyelvű,  elbeszélő  forrásokat 

őriznek.48

47  Információáramlás a magyar és török végvái rendszerben. Studia Agrensia 20. Eger, 1999.;  BENE 
1999.; ETÉNYI 2003.

48  BARTA 1989. 76–84.



I/  3.  HÍR,  KÖZVÉLEMÉNY,  PROPAGANDA:  BUDA A 17.  SZÁZADI EURÓPAI ÚJSÁGIRODALOMBAN     

(KITEKINTÉS)  

Az  információ  köznyelvi  értelemben  tájékoztatást,  értesítést,  közlést  jelent. 

Alapértelmezésében  –  tehát,  hogy  két  vagy  több  ember  egymás  tudomására  hoz 

valamit – nagyon régi igényünkről és tudásunkról van szó. Amint beszélni tudott az 

emberiség, mindjárt közölt is, illetve közölni akart, tehát beszélni próbált. Igaz, hogy 

e  régi  szakaszban  csak  a  közvetlen  környezettel  kapcsolatos  információk  voltak 

fontosak. Sokkal későbbi  eredmény az, hogy amint kiszélesedett  az ember világa, 

úgy erősödött az információ megszerzésére való igénye is. Ugyanakkor a különböző 

társadalamakban vezető szerepet betöltő osztályok a tájékoztatást már a legkorábbi 

időtől  kezdve  a  köz  véleményének  alakítására  szolgáló  eszköznek  tekintették.  A 

görög–római világban a szónoklat, a színházi előadás a közönség befolyásolásának 

hatékony eszköze volt.  Sok kutató a politikai  szónoklatot  –  ezt  az ókori  műfajt  – 

tekinti a későbbi publicisztika elődjének.49

Évszázadok  alatt  több  robbanásszerű  változás  következett  be  a  közösség–

közönség tájékoztatása területén. Első és legnagyobb lépés volt, hogy a szóbeliséget 

felváltotta az írásban közölt hír.  A középkorban és kora újkorban is még egymás 

mellett éltek a különféle hírközlési lehetőségek. A regősök, vándordiákok, lantosok, 

kengyelfutók,  postagalambok  mind–mind  az  információ  hordozásának  eszközei 

voltak. Nagyjából ekkor alakultak ki a hagyományos levélből (missilis) a kéziratos 

formában  terjesztett  hírlevelek,  újságlevelek  (news  letters)50 A  hagyományos  levél 

tartalmilag  nagyon  sokféle  lehetett  és  a  nyomtatott  sajtó  előtti  Európában  nagy 

gazdagságban megtalálható volt. Végvári kapitányok, peregrinusok, utazók, kémek 

küldték  megbízóiknak,  családtagjaiknak  tudósító  leveleiket,  kémjelentéseiket.  A 

tudósítók többnyire névtelenek, a levélírók általában ismert emberek. Ez a műfaj még 

az 1680–as években Magyarországon a hírek vételének legfőbb forrásaként szolgált.51

49  FÜLÖP 1981. 1112.
50  Ezek az  újságlevelek  leginkább a  kereskedővárosokban váltak  népszerűvé.  Velencében például 

nyilvánosan árusították. Az újság nemzetközi elnevezése a „gazeta” is Velencéből származik. Annak 
a pénzegységnek a neve volt eredetileg, amennyit fizetni kellett egy újságlevélért.

51  VÁRKONYI 1988. 81–82.



A 15.  században,  a  nyomtatás  feltalálásától  kezdve  –  a  papír,  a  festék  és  a 

sokszorosítás  segítségével  –  a  korábban könnyen alakítható  hír  szinte  változatlan 

formában  kerülhetett  bármely  olvasó  kezébe.  Kezdetben  ugyan  költséges  volt  a 

nyomtatás és a könyv létrehozása (illusztrálás, köttetés), de hamarosan megjelentek 

az  olcsóbb  kiállítású  könyvek,  majd  az  aktuálitásokat  hordozó  röplapok,  végül  a 

nyomtatott  újságlapok.  Egyik  leghíresebb  példa  az  1525–ben  megjelent  Luther–

prédikációk, amelyeket napok alatt több ezer példányban tettek közzé. Egyébként a 

német  birodalom  területén  a  16.  század  közepétől  a  röplapok  száma  a  tízezres 

példányszámot is meghaladta,52 sőt Augsburgban hivatásos újságírók is működtek. 

De mit sem ért volna a technikai fejlődés adta lehetőség, ha nem lett volna meg a 

nyilvánosságra való igény.  A hírnek,  tájékozódásnak,  a  tudás  megszerzésére  való 

törekvésnek pedig éppen a 15. század adott olyan lendületet, amely végül a 16–17. 

századra  szükségessé  tette  a  hír  általános  terjesztését,  a  tömegtájékoztatást.53 

Valószínű, hogy a kor két nagy eseménye – a Harmincéves háború és a keresztény 

Európát szakadatlanul sakkban tartó török fenyegetés – nagyban hozzájárult ahhoz, 

hogy kialakuljon ez az igény. A társadalmi osztályok mindegyikét közvetlenül érintő 

híreket ismerni kellett, ezért a lehetőleg hiteles, gyors és pontos tájékoztatást úgy a 

főurak, mint a vezető polgárok, a gazdasági elit tagjai és a közemberek is elvárták.54

A nyomtatott újságlevelek Itáliából kiindulva terjedtek el a jelentősebb európai 

országokban  és  szokásos  elnevezésük  vagy  a  latin  „relatio”  szóból  alakult  ki 

(relación,  relazioni  =  beszámoló),  vagy  „aviso”  (értesítés)  névvel  illették. 

Franciaországban  ezt  az  időszakos  híradást  esetlegessége  miatt  „occasionels”–ként 

emlegették.  Német  nyelvterületen  a  „Zeitung”  vált  általánossá,  utalva  időbeli 

periodicitására.  Könnyen  kezelhető  méretben  adták  ki,  esetenként  metszetekkel 

illusztrálták,  és  segítségükkel  az  időszerű  eseményekről  tájékoztatták  a 

nyilvánosságot.  Ennek  a  nyilvánosságnak  több  szintje  is  volt.  Mindenekelőtt  a 

fejedelmi, királyi udvarok, ahol több nemzet diplomatái is megfordultak. Ezekben az 

52  ETÉNYI 2004. 47–52.
53  KARVALICS 2004. 15–29.
54  Ugyanakkor ellenzői is voltak az újságok terjedésének. A királyok és a pápák is a 16. századtól 

kezdve  nem  nézték  jó  szemmel,  hogy  bizonyos  hírek  megjelenhettek  a  nyilvánosság  előtt. 
Angliában igyekeztek csökkenteni  a  példányszámot,  Franciaországban 1534–ben egy időre be  is 
tiltották terjesztésüket. A sajtótörténészek ettől kezdve számítják a cenzúra kialakulását. (FÜLÖP 1975. 
8.; FÜLÖP 1981. 15., 19.)



udvarokban  nyomdát  tartottak  fönn  és  hivatalosan  közölték  a  híreket.  A  saját 

hírközlőeszközök  működtetésével  jobban  lehetett  ellenőrizni  magát  a  hírt,  és 

terjedését egyránt. Az ellentétes szint az utca volt (pl. piactér, kávéház, bordély) ahol 

a pamfletek, gúnyversek születtek,  melyeket ugyanolyan intenzitással terjesztettek 

kisebb nyomdák tulajdonosai, mint a különböző országokból jövő hivatalos híreket.

Ha  a  hivatalos  propaganda  alakítani,  illetve  befolyásolni  akarta  –  márpedig 

akarta – a közösségek véleményét, mindenképpen arra is ügyelnie kellett, mi az, ami 

legjobban  leköti  annak  figyelmét.  A  század  „vezető  híre”,  amire  a  nyilvánosság 

legjobban odafigyelt, a török elleni háború volt. A kereszténység közös ellenségével 

szemben  nagyjából  egységes  közvélekedés,  (öffentliche  Meinung,  opinion  pública) 

alakult ki. A német birodalomtól a Pireneusi–félszigetig a török birodalmat barbár 

hordának tartották, akikkel nem paktálhatott le a keresztény Európa egyik országa 

sem. Ha valamelyik uralkodó mégis diplomáciai tárgyalásokat kezdett a Portával, azt 

mindenképpen indokolnia kellett a közvélemény előtt.

A kormányoknak ahhoz,  hogy kellő  befolyással  lehessenek  a  közvéleményre 

megfelelő  formanyelvet,  érvrendszert,  illetve  terjesztési  útvonalakat  kellett 

kidolgozniuk. A barokk kor ebben élen járt, és mindenekelőtt XIV. Lajos udvarára 

volt  jellemző.55 A  teatralitás  nemcsak  a  mindennapi  életbe  volnult  be,  hanem  a 

kiadványokba  is.  Mindkét  Habsburg  királyságban  és  a  német  birodalomban  is 

népszerűsítő–dicsőítő  kiadványokkal,  és  szimbolikus  ábrázolásokkal  zsúfolt 

újságlapokkal,  illetve  propagandametszetekkel,  győzelmeik  hírét,  a  királyi  család 

ünnepeit, gyászát, vallásos cselekedeteit hozták nyilvánosságra. Ez a kép–újság – a 

tömegtájékoztatásnak  a  16.  században  kialakult  új  formája  –  kötött 

szimbólumrendszerrel rendelkezett, de igen népszerű és nagyon elterjedt módja volt 

a  propagandának.  Némi  magyarázó  szöveget  is  illesztettek  melléjük,  de  a  kor 

kalendáriumot forgató emberének nem volt szüksége túl sok magyarázkodásra, jól 

értette  ezt  a  szimbólumnyelvet.56 Nagy  példányszámban  terjesztették  ezeket 

birodalomszerte,  Franciaországban és Magyarországon is.57 Számos igen népszerű, 

sok kiadást megért ábrázolás is volt közöttük.58 Ez az információ áramoltatásának és 
55  ETÉNYI 2003. 17.
56  VÁRKONYI 1988. 90.
57  BUDA ÉS PEST 1936.
58  Például „Európa allegóriája”, „A szultán álma”



a közvélemény befolyásolásának direkt formája volt. Könnyen meg lehet határozni – 

a közölt hír és a közlés stílusának segítségével – honnan indult, kiknek szólt az adott 

kiadvány.

A  16–17.  századról  elmondható,  hogy  bizonyos  „információ–robbanást” 

eredményezett.  A postaszolgálatok rendszeres működtetésével,  a kialakuló barokk 

diplomácia nagyüzemi tevékenységével hatalmas hírtömeg termelődött, melyet – az 

érdeklődésre  való  tekintettel  –  nagy mennyiségű röplappal,  avízóval,  relacióval  a 

nyilvánosság elé kellett tárni. A 17. század elejére csak német területen több mint 30 

újságot  vehettek  kézbe  az  érdeklődők.59 A  szükséglet  kielégítésére  kialakultak  az 

információáramlás újnak mondható, kora újkori csatornái. A kereskedők, a vándorló 

mesterlegények,  külföldi  egyetemet  járó  diákok  mellett  a  nagy  háborúk  miatt 

mozgatott  különféle  nemzetiségű  katonák,  a  katonákkal  járó  orvosok, 

mesteremberek mind lényeges elemei ennek a rendszernek. Részben, mint befogadó, 

részben, mint „adathordozó”. A csatornahálózat csomópontjaiban kezdettől fogva a 

kereskedővárosok álltak.  Ezek közül  is  kiemelkedett  Nürnberg,  London, Brüsszel, 

Antwerpen, Lyon – mindegyik a középkor óta fontos kereskedelmi központ. A két 

legfontosabb  birodalmi  hírcentrum  Hamburg  és  Frankfurt  am  Main.  Ezekben  a 

városokban – és főként ott, ahol a kora újkorban tőzsde is működött – a naprakész 

információ  ismerete  elengedhetetlen  kelléke  volt  úgy  a  kereskedésnek,  mint  a 

bankügyleteknek. Róma, Párizs,   Bécs és Prága uralkodói központ mivoltuk miatt 

játszottak  vezető  szerepet.  A  holland  városokat  szabadabb  polgári  légkörük,  a 

spanyol kikötővárosokat az Indiák felől érkező hírek közvetítése tette fontossá. Ezek 

a nagy központok áramoltatták tovább a híreket a kisebb egységek felé. Ennek módja 

a  síma  hírtovábbítástól  a  hírek  kivonatolásáig,  átfogalmazásáig,  fordítások 

készítéséig  nagyon  széles  skálán  mozgott.  A  nyomtatványokon  követhető,  hogy 

bizonyos hírlevelek és azok fordításai szinte egy időben jelentek meg. Fokozatosan 

alakult  ki  egy folyamatosan működő hírközlő rendszer,  melynek teljesítménye az 

események sűrűségének, fontosságának függvényében változott.

Tudjuk, hogy a kor emberét is foglalkoztatta a hír terjedésének mechanizmusa. 

Szemléletesen példázza ezt számunkra az az 1671–ben készült, és későbbiekben több 

59  KARVALICS 2004.b. 8.; 4. jegyzet



kiadást is megért metszet, amely a hagyományos és új hírközlési formákat egyszerre 

jelenítette meg, egy képen ábrázolva a sánta hírnököt és a lovas futárt.

Tanulmányok  szólnak  arról,  hogy  a  nagy  elosztó  központokból  megszerzett 

hírek hogyan jutottak el a társadalom belső kommunikációs hálózatának segítségével 

a  legszélesebb  közönséghez.60 A  folyamat  egyébként  kétirányú  volt.  Egyfelől  a 

közvélemény  elvárásai  rendszeresen  szabályozták  a  hírközlés  milyenségét  (miről 

akart  hallani,  milyen  volt  az  adott  társadalom  erkölcsi,  gazdasági  beállítottsága), 

másfelől  az  uralkodó  elit  –  érdekeinek  megfelelően  –  folyamatosan  újra  akarta 

szabályozni a spontán létrejött tömegtájékoztatást.61

A  közvélemény  fogalmának  megragadása  sem  egyszerű  dolog,  mert  az 

értelmező  szótár–szerű  megfogalmazás  (a  közügyekről  nagyobb  közösségekben 

elterjedt  felfogás,  nézet,  ítélet,  vélemény)  mögött  eltérő  gondolkodású,  érdekű, 

vagyoni helyzetű  emberek állnak.62 Machiavelli óta tudjuk, hogy a hatalom alapja a 

nyílt erőszak és az alattvalók véleménye. Az alattvalók véleménye tehát egy kis túlzással 

már nevezhető közvéleménynek.

A kora újkori Európa közvélemény–kutatásakor pedig eddig szabad elmennünk 

és  nem  tovább,  nehogy  abba  a  csapdába  essünk,  amit  a  mai  szóhasználat  és 

értelmezés  –  amit  merőben  a  19.  század  polgári  felfogása  alakított  ki  –  állított 

elébünk.63

A  közvélemény  és  a  nyilvánosság  sem  parallel  fogalmak.  Létezik  „udvari  

nyilvánosság” és „polgári  nyilvánosság”, és a közvélemény – éppen abból kiindulva, 

hogy  különféle  tulajdonságú  emberek  alakítják  ki  –  nem  egységes.  Tömeges  és 

individuális egyszerre,  ugyanakkor a tömeg kisebb egységekben képviselhet más–

más véleményt, más–más mentalitást.

Az említett  kiadványok segítségével  sem tisztázhatjuk maradéktalanul,  hogy 

vajon milyen volt a közvélemény a kora újkori Európában. Elemzésükkor elsősorban 

a kiadót és annak szándékát kell figyelembe vennünk. Az uralkodók által kiadatott, 

az  elitnek  íródott  és  a  szélesebb  nyilvánosságnak  szánt  újságlapok  leginkább  a 

60  ETÉNYI 2003. 33–41.
61  KARVALICS 2004.a 7–12.
62  Bene Sándor szerint a közvélemény olyan, mint a Loch Ness–i szörny: sokan látták, de még senki 

sem beszélt vele.
63  Kimerítően elemzi a problémát: BENE 1999. 7–43.



hatalmi  érdekeket,  annak  saját  reprezentációját,  tehát  a  propagandát  tükrözik. 

Ugyanakkor nyilván nem lehet hatásos a propaganda, ha homlokegyenest ellenkezik 

egy  nagyobb  csoport  kialakult  közfelfogásával,  a  közizléssel,  mentalitással  és 

elvárással.  Így valamelyest mégis tudunk következtetni  arra,  hogy a propaganda–

kiadványok  megjelenésének  idején  mekkora  lehetett  a  közvélemény  ereje.  Valódi 

formálója volt–e a társadalmi gondolkodásnak vagy egyszerű publikumként szolgált 

a hatalmi reprezentációhoz.

Forrásaink  nagy  része  alapján  inkább  a  propaganda  szemszögéből  tudjuk 

megközelíteni  az  eseményeket,  de  örvendetes  módon  léteznek  nem  az  udvari 

ízléshez igazított  pamfletek,  versek,  tudósítások is,  melyekben hangot kaphatott a 

kora  újkori  „utca  emberének”  véleménye  is.64 Ugyanakkor  a  propaganda  felől 

kiindulva sok olyan új  eredményhez  juthatunk,  amelyet  a  korábbi,  hagyományos 

kutatási módszerekkel nem lehetett volna feltárni.65

A  16–17.  századi  kiadványok  leginkább  az  európai  török  háborúkkal 

foglalkoztak, mivel ez a kérdés a társadalom minden rétegét érintette, a keresztény 

világ közös ügyeként pedig az európai közvélemény egészét foglalkoztatta. A másik, 

általános érdeklődésre számot tartó európai téma a két nagyhatalom, Franciaország 

és Ausztria – vagy pontosabban a Bourbonok és Habsburgok – szemben állása volt.

A  jól  szervezett  udvari,  nyomtatott  propaganda,  az  információ  irányított 

közzétételének segítségével megpróbálta manipulálni a közvéleményt, ezzel egyben 

leplezni  is  tudta  valós politikai  célját.  Az abszolutisztikus rendszerű országokban 

nagyon fontos volt az uralkodó jó közmegítélésének kialakítása. Az ezzel kapcsolatos 

–  úgy  a  szöveges,  mint  a  képes  –  nyomtatványokban  nagy  szerepet  kapott  az 

uralkodó  személye,  illetve  egy–egy  jól  népszerűsíthető  vonása  (mélyen  vallásos, 

nagy hadvezér,  bölcs  uralkodó,  bőkezű pártfogó).  Erre  szolgál  jó  példával  a  XIV. 

Lajos–féle külhoni propaganda, illetve az osztrák Habsburgok propagandája, mely I. 

Lipót  hírnevét  a  jó  és  béketűrő  király  szerepével  igyekezett  segíteni,  a  magyar 

politikusokat  pedig  a  törökbarátság  vádjával  igyekezett  befeketíteni  a  keresztény 

Európa előtt.

64  Sajnálatos módon a dolgozat alapjául szolgáló gyűjteményekben ilyen nincs. Megítélésem szerint ez 
a gyűjtők társadalomban elfoglalt helyének és ennek alapján gyűjtésük szempontjainak tudható be.

65  LUKÁCS 1995. 175–176.



A belpolitikában főleg az udvar tekintélyének megőrzése, a király személyének 

idealizálása volt a cél. Az udvarok tehát saját érdekeik figyelembe vételével látták el 

hírekkel a kiadókat, hiszen a nyilvánosság beszűkülése a 17. században már egyetlen 

hatalmi pólusnak sem állt érdekében. Tudomásul kellett venniök, hogy az információ 

jelentősége növekszik, ezért irányítottan igyekeztek közzétenni. Ennek kapcsán egyre 

több katonai, politikai és diplomáciai hír látott napvilágot.66

Az események változására nagyon érzékeny újság–, és pamflet irodalomban az 

európai hatalmi harcok mellet a hatalmi egyensúly elemzése, a Habsburg birodalom 

aktuálpolitikai  helyzete,  és  az  erdélyi  viszonyok  is  helyet  kaptak.  A  felszabadító 

háborúk,  később  a  török  uralom  alól  felszabadult  Magyarország  és  Erdély 

újrastruktúrálódása,  a  francia  abszolutizmus  működőképessége,  a  spanyol 

Habsburgok és a francia király között  kialakult trónöröklési  problémák, a katalán 

nemesi és polgári függetlenségi törekvések mind–mind olyan csomópontjai voltak a 

politikának,  amelyről  a  társadalom minden  rétegének  volt  véleménye.  Hetilapok, 

metszetekkel  illusztrált  röplapok,  pamfletek,  illetve  katonai  jelentések, 

pásztorlevelek,  haditudósítások,  követjelentések  –  a  társadalom  minden  rétege 

számára  hozzáférhetően,  olvashatóan  és  értékelhetően  –  nyomtatott  formában 

terjedtek minden országban. A török elleni háborút a keresztény Európában amúgy 

is  nagy  érdeklődés  kísérte,  hiszen  Magyarországot  a  török  elleni  harc  fontos 

színterének  tekintették.67 Az  újsághírekben  Thököly  és  az  Oszmán  Birodalom,  a 

török–francia viszony, illetve Buda visszafoglalása kapott nagyobb teret.68

Az egyes országokban a belpolitika is elég beszédtémát adott. Franciaországban 

Mazarin, Spanyolországban a katalán felkelések és a francia támadások, a Habsburg 

Birodalomban  a  franciák,  illetve  a  törökök  elleni  háború,  Németalföldön  a 

franciákhoz,  illetve  a  spanyolokhoz  való  viszony  volt  a  legfőbb  beszédtéma 

palotában, polgárházban egyaránt.. Ugyanakkor ezek nem voltak elszigetelten csak 

egy–egy nemzet belső problémái, az események egy része és hatásaik is túlmutattak 

az adott országok határain és befolyásolták a nemzetközi politikát és közvéleményt.

66  ETÉNYI 2002. 19–20.
67  ETÉNYI 1999. 4. jegyzet
68  ETÉNYI 2002. 26–27.



A 17.  században egészen  más  volt  a  politikum nyelvezete,  mint  ma.  Sokkal 

inkább  szimbolumokat,  allegorikus  formákat  használt,  s  így  mindeki  számára 

közérthető  volt  a  főnix,  a  szirén,  Mars  és  Európa  alakja,  vagy  akár  az  államóra, 

állampalást, egérfogó, szemüveg, a betegágy mellett tartott konzílium.69 A kora újkor 

rejtjelezve  fejtette  ki  véleményét,  legyen  az  politikai  pamflet,  metszetes  röpirat, 

virágének  vagy  ajándék.70 A  bevett  szimbólumok  és  kifejezések  közül  nem 

mindegyik  ennek  az  időszaknak  a  terméke,  bőven  találunk  nem  egy,  még  a  15. 

századból öröklött fordulatot. Ilyen például a „gran Turc”, mely olasz eredetű és a 

török fogalmát, illetve később magát a szultánt jelentette vagy a franciáknál a „Chien 

insaciable”, a németeknél a „Bluthund” kifejezés, szintén a szultán szimbólumaként. A 

„kereszténység  védőbástyája”  ugyancsak  elterjedt  a  nemzetközi  irodalomban, 

Magyarországra vonatkoztatva.71

Az írott és nyomtatott források műfaji megoszlása, mint már eddig is láthattuk, 

elég változatos.  Elsődleges  forrásnak az  oklevéltári  anyagot szokták tekinteni,  mely 

hivatalos  iratokat,  kémjelentéseket,  hadparancsokat,  zsoldjegyzékeket  foglal 

magában. A kéziratos dokumentumok között nagyon érdekes magánleveleket,72 illetve 

kézzel  készült,  de  később  nyomtatásban  is  napvilágot  látott,  hadászati  célokat 

szolgáló városalaprajzokat, vártérképeket találunk.73

A szintén közkedvelt, a 17. századra újabb virágkorát élő államismereti irodalom74 

Magyarország természeti, földrajzi és társadalmi viszonyait mutatta be. Ezeket a sok 

kiadást  megért  műveket  kézikönyvként  használták.  A  17.  század  közepére 

szóhasználatukat,  szimbólumaikat  és  megállapításaikat  már  a  széles  rétegeknek 

szánt  röplapokon  láthatjuk  viszont.75 Nagy  hiányosságuk,  hogy  információik  egy 

részét  elfogult  vagy  régebbi  ismeretek  alapján  közlik,76 ennek  következtében  a 

sztereotípiákat tovább éltetik, illetve terjesztik, szerte Európában.

69  ETÉNYI 2002. 20–21.
70  VÁRKONYI 1999. 9.
71  KELÉNYI 1936. 34–37.
72  VÁRKONYI 1988. 81.
73  Például a Rabatta–féle térkép vagy Marsigli budai feljegyzései.
74  Pasquale BIONDI: Diario delle corenti Guerre d’Unghería. Velence, 1686.; Sigmund BIRKEN: Der Donau 

Strand. Nürnberg, 1683.; Sempiciano  BIZOZERI:  Notizia particolare. Bologna, 1686.; és Francisco de 
MONTALBO: Historia de las guerras de Ungría. Palermo, 1693. művei tartoznak többek között ehhez a 
műfajhoz.

75  ETÉNYI 2002. 18. és 20–21.
76  Például Thúróczi, Bonfini vagy Zsámboki műveinek felhasználásával dolgoztak.



A  közvélemény  alakításának  egyik  fontos  eszköze  lett  a  rendszeres 

időközökben  megjelenő  újság (már  nevezhetjük  hetilapnak77),  melyet  ebben  az 

időben  a  katonai  hírek  túlsúlya  jellemzett.  A  Harmincéves  háború  nemhogy 

akadályozta  volna  az  időszaki  sajtó  térhódítását,  sőt  a  háborús  események  iránti 

éldeklődés  fokozta  a  híradásokra  való  igényt.  Németország  nyomdokait  követve 

először  Angliában  (1621),  majd  Franciaországban,  Itáliában,  Svédországban, 

Németalföldön,  Spanyolországban,  később  a  18.  század elején  Oroszországban és 

Ausztriában  is  (1703)  megjelent  ez  a  máig  jelentős  szerepet  betöltő  médium. 

Természetesen  az  országokon  belül  a  lapkiadást  szabályozták,  és  a  kormányzat 

erősen kontrollálta a megjelenő hírlapok mennyiségét, példányszámát és tartalmát. A 

gazéták  általában  mindenütt  az  udvar  hivatalos  szócsöveivé  váltak,  kiadásukhoz 

minden  országban  királyi  kiváltság  kellett.  Létrejöttüket  sok  helyütt  a  főurak 

támogatták.78 A  nemzetközi  és  helyi  nyilvánosság  szereplői  nem  álltak  azonos 

műveltségi színvonalon. A hatalom rákényszerült arra, hogy a hirtelen sokrétűvé és 

széleskörűvé vált nyivánosságot ellássa információval. Ebbe a nyilvánosságba bele 

tartozott  az  „utca  embere”  és  a  kulturális  elit  is,  mely  ebben  az  időben maga is 

részese  és  alakítója  a  propagandának.  Kialakították  saját  szellemi  műhelyeiket  és 

röpiratokon, publicisztikákon, irodalmi alkotásokon keresztül próbálták befolyásolni 

a közvéleményt. Kialakult a városi értelmiség, egyre nagyobb szerephez jutottak az 

udvari  adminisztrációban  a  képzett  diplomaták,  orvosok,  katonák,  gazdasági 

szakemberek.  Az egyetemalapítás  mellett  az irodalmi társaságok és az akadémiák 

létesítésével is bővült a tudománypártolás lehetősége.79

A  hivatalos  lapkiadással  szinte  párhuzamosan  megszülettek  az  ellenzéki 

sajtótermékek  is.  A  hatalmi  elit  oldaláról  nézve  aggasztó  méreteket  öltött  az 

ellenőrizhetetlen  hírek  mennyisége.  Minden  országot  megelőzve,  1662–ben 

Angliában – felismerve a sajtó politikai és közéleti fontosságát – elfogadtatták Európa 

első sajtótörvényét,  mely kimondta az  előzetes  cenzúra  jogosságát,  és  a  hírközlés 

minden  formáját  királyi  előjoggá  nyilvánította.  A  17.  század  végére  mind 
77  A postaszolgálat, mely általában hetenként közlekedett, megszabta az első hírlapok periodicitását 

is. Az elsőként 1609–tól, Németországban rendszeresen megjelenő újságok – az augsburgi Aviso és a 
strassburgi Relatio – emiatt lettek hetilapok. (FÜLÖP 1981. 21.)

78  A  Gazette  de  France–t  (1631–től  indult,  szerkesztője  Théophraste  Renaud),  Richelieu  bíboros 
támogatásával alapították és a francia udvar hivatalos lapja maradt a forradalomig.

79  ETÉNYI 2002. 23.



formájában,  mind aktualitásában és periodicitásában teljesen kialakult  az időszaki 

sajtó.  Kialakulásának  időszaka  alatt  kitermelte  a  hozzá  szorosan  kapcsolódó 

cenzúrát, sajtótörvényt, olvasóközönséget és az ellenzéki publicisztikát is.80

A  tömegtájékoztatás  másik  közismert  műfaja  a  röplap.  A  kora  újkori 

propagandaművekben szintén nagy mennyiségben képviseltette magát. Közérthető 

szimbólumrendszerével, allegóriáival, metszetes illusztrációival közelebb tudott jutni 

a szélesebb olvasóközönséghez, illetve éppen a hetilapok híreit megvilágító, elemző 

röplap  segítette  azok  megértését.  Ezzel  a  direkt  propaganda  eszközévé  vált.  A 

műfajon  belül  nagy  népszerűségnek  örvendtek  a  párbeszédes  formában,  tanító 

szándékkal  készült  röplapok.  Ezek  a  legszélesebb  nyilvánosságot  célozták  meg. 

Szereplőiket  is  úgy válogatták meg, hogy e célnak megfeleljenek.  Egyszer katona, 

tudós,  polgár,  matróz,  paraszt,  utcalány,  máskor  a  nemzetközi  diplomácia  jeles 

személyiségei, esetleg megszemélyesített államok a párbeszéd szereplői. Szövegeik 

legtöbbször sematikusak,  de mindig nyomon követhető  bennük az aktuálpolitikai 

helyzet.81

Nem szabad megfeledkeznünk egy nagyon fontos forráscsoportról,  a  naplóról 

sem. A legismertebbek Lotharingiai Károly, Marco d’Aviano, illetve Michele d’Aste 

naplója.  Jelentek  meg  naplók  az  ostromban  harcoló  angol,  német  és  holland 

származású, neves vagy névtelen szerzők tollából is.82 Ezen naplók egy része több 

műből készített kompiláció útján, vagy fordítás gyanánt készültek, melyeknek sem 

összeállítóját, sem fordítóját nem ismerjük.83 Mindenképpen érdeklődésre tarthatnak 

számot azok a naplók is,  melyek az ostromlottak szemszögéből  tekintik végig az 

eseményeket.84

Mindezeken  túlmenően  más  formában  is  megjelentek  a  nemzetközi  politika 

hírei.  A rímekbe  szedett  románcok,  pamfletek inkább az  alsó  osztályok véleményét 

80  FÜLÖP 1981. 21–27.
81  ETÉNYI 2002. 22–25.
82  Például Dagverhaal Van de Vermaarde belegering des sterke Stad Buda of Offen.  Amsterdam, 

1686.; Jacob RIHARDS: A Journal of the Siege and Taking of Buda. London, 1687.
83  Jó péda erre az amszterdami kiadású „Dagverhaal”. Eredeti kiadása valószínűleg egy német nyelvű 

naplóban keresendő, melynek a szövege csaknem teljesen, illusztrációja pedig pontosan megegyezik 
ezzel a kötettel. (CZIGÁNY 1998. 31.)

84  Legismertebb ezek közül Isak SCHULHOF: Megillath Ofen című munkája.
Egy kivételes, mindkét oldal szemszögéből készült forrásgyűjteményt jelentetett meg Szakály Ferenc. 

(Buda visszafoglalásásnak emlékezete 1686. Bp., 1986.)



voltak hivatva közvetíteni, az udvari, főúri rendelésre készült színdarabok, melyeket 

ünnepélyes  külsőségek  között  adtak  elő  a  reprezentáció  eszközei  voltak.  Ezek  a 

színdarabok,  hősköltemények és  más  programművek  szintén  a  korabeli 

szimbólumrendszert  használták,  melyeket  ötvöztek  a  reneszánszból  átmentett 

klasszikus eredetű allegóriákkal, bizonyítván magasabb rendű tudással rendelkező 

szerzőik,  illetve  megrendelőik  akadémikus  műveltségét.  Ennek  segítségével 

határolódtak el a köznéptől, és nyilvánították ki az uralkodó elit felsőbbrendűségét. 

Az irodalmárok, tudósok irodalmi társaságok, akadémiák létrehozásával alakították 

ki  saját  szellemi  műhelyeiket,  amelyeken  keresztül  részt  vehettek  a  közvélemény 

formálásában.

A harcokat összefoglaló művek népszerűségéről fogalmat alkothatunk abból, 

hogy mennyi a többször is megjelentetett művek száma. Elég, ha beletekintünk a 

bibliográfiákba, hogy lássuk, néha évenként adtak ki újra bizonyos köteteket.85 

Itáliában a török elleni harcokról 3000–nél több nyomtatvány jelent meg. 86 Bécs 

felmentése után az érdeklődés méginkább fokozódott. 1684 és 1700 között számos 

újsághír, napló, és összesen több mint kétezer alkalmi költemény: tréfás vers, óda, 

szonett, barokk eposz látott napvilágot.87 A német birodalom területén és 

Németalföldön megszámlálhatatlan a kiadott hírlevelek, pamfletek mennyisége. Az 

angol újságirodalomban is jelentős – természetesen nem annyi, mint a birodalom 

területén – a magyar eseményekkel foglalkozó alkalmi írás és redszeresen megjelenő, 

aktuális hír.88 Az Ibériai–félszigeten, a spanyol korona más országaiban89 és az 1640 

óta független Portugál Királyságban is nagy volt az érdeklődés. Röpiratokban 1684–

től kezdve számolnak be a magyarországi török ellenes hadjáratokról és a Buda 

felszabadítására irányuló törekvésekről.90

85  Pl.  Sempliziano  Bizozeri  könyvét  egymás  után  következő  évben jelentették  meg spanyolul,  de 
ugyanakkor olasz és német változata is ismert volt. Oossaan, holland könyvárus egyik kiadásának 
bevezetésében említi, hogy bár Érsekújvár bevételéről már adott ki könyvet, most újra kinyomtatja. 
(CZIGÁNY 1998. 37.)

86  JÁSZAY 1982. 256–294.
87  Federigo  NOMI:  La  Buda  Liberata.  1702.  (HONTI 1900.),  valamint  lsd.  a  költeményekről  írt 

tanulmányt. (MOLNÁR 1936.)
88  ETÉNYI 2003. 156–158.
89  RIBALTA 1988. 29.
90  RÁKÓCZI 2001.



A híradások száma 1686–ban ugrásszerűen megnőtt. A török háborúkról írni 

ebben az időben Európa szerte általános divat lett. Ezt minden bizonnyal – a 

közérdeklődés általános indokai mellett – a Buda alatt és a visszahódító háborúban a 

császári reguláris hadseregben és az önkéntesek között harcoló angol, francia, itáliai 

és spanyol származású katonák részvételének is köszönhetjük.



I I .  T Ö R T É N E T I  Á T T E K I N T É S

II/1. BUDA VISSZAFOGLALÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI, HÁTTERE ÉS ESEMÉNYTÖRTÉNETE  

Buda visszafoglalásának történetéről olyan összefoglalást írni, amelyben valami 

nagyon újat mond valaki, meglehetősen nehéz, csaknem lehetetlen. Mivel a témáról 

olyan sok alapos munka született, nem is gondolom, hogy ennek a fejezetrésznek ez 

volna a célja. Sokkal inkább az, hogy dolgozatom további mondanivalóját ezzel az 

eseménytörténeti áttekintéssel helyezzem el abba a történeti környezetbe, amelynek 

segítségével érhetővé válik majd azoknak az eddig feldolgozatlan, spanyol nyelvű 

elbeszélő  forrásoknak,  újsághíreknek,  irodalmiaskodó  alkotásoknak  helye  és 

fontossága, amelyek erről az egész Európa számára fontos történelmi mozzanatról 

számolnak be.

A 17. században a magyar királyság központja egyszerre jelentette az oszmán 

birodalom legnyugatibb és a keresztény Európa legkeletibb ütközőpontját.  Buda a 

nyugati  sztereotípiákban  egy  évszázada  a  kereszténység  védbástyája,  a  török 

gondolkodásban ugyanannyi ideje az Iszlám büszkesége, a mindenkori Kizil Elma, 

mely  vízparti  fekvésével  Sztambulra  emlékeztetett.  De  egyszersmind  a  nyugat 

kapuja is, ugródeszka Bécs, a birodalom központja felé. Fontosságát sem egyik sem 

másik  nézőpontból  nem  lehet  eléggé  hangsúlyozni.  Nem  csodálkozhatunk  azon, 

hogy  e  korszak  minden  tekintetben  (vallásban,  nemzetekben,  fejedelemségekben, 

politikai érdekekben) megosztott Európája szinte elfoglalásának első évétől kezdve 

visszaszerezni, a máskülönben ezer sebből vérző török birodalom pedig megtartani 

akarta. Nem beszélve arról, hogy olyan stratégiai fontossággal bírt, amely mindkét 

részről  bármilyen  véráldozatot  megérdemelt.  Így  aztán  nagyon  is  érthető  a 

szövetséges csapatok erőfeszítése a város visszahódítására,  és – különösen a török 

mentalitás  ismeretében  –  az  utolsó  budai  pasa,  Abdurrahman  a  vár  védelmében 

tanúsított  önfeláldozása,  aki  a  Szombat  kapunál,  a  biztos  vereség  tudatában  is  a 

végsőkig kitartott: „ Ha nem tudtam megvédeni a rám bízott várat, haljak meg itt.”91

91  VÁRKONYI 1984. 6.



Buda 1541. évi török megszállása nagy veszteséget jelentett Magyarországnak, 

de megrendítette Európát is. A megelőző századokban a magyar királyság – 1390 óta 

távol  tartván  a  törököt  Európa  szívétől  –  kivívta  magának  a  „kereszténység 

védőbástyája” megtisztelő címet,  királyait hol „Krisztus katonája”, hol „a katolikus hit  

katonája”–ként emlegették.92

A  királyi  székhely  elfoglalása  után  félő  volt,  hogy  a  török  nyugati  irányú 

terjeszkedése nem egykönnyen állítható meg, annak ellenére sem, hogy az oszmán 

állam a 16–17. század fordulóján már jelentős belső problémákkal küzdött. Általános 

volt  a  technikai  elmaradottság,  amely  mind a  gazdaságban,  mind a  hadászatban 

éreztette hatását. A birodalom megmentését egy nagy tehetségű, de már nem fiatal 

emberre,  Köprülü  Mehmed  pasára93 bízták,  aki  –  kemény  politikai  vezetésének 

köszönhetően – rendbe is tette a birodalom szénáját. 1661–ben bekövetkezett halála 

után  fia,  a  nála  semmivel  sem  tehetségtelenebb  Fazil  Ahmed  pasa94 örökölte  a 

nagyvezírséget. Másfél évtizedes működésére a belső stabilitás volt jellemző, mely 

azonban nem jelentette a külső békét is.95 Ahmed után hivatalát Kara Musztafa pasa96 

vehette át.97

A 16. század közepe óta többször is tettek kísérletet Buda visszafoglalására. A 

német  birodalmi  gyűlésen  már  1542–ben  felmerült  az  elveszett  királyi  székhely 

visszahódításának gondolata.98 Bár változó lelkesedéssel  – az adott politikai érdek 

súlyától függően –, de a császár is napirenden tartotta a kérdést, melyről a magyar 

főnemesség  egy  része  sem  engedte  megfeledkezni.  Mégis  több  mint  száz  évnek 

kellett  eltelnie  addig,  amíg  olyan  összefogás  jött  létre,  amelynek  segítségével 

megvalósulhatott a nagyszabású terv.
92  FODOR 2001. 179.
93  Köprülü Mehmed (1656–1661),  albán származású, devsirme–gyermekként került  a birodalomba. 

1656–ban IV. Mehmed szultán tette meg nagyvezírnek. Tisztségét halálaig viselte.
94  Köprülü  Fazil  Ahmed  (1635–1676),  1661–ben  lép  apja  örökébe.  Ő  a  kandiai  hadjárat  és  a 

szentgotthárdi csata hadvezére.
95  1663–ban  ismét  fellángoltak  a  harcok  a  Habsburg  birodalommal  szemben.  Bécs  ugyanis 

beleavatkozott Erdély ügyeibe. A török hadjárat eredményeképpen Érsekújvár török kézre került, 
de a Bécs ellen irányuló támadás eredménytelenül zárult. A szentgotthárdi csatában a törökre mért 
vereség erejét 1664–ben, a vasvári békében Bécs nem használta ki.

96  Kara Musztafa (1676–1683),  fiatal korában Köprülü Ahmed kajmakámja, majd utóda. A 1683–as 
bécsi ostromot vezeti.

97  MATUZ 1990. 143–148.
98  1542–ben Speyerben a birodalmi  gyűlés  48  ezer  katonát  szavaz meg Buda visszavételére.  Még 

abban az évben a birodalmi hadak – Joachim, brandenburgi választófejedelem parancsnoksága alatt 
– sikertelenül ostromolják meg Pestet.



Az a Magyarország, amely Mohács után I. Ferdinándot koronázta királyává, 

azért, hogy ezzel a pogány ellen oltalmat találjon, csalódott. Európa vallási és hatalmi 

viszályai miatt szó sem lehetett semmilyen török ellenes összefogásról. A magyar 

főurak azonban sohasem mondtak le Budáról. Már az 1590–es évek végén 

közadakozásból (Thököly Sebestyén a maga költségén katonákat fogadott, a 

nemesektől adót szedtek, a városok hadiszereket készítettek) hadat állítottak, és 

Pálffy Miklós országbíró vezetésével, a hajdúk vitézségével bevették Győrt, a budai 

ostrom hídját. Ez volt a feltétele annak, hogy a Bécsben kikövetelt ostromló sereg, 

Mátyás főherceg vezénylete alatt 1598 októberében megindulhasson Buda alá. Ezt az 

ostromot követte a második és harmadik, a harcban váltakozó sikerű, de végül 

mindig elvesztett háború. 1599–ben Pálffy Miklós nádor és Zrínyi György, dunántúli 

főkapitány, 1602–ben Ruszwurm generális, 1603–ban Hohenlohe gróf és Ruszwurm 

nagy áldozatot követelő próbálkozásai következtek. Az európai történelmi helyzet 

sem kedvezett, csak a visszafoglalás halogatását segítette. Bécsben a Haditanács nem 

javasolta a hadjáratot, a császár a birodalom határain a protestáns fejedelmekkel 

csatázott, s egyébként sem kívánta támogatni a Bécsben amúgy is politikailag 

megbízhatatlannak tartott magyarokat. Egyelőre Európa nyugati oldalán – hacsak 

érdekeiket a török nagyon nem sértette –  magyar ügynek tekintették a harcot.

Rövidesen azonban a moszlim hódítás nyugtalanítani kezdte Európát. Kiderült, 

hogy a hanyatlófélben lévő török birodalom még mindig nagy tartalékok 

mozgósításásra képes. 1645–ben megtámadta Velencét, majd elfoglalta Krétát, 

kalózai a pápai, velencei zászló alatt vitorlázó kereskedelmi hajókat fosztogatták, és a 

földközi–tengeri spanyol kikötővárosokat sem kímélték. Moldva, Havasalföld, a 

Balkán népei arra vártak, mikor vethetik le magukról béklyóikat, de már a német 

fejedelemségeknek és a franciáknak is fogytán volt a türelmük. Zrínyi ezt így öntötte 

szavakba: „Az üdőt megválasztani talám az hadakozásnak legnagyobb titkaiból való dolog.” 

Úgy látszott, megérett az idő a török elleni összefogásra.

1655–ben meghalt az osztrák trónörökös, utána Lipót főherceg következett. A 

német  fejedelmek  és  a  magyar  nemesek  egyaránt  bizalmatlanok  voltak  iránta.  A 

pozsonyi országgyűlésen azzal a feltétellel választották magyar királlyá, hogy még 



életében  visszafoglalja  Magyarországot.  Zrínyi  és  hívei,  amint  Lipót  esküjét 

törvénybe iktatták, lázas készülődésbe kezdtek.

1664.  augusztus  1–én  a  szentgotthárdi  győztes  csata  napján  úgy  tűnt, 

összekovácsolódott  az  európai  török  ellenes  szövetség,  többé  semmi sem állhatja 

útját a török kiverésének. Ezzel szemben a megvert török sereg üldözése elmaradt, 

sőt Lipót császár titkos követségben járó diplomatája a nagyvezírrel, Ahmed pasával 

augusztus 10–én, Vasváron békét kötött, mivel a császár valójában a francia királyt 

tekintette  nagyobb  ellenfelének.  A  békekötést  kereskedelmi  szerződéssel  is 

megpecsételték.

Magyarországon ebben a politikai légkörben állt a bujdosók élére Thököly Imre, 

aki tehetséges hadvezér hírében állott.  Igyekezett hidat verni a magyar és osztrák 

felek  között.  Míg  ő  ezen  munkálkodott,  Kara  Musztafa  nagyvezír  kibontotta  a 

próféta zászlaját és Bécs ellen készült. A terv, amely Bécs elfoglalására irányult – és 

Kara Musztafa magáénak is vallott – már Nagy Szulejmán óta létezett, de látszólag 

erre az időre értek meg azok a feltételek, amelyek mentén végrehajthatóvá is vált. A 

jelentős  számú  török  sereg  azonban  1683–ban  a  Bécs  melletti  Kahlenbergnél 

vereséget szenvedett. A Bécset felmentő szövetségesek, Sobieski János lengyel király 

és  Károly  lotharingiai  herceg,  valamint  nem  utolsósorban  a  Rüdiger  von 

Stahremberg  generális  vezette  védők  egyértelművé  tették,  hogy  az  oszmán 

terjeszkedés itt véget ért és Európában a török defenzívába kényszeríthető. Ez a török 

elleni  győzelem  bizonyította,  hogy  erőkoncentráció  esetén  a  török  visszaszorítása 

immár  nem  lehetetlen.  Csakhogy  I.  Lipót  még  Bécs  felmentése  után  is 

bizonytalankodott, békekövetet küldött Kara Musztafa táborába.

Lipót bizonytalankodása nagyonis érthető volt. A bécsi udvaron belül ugyanis 

több  politikai  vélemény  képviseltette  magát.  Nagyjából  három  fő  irányzatra 

oszthatjuk  azokat  a  érdekcsoportokat,  amelyek  külügyi  kérdésekben,  a 

Magyarország,  illetve  Buda  visszafoglalásával  kapcsolatos  vitákban  hallathatták 

hangjukat.

Az  osztrák  irányzat elég  jelentős  befolyással  bírt.  A  csoport  meghatározó 

személyiségei  Friedrich  Dietrichstein  főudvarmester  és  Ferdinand  Kinsky  cseh 



főkancellár voltak. Véleményüket a békepártiságban lehetne leginkább összefoglalni, 

de az események folyamatában lassan Lotharingiai Károly oldalára álltak.

A lotharingiai párt, melynek élén Lotharingiai (V.) Károly (1643–1690) állt – és 

amely az özvegy császárné, Lipót mostohaanyjának99 támogatását is maga mögött 

tudhatta – jogosan lehetett volna egy francia ellenes csoport, hiszen Károlyt 1669–ben 

éppen a franciák űzték ki saját tartományából. Ennek ellenére Károly véleménye az 

volt, hogy a császárnak először Magyarországon kell megvetnie a lábát ahhoz, hogy 

szembe  fordulhasson  XIV.  Lajossal,  mert  hátában  a  török  fenyegetéssel  és 

Franciaország  köztudomásúan  törökbarát  politikájával  csak  veszíthet.  A  török 

gyengeségét ki nem használni pedig bűn. Ehhez a véleményhez csatlakozott a pápai 

nuncius, Bounvisi bíboros, Velence követe Federigo Cornaro és Rabatta tábornok is.

A  harmadik  csoport,  amelyik  nem  nézte  jó  szemmel  a  Magyarország 

visszafoglalására  irányuló terveket  a  pfalzi  (vagy spanyol)  párt volt.  Élükön Badeni 

Herman,  a  haditanács  elnöke,  állt,  akit  Strattmann,  udvari  kancellár,  Carlo  di 

Borgomanero,100 spanyol  követ,  de  maga  a  császárné,  Eleonore  Magdalene 

Wittelsbach  von  der  Pfalz–Neuburg  (1655–1720)  is  támogatott.101 Lipót  császár 

harmadik felesége, aki húga (Mária Anna) révén a spanyol király sógornője, nemcsak 

testvére érdekeit tartotta szem előtt akkor, amikor a magyar harcok ellen szavazott. 

Saját birtokai is közvetlen veszélyben forogtak a francia területi igények miatt. XIV. 

Lajos a pfalzi választófejedelem trónját sógornője, Elisabeth Charlotte von der Pfalz 

számára akarta biztosítani, illetve Franciaország határait nyugaton a Pireneusokon 

túlra,  keleten  a  Rajnáig,  kiterjeszteni.  Terve  ellen  a  többi  német  fejedelem  is 

tiltakozott.  A  „spanyol  párt”  ezért  igyekezett  mindenáron  arról  meggyőzni  az 

uralkodót, hogy a török elleni hadjárattal még várhat. Elsődlegesen a francia veszélyt 

akarták elhárítani, illetve a spanyol rokont megsegíteni és a spanyol trónt biztosítani 

a Habsburg család számára. A személyes antipátia Badeni Herman és Lotharingiai 

Károly  között  szintén  megnehezítette  az  irányzatok  összeegyeztetését.  Közben 

99  Eleonora Magdalena Gonzaga von Mantua–Nevers (1630–1686). III. Ferdinánd harmadik felesége.
100 Carlo Emanuele d’Este IV. Marchese di Borgomanero (1622–1695),  a spanyol forrásokban Carlos 

Borgomayne, vagy Borgomainero néven fordul elő.  Carlo Emanuele Filiberto d’Este és Luisa de 
Cardenas Albornos y Zuñiga második fia. Apai nagyanyja Maria di Savoia, így távoli unokatestvére 
Eugen di  Savoia hercegnek.  Anyja  révén Olivares  herceg unokaöccse.  1657–től  az Aranygyapjas 
rend lovagja.

101 KÁROLYI 1886. 31–33.



részben bécsi követén keresztül, részben magánlevelezéseiben Mariana de Austria, 

Lipót nővére is folyamatosan felhívta öccse figyelmét az agresszív francia politikára 

és támogatást,  katonai segítséget  követelt  tőle.  Spanyolország vonakodása a török 

háborútól egyébként nagyon is érthető, mivel az ország a francia fenyegetésen kívül 

olyan  belső  gondokkal  küszködött  –  gazdasági  és  pénzügyi  válság,  rossz  termés 

éveken át, élelmiszerhiány, éhséglázadások –, amelyek megoldásának nem találták a 

módját.  A  következő  években  pedig  már  a  francia  ellenes  ligában,  a  „Nagy 

Szövetségben” való részvétel kötötte le a figyelmüket.

Lipótnak  tehát  a  következő  lépéshez,  a  nemzetközi  összefogáshoz  sokkal 

nagyobb,  olyan  külső  erő  kellett,  amely  elhallgattathatta  a  bécsi  udvarban  a 

visszafoglaló háború ellenzőit és elsimíthatta az ellentéteket Európában. Ez a külső 

erő pedig nem más volt, mint XI. (Boldog) Ince,102 a pápa.

Sem Buda ostromát, sem a nemzetközi szövetség megszervezését nem először 

kísérelték  meg  a  16–17.  század  folyamán.  De  a  Vatikán  csaknem  minden 

próbálkozása  zátonyra  futott  azon,  hogy  az  európai  hatalmakat  csak  nyugati 

érdekeik képviselete foglalta le. Már VI. Sándor pápa (1492–1503) igyekezett azon, 

hogy szövetségbe tömörítse a francia, spanyol, velencei uralkodókat abból a célból, 

hogy hajóhadat állítsanak a török partvidékek megtámadására. X. Leó pápa (1513–

1521) például kereszteshadjáratot hirdetett – és hosszan lehetne sorolni a következő 

pápák törekvéseit, amelyek arra irányultak, hogy a keresztény Európát összefogásra 

bírják az iszlám ellen. Akár még arra is akadt fedezet, hogy pápai seregek jelenjenek 

meg Magyarországon.103 A kor nagyhatalmú urai,  spanyol II.  Fülöp, V. Pius pápa 

(1526–1572) és Alvice Mocenigo dózse (1570–1577) szövetségének győzelme már az 

új  típusú centralizált  államot  és  az  új  haditechnika  megszületését  bizonyította.  A 

törökkel szemben 1571–ben Lepantónál megszerzett előnyt azonban nem használta 

ki  sem  Velence,  sem  a  spanyol  király.  A  labilis  francia–spanyol  viszony,  a 

németalföldi  háború,  a  győzhetetlen  Armada  pusztulása,  a  vallási  háborúk,  a 

102 Benedetto Odescalchi (1611–1676–1689) gazdag comói kereskedő gyermeke. Fiatalon katonának 
állt. Később jogot tanult, VIII. Orbán idejében lépett az egyházkormányzat szolgálatába és 35 évesen 
már bíboros volt. Rövid novarai szolgálat után  visszatért Rómába és vagyonát már ekkor is a török 
elleni harcra fordította. 1676–ban választották pápává, ettől fogva minden tekintélyével és 
vagyonával a török elleni harcot támogatta. (HANGAY. 192. p. 232. tétel., BALANYI 1937. 6.)

103 FRAKNÓI 1886. 4–7.



dinasztiák  terjeszkedése  mind–mind  jobban  foglalkoztatatták  Európát  a  török 

hódítások visszaszorításánál,  habár a Harmincéves háborút lezáró vesztfáliai  béke 

elméletben megteremtette a lehetőséget  erre a nagy vállalkozásra

Az 1663–1664–es évek sem hozták meg a várt eredményt, annak ellenére, hogy a 

szövetség  Európa  népei  között  a  megegyezést  úgy  kívánta  megteremteni,  hogy 

abban  vallási  különbség  nélkül  lehetőleg  minden  érdekelt  ország  (beleértve 

Magyarországot is) részt vegyen.104 A Habsburgoknak nyugati érdekeik még mindig 

fontosabbak  voltak,  tehát  megállapodtak a  nagyvezírrel.  VII.  Sándor  pápa  (1655–

1667) erőfeszítései is hiábavalónak bizonyultak. A 17. században a pápák világosan 

látták,  amit  a  bécsi  udvarban  Lotharingiai  Károly  is:  hogy  nemzetközi  politikai 

szintéren egyedül a keleti  részre összpontosítva lehet sikereket  elérni.  X. Kelemen 

(1670–1676)  alatt  már egyértelműen a  török visszaszorítása  a  pápai  külpolitika fő 

célja.105 Ugyanakkor  a  keleti  vidéken  is  zavaros  a  helyzet,  a  szultán  a  lengyel 

fennhatóság  alá  tartozó  kozákokat  vette  pártfogásába  és  benyomult  Podólia 

területére. A lengyelországi helyzet és a trónviszályok képezték ekkor az európai és a 

pápai  külpolitika  egyik  legfőbb  gondját.  Ekkor  lépett  a  nemzetközi  politika 

színpadára  Buonvisi,106 aki  az  oszmán ellenes  összefogás  hűséges  híve,  ékesszóló 

diplomatája  lett.  Ugyanennek  az  eseménynek  köszönhetően  került  Lengyelország 

trónjára Sobieski János (1629–1696), a későbbi török háborúk egyik nagy alakja.107

XI. Ince (1676–1689), a hanyatlófélben lévő pápai hatalom olyan egyénisége volt, 

akit  még valóban a katolikus világ „közös atyjának” nevezhetünk.  Megválasztása 

nem  volt  zökkenőmentes.  Több  jelölt  elvetése  után  került  szóba  a  neve,  de  meg 

kellett birkóznia a szokás szerint szemben álló francia és spanyol érdekekkel. Altieri 

bíboros – az elhunyt pápa unokaöccse – megszerezte számára a spanyol kardinális és 

főminiszter, Nithard, valamint a francia király támogatását is, és ezúttal felszállhatott 

a fehér füst. Pontifikátusának kezdetén rendbe tette az Egyházi Állam pénzügyeit, 

végrehajtotta az elmaradt egyházi reformokat, majd minden diplomáciai és pénzügyi 

erejével  azon volt,  hogy a török ellenes szövetséget  tető alá hozza. A nemzetközi 
104 VÁRKONYI 1986.a. 16–18.
105 TUSOR 2004. 66–67.
106 Francesco Buonvisi (1626–1700).  Luccai születésű, patrícius család sarja. Papi pályája meredeken 

ívelt fel, kölni,  varsói,  végül 1675–től bécsi  nuncius.  Ince pápa terveinek legfőbb támogatói közé 
tartozott.

107 FRAKNÓI 1886. 7–15.



összefogás érdekében igyekezett  összebékíteni  I.  Lipótot és XIV. Lajost, sürgette a 

fegyverszünetet és mindkét udvarnál ténykedő nunciusait hasonló utasítással látta 

el. Buonvisire várt az elégedetlenkedő magyar alattvalók, illetve Lipót meggyőzése. 

Nagyon nehéz feladatot kellett megoldani az akkor már nem fiatal – 65 évesen tették 

fejére a tiarát – egyházfőnek. Céljának elérését akadályozta a mindig összetűzéssel 

fenyegető  francia–spanyol–osztrák,  illetve  a  lengyel–orosz  ellentét,  a  protestáns–

katolikus ellentét és XIV. Lajos törökbarátságig ívelő, minden európai békétlenséget 

saját  törekvései  érdekében  kamatoztató,  ravasz  diplomáciája.  Legalább  Lipót  és 

Sobieski szövetségét sikerült keresztülvinni. Hamarosan kiderült, hogy a megkötött 

egyezménynek  nagy  hasznát  fogja  látni  a  keresztény  világ.  Ugyanazon  a  napon, 

amikor Varsóban aláírták az osztrák–lengyel  egyezményt  Drinápolyból  megindult 

Kara Musztafa 250 ezer főt számláló seregével a császárváros felé.

A  hadvezérek  éleslátása  és  a  védők  hősiessége  meghozta  gyümölcsét,  Bécs 

felmentését.  A török  sereg  súlyos  vereséget  szenvedett  és  az  egyesült  keresztény 

seregek  kivívták  első,  a  visszahódító  háborúk  szempontjából  meghatározó 

győzelmüket.  „Venimus,  Vidimus,  Deus  Vicit”  –  írta  szeptember  14–én  Sobieski  a 

pápának.  A  harcok  Bécs  utáni  folytatására  nemcsak  családi  vagyonából  áldozott 

számolatlanul  pénzt  a  pápa.  Bankkölcsönökből,  az  európai  országok  egyházi 

jövedelmeiből  addig  nem  ismert  forrásokat  szabadított  fel.  Minden  erejével  azon 

volt, hogy megakadályozza Lipótot a szultánnal való békekötésben. Bécsben ugyanis 

többen sürgették, hogy a császár inkább XIV. Lajos ellen forduljon.

A  fennálló  politikai  nehézségek  ellenére  mégis  megalakulhatott  a  „Szent 

Liga”,108 –  melynek  alapjául  a  korábban  megkötött  osztrák–lengyel  szövetség 

szolgált. Alapokmánya szerint az összes keresztény fejedelmeket, különösen az orosz 

cárt  felszólították  a  szövetségbe  lépésre.  Kötelezettséget  vállaltak  arra,  hogy 

egymással  szemben  nem  támasztanak  területi  igényeket,  nem  kezdeményeznek 

háborút  és  nem  kötnek  különbékét  az  ellenséggel.109 Néhány  hónappal  később 

(Strassburg  és  Luxemburg  birtoklásának  fejében)  XIV.  Lajost  is  rávették,  hogy 

Regensburgban  (1684.  augusztus  15.)  békét  kössön  Spanyolországgal  és  a 
108 1684. március 5–én szövetségre lép egymással  I. Lipót, mint Magyarország királya és az örökös 

tartományok ura, Sobieski János lengyel király és a Velencei Köztársaság. A szövetség fő védnöke 
XI. Ince. A szövetséget május 24–én esküvel szentesítették.

109 FRAKNÓI 1886. 67.; 81–85.; VÁRKONYI 1986.a 18.; TUSOR 2004. 70.



császársággal.  Ezzel  megeremtődött  annak  lehetősége,  hogy  a  magyar  királyi 

székhely csaknem másfél évszad után ismét keresztény kézre kerüljön. A korábban 

elhatározott, de a francia fenyegetés miatt elodázott 1684–as akció nem járt sikerrel. 

XI. Ince újabb és újabb pénzforrások után nézve brévét bocsátott ki a szerzetesrendek 

javainak a háború céljára való felhasználására. Viszont az 1685–ben indított hadjárat 

– melynek során bevették Érsekújvárt, Eperjest és Szolnokot is – biztosította a Duna 

völgyét, a császári seregek fő felvonulási és utánpótlási vonalát.

Végre  ezen  győzelmek  már  Bécset  is  arra  ösztönözték,  hogy  határozottan 

kiálljon Buda várának ostroma mellett.  Igaz, nem ebben az évben, hiszen már ősz 

küszöbe  volt.  A  hideg,  az  eső,  az  utánpótlás  megszervezésének  nehézségei  a 

keresztény seregnek szinte nagyobb ellenségei lettek volna, mint a török. Csakhogy a 

pénzügyi források kimerülőben voltak és a Habsburg udvar a spanyol rokontól várta 

volna  –  hamár  katonaira  nem  számíthatott  –  legalább  a  pénzügyi  segítséget. 

Köztudomású volt, hogy a spanyol főpapság egymagában elő tudta volna teremteni 

a hadjárathoz szükséges teljes összeget. Ugyanakkor maga a pápa is tudta, a spanyol 

király  megígérte,  hogy  az  egyházi  jövedelmek  további  elvonásához  nem  adja 

beleegyezését, az alsópapság pedig szegényebb, mint a templom egere. A madridi 

nuncius igyekezete is válasz nélkül maradt, a főpapok az önkéntes segélyre is nemet 

mondtak. Későbbiekben Portocarrero bíboros, toledói érsek még egyházi átokkal is 

fenyegette  azokat,  akik  teljesítik  a  pápa  rendelkezését.  Egyidejűleg  a  Porta  a 

szövetség minden tagjának különbéke ajánlatot tett, próbára téve ezzel a szövetség 

erejét és komolyságát.

A pápa 1686 elején kiadott keresztes–búcsú bullája, amely V. Pius úgynevezett 

lepantói–bullájának  átfogalmazásával  született  –  nem  maradt  visszhang  nélkül. 

Pénzadományok  folytak  be  Svájcból  és  Németalföldről,  némi  adomány  érkezett 

Spanyolországból  és  a német  fejedelemségekből  is,  de a financiális  eredmények a 

várakozástól messze elmaradtak. A bulla eredménye sokkal inkább az év tavaszától 

hadba  szálló  nemzetek,  és  az  oszmán  hatalom  ellen  küzdeni  vágyó  önkéntesek 

számában mutatkozott meg.110 Az évek óta betegeskedő pápa, aki azt hitte, nem éri 

meg  ezt  a  pillanatot,  elégedett  lehetett.  A  török  ellelni  küzdelemre  sikerült 

110 FRAKNÓI 1886. 167.; VÁRKONYI 1986.b 65–66.; KÁROLYI–WELLMAN 1936. 77.



megteremtenie a kereszténység egységét – még ha nem is hosszú időre. A Szent Ligát 

kétségtelenül  XI.  Ince  személyes  varázsa  tartotta  egybe.  Halála  után  a  pápai 

diplomácia nem volt képes a Szent Liga államainak egyenetlenségeit elsimítani2 耀 s a 

szövetség  széthullott,  a  Szentszék  elvesztette  Ince  pápa  alatt  kivívott  védnökségi 

szerepét.  De  addig  is  végrehajtottak  egy  történetileg  nagyon  fontos  feladatot: 

visszavették  Budát  és  ezzel  megindulhatott  a  török  kiszorítása  Magyarország 

területéről.111

Azért  maguk  a  hadicselekmények,  a  vezénylet  kérdése,  a  támadások 

megindításának  útvonala  nem  dőlt  el  egyszerűen  és  nem  volt  ilyen  heroikus  a 

körölöttük lejátszódó huzavona sem.

Az 1685–ös fényes esztergomi diadal és Érsekújvár eleste után felmerült, hogy 

az együtt tartózkodó csapatolnak azonnal Buda felé kell indulniok. Ezt, lévén már 

őszi idő – és tanultak az 1684–es ostrom szervezésének hiányosságaiból – elvetették. 

A  következő  feladat  az  1686–os  felvonulás  célpontja,  valamint  a  hadsereg 

vezényletének eldöntése lett. Lotharingiai Károly, Miksa Emanuel (1662–1726) bajor 

választófejedelem, a szász választófejedelem mind független vezényletre számított. 

Legcélravezetőbb mindenképpen az egységes vezénylet alatt harcoló hadsereg lett 

volna, de a császár vejének kérését nem lehetett megtagadni. Így kettéválasztották a 

csapatokat és két vezért  neveztek ki,  Miksát és  Károlyt.  Badeni  Hermann a sereg 

kétfelé  választásával  gondolta  elérni  a  sikert.  Tervének  meg  tudta  nyerni  a  „kék 

herceget”  is:  Székesfehérvár,  Eger  bevételével  és  Eszék  hídfőjének  elfoglalásásval 

könnyebb  térdre  kényszeríteni  Buda  török  védőit.  Lotharingiai  Károly  az  egész 

tervet értelmetlennek és veszedelmesnek tartotta. Végül 1686 egész májusa meddő 

vitákban  múlt  el,  holott  a  császári  és  a  bajor  seregek  egy  része  már  Párkánynál 

állomásozott. A mindig habozó Lipót Bécsújhelyen végre döntött, magához hívatta 

Lotharingiai Károlyt és elrendelte Buda ostromát Károly fővezérsége alatt. Miksától 

való  félelmében  azonban  ezt  csak  a  csapatok  állomáshelyén  közöltette, 

meghatalmazottja útján.112

Június elejére  a szövetséges haderő mintegy hatvanegyezer főt tett  ki.  Miksa 

hadserege huszonegyezer fő volt, melyet bajor, szász és császári csapatok alkottak 

111 VÁRKONYI 1999. 482–486.
112 KÁROLYI 1886. 150–161.



Lotharingiai Károlyé negyvenezer fő, ebben császári dragonyosok, frankok és svábok 

harcoltak. Ugyancsak Károly seregéhez lettek beosztva a különféle nemzetekből való, 

nem  a  reguláris  hadsereg  részét  képező  önkéntesek.  Nem  felejtkezhetünk  meg  a 

mintegy tizenötezer főnyi magyar csapatról sem, amely főként végvári vitézekből, 

hajdúkból és  huszárokból állott.  Ennyien álltak szemben a mintegy tizennégyezer 

főnyi várvédő török katonasággal.113

Röviden  –  mert  hiszen  bővében  vagyunk  a  jobbnál  jobb  történeti 

feldolgozásoknak, amelyek napról–napra, részleteiben tárgyalják Buda visszavívását 

– érdemes áttekinteni, mintegy naplószerűen a visszafoglalás eseményeit.

1686.  június  17–én a  szövetséges  seregek  fővezére,  Lotharingiai  Károly 

Párkányból Szentendrére érkezett.  A Duna túlpartján Miksa Emánuel dragonyosai 

meneteltek Pest felé, Savoyai Jenő vezetésével. A törökök azonban a vár ágyúinak 

zárótüzében marháikkal idejekorán elhagyták Pestet, és a hajóhidat is lerombolták. A 

város harc nélkül került a választó csapatainak kezére.

1686.  június  18–án Károly  elindult  lovasságával  és  a  gyalogosokkal 

Szentendréről.  A gyalogságot  báró  Rüdiger  von Stahremberg,  a  lovasságot  Franz 

Taffe  és  Francesco Gondola vezette,  a  tűzérség parancsnoka Karl  de Croy herceg 

volt.  A  fővezér  igyekezett  megakadályozni,  hogy  a  várba  külső  segítséget 

küldhessenek, ezért arcvonalait elhúzta a Pasarét–Sváb–hegy–Sas–hegy–Gellérthegy 

magasságában. Felderítők hírei alapján Károly megparancsolta a Víziváros felől az 

ostromárkok  ásásának  megkezdését,  amelyeket  a  védők  részéről  folyamatos 

ágyútűzzel nem törődve egész éjszaka ástak.

1686.  június  19–én a  Vízivárosnál  már  jó  darabon  húzódott  a  sáncárok.  Hat 

üteget is felállítottak és megkezdték a Víziváros falának bontását. Miksa még mindig 

a túlparton állomásozott.  A parton álló  sereg  hajóhidat  épített  a  Margitszigethez, 

hogy ott raktárakat és tábori kórházat rendezzenek be. Éjszaka folyamán a törökök 

felderítőket  küldtek  ki  sajkákkal  és  bárkákkal  a  Dunára.  Egyesek  szerint  értékes 

rakománnyal távoztak Budáról, de az ostromlók közül senki nem érte utol hajóikat. 

Bottyán János hajdúi ötszáz, a várba igyekvő törököt vágtak le ezen a napon.

113 VÁRKONYI 1987. 96–100.



1686.  június  20–án Miksa  Emánuel  –  már  a  vár  alatt  –  szemlét  tartott. 

Lotharingiai  Károly  választási  lehetőséget  biztosított  számára,  honnan  óhajtja 

megkezdeni csapataival az ostromot. A bajor fejedelem a déli oldalt választotta, mint 

stratégiailag alkalmasabb támaszpontot. Ebből következően Károly az északi oldalon 

(Szemlő–hegy, Rózsadomb) rendezte be állásait. Délben Károly és Stahremberg egy 

ellenséges  lovascsapatot  vettek  üldözőbe,  amely  csak  a  várbeliek  segítségével 

menekülhetett meg előlük. A délután folyamán az ütegállások kiépítését folytatták a 

Víziváros falaival szemben.

1686. június 21–én a pesti hídfő megerősítése után a bajor és szász csapatok, a 

Dunán  átkelve  állásaikat  a  Dunától  a  Nap–hegyig  építették  ki.  A  főhadiszállást 

Miksa a mai Móricz Zsigmond körtér táján rendezte be. A fővezér állásait közelebb 

vitték a Víziváros falaihoz. A munkálatokat Ferdinando Marsigli, olasz hadmérnök 

vezette. A Rózsadomb felől közben tovább lövették a várfalat.

1686.  június  22–én az  aknászok  megállás  nélkül  építették  a  Víziváros  alatti 

ostromműveket,  mialatt  munkájukat  a  szakadatlan  török  ágyúzás  nehezítette.  Az 

emberveszteség viszonylag kevés volt.

1686.  június  23–án már  jelentős  rés  tátongott  a  Víziváros  falában,  hála  a 

Rózsadombon elhelyezett  ágyúknak. Károly megkezdte a roham előkészítését.  Az 

ostromárkokba katonákat vezényelt, tűz alá vettette a Bécsi kaput, miközben a török 

folytatta a ágyúzást. A királyi palota déli oldalán Miksa Emánuel is megkezdte az 

ostromárkok építését.

1686.  június  24–én a  Bottyán  János  parancsnoksága  alá  tartozó  lovasok  és 

sajkások  a  Csepel–szigetnél  húsz  bárkából  álló  török  flottát  fogtak  el,  melyben 

előkelő  nőket,  gyermekeket  és  tetemes  mennyiségű  drágaságot  próbáltak 

elmenekíteni  a  törökök  Budáról.  A  majd’  ezer  főt  számláló  őrséget  Bottyánék 

megsemmisítették,  és  óriási  zsákmányt  ejtettek.  Lotharingiai  Károly  elérkezettnek 

látta az időt és elrendelte a Víziváros elleni ostromot. A töréssel szemben Souches 

gróf, a Dunapart felől Neuburgi Károly herceg vezette a rohamot. Ketten nagyjából 

ezer  emberrel  támadták a falakat,  miközben a Duna felől  naszádok árasztották a 

tüzet. A janicsárok ellentámadása rövid időre megakasztotta az ostromlók lendületét, 

de felfogni nem tudta. Abdurrahman, a vár parancsnoka sorsára hagyta a Vízivárost 



és visszavonult. A város külső védelmi negyede így kevés veszteséggel az ostromlók 

kezére  került.  A  védők  egész  éjjel  tüzeltek,  hogy  az  ostromlók  erődítést  építő 

munkáját akadályozzák.

1686.  június  25–én tovább  építették  a  fedett  állásokat,  dacára  a  török  védők 

oldalazó tüzének. A Víziváros területén is megkezdődött az ostromművek kiépítése, 

hogy  immáron  a  királyi  vár  is   megközelíthetővé  váljék.  A  munkát  a  várőrség 

igyekezett kitöréseivel megnehezíteni.

1686.  június  26–án este  néhány  száz  janicsár  a  Kakas–kapu  környékén 

megtámadta  a  keresztény  őrséget.  Az  önkéntesek  közül  néhányan  –  például 

Piccolomini,  Commercy,  Vaudemont  –  a  helyszínre  rohantak,  csak  a  lélekjelenlét 

mentette  meg  a  helyzetet.  A  Rózsadombról  16  öreg  ágyúval  lőni  kezdték  az 

Esztergomi  rondellát,  a  Sziavus  és  Murad  pasa  bástyákat.  Bajor  Miksa  a 

Nagyrondella  (nagy  frengi  bástya)  előterében  elrendelte  az  ostromárkok  és  az 

ütegállások  kiépítését.  Szándéka  szerint  innen  az  István  tornyot  és  a  Rondellát 

kívánta töretni.

1686.  június  27–én az  északi  oldalról  a  török  által  készített  pontonhíd 

maradványait lőtték. Jól haladt a fedett állások építése, újabb ütegállásokat helyeztek 

el.  A  védők  többszöri  kitöréssel  próbálták  megzavarni  –  sikertelenül  –  a 

munkálatokat.

1686.  június  28–án a  Víziváros  falánál  mozsarakat  állíttatott  fel  Lotharingiai 

Károly. Megérkezett a táborba Rabatta főhadbiztos, aki eddig a sereg utánpótlását 

biztosította. A védők kitörtek a Nagyrondellánál. Miksa csapatai visszaverték őket, 

de mindkét oldalon nagy volt a veszteség.

1686. június 29–én az északi oldalon Károly emberei a párhuzamos ostromárok 

építésével  voltak  elfoglalva.  A  bajor  választófejedelem  oldalán  ismét  kitörtek  a 

védők.  A   váratlanul  kirobbant  heves  harcban  Bádeni  Lajos114 őrgróf,  Savoyai, 

Commercy,  Fontaine  tábornok  is  részt  vettek.  Az  ostromlók,  de  az  ostromlottak 

közül is sokan estek el.

114 Ludwig Wilhelm Markgraf von Baden (1655–1707).  Annak ellenére, hogy Párizsban született és 
keresztapja  maga  XIV.  Lajos  volt,  felnőtt  korára  a  Habsburg  oldalon  találjuk.  Már  Bécs 
felmentésében is rész vett  és a török háborúk egyik nagy alakjaként tartja számon a történelem. 
Ekkor  kapta  a  császári  propagandairatokban  a  „Birodalom  védőpajzsa”  és  a  közvéleménytől  a 
megtisztelő „Türkenlouis” nevet.



1686. június 30–án az Esztergomi rondellánál alakult ki hadi helyzet. A fővezér 

kiépítette  állásait  és  ágyúállásokat  alakított  ki,  a  törökök  is  ágyúkat  állítottak  a 

rondellára.  Ezen  a  napon  török  pásztorok  érkeztek  Miksa  főherceghez  és 

felajánlották állataikat, amiket Miksa a sereg élelmezésére használt fel.

1686.  július  1–én a  Moszkva  tér  magasságából  hat  ágyú  ontotta  a  tüzet 

szakadatlanul a várra. Az Esztergomi rondellán elhallgattak a török ágyúk.

1686. július 2–án azt a hírt  kapják az ostromlók, hogy török felmentő seregek 

érkeznek Várpalota és Székesfehérvár felől.  Pest felől is  mozgolódást észlelnek az 

őrszemek.

1686.  július  3–ára már  többszáz  fővel  gyarapodott  az  ostromlók  tábora. 

Megérkeztek a sváb, frank és brandenburgi segédcsapatok. A svábok a Városmajor 

feletti  dombokon helyezkedtek el,  a brandenburgiak Károly  egységeit erősítették. 

Egy szökevény janicsár segítségével az ostromlók helyzetjelentést kaptak a várban 

történt károk nagyságáról.

1686. július 4–én az Esztergomi rondella közelében dolgoztak az aknászok. A 

Dunán három török sajka semmisült meg, melyeknek az erősítés átszállítását kellett 

volna megakadályozni.

1686.  július  5–én megérkeztek  Pest  felől  a  brandenburgi  csapatok.  Hajnalban 

már  meg  is  támadták  őket  a  török  védők,  de  sikerrel  védekeztek.  Ebben  az 

ütközetben hal meg Drefflinger tábornok fia, aki önkéntesként érkezett  a táborba. 

Megérkezett  Gonzales  tűzmester  és  tűzérsége  is,  magával  hozván  a  legújabb 

találmányát, a magas röppályájú, robbanótöltetes ágyúgolyót. Arra is maradt ideje az 

ostromló  hadvezéreknek,  hogy  részt  vegyenek  a  brandenburgi  altábornagy, 

Schöning számukra rendezett ebédjén.

1686. július 6–án a barandenburgiak elhelyezték lőállásaikat a Sziavus és Murad 

pasa  bástyák  között.  Aknászaik  is  megkezték  a  munkát.  Figyelmetlenség 

következtében  Károly  herceg  táborában  felrobbant  egy  puskaporos  hordó,  ami 

három  ember  halálát  okozta.  A  török  tűzérek  a  Nagyrondelláról  kilőtték  a  bajor 

ágyúállások egy részét, majd a Naphegyen felállított ágyúkat is.

1686. július 7–én az északi oldalon kitörtek a vár védői. Károly parancsot adott a 

Sziavus–bástya további ágyúzására. A lövöldözésben több császári katona is elesett.



1686. július 8–án újabb ágyúzás hatására a várban háztetők gyulladnak ki, nagy 

riadalmat okozva ezzel a védők körében.

1686.  július  9–én  a  Sziavus  bástyánál  nagy  riadalmat  okozott  a  török  védők 

színlelt  kitörése.  Ez  az  hadművelet  szolgát  arra,  hogy  a  Bécsi  kapunál  kitörő 

janicsárokról  elterelje  a  figyelmet.  A  janicsárok  nagy  veszteségeket  okoztak  a 

brandenburgi hadtestben, de Stahremberg ezred muskétásainak közreműködésével 

sikerült visszaverni a támadást. Miksa minden erejével a palotát támadta, miközben 

az a hír  járta,  hogy a várbeliek  felmentő sereget  várnak Pest  felől.  Emiatt  Károly 

megerősítette Pest védelmét.

1686.  július  10–én nagy  esőzés  nehezítette  az  ostromlók  helyzetét.  Ágyúik 

mozgatása nehézségekbe ütközött.

1686. július 11–én az esős idő ellenére mégis sikerült ágyúkat és mozsárágyúkat 

felvontatni az északi ütegállásokba és Gonzales tűzmester megkezdhette új típusú 

bombáinak  felhasználását.  Mercy  altábornagy  háromezer  lovassal  és  hat  század 

gyalogossal  átkelt  a  Dunán,  hogy  Pest  védelmét  biztosítsa,  az  esetleges  felmentő 

seregek megérkezésének esetére. Ezen a napon Miksa Emmánuelt egy eltévedt golyó 

majdnem eltalálta, de szerencsével járt és csak a mellette álló főaknász halt meg.

1686. július 12–én már készen álltak az északi oldalon az ostromművek és az 

ágyúk.  Gonzales lövegei a Kis–Svábhegyről lőtték a várat és a mai Széna tér felől is 

működtek az ütegek. A kirohanások ellen minden oldalról földsáncok és ágyúállások 

védték az ostromlókat.

1686.  július  13–án a  Sziavus  bástyánál  felrobban  török  akna  megrongálta  a 

falakat, ezzel segítve az ostromlókat ahhoz, hogy a falat ledönthessék. Lotharingiai 

Károlyt az eset arra késztette, hogy az eredetileg másnapra tervezett ostromot egy 

nappal  előbbre  hozza.  Három rohamoszlopot  jelöltek  ki.  Az  Esztergomi–rondella 

ellen  Guido  von  Stahremberg,  a  Sziavus–bástya  ellen  Ausperg,  a  kortina  résére 

Herberstein készült rohamra. Mindegyik vezér négyszáz–négyszáz emberrel, köztük 

lövészekkel,  lándzsásokkal,  gránátosokkal,  utászokkal  voltak  ellátva.  Az 

önkénteseket, bár Lotharingiai Károly eltiltotta őket az ostromban való részvételtől, 

mégis az első sorban találjuk. A roham balul ütött ki. Váratlanul akna robbant és a 

védőket sem érte készületlenül a támadás. A középső oszlopban harcoló Herberstein 



őrnagy azonnal elesett. A katonák és az önkéntesek közül számosan megsebesültek, 

és  vagy  az  ostromban  vagy  az  ott  kapott  sebtől  napokon  belül  meghaltak.  A 

küzdelem két óra hosszat tartott. Károlynak több, mint ezernégyszáz embere esett el 

vagy sebesült meg.

1686. július 14–én a császáriak a nap nagyobb részében halottaikat temették.

1686. július 15–től 20–ig nemigen változott a helyzet. A védők és az ostromlók is 

a  veszteségek  felmérésével  és  a  védművek  javításával  voltak  elfoglalva.  Caprara 

tábornagy érkezésével  átvette  a  lovasság parancsnokságát  és  Károly  úgy döntött, 

hogy  megvárja  a  törökök  hadmozdulatait.  Ezenközben  Fontana  és  Marsigli 

hadmérnökök a tábor megerősítésén fáradoztak.

1686. július 22–én a vár déli oldalának védelmét ellátó Iszmail pasa megtámadta 

a  bajor  ütegeket.  Janicsárok  rontottak  hajnalban  a  bóbiskoló  szászokra  és  nagy 

veszteséget okoztak mind a szászok, mind a bajorok között. De ezen a napon a pokol 

is elszabadult. A bajor üteg két óra múlva működni kezdett és bombázta a várat. A 

környéket  megrázó  robbanás  azonban  nem  ennek  volt  az  eredménye,  hanem  az 

úgynevezett Lőportorony felrobbanása keltette a hatalmas robajt.  Nyolcszáz tonna 

puskapor robbant fel, nagy mennyiségű kő röpült szerteszét és a várfal nagy darabon 

kidőlt. Megsemmisült a várbeli lőporkészlet jórésze és ezerötszáz ember lelte halálát. 

A robbanás ereje  akkora volt,  hogy Pestig repültek a kövek és nagy zűrzavart  és 

emberveszteséget okoztak az ostromlók táborában is. A bajor sereg is futóra fogta, 

még Miksa sem volt képes megállítani fejetlenül menekülő katonáit.

1686.  július  23–án Károly  megadásra  szólító  levelet  küldött  a  várba,  de 

Abdurrahman büszkén visszautasította az ajánlatot.

1686.  július  24–én a  fővezér  a  roham  mellett  döntött.  A  Sziavus  bástyánál 

azonban az akna robbantása megint csak bajt okozott és a császáriakat tizedelte meg. 

A  veszteség  kétszáz  halott  és  sebesült  volt,  és  még  az  ostromművek  is 

megrongálódtak.

16686.  július  25–én ezért  aztán  el  kellett  halasztani  a  tervezett  rohamot.  A 

Víziváros  felől  újabb  támadás  érte  a  császáriakat.  Az  ellentámadásban  a  sváb  és 

brandenburgi csapatok, valamint Fiath János hajdúi vettek részt, akiket a Bécsi kapu 

tájékán megbújó törökök tőrbe csaltak. Schöning csapatai, akik a társak segítségére 



siettek  szintén  bajba  kerülvén  csak  a  Károly  által  küldött  erősítés  révén 

menekülhettek meg. A veszteség még így is számottevő volt: kétszáz halott és sok 

sebesült.

1686.  július  26–án a  rögtönzött  haditanács  mégis  az  általános  ostrom mellett 

döntött.  Összesen  hatezer  ember,  magyarok,  császáriak,  brandenburgiak,  bajorok, 

szászok  indultak  meg  a  falak  ellen  a  Nagyrondella,  a  Duna  és  észak  felől.  Az 

ostromlókat Stahremberg, Schöning, Serényi és Esterházy vezették. Az ostromlókat 

segítette a frissen érkezett ferences barát, Tüzes Gábor, olthatatlan csodaszerével.

1686. július 27–én megindul az ostrom. Hatalmas tűz, föld és kőeső közepette, 

holttesteken  át  törnek  előre  a  csapatok.  Közel  négy  órai  küzdelem  árán  sikerült 

elérni,  hogy  befészkelhessék  magukat  az  Esztergomi  rondella  területén.  A  bajor 

oldalon sem volt jobb a helyzet, de végülis sikerült elérni, hogy a védelem ezen a 

ponton összeomoljon és végül Iszmail pasa embereinek visszavonulót kellet fújniuk. 

Mindkét oldalon hatalmasak voltak a veszteségek.

1686.  július  28–án a  bajor  választófejedelem  hírt  kapott  egy  közeledő, 

nagyszámú török felmentő seregről.

1686.  július  29–én  és  30–án a  helyzet  semmit  sem  változott.  Károly  újfent 

egyezkedni  próbált,  de  Abdurrahman  hajthatatlan  maradt.  A  török  táborból  is 

érkeztek  „követek”  Miksa  Emánuelhez,  hogy  a  fegyverszünetről  tárgyaljanak.  A 

kétórás fegyverszünet alatt Kreutz ezredes ment be a várba, akit nagy tisztességgel 

fogadtak. A vár megadására kínált feltételt azonban, – tudniillik, hogy I. Lipót békét 

fog  kötni  a  szultánnal  –  a  császári  táborban  harcoló  fővezérek  közül  egyik  sem 

ígérhette meg. Az ostrom tovább folytatódott.

1686. augusztus 1–én,  amint az ostromot tovább folytatták, megsebesült  maga 

Károly  herceg,  valamint  Commercy,  de  la  Vergne  altábornagy  és  egy  spanyol 

önkéntes  is.  Batthyány  Ádám,  Pálffy  altábornagy  és  Dünnewald  tábornok 

megérkeztek Buda alá. A császári seregek eddig már nagy veszteségeket szenvedtek, 

igen sok volt a beteg és a sebesült. Másnap újabb híreket kaptak a táborban arról, 

hogy a nagyvezír serege közeledik.

1686. augusztus 3–án egy félreértésből kifolyólag a bajor seregek megindították 

az  ostromot.  Amikor  Károly  ezt  megtudta,  ő  is  elindította  katonáit.  A  falak 



megmászása  nehézkes,  sok  áldozattal  járó  feladat  volt.  Mindkét  oldalról 

visszavonultak az ostromlók.

1686.  augusztus  6–án a  nagyvezír  seregeinek  előőrsei  feltűntek  a  környező 

dombok között. Az ostromlók között sok volt a harcképtelen, a nehézségeket csak 

növelte  a  napok  óta  tartó  rekkenő  hőség,  a  kigyulladt  aljnövényzet  torokkaparó 

füstje, ami lehetetlenné tette az ágyúk használatát is.

A  következő  napokban  ismét  csak  részleges  összecsapásokban mérték  össze 

erejüket az ostromlók, az ostromlottak és a felmentésre érkezett csapat előőrsei.

1686.  augusztus  11–én a  táborba  érkezett  Petneházy,  Koháry  és  Balassa 

háromezer emberrel. Következő napon feltűnt Szulejmán nagyvezír felmentő serege 

is, mire Károly a veszély elhárítására kilépett a cirkumvallációból. 

1686. augusztus 13–án az ostromműveletek folytatódtak. Iszmail pasa emberei 

többször is kitörést kíséreltek meg.

1686.  augusztus  14–én hajnalban  Szulejmán pasa  seregei  feltűntek.  Petneházy 

indult ellenük, de körülzárták és a helyzet válságosra fordult.  Erősítésként Taaffe, 

Mercy és Pálffy seregrésze érkezett és eldöntötte a csatát. Háromezer janicsárból alig 

háromszáz menekült meg. A török derékhad a Kamaraerdőnél állomásozott, amikor 

a  császári  csapatok  őket  is  megtámadták,  ezért  visszavonultak.  Szulejmán  pasa 

embereinek harci kedvét sikerült elvenni.

A harcok egész augusztus folyamán váltakozó sikerrel folytak. Az ostromlók 

jobbára aknákkal, ágyúzással a falakon keletkezett réseket tágították, a védők által 

vert  palánkokat  rombolták,  a  védők  pedig  kitörésekkel  és  folyamatos  tűzesővel 

próbálták az ostromot visszaverni.

1686. augusztus 19–én Károly emberei elfogtak két a várból való embert,  akik 

közül az egyik átadta Abdurrahman  pasa nagyvezírhez írt  levelét.  Eszerint a vár 

végső  szorultságban  van.  Közben  a  felmentő  sereghez  érkezett  Sziavus  pasa,  a 

temesvári pasa és Cantacuzino, román vajda.

1686. augusztus 20–án hajnalban egy sereg török igyekezett  átvágni magát az 

ostromlók táborán, jórészt lovas janicsárok. A várba csak százötvenen jutottak be, a 

többit Caprara és Heissler tábornok katonái levágták.



1686. augusztus 22. A bajor fővezér támadásra szánta el magát.. Északon elterelő 

hadműveletekbe kezdtek, majd a palota irányába nyomultak. Elfoglalták az István 

tornyot, ami nagy véráldozatot követelt.

1686. augusztus 23–án Iszmail pasa megkísérelte visszavenni az István tornyot, 

de sikertelenül. Abdurrahman egyre többször küldött ki sürgető leveleket Szulejmán 

pasának, de eredménytelenül.

1686. augusztus 25–én újabb török követet fogtak el a katonák, akitől megtudták, 

hogy a vár védői már nagyon szorult helyzetben vannak. Alig van fegyverforgatásra 

alkalmas emberük. Ez bizakodással töltötte el a fővezért és Károly a tábornoki karral 

egyetértésben elhatározta az általános támadást.

1686. augusztus 26–án újabb ágyúkat hoztak. A támadást két útvonalon akarták 

megvalósítani: a nyugati várfal mentén, illetve az Esztergomi rondellánál. Szulejmán 

ismét feltűnt, de harcba nem bocsátkozott. A török kiszorította a bajorokat az István 

toronyból, mire a hadvezetés úgy döntött, hogy rommá kell lőni a tornyot.

1686. augusztus 29. napját a törökök nagy becsben tartották. Általában ezen a 

napon  szoktak  győzelmet  aratni  a  keresztények  fölött  (Nándorfehérvár,  Mohács, 

Buda). Hajnalban háromezer lovas tűnt fel Óbuda felől a Víziváros irányába tartva és 

Lipótmezőn. A várba akartak bejutni.  A várból szpáhik törtek ki, hogy segítsék a 

befelé  igyekvőket.  A  fehérvári  rondella  előtt  véres  kézitusa  alakult  ki,  melyben 

Mercy is halálos sebet kapott. Megérkezett Scherffenberg altábornagy öt ezrede.

1686. augusztus 30. Károly herceg folyamatosan ágyúztatott,  rohamra készült. 

Megérkezett  a Scherffenberg hadtest  második része.  Szulejmán az erősítést  látván 

újabb támadással már nem is kísérletezett.

1686. augusztus 31–én megérkezett  a táborba Lipót császár udvari kancellárja, 

Theodor Strattmann. A császár általa sürgette meg Károlyt és Miksát: Budát mielőbb 

el kell foglalni! A tábornoki kar haditanácsot tartott és az ostrom napján szeptember 

2–re tűzte ki. Megérkezett a svéd segédcsapat is.

1686. szeptember 1. A tűzérség minden oldalról szakadatlanul lőtte a várost.

1686.  szeptember  2–án a  rohamot  előkészítő  haditanácsban  megegyeztek  az 

ostrom  rendjéről.  Fürstenberg  ezredes  vezetésével  az  Esztergomi–rondella  és  a 

Sziavus–bástya között, Spinola ezredes és d’Aste báró vezetésével a sarokrondellán 



át, Oettingen ezredes vezetésével a nyugati várfalon át fognak támadni. Az északi 

oldalon a támadás készületlenül érte a török védőket. A csata heves és véres volt, a 

törökök megfutamodtak. Az utcákon akadálytalanul nyomulhattak előre a vértesek, 

dragonyosok, huszárok. Abdurrahman pasa is elesett. Helyét Csonka bég vette át. A 

palotán  belül  még  javában  dúlt  a  harc,  amikor  kinyitották  a  Fehérvári  kaput  és 

Savoyai  tartalék  lovasai  is  megérkeztek  a  várba.  Csonka  bég  megadta  magát  a 

császáriaknak,  de  így  is  majdnem  megölték  őt  embereivel  együtt  azok  a  bajor 

katonák, akik a palota felől érkeztek. A kapitulációt a császáriak csak feltétel nélkül 

fogadták el, a török főemberek a puszta életük megmentésén kívül mást nem tudtak 

elérni.

Az  ostrom  végeztével  három  napig  folyt  a  szabad  rablás,  ami  vad,  véres 

tombolássá,  fosztogatássá fajult.  Közben –  nem lehetett  tudni  pontosan mitől  –  a 

lerombolt Budán tűzvész ütött ki. De voltak a megszállók között olyanok is, akik a 

jövőre  gondolva  mentették  a  romok közül,  amit  menthettek.  Például  Ferdinando 

Marsigli  végigjárta  a  palotát,  könyveket,  okmányokat  gyűjtött  össze,  rajzokat 

készített a várról.

1686. szeptember 4–én a vezérkar véget vetett Buda pusztításának. Számba vették 

a zsákmányt és a foglyokat. Lotharingiai Károly Budát Leopold Beck vezérőrnagy, 

Pestet  Koháry  István  alsó–magyarországi  vicekapitány  vezérletére  bízta.  Futárai 

elindultak a győzelem hírével Bécsbe, Münchenbe.

1686. szeptember 6–án hajnalban Lotharingiai Károly és serege megindult délnek 

az Eszék felé menekülő nagyvezír üldözésére. Az üldözést késve indította meg, mert 

Szulejmán ekkor már végigpusztítva a Duna menti településeket átért a Dráván és 

maga mögött lerombolta az eszéki hidat.

A  diadal  híre  Európaszerte  futőtűzként  terjedt.  Minden  nagyobb  városban, 

Velencében,  Rómában,  Madridban,  Bécsben,  Párizsban,  de  még  Londonban  is 

örömünnepekkel, tüzijátékokkal, színházi előadásokkal ünnepelték meg a keresztény 

seregek  diadalát.  A  katedrálisokban  Te  Deumot  miséztek,  a  költők  ódákat  írtak. 

Bécsben, Rómában emlékérmeket adtak ki, amelyek Lipót, a Szent Liga és a Pápa 

dicsőségét  hirdették.  Európa  ünnepelt  és  joggal,  hiszen  a  Bécs  ostroma  és  Buda 

visszafoglalása  között  időben  történtek  valóban  minden  európai  nemzet 



összefogásának eredményeként jött létre. Buda visszavívása után már nem lehetett 

megfordulni és magára hagyni a török által megszállt többi területet sem. Még ebben 

az évben a császári csapatok gyors egymásutánban visszavették a töröktől Bádeni 

Lajos  vezetésével  Simontornyát,  Pécset,  Siklóst.  Lotharingiai  Károly  Hatvan  felé 

indult. Barkóczy ezrede Szegedet vette vissza. 1687. augusztus 12–én az úgynevezett 

nagyharsányi  csatában  az  egyesült  szövetséges  hadak  Szulajmán  nagyvezírt 

maradék katonáival együtt legyőzték, ennek eredménye képpen szinte harc nélkül 

szabadult fel  Szlavónia a török uralom alól. Miksa Emánuel rá csaknem egy évre 

bevette Nándorfehérvárt.

Lipót  császár  Magyarországot  saját,  fegyverrel  szerzett  jogos  birtokának 

tekintette.  A  magyar  rendek  az  1687.  évi  országgyűlésen  elfogadták  a  Habsburg 

örökös királyságot. Magyarország története nagyon nagy fordulatot vett.

A  következőkben  nagy  lépést  kell  tennünk  úgy  térben,  mint  időben.  A  17. 

századi Spanyolország politikai, dinasztikus és társadalmi problémáinak, valamint 

Buda visszafoglalása spanyol fogadtatásának jobb megértése érdekében röviden meg 

kell ismernünk a korabeli Spanyol Királyság és az úgynevezett „kisebb Habsburgok” 

történetét.



II/2. SPANYOLORSZÁG II. KÁROLY URALKODÁSA ALATT  

Ha megkíséreljük áttekinteni Spanyolország történetének azon fejezetét, amit az 

irodalomban  hagyományosan  a  hanyatlás  korszakának  szoktak  tartani  és  ami 

nagyjából IV. Fülöp uralkodása és a spanyol örökösödési háború közé esik, akkor 

csak látszólag van könnyű dolgunk.

Tény, hogy az örökösödési háború irodalma Magyarországon elég széleskörű – 

talán mert szorosan kapcsolódik hazánk történetéhez – és a jelentősebb Habsburg 

uralkodókkal  is,  mint  V.  Károly,  II.  Fülöp  és  I.  Ferdinánd  nagyon  sok  történeti 

munka foglalkozik. Ugyanakkor a spanyol szakirodalomban kisebb Habsburgoknak 

(los Austrias Menores) nevezett személyek, és az uralkodásuk alatt történtek, mintha 

még a spanyol történészeket is kevésbé érdekelné. Eleddig sokkal inkább a nagyság 

és a dinasztiaváltás időszakára koncentráltak.  Így viszonylag kevés vagy régi (19. 

századi, két háború közötti) feldolgozás áll rendelkezésünkre, illetve magyarországi 

még ennyi sem.

Az elmúlt 10 évben szerencsére megtörni látszik a jég. Cikkek, és kisebb, sok 

esetben  csak  népszerűsítő  szintű,  de  történetileg  korrekt  munkák  születtek.  Ezek 

segítségével és a régebbi irodalom alapján próbálunk most képet alkotni azokról az – 

eddig még a korszakon belül is mostohán kezelt – évtizedekről, amelyeket II. Károly 

uralkodása (1665–1700) fémjelez.

Madridban,  1700.  november  elsején  délután  kettő  és  három  óra  között  – 

hosszas, születése óta nehezen viselt testi és lelki szenvedés után – elhunyt Habsburg 

Károly király, e néven a második Spanyolország trónján. Egész életét, csakúgy, mint 

agóniáját megkeserítette az a dinasztikus politika,  amihez szinte semmi köze sem 

volt, amitől minden ízében irtózott, hiszen látszólag fel sem fogta azokat az udvari, 

spanyol, családi és nemzetközi érdekeket, amelyek egész élete során körülvették és 

minden gondolatát irányítani voltak hivatottak.

Politikai  végrendeletének – amely nem valódi  akaratát  tüközte – aláírását  is 

csak  az  utolsó  pillanatban  csikarták  ki  belőle.  A  történelem  eme  sajátos  és 

szánalomra méltó alakja viszonylag fiatalon, 39 évesen fejezte be földi pályafutását. 



Személyében kihalt a Habsburgok spanyol ága. Utóda Anjou Fülöp, Bourbon herceg 

lett.

Károly  atyja,  a  gáláns  kalandjairól  elhíresült  (törvényes  feleségein  kívül  hét 

különböző  nőtől  születtek  gyermekei)  IV.  Fülöp  Bourbon  Izabellát,  XIII.  Lajos, 

francia király testvérét vette feleségül, ugyanakkor, amikor nővére, Anna Maria de 

Austria a francia királlyal kelt egybe. Sok politikai bonyodalom árnyéka vetült ezzel 

előre, hiszen ebből a házasságból származott a későbbi XIV. Lajos, a „Napkirály”.

Izabella és Fülöp házasságából fiú született, Baltasar infáns. Izabella 1644–ben 

meghalt és az udvarban mindenki meg volt győződve róla, hogy IV. Fülöp döntése 

megmásíthatatlan:  újabb  házasságot  nem  köt.  Nem is  érezte  szükségét  senki  egy 

újabb  frigynek,  hiszen  mindenki  biztos  volt  abban,  hogy  a  trónutódlás  és  a 

Bourbunokkal kötött dinasztikus béke (XIV. Lajos felesége, Mária Terézia éppen IV. 

Fülöp és XIII. Lajos nővérének leánya volt) biztosítva van.

Édesanyja  halálakor  Baltasar  Carlos  infáns  tizenöt  éves  volt.  Bár  kora 

gyermeksége  óta különféle  betegségekkel  küzdött,  már háromévesen a trón jogos 

örökösének számított és az udvar megtalálta számára a megfelelő feleségnek valót is. 

Nem  meglepő,  hogy  ez  a  személy  éppen  rokonai  közül  került  ki,  ahogy  ez 

generációk óta a Habsburgok esetében bevett szokás volt. Mindazonáltal, hogy más 

európai királyi, hercegi házak leánygyermekei közül is sokan számba jöhettek volna, 

a legjobbnak mégis azt találták, hogy a leendő királyné III. Ferdinánd és IV. Fülöp 

leánytestvérének,  Mária  Annának  gyermekei  közül  kerüljön  ki.  A  választott, 

Habsburg Mária Anna ekkor 14 éves volt. A helyzet azonban hirtelen megváltozott. 

Baltazar Carlos 1646. október 9–én, Zaragozában, súlyos betegségben elhunyt.

A  Habsburg–ház  spanyol  ága  elé  újra  a  trónutódlás  szinte  megoldhatatlan 

problémája tornyosult. IV. Fülöp ekkor már 41 éves volt, 16 éve ült Spanyolország 

trónján. Nyolc gyermeke közül öt részben halva született, részben csecsemő korában 

halt meg. Baltazar Carlos, a reménybeli trónörökös halála után már csak 1638–ban 

született leánya, María Teresa élt, aki XIV. Lajos feleségeként egyértelműen veszélyt 

jelentett a spanyol Habsburg trónöröklésre, hiszen az „örök ellenfél”, Franciaország 



már évszázadok óta próbált kitörni az őt körül vevő Habsburg gyűrűből,  s ehhez 

Mária Terézia kitűnő fegyvernek bizonyult.115

A spanyol–francia ellentét gyökerei nagyon messzire nyúltak vissza. Még a 13. 

századra,  amikor  az  aragón  uralkodók  megszerezték  Szicíliát,116 majd  két 

évszázaddal  késöbb  Nápolyt.  A  francia  király  a  15.  század  óta  jogot  formált 

Rousillon, Szardínia és Navarra birtokára is, hiszen azokat – Navarra kivételével – 

még 1462–ben II. János elzálogosította Franciaországnak.

Annak  ellenére,  hogy  1493–ban  a  barcelonai  szerződéssel  a  veszély  részben 

elhárult,  a  dél–itáliai  francia  igények,  melyek  a  Nápolyi  Királyság  elfoglalására 

irányultak  (hiszen  erre  a  területre,  mint  Anjou  örökségre  VIII.  Károly  is  igényt 

tartott) még mindig sértették az aragón királyi ház érdekeit. Az 1495–ben, Ferdinánd 

és  a  hozzá  csatlakozó,  spanyol  származású  pápa,  VI.  (Borja)  Sándor,  valamint  a 

Milánó és Velence által létrehozott Liga, melynek következménye képpen I. Miksa 

császár  is  közeledett  az  aragón  házhoz  (kettős  házassági  szerződés  is  létrejött 

közöttük) segítségével sikerült elszigetelni a francia uralkodó családot. VIII. Károly 

akár  északra,  akár  délre  vagy  keletre  tekintett,  Habsburg  birtokokba  és 

szövetségesekbe ütközött.

Az 1504–es év fordulópontot jelentett. Meghalt Kasztíliai Izabella, így a korona 

és az azzal járó jogok leányára, (Őrült)  Johannára, a burgundi herceg, Szép Fülöp 

feleségére,  a  későbbi  német–római  császár,  V.  Károly édesanyjára  szálltak át.117 A 

Németalföldön  született,  nagynénjénél  nevelkedett  és  spanyolul  nem  is  beszélő 

unokát,  Katolikus  Ferdinánd  francia  származású  második  felesége  minden 

mesterkedése és Ferdinánd saját akarata ellenére is (1512–ben írt végrendelete a tanú 

erre),  nagyatyja 1516–ban bekövetkezett  halála után Brüsszelben azonnal Kasztília 

királyává kiáltották ki és egy évvel később el is indult, hogy átvegye anyai örökségét. 

Károly,  akit  a  német  rendek  1519–ben,  nagyapja,  I.  Miksa  halála  után  német 

fejedelemként (bár egyformán rosszul beszélt németül is, spanyolul is) egyhangúlag 

császárnak választottak, 1521–ben átvehette az osztrák tartományok feletti uralmat. 

115 KALMÁR 2000/B. 33.
116 1282 – az úgynevezett  „szicíliai vecsernye”. Ennek eredménye képpen Aragóniai Pétert hívják meg 

királynak. Szicília 1409–től végleg az Aragón Királyság részévé válik.
117 A  „katolikus  királyok”  a  házastárs  királyságában  csak  társuralkodónak  számítottak,  tehát 

Ferdinánd, bár még 12 évig urakodott Kasztíliában, csak lánya jogán gyakorolhatta a hatalmat.



V. Károly, akinek birodalmában aztán sokáig „sohasem nyugodott le a nap” végül 

maga volt, aki megalapozta a spanyol és osztrák Habsburg–ház különválását azzal, 

hogy élete alkonyán az örökséget kétfelé osztotta fia és öccse között.118 Ettől kezdve a 

spanyol–ág sorsa jórészt a hagyományosnak mondható ellenség, a francia királlyal 

vívott csatározásoktól függött.

V.  Károlynak is  meggyűlt  a  baja  a  francia  riválissal.  Flandriában,  Elzászban 

voltak  olyan  területek,  melyet  mindkét  fél  sajátjának  tekintett  és  ott  volt  még  a 

burgundiai hercegség, Milánó és Nápoly kérdése. Arról nem is szólva, hogy Károly 

magát  egy  univerzális  keresztény  birodalom  uralkodójának  tudta  egy  feltörekvő 

„nemzeti”  királysággal  szemben.  Kisebb  megszakításokkal  egyre  folyt  a  háború. 

1525–ben Pavia mellet I. Ferenc V. Károly fogságába került és szabadulásának ára az 

itáliai  igényről  való  lemondás  és  a  burgund  örökség  átadása  lett.  Persze  Ferenc 

hazatérése  után  azonnal  új  szövetségeseket  keresett,  hogy  folytathassa  a 

háborúskodást.

Amikor II.  Fülöp 1556–ban a spanyol trónon apja örökébe lépett az ország – 

gyarmatbirodalmának és a németalföldi jövedelmeknek köszönhetően – gazdag és 

hatalmas volt. 1559–ben békét kötött a franciákkal (cateau–cambrès–i béke), melyben 

elismertette burgundi és itáliai igényeit. Fülöpnek marad ideje, hogy rendbe tegye 

országa  belső  közigazgatását,  kormányzati  rendszerét,  kiépíthesse  új  fővárosát, 

Madridot  és  a  későbbi  királyi  temetkezési  helyet,  az  Escorialt.  A  belső  rend 

kialakítása mellett a török földközi–tengeri előretörésének megakadályozása is célja 

volt, melyet az 1571–es lepantói győzelemmel Don Juan de Austria végre is hajtott, 

növelve ezzel Spanyolország tekintélyét Európában. Erzsébettel, a francia II. Henrik 

király leányával kötött házassága ideig–óráig azt a reményt kelthette, hogy a francia 

örökségre való spanyol igény valós. Ezzel kapcsolatban nagy kudarc is érte, amikor 

1590–ben  bevonult  Párizsba,  hogy  igényét  valóra  váltsa,  de  a  francia  rendek  a 

navarrai Henriket tették meg királynak, még annak ellenére is, hogy protestáns volt 

azelőtt. A spanyol beavatkozás pedig természetesen újabb háborúba torkollott. Fülöp 

1598–ban kénytelen volt a francia trónról lemondani.

118 KALMÁR 2000/B. 31–34.



Francia felesége halála után vette el saját unokahúgát – mint majd látni fogjuk, 

nem ő az utolsó, aki hasonlóan jár el – Ausztriai Annát, akitől a trónörökös, a későbbi 

III. Fülöp származott.

III.  Fülöp  (1598–1621)  idején  leginkább  a  belső  ellentétek  és  a  németalföldi 

probléma  foglalta  le  az  országot,  valamint  az,  hogy  az  uralkodásra  alkalmatlan, 

gyenge testalkatú és akaratú király nem maga vezette országát. Az ügyek intézését 

inkább  mohó  és  korrupt  kegyenceire  (validos,  privados)  bízta.  A  kegyenc egy 

nemhivatalos  funkcióval  rendelkező,  kizárólag  a  király  szeszélyéből  felemelkedő 

személy, aki egyben tanácsosa, bizalmasa, sok esetben jogainak gyakorlója is és ezen 

keresztül  képes  az  állam ügyeibe,  a  tanácsok  munkájába  beavatkozni.  Sikereinek 

okát  leginkább  a  király  uralkodásra  való  alkalmatlanságában  és  a  spanyol 

arisztokrácia  ambicióinak  sokféleségében  lelhetjük  meg.  A  kegyencek  uralmával 

Spanyolország történetében új korszak kezdődött.119

A  legnagyobb  veszteségeket  a  spanyol  korona  már  III.  Fülöp  és  Habsburg 

Margit fia, az 1621–ben trónra lépő IV. Fülöp (1621–1665) uralkodása alatt szenvedte 

el. Fülöp hasonló módon, gyenge kézzel és kegyencek útján kormányzott, mint apja. 

Ekkor már három éve folyt az addigi korok legvéresebb háborúja. 1635 májusában 

azután Spanyolország is belekeveredett a később Harmincéves háborúnak nevezett 

konfliktusba.  Miután  az  év  elején  Franciaország  szövetséget  kötött  az  Egyesült 

Tartományokkal,  hadat  üzent  Spanyolországanak,  mellyel  eddig  csak  nem 

hivatalosan voltak fegyveres összetűzései a Rajna–vidékén.120

1639–ben  Katalóniában  a  függetlenség  kivívására  felkelés  robbant  ki,  de  a 

spanyol csapatok itt még felül tudtak kerekedni. Ugyanakkor 1640–ben Portugália 

elszakadt a spanyol királyságtól, amit már nem tudtak megakadályozni. Felkelések 

törtek  ki  Szicíliában,  Nápolyban  és  az  Ibériai–félszigeten  is.  1648–ban  a  korona 

kénytelen  volt  beleegyezni  abba,  hogy  a  vesztfáliai  békekötés  után  formálisan  is 

független Hollandia a tengeren túlra terjeszkedjék. A spanyoloknak a németalföldi 

hadszintéren  komoly  vereségeket  szenvedtek  a  franciáktól.  1659–ben  aztán  –  a 

francia  katonai  fölénytől  megfélemlített  spanyol  királyság  –  a  pireneusi 

119 III. Fülöpnél Lerma és Uceda hercegek, IV. Fülöpnél Olivares gróf, II. Károly idején Nithard atya, és 
Valenzuela voltak ilyen pozícióban.

120 NIEDERHAUSER 1978. 84.



békeszerződésben  kénytelen  volt  lemondani  Franciaország  javára  Spanyol–

Németalföld déli területeiről, Roussillonról, Szardíniáról és a burgundi örökségről, a 

Szabad  Tartományról  (Franche  Comté,  illetve  Franco  Condato).  Ugyanezen 

megállapodás  tartalmazta  azt  a  szerződést  is,  melynek  értelmében  XIV.  Lajos  és 

María Teresa infánsnő házasságot kötöttek.  Ez a szerződés magában rejtette azt a 

lehetőséget, hogy egyszer, az infánsnő révén – aki hajlandó lett vona lemondani a 

trónigényéről  nem  kis  összeg  fejében,  amit  a  szegény  spanyol  államkassza  nem 

tudott fedezni – utód híján a francia dinasztia örökli majd a spanyol királyságot.

Éppen  ezért  volt  létszükséglet,  hogy  IV.  Fülöp  mindenképpen  életképes  fiú 

utódot hagyjon maga után. Mint tudjuk, Baltasar Carlos infáns elhúnyt, és a spanyol 

király  számára  nagyon  nehéz  volt  olyan  feleséget  választani,  akitől  trónörökös 

származhat.  Mindenekelőtt  azért,  mert  a  megfelelő  királyi,  illetve főnemesi  házak 

nőtagjai, akik Fülöphöz korban is illettek volna már mind férjnél voltak, illetve szóba 

sem  jöhettek  a  „Legkatolikusabb  Felség”  feleségeként,  lévén,  hogy  protestáns 

vallásban nevelkedtek. Ilyen formán tehát a lehetőségek nagyon behatároltak voltak: 

vagy  egy  francia  királyi  hercegnő  vagy  egy  osztrák  Habsburg.  Ugyanakkor  a 

folyamatosan meglévő francia–spanyol ellentét miatt még ez a két választás sem bírt 

realitással. Az idő pedig fogyott. A vallásbeli konkordancia és a dinasztikus érdekek 

mentén a spanyol udvarban nagyon gyorsan megszületett a döntés: ha a házasság 

megengedett első fokú unokatestvérek között, akkor megengedett más relációban is. 

A  király  vegye  feleségül  a  korábban  fia  számára  kiszemelt  menyasszonyt, 

unokahúgát, nővére és III.  Ferdinánd leányát, a nála több, mint 20 évvel fiatalabb 

Mária Annát. Ehhez a pápa is hozzájárulását adta.

A gondolatot  Fülöp is  nagy örömmel  fogadta,  sőt  –  amint ez  1647–ben kelt 

leveléből, amit soror María de Jesús Ágredának121 tanácsadójának és bizalmasának 

írt, kiderül – maga Ferdinánd császár ajánlotta fel ezt a frappáns megoldást.122 Tette 

121 Ferences  rendi  apáca,  aki  nagy  hatással  volt  korának  barokk  hitéletére.  Eredeti  nevén  María 
Coronel y Arana. 1602–ben született Ágredában (Soria) nemes szülők gyermekeként és ott is halt 
meg 1665–ben.  A ferences  rendi Szeplőtelen Fogantatás konvent abatisszája  volt  25 éves korától 
kezdve,  és  elnyerte  a  tiszteletreméltó  (venerable)  melléknevet.  IV.  Fülöppel  kiterjedt  levelezést 
folytatott  1643–tól  haláláig. 1673–ban X. Kelemen pápa kezdeményezte boldoggá avatását,  de ez 
mind a mai napig nem történt meg. Életéről bővebben: VILAHOMAT, José: Sor María de Jesús Ágreda : La 
autoridad  de  la  fe. In:  LEMIR 8.  (2004),  p.  2–16.;  illetve  KOVÁCS Kalliszt  OFM:  Ferences  szentek  és  
boldogok. Sümeg, 2002. p. 146–147.

122 1647–ben Agredai Máriának írott levele szól erről. (POYATO 2002. 56.)



mindezt  annak  ellenére,  hogy  köztudomású  volt  –  a  madridi  utcákon  nem  egy 

gúnydalt  terjesztettek  erről  –  Fülöp kicsapongó,  léha  életet  él,  minden bizonnyal 

nemi  betegségben  is  szenved,  gyermekei  gyengék  és  életképtelenek,  s  hogy  a 

szépnemet jobban kedveli, mint a politikát és az uralkodói teendőket.

Miután Trentóban, 1649 májusában átadták királyának a fiatal arát, Habsburg 

Mária  Anna  (spanyol  nevén  Mariana  de  Austria)  Denia  kikötőjében  tette  lábát 

először  spanyol  földre.  A  leendő  királyi  pár  Navalcarnero  városában  találkozott 

egymással október 7–én, ahol ratifikálták a házasságot, amely már korábban Bécsben 

megköttetett.  Ugyanitt  hálták  el  a  frigyet,  ezután  a  friss  házasok  az  Escorialba 

vonultak  vissza.  Ekkor  Fülöp  43,  Mariana  15  éves  volt.  Hivatalos  bevonulásuk 

Madridba november 15–én történt meg.

A madridi nép egy élettel teli, kecses fiatal lányt ismerhetett meg, akinek szent 

feladatát,  hogy  trónörökössel  ajándékozza  meg  Spanyolországot,  mindenki 

elismerte.  Az  idő  és  a  madridi  udvarban  eltöltött  évek  azonban  jelentősen 

megváltoztatták, lehet mondani, hogy deformálták személyiségét. A szigorú etikett, 

a  folyamatos,  véget  nem  érő  ceremóniák,  a  félistenszerű  viselkedésre  való 

kényszer,123 s nem utolsó sorban férje addig is ismert és szokott dolgai megtörték és 

átalakították  természetét.  Lassan  a  királyi  pár  elhidegült  egymástól,  Mariana 

barátságtalan  és  hallgatag  lett.  Nem  konfrontálódott  ugyan  Fülöppel  és  a 

megaláztatásokat  is  türelemmel  viselte,  de  az  idő  múlásával  fóbiái  alakultak  ki, 

lassan–lassan  szembe  helyezkedett  új  hazájával  és  az  őt  körül  vevő  udvari 

méltóságokkal.

Ugyanakkor Fülöpöt  és  az  udvart  egyetlen  dolog foglalkoztatta  kizárólag:  a 

legitim  utód  világra  jövetele.  A  király  bizalmát  mindenekelőtt  María  de  Jesúsba 

vetette,  akinek  szent  élete  és  a  Szent  Szűzzel  való  „bennsőséges  kapcsolata” 

köztudomású  volt.124 Levélváltásaikban  az  apáca  megosztotta  vele  nézeteit 

gazdaságról,  politikáról  és  mindenekelőtt  a  hitéletről.  Levelei  mély  intellektusról 

123 Poyato elmesél egy történetet, amely szerint egy alkamommal komédiásokat fogadtak az udvarnál 
és a királyné valamely tréfán – zsenge kora lehetett erre a magyarázat – hangos nevetésre fakadt. 
Ekkor főkamarásnője, Medellín grófnő ezekkel a szavakkal feddte meg: „Spanyolország királynéi 
nem kacagnak nyilvánosan!” (POYATO 2002. 57.)

124 Egyéb  csodákat  is  tulajdonítottak  neki  már  akkor.  Például  Mexikóban  térített,  anélkül,  hogy 
kimozdult  volna  agredai  kolostorából.  (A  „kék  apáca”  története  is  innen  ered,  mely  miatt  az 
Inkvizíció vizsgálat alá is vette, de felmentették.)



tettek  tanúbizonyságot,  nem  csoda,  hogy  korának  egyik  leghatásosabb 

személyiségévé  vált,  legalább  annyira,  mint  Keresztes  Szent  János  vagy  Ávilai 

(Nagy) Szent Teréz.

Minden problémát  megoldani  látszott,  hogy végül  mégis  teherben  maradt  a 

királyné. Csakhogy a gyermek, aki 1651–ben megszületett lány lett és még a fiatal 

anya egészsége is veszélybe került. A madridi udvarban megindult a rosszindulatú 

suttogás és a nyugtalanság is egyre nőtt, lévén, hogy az uralkodó nem volt már fiatal 

ember. Tették, amit legjobbnak láttak: imádkoztak és más vallásos cselekményekkel 

kérlelték Istent, tegye lehetővé, hogy fiú születhessen. Ennek ellenére 1655–ben újabb 

leánygyermek látta meg a napvilágot, de ő is csak 15 napig élt.  Fülöp már az 50. 

életévéhez  közeledett  és  az  udvarban  mind  kevesebb  esélyt  láttak  arra,  hogy 

trónörököst  hagyjon  maga  után.  Ugyanakkor  a  királyné  megbecsülése  is  egyre 

fogyatkozott, éppen azért, mert a várva várt trónörökös születése elmaradt.

A Cortest ez a helyzet elkeseredett lépésre ösztönözte. Petíciót nyújtottak be a 

királynak,  amelyben  arra  kérték,  hogy  utódául  María  Teresa  infánsnőt,  a  francia 

király feleségét jelölje meg. Természetes, hogy IV. Fülöp ezt a lépést nem tehette meg 

és a kérést megtagadta. És nem csak a múlt kötelezte erre – a hagyományos ellenség 

nem kerülhetett közel a trónhoz –, hanem saját nimbuszát sem akarta rombolni. A 

pletykafészek hírében álló spanyol udvarban ez a hír bombaként robbanhatott volna. 

Attól  tartottak  (és  nem alaptalanul,  hiszen az uralkodó élete  mintegy  színpadon, 

környezete  és  alattvalói  figyelmes  szeme  láttára  folyt),  hogy  olyan  híresztelések 

kelnek majd lábra, melyek szerint a király már képtelen az utódnemzésre.

Való  igaz,  a  szerencse  elhagyta  a királyi  párt.  Az 1656–ban születt  gyermek 

ismét  lány lett,  s  oly fejletlen volt,  hogy megkeresztelni  se igen maradt  idő.  Még 

aznap meg is halt. A miniszterek mostmár komoly formában fogalkoztak a megoldás 

megtalálásával. Mindenki arra a következtetésre jutott, hogy immár szükséges, hogy 

Fülöp megnevezze utódát, legyen az bár francia származású, de legalább közvetlen 

spanyol rokon. Ugyan mindenképpen jobb lenne, ha a nagyon is fontos dinasztikus 

politika szem előtt tartásával inkább a Habsburg–házból kerülne ki.

Ebben  a  kétségbeejtő  helyzetben  1657–ben  újabb  terhesség  után  végre  fiú 

született,  Felipe  Prospero.  Az egész  ország felszabadultan  ünnepelt,  a  király  újra 



magabiztossá vált és a királyné végre megint mosolygott.125 Az öröm azonban nem 

tartott sokáig. Prospero 1661–ben meghalt és Spanyolország ott volt, ahol négy évvel 

korábban. A közbenső időben újabb fiú születt, de ő hat hónaposan életét vesztette.

Ám az 1661–es év, amilyen fájdalmat, olyan örömet is hozott. November 6–án 

újabb fiúgyermek látta meg a napvilágot,  aki  sajnos testi  állapotában ugyanolyan 

aggodalomra adott okot, mint testvérei.

A  két  hét  múlva  –  a  keresztségben  nevek  hosszú  sorával  ellátott  gyermek 

születésének hírét természetesen a birodalom minden sarkába eljuttatták. Mindenütt 

szentmiséket  mondtak,  ünnepségeket  rendeztek,  Te  Deumot celebráltak.  A 

közörömből az utca népe is kivehette  részét,  mert  tüzijátékot,  ünnepi kivilágítást, 

bikaviadalt  és  ehhez  hasonlókat  ebből  az  alkalomból  minden  nagyobb  városban 

rendeztek. A madridi Gaseta híreiben az újszülöttet szépséges arcvonású, fekete hajú, 

dundi csecsemőnek írták le – a hivatalos álláspont szerint.126 Természetesen a palota 

belső termeiből kiszivárogtatott hírek, melyek szerint ennek éppen az ellenkezője az 

igaz, és hogy valójában nem is fiú, hanem lány született, nemcsak a madridi utcákra 

jutottak  el,  ahol  máris  kegyetlen  gúnyverseket  faragtak,  hanem  a  követek  és 

politikusok fülébe is. Hasonló hírek terjedtek Párizsban és Európa más országaiban 

is. A francia király elküldte Madridba Jean Joubert–t  azzal a titkos megbizatással, 

hogy szerezzen be minden lehető információt, járjon utána a valóságnak. A dolog 

tisztázása érdekében I. Lipót is levelet küldött Madridba követének, Pötting grófnak, 

melyben  szó  szerint  leírja  a  pletykát.  Ugyanebben  az  évben  XIV.  Lajos  újabb 

megbízottat  küldött,  hogy  végre  tisztán  láthassanak,  mert  valóban  nagy  volt  a 

bizonytalanság mind az örökös neme, mind fizikai állapota felől. A madridi udvar 

időhúzása értehető, a csecsemő állapota ugyanis a hivatalos közlésekkel ellentétben 

több, mint kívánnivalókat hagyott maga után. Meg kellett várni, hogy Károly infáns 

átvészeli–e azt a krízist, ami a születéssel jár és az utána következő szokásos hat hetet 

is  túléli–e.  Addig  időt  kellett  nyerni.  Csakhogy  ez  a  taktika  éppen  az  ellenkező 

eredménnyel járt. Az európai királyi udvarokban – és leginkább abban a kettőben, 
125 Egy kevéssé sikerült programversből megtudhatjuk, milyen fontossággal bírt az utód világra jötte. 

Ebben a versben a Felipe Prosperot olyan értékesnek mutatják be, mint az aranyat, aki telve van 
kedvességgel, csodálatosan szép és ahogy a hajnal első sugara, a sírásra örömet hoz. (POYATO 2002. 
64.)

126 „un robusto varón, de hermosísimas facciones, cabeza proporcionada, pelo negro y algo abultado de carnes…” 
(Ezt a sort majdnem mindeki idézi – így én is kénytelen vagyok rá –, többek között POYATO 1998. 13.)



ahol a spanyol örökségre IV. Fülöp halálával nagyon is számítottak – a diplomácia 

területén nyugtalanságot, gyanakvást keltett. Még magában a spanyol udvarban sem 

hitték el, hogy Mariana és a csecsemő a gyermek egészségének védelmében zárkózik 

be termeibe.

A  francia  követelésnek  eleget  kellett  tenni,  ha  nem  akarták  a  helyzetet 

súlyosbítani  és  ha  a  rosszindulatú  suttogást  is  –  melynek  kiindulópontja  éppen 

Madrid volt – el  akarták hallgattatni. Jaques Sanguín, a francia király megbízottja 

meglátogathatta a kisdedet. Ezután Károly állapotáról olyan titkos jelentést küldött 

Párizsba,  amely  nem  volt  hízelgő  (bár  lehet,  hogy  a  spanyol  örökségre  számító 

Lajosnak megnyugtató volt).127 Ugyan nem lehetünk biztosak abban, hogy a jelentés 

minden  ponton  megfelelt  a  valóságnak  –  hiszen  a  megbízott  maga  is  írja,  hogy 

bizonyos dolgokat nem a saját szemével látott – annyi bizonyos, hogy a trónörökös 

egészségi  állapota  születése  pillanatától  ingatag  volt  és  egész  élete  során  az  is 

maradt.128 Már  ekkor  megkezdték  az  udvari  orvosok  és  maga  az  anyakirályné  is 

azokat az áldatlan kezelési módokat, amelyek aztán Károly állapotának folyamatos 

rosszabbodását  eredményezték,  az  amúgy  is  degenerált  szervezetet  roncsolták  és 

még további fizikai terheteket róttak rá. A fizikai gyöngeség rossz lelki kondíciókkal, 

mentális problémákkal, meddőséggel párosult. Környezete és ő maga is betegségét 

szemmelverés  következményének  és  isteni  büntetésnek  tulajdonította,  melyet 

spirituális  eszközökkel  igyekezett  kiűzni.  Innen  kapta  az  „Hechizado” 

(megbabonázott) melléknevet. 

Minden adat, amelyről életének első éveiből tudomásunk van silány egészségi 

állapotát  és  az orvosi  ellátást  korabeli  hiányosságát  tükrözi.  Szoptatása  dajkákkal 

történt  –  a  kor  szokása  szerint  –,  és  állítólag  négy  éves  koráig  tartott,  mialatt 

körülbelül negyven asszony váltotta egymást környezetében, ami nyilván nyomott 

hagyott  lelki  fejlődésében is.  Neveltetésének felügyeletét  Doña María  Engracia  de 

127 „A herceg különlegesen erőtlen, orcáin kiütések vannak. A feje koszmós. Két–három hét óta a jobb füle mögött  
gennyes folyás van. Ezt magunk nem láthattuk, de közvetítő útján megtudtuk.”

128 Dr. Antonio Castillo Ojugas, aki sokat foglalkozott a Habsburg dinasztia genetikai állapotával és 
betegségeivel  úgy  véli,  hogy genetikai  elváltozások okozták  mindazon tüneteket,  amiktől  egész 
életében szenvedett. A kór neve Klinefelter szindróma. A testi és lelki betegség előrehaladását jól 
szemléltetik azok a saját kezű levelek, melyeket Pfandl közöl: PFANDL 1940. 176–177 és 448–449. lap 
között.



Toledora,  Vélez  márkinéjára  bízták.129 Károly  három  éves  lett,  mire  benőtt  a 

„fejelágya”, gyenge csontozata miatt még ötévesen is nehezen járt.

Amint lehetett oktatását Francisco Ramos de Manzano († 1683) vette át, aki a 

királyság egyik leghíresebb jogtudósa, a salamancai egyetem professzora, valamint 

IV. Fülöp idején a Kasztíliai  Tanács tanácsosa is  volt.130 A fiatal  király korlátozott 

képességeihez  mérten  a tanár  nem bizonyult  jó  pedagógusnak,  és  a  feladat,  amit 

taníványa elé kitűzött messze meghaladta annak lehetőségeit.  Fáradékony teste és 

korlátolt szelleme nem tudott megfelelni a követelményeknek. Nevelője, édesanyja és 

az udvar lassan belátta, hogy épp csak írni és olvasni lehet megtanítani, semmilyen, 

az  uralkodással  kapcsolatos  felelősségtudatot  nem  lehet  beleplántálni  és  ezért 

taníttatásában egészen egyszerűen az alapvető dolgokra kellett szorítkozni. A latint 

és  a  birodalmában  található  nyelveket  alapszinten,  a  földrajzot  annyiban, 

amennyiben  a  spanyol  királyság  területeit  érintette,  a  történelmet  szintén  csak 

részlegesen  tudták  vele  elsajáttítatni.  Mivel  figyelmét  sem  tudta  megfelelő 

intenzitással egy dologra koncentrálni, ezért a tanítási programból is egyre lejjebb és 

lejjebb  kellett  adni,  hiszen  csak  az  ábécé  megtanulásához  is  három  évre  volt 

szüksége. Éppen ezért inkább fizikumának erősítését tűzték ki célul, miközben ennek 

elérésére  orvosok  hada  is  rendelkezésére  állt.  Vadászatokkal  és  kirándulásokkal 

szórakoztatták,  ugyanakkor  megpróbálták  legalább  az  udvari  etikettet  és 

viselkedésmódot megtanítani az ifjú leendő uralkodónak.

Vele  született  depresszióját  mi  sem  bizonyította  jobban,  mint  a  testi 

elhanyagoltságra és kedélyhullámzásra való hajlama. Egy, a 19. században kiadott, 

Spanyolország történeti dokumentumait tartalmazó, gyűjteményes kötet több szaftos 

anekdotát  is  megőrzött  Károly  dühkitöréseiről  és  nemtörődömségéről.131 Ennek 

alapján közli történeteit Calvo Poyato is, akinek megítélése szerint az udvari dámák, 

törpék, apácák és a palota falai közé zártság már gyermekkorától meghatározták az 

129 Doña  María  (vagy  Mariana)  Engracía  de  Toledo  y  Portugal  –  a  VI.  Oropesa  gróf  leánya,  és 
nagynénje Oropesa VIII. grófjának, aki II. Károly főminisztere volt. 1686–ban húnyt el.

130 Ezt  az  időszakot  bővebben  tárgyalja  Adolfo  Martinez  RUIZ:  Francisco  Ramos  del  Manzano  y  la  
educación  de  Carlos  II. című  cikkében.  In:  Chronica  Nova  :  Revista  de  historia  moderna  de  la 
Universidad de Granada 12. (1981), p. 127–133.

131 Collección de documentos inéditos para la Historia de España. Ed. Miraflores y Silva. Madrid : Imprenta 
de  la  Viuda  de  Calero,  1867.  A  több  kötetes  mű  megtalálható  és  letölthető  a  books.google.hu 
internetes oldalról.



ifjú jellemét és a melankólia, ami akkor erőt vett rajta egész életén át elkísérte. Úgy 

véli,  hogy  Marianának  régensként  nem  is  állt  szándékában  fiát  megerősíteni  és 

uralkodásra alkalmassá tenni. Sőt, szerette volna megváltoztatni azt a tényt is, hogy 

Károlynak 14 éves korában át kell majd vennie az ország kormányzását. 132

Nem  állíthatjuk  azonban,  hogy  csupán  a  trónörökös  uralkodásra  való 

alkalmatlansága vagy a régens királyné hatalmi mániája miatt sodródott a királyság 

abba nehéz helyzetbe, amelyben Fülöp halálakor találta magát. Egy hosszú folyamat 

eredénye  képpen  alakult  így,  melyben  a  Károlyt  megelőző  uralkodók már  régen 

elhanyagolták tradicionális kötelességeik teljesítését,  és a középkori királyeszmény 

feladása mellett nem alakították ki a koraújkorban (pl. Franciaországban) elvárt, a 

modern monarchiákra jellemző központosító törekvéseket, sőt, kísérletet sem tettek 

erre. IV. Fülöp is maradt a már apjától megszokott kegyenc–kormány fenntartásánál, 

de  Károly  sem  az  a  király  volt,  aki  meg  tudta  volna  állítani  szuverenitásának 

fogyatkozását  vagy feltartóztathatta volna az arisztokráciát  hatalmi törekvéseiben. 

Amikor 1665.  szeptember  17–én követte  apját  a  trónon még csak négy éves  volt. 

Régenskormányt alakítottak, melynek élén az özvegy anyakirályné állott (1675–ig), 

aki addigra már szintén kedélybeteg lett és messze eltávolodott mind az udvartól, 

mind  a  politikai  valóságtól.  Az  évek  hosszú  során  felgyülemlett  gazdasági 

nehézségek,  a  társadalomban  történt  változások,  az  elszegényedés,  a  folytonos 

háborús  félelem,  az  egyháziak  számának  és  hatalmának  rohamos  növekedése,  a 

kincstári  jövedelmek  csökkenése  és  az  arisztokrácia,  valamint  a  középnemesség 

vetélkedése mellett – megoldandó problémaként – még ott élt a közelében férjének 

María  Calderón133 színésznőtől  származó  törvénytelen  fia,  Don  Juan  José  de 

Austria.134 Az akkor már harmincon fölüli férfi kezdettől fogva uralkodói ábrándokat 

dédelgetett,  akárcsak üknagybátyja,  akinek azonban jóval  kevesebb esélye volt  II. 

Fülöppel szemben. Don Juan José – mint majd látni fogjuk – ügyesen használta fel 

132 POYATO 1998. 9–21.
133 Maria (Juana)  Inés  Calderón (művésznevén  La Calderona,  vagy  Marizápalos 1611–1646).  Madridi 

színésznő, aki 1627–ben ismerte meg Fülöpöt. Közös gyermekük születése után elhagyta Madridot 
és egy guadaljarai kolostorba vonult, ahol élete végéig tartózkodott.

134 Juan José de Austria (1629–1679).  Fülöp kedvenc törvénytelen fiát a lepantói győztes, V. Károly 
császár  természetes  fia  után  nevezte  el.  Infánsként  1643–ban  ismerte  el.  Életrajzát  legutóbb 
összefoglalta:  POYATO,  Calvo José:  Juan José de Austria : Un bastardo de leyenda. Barcelona : Plaza y 
Janés, 2002.



céljaira az akaratgyenge királyi féltestvért az anyakirályné és kegyeltjei ellen. Persze 

mesterkedései semmit sem értek volna korábbi tevékenysége és a cortes egy részének 

támogatása nélkül.

A gyermek – aki már Bourbon Izabellának is sok fejfájást okozott – Toledóban 

nagyon jó nevelést kapott, úgy a humán tudományokból, mint matematikából. Helye 

volt a királyi udvarban is, státusa herceg. Nagyon hamar (1647) kinevezték az Óceán 

Generálisává  (Generalísimo  del  Mar),  bekerült  a  Johannita  lovagrendbe  és  kitűnő 

katonai  stratéga  vált  belőle.  Kimagasló  katonai  teljesítményeket  nyújtott 

Németalföldön, Itáliában, Katalóniában és a portugálok ellen is. Széleskörű tudás és 

jó  fizikai  kondíciók  jellemezték.135 Korának  egyik  legerősebb  egyénisége. 

Ellentmondásos  figurája  mellett  hol  felsorakoztak,  hol  szemben  álltak  vele,  de 

számolnia  kellett  a  létével  mindenkinek.  Az  udvari  intrikák  és  az  egymásssal 

szemben álló politikai csoportosulások kellőképpen ki is használták ezt a helyzetet, 

mert  francia  orientációja  mindenkor  a  grandok  számára  megfelelő  alternatívát 

jelentett Marianával szemben.

IV.  Fülöp  végrendeletében136 feleségét,  Mariana  de  Austriát  nevezte  ki 

régensnek,  akinek  egy  kormányzó  testülettel  (Junta  de  Gobierno)  együtt  kellett 

gyakorolnia a hatalmat, míg II. Károly nagykorú nem lesz. Ezt az intézményt a király 

hívta életre,  mint a régens tanácsadó testületét.  Úgy vélte, hogy Mariana nem tud 

nélkülük  eligazodni  az  ország  belügyeiben  és  a  külpolitikában,  mivel  személyes 

uralkodói  tapasztalatokkal  nem  rendelkezett.  A  Junta  Kasztília  és  Aragónia 

államtanácsának  elnökéből,  a  toledói  érsekből,  a  főinkvizítorból,  egy 

államtanácsosból és egy főnemesből tevődött össze. A másik fontos irányítótestület 

az Államtanács volt.  Mariana igyekezett  távolt  tartani  a  kormányzattól  két,  általa 

már régen gyűlölt személyt: Medina de las Torrest, aki IV. Fülöp legbensőbb barátja 

volt  és  Don Juan José  de  Austriát.  Ebben  az  sem akadályozta,  hogy  Torres  gróf 

Madridban az „osztrák párt” vezéregyéniségeként nagyon hatékonyan képviselte a 

Habsburg érdekeket.  Mivel tudjuk, hogy Juan José már apja uralkodásának utolsó 

évében hatalmi ambícióival és francia orientációra való készségével eléggé zavaros 
135 „…Don Juan szép  termetű,  gyors  észjárású,  az  állam ügyeiről  jól  tájékozott…–…sokan  inkább 

tekintik a trón várományosának…” írják többek között róla XIV. Lajosnak. (JUDERÍAS 245–246. 1. sz. 
jegyzet)

136 A végrendelet szövege megtalálható: BNM. Mms. 11040. Részleteket közöl: SANTALIESTRA 2003.



helyzetet  teremtett,  valamint  személyes  ellentétek  is  feszültek  közöttük,  nem 

csodálkozhatunk a régens ezen döntésén sem.

Mariana számára a kormányzás valóban hatalmas feladatnak bizonyult. Nem 

csoda, hiszen egy nagyon régóta fokozatosan szétzilálódó gazdasági és társadalmi, 

valamint labilis kül– és belpolitikai helyzetben lévő országot örökölt.137

A 16. században a Spanyol Királyság még elég erősnek tűnt ahhoz, hogy a belső 

– az egyes tartományok közötti  –  természeti  és  gazdasági,  valamint  a tartományi 

kormányzások  önállóságából  adódó  különbségeket  a  II.  Fülöp  által  megerősített 

központi hatalom segítségével elfedje. Fülöp igazi hivatalnok–királyként létrehozta 

azt a szervezetet, amely közigazgatásilag egyben tudta tartani az országot és – mint a 

katolicizmus  töretlen  híve  –  megerősítette  az  egyházat,  az  inkvizíciót.  A  katonai 

sikerek  is  vitathatatlanok voltak,  hiszen  a  lepantói  győzelem hosszú időre  helyre 

állította az erőviszonyokat a Földközi–tenger vidékén.138 Nagy területek, erőforrások 

az  Indiákról,  jól  működő  hadsereg,  szervezett  hivatali  rendszer,  lelkiismeretes 

uralkodó.  Látszólag minden együtt  volt  ahhoz,  hogy a  hatalmas területű  (504782 

km²),  soknyelvű  és  soknemzetiségű,  eltérő  természeti  adottságokkal  és  történeti 

háttérrel  rendelkező  tartományokból  álló  ország  valóban  Európa  vezető 

államalakulata  maradhasson.  Ugyanakkor  a  költséges  háborúk,  amiket  Anglia  és 

Németalföld  ellen  folytatott  lassan  kezdték  kimeríteni  az  államkincstárt. 

Köztudomású hogy a háborúkat már elődei  is a Fuggerek és más bankárcsaládok 

kölcsönei nélkül képtelenek lettek volna finanszírozni.

III.  Fülöp trónra lépésekor már tisztán lehetett látni, hogy csak a békekötések 

óvhatják meg a Spanyol Királyságot az államcsődtől. Ebben az évben alá is írták a 

békét  Franciaországgal,  majd  1604–ben  Angliával,  aztán  1607–ben  Hollandiával. 

Ugyanakkor – minthogy az államkassza annyira rossz helyzetbe került – új bevételek 

megszerzése  érdekében  nagy  mennyiségű  váltópénzt  (vellón)  bocsátottak  ki,  és 

felülbélyegezték  a  már  meglévőket,  ami  újabb  inflációhoz,  majd  később  csődhöz 

(1607) vezetett. Ettől kezdve, minthogy még mindig a régi receptek alapján dolgoztak 

137 A főnemesség egy része szerint Mariana alkalmatlan volt uralkodónak – bár se jobb, se rosszabb 
nem  volt,  mint  a  „Fülöpök”.  Születtek  viszont  olyan  korabeli  művek  is,  melyek  igyekeztek 
alátámasztani  a  régens  alkalmasságát.  (Pl.  a  röviden  „Discurso”  címen  emlegetett  mű.  Ld.: 
SANTALIESTRA 2003. 7–34.)

138 NIEDERHAUSER 1978. 58–61.



–  egyre  csak  a  pénzkibocsátás  mellett  döntöttek,  ami  újabb  inflációt, 

pénzleértékelődést  és  végül  államcsődöt  generált.  A helyzetet  súlyosbította,  hogy 

úgy az Indiákon,  mint  az  itáliai  birtokokon súlyos  veszteségeket  szenvedet  el  az 

ország.  A  Cortes  hiába  szavazott  meg  újabb  és  újabb  adókat  és  illetékeket 

(csokoládéra, cukorra, dohányra, luxuscikkekre), a bevétel nem gyarapodott, holott 

még a forgalmi adó (az alcabala) is egyre nőtt.139

Más oldalról a királyság saját magát is gyengítette. III. Fülöp 1609. évi rendelete, 

melyet  még  1602–ben  a  valencia  érsek140 kezdeményezett  és  amely  a  moriszkó141 

lakosság kiűzését foglalta törvénybe, megfosztotta Spanyolországot attól a rétegtől, 

amely esetleg  képes  lett  volna megszervezni  a  gyarmatokról  beáramló nemesfém 

tőkeként  való  működtetését,  hogy  az  ne  Hollandiát,  Angliát  és  Franciaországot 

gazdagítsa.  Valencián kezdve a  sort  kitelepítették  őket  Afrikába,  csak elszórtan a 

Kasztíliában már régebben élők maradhattak meg az országban.142

A Harmincéves háború idején még súlyosabb helyzet állt elő. A tartományokra 

háruló  pénzbéli  és  katonai  teher  –  főleg  a  katalánok  számára  –  lassan 

elviselhetetlenné vált. Ez és az udvar fokozatos tekintélyvesztése vezetett el az 1640. 

évi felkeléshez, mely mindenestül – már IV. Fülöp idejében – végül Franciaország 

karjaiba hajtotta Katalóniát.

A Spanyol Királyság körme alá szorult tüskét csak Olivares bukása után, 1652–

ben Don Juan José de Austria tudta kihúzni. Egyesült kasztíliai–aragóniai csapatai 

élén bevette Barcelonát, de a politikai rendezés még 1659–ig, a pireneusi békekötésig 

váratott magára.

Még  több  esetben  hasonló  belpolitikai  bonyodalmakon  kellett  átesnie  az 

országnak.  1640–ben  Portugália  is  elszakadt,  1641–ben  városi  felkelések  törtek  ki 
139 CORTAZAR–VESGA 2004. 284–285.
140 Juan de Ribera (1532– 1611). Apja Per Afán de Ribera, Nápoly alkirálya.. 30 évesen lett Badajoz 

püspöke, majd 1569–től valenciai  érsek, ugyanakkor III.  Fülöp Valencia alkirályává is  kinevezte. 
Szenvedélyes ellenreformátor. A 18. században boldoggá, majd 1960–ban XXIII. János pápa szentté 
avatta. Napja január 14. 

141 A moriszkók az Ibériai–félsziget keresztény visszahódítása (a  Reconquista) után a muzulmán hitet 
elhagyó,  arab  származású,  újkeresztény  lakosság  és  azok  utódai  voltak.  1492–től  fogva 
bizalmatlanság és üldöztetés volt  osztályrészük, az Inkvizíció éppen úgy figyeltette őket,  mint a 
kikeresztelkedett spanyol zsidóságot, azért a déli területekről (Andaluzia) főként Valencia és Murcia 
tartományokba menekültek, ahol a földbirtokosok szívesen látták a kézműiparhoz, földműveléshez, 
gyümölcskertészethez és kereskedéshez értő családokat, mint bérlőket.

142 A valenciai és spanyol inkvizíció történetéről írt könyvében bőven fogalkozik ezzel: HALICZER 1990. 
245–273.



Andaluziában,  Nápolyban.  A  főnemesség  egy  része  is  fellázadt.  Medinasidonia 

herceg143 és  Ayamonte  márki144 szembe  került  Olivares  herceggel,  a  király 

kegyencével, ami végül is a valido bukását eredményezte. IV. Fülöp uralkodása alatt 

kétszer is (1647, 1662) államcsődöt kellett jelenteni. A hitel beáramlása megszűnt, a 

bankárok kivonultak az országból, a peremterületek az elszakadást fontolgatták, az 

osztrák rokon és a francia király pedig a spanyol örökség lehetőségeit mérlegelték.

Károly  még  gyerek  volt,  amikor  1668–ban  I.  Lipót  és  XIV.  Lajos  már  fel  is 

osztották maguk között birodalmát:  Lipót kapta volna Spanyolországot, a milánói 

hercegséget  és  a  gyarmatokat,  Lajos  a  Németalföldet,  Franche  Comtét,  Navarrát, 

Nápolyt és a Fülöp–szigeteket.

A  háború  1648–ban  Spanyolország  számára  még  nem  ért  véget,  habár  a 

nemzetközi helyzet normalizálódott. Mariana a francia veszélytől tartott a legjobban 

és ezért védelmi szerződést írt alá a hollandokkal.

1667–ben  XIV.  Lajos  megindította  az  úgynevezett  „devolúciós”  háborút. 

Lerohanta  a  németalföldi  spanyol  tartományokat,  annak  ürügyén,  hogy  felesége 

hozományát még nem fizették ki, aki ezért – és származásánál fogva is – jogosan tart 

igényt Flandriában IV. Fülöp örökségére. 1668–ban az aacheni békével véget vetettek 

a harcnak, melyből Lajos sem igazán szállt ki győztesen. 

Ebbe  a  kilátástalan  pénzügyi  és  politikai  helyzetbe  csöppent  bele  a  régens, 

Fülöp elhúnytával145 és személyes tanácsadóra, bizalmasra volt szüksége. Férje halála 

után majdhogynem kívülállóként viselkedett, elmerült a vallásosságban, élete végéig 

talpig  gyászban  járt,  mely  erősen  emlékeztetett  némely  szigorúbb  női 

szerzetesrendek habitusára.  Körülötte,  a sok diplomáciában és az intrikában jártas 

miniszter,  udvaronc  és  udvari  dáma  között  elszigetelődöttnek  és  magányosnak 

érezhette magát. A palota rideg, a híres spanyol etikettel agyonszabályozott, hamis 

atmoszférája,  az  uralkodó  és  alattvalói  között  húzódó  mély  szakadék  nem  sok 

válogatási lehetőséget nyújtott számára, hát a hozzá legközelebbi és legrégebben a 

környezetében  tartózkodó  személyre,  gyóntatójára  esett  a  választása,  akiben 

leginkább megbízott.
143 Gaspar Pérez de Guzmán y Sandoval, Medinasidonia IX. hercege (1602–1664)
144 Francisco Manuel Silvestre de Guzmán y Zuñiga, Ayamonte VI. márkija (1606–?). Medinasidonia 

herceggel 1641–ben összeesküvésben és felkelésben vett részt, ami Andalúzia önállóságát célozta.
145 POYATO 1998. 22–25.



Johann Nithard (1607–1681) jezsuita szerzetes még Ausztriából jött Marianaval 

és  gyerekkorától  ismerte  őt.  A régens  1666–ban főinkvizítornak nevezte  ki  és  így 

beültethette a királyi tanácsba is. IV. Fülöp végrendelete szerint külhoni származású 

tagja nem lehetett  sem a Juntának,  sem az Államtanácsnak.146 Mariananak ahhoz, 

hogy az állami vezetésbe bevonhassa, Nithardot mindenekelőtt honosítania kellett. 

Ezt  hosszadalmas  és  költséges  módon  keresztül  is  vitte  és  a  rendi  gyűlés 

beleegyezését is megszerezte a városi képviselők segítségével.

Az udvarban, a főnemesek között nem örvendett különösebb népszerűségnek, 

többek között azért, mert minden udvaronc úgy vélte, hogy a régens nem a király 

végakaratát  teljesítette,  amikor  megváltoztatta  a  Junta  –  eredetileg  a  király  által 

elképzelt – összetételét.147 Mindenekelőtt Aragónia bíborosa, a toledói érsek érezhette 

személyében  is  sértve  magát,  akitől  megvonták  a  főinkvizítori  címet,  hogy  azt  a 

régens Nithardnak adományozhassa.  A madridi  udvar többsége nem főnemesi  és 

nem spanyol származása miatt sem támogatta. Jelenléte Medina de las Torres és az 

ambíciózus  Don  Juan  José  számára  olyan  fenyegetést  jelentett,  amely  nyílt 

szakításhoz vezetett  az anyakirálynéval.148 Ennek eredménye képpen Don Juannak 

távoznia kellett Consuegrába, ahonnan csak a kegyenc bukása után tért vissza.

A Spanyol  Nemzeti  Könyvtár  Kézirattárában  található  gúnyversek  és  egyéb 

iratok  alapján  elmondható  az  is,  hogy  a  népek  a  Juntával  szemben  éppen  olyan 

bizalmatlanok  voltak,  mint  az  új,  idegen  funkcionáriussal  szemben.  Magában  az 

udvarban feltűnően meglévő anyagi és szellemi különbségek is vita tárgyát képezték, 

de a Junta tagjai is megkapták a magukét. Peñaranda gróf ugyanolyan nyers, mint 

amilyen rideg és  kőszívű,  viszont  öreg,  csúnya és  hiú.  A toledói  érsek  mindenre 

képes, olyan, mint a szélkakas, ma „juanista”,149 holnap királyi testőr.

Johann Nithard személye is ellentmondásos. Kiváló jezsuita: hidegfejű, nyugodt 

és titoktartó. Don Juan José de Austria és támogatói minden erejükkel azt próbálták 

bizonyítani, államtanácsosként mennyire alkalmatlan. Ma még kiadatlan naplója (Las 

146 POYATO 1998. 41.
147 A Tanácsot eredeti összetétele szerint D. Gaspar de Bracamonte y Guzmán (1595–1656), Kasztília 

Tanácsának  vezetője;  D.  Cristóbal  Crespí,  aragóniai  alkancellár;  Miguel  Francisco  de  Moncada 
Marqués de Aytona (1640–1674), kamarai ellenőr; Pascual de Aragón, toledói érsek (1666–1677) és 
főinkvizítor (1666–ig); valamint Pedro Fernandez del Campo, titkár alkották.

148 Don Juan José egyenesen baziliszkusznak titulálta (JUDERIAS 1912. 238.)
149 A történeti szóhasználatban alkalmazott kifejezés D. Juan José de Austria híveinek jelölésésre. 



Memorias)  –  melyet  a  maga  igazolására  írt  –  egy  szilárd  szerzetesi  életet  élő, 

fáradhatatlan  embert  ábrázol.150 Éppen  e  zord  életvitelnek  köszönhette,  hogy  a 

köznép  körében  sem  volt  népszerű.  Betiltatta  a  népünnepélyeket,  a  színházi 

előadásokat – mondván: „  a sírásnak van itt az ideje és nem a muzsikának”. Ennek és 

Don Juan José propagandamunkájának köszönhetően a madridi utcákat elárasztották 

az ellene készült kegyetlen szatírák és pamfletek. Az udvar – még a hölgykoszorú is 

– két pártra szakadt. Megvádolták álláshalmozással, korrupcióval, kapzsisággal, és 

követelték a királynétól a főpap eltávolítását. Don Juan azonban nem elégedett meg 

azokkal a lehetőségekkel, amit Nithard lejáratására az utcai „irodalom” és a palotai 

intrika kínáltak. Ugyan teljes bizonyosság nincs felőle, de nagyon valószínű, hogy ő 

volt  az  értelmi  szerzője  annak  a  gyilkossági  kísérletnek,  amit  1668  júniusában 

követtek el a főinkvizítor ellen. Majd egy ellene szőtt összeesküvést is lelepleztek, 

melybe számos illusztris ember is belekeveredett. 1669–re az erőviszonyok Don Juan 

javára  tolódtak  el  és  az  Államtanács  megszavazta,  hogy  a  „német  pap”  hagyja  el 

Spanyolországot. Mariana, aki a végsőkig kitartott kegyence érdekei mellett elintézte, 

hogy Rómába mehessen, mint Madrid rendkívüli, vatikáni nagykövete. Ott írta meg 

visszaemlékezését és ott is halt meg 74 éves korában. 151

Úgy látszott,  hogy  a  jezsuita  bukása  Don Juan José  malmára  hajtja  a  vizet. 

Követelései  –  az  idegen  eltávolítása,  az  adminisztráció  egyszerűsítése  –  részben 

teljesültek,  de  a  kompromisszum  értelmében  katalán  csapatainak  vissza  kellett 

vonulniuk  állomáshelyükre,  mert  nemkívánatos  fenyegést  jelentettek  a 

kormányzatra nézve.

Mariana az új helyzetből azt a következtetést vonta le, hogy élete veszélyben 

van,  ezért  királyi  testőrséget  hozott  létre  Aytona  márki152 (Don  Juan  José  egyik 

legnagyobb ellenfele)  vezérlete  alatt,  melynek magját a békekötés után a portugál 

határ mellől elvont csapatok alkották. Egyenruhájuk csaknem teljesen megegyezett 

azzal, amit Karl Schomberg katonái viseltek Portugáliában, ezért ezt az új alakulatot 

a  köznyelvben  chamberga–nak  nevezték.  Mivel  a  királyné  állandóan  merénylettől 

rettegett, folyamatosan Madridban kellett tartózkodniuk, minek következtében mind 

150 JUDERIAS 1912. 231–239.
151 POYATO 1998. 39–48.
152 Miguel Francisco de Moncada (1640–1674)



a  rendi  gyűlés,  mind  a  városi  önkormányzat  úgy  érezte,  hogy  jogaikat  és 

kiváltságaikat megnyírbálták.

Nithard bukásával egyidőben azonban már feljövőben volt Mariana következő 

kegyencének csillaga.153

Fernando  Valenzuela  (1636–1692)  a  régens  kíséretéhez  tartozó  udvarhölgy, 

Doña  María  Anbrosia  (vagy  Eugenia)  de  Ucedo  hitvese,  származását  tekintve 

hidalgo,  a  Ronda  család  tagja  volt.  Apja  katona  a  nápolyi  hadseregben,  Don 

Fernando ott is született.  Hamar félárvaságra jutott. Ekkor édesanyjával elhagyták 

Nápolyt, Madridba költöztek, ahol nagyanyja házában nevelkedett mindaddig, míg 

Infantado  hercegénél154 szolgálatba  nem  állt.  Elkísérte  Rómába  és  Szicíliába  is. 

Pártfogója halála után az utcán találta magát és elég nagy szegénységben tengette 

életét. 1661–ben vette feleségül a királyné udvarhölgyét. Egyes vélekedések szerint 

még IV. Fülöp egyik gáláns kalandjában segédkezett és ezzel jutott előbbre, mások 

szerint Nithard szolgálatába állt, ő segítette és vitte be az udvarba. Egyik sem kizárt. 

Maura  1942–ben  kiadott,  II.  Károlyról  szóló  munkája  szerint  IV.  Fülöp  titkos 

levelezései  közt  található  egy  papír,  amelyben  Mariana  figyelmébe  ajánlja  don 

Fernandot, mint aki nagy szolgálatokat tett neki.

Akárhogy is, de Nithard bukása után nagyon gyorsan, szédületes karriert futott 

be.  Az  események  elindítója  egy  ellene  elkövetett  merénylet  volt,  amelyben 

megsebesült.  Állítólag  Montalto  herceg  volt  a  felbújtó,  mert  Valenzuela  Nithard 

csatlósa  volt.  Mindenesetre  nem  valószínű,  hogy  azokra  a  következményekre 

számított volna, amit elért ezzel a merénylettel.

Valenzuela (gúnynevén „duende del  palacio”) szinte észrevétlenül  került olyan 

közelségbe az egyébként nagyon magányos természetű és szertartásos Marianahoz, 

hogy  Nithard  után  a  királynénak  megfelelő  bizalmasa  lehessen.  Üstökösszerűen 

emelkedő karrierje azután indult,  hogy betegségében és szegénységében feleségén 

keresztül  a  királynéhoz  fordult  segítségért.  Kezdetben  anyagi  segítséget,  később 

állást kért a királynétól, amit meg is kapott. Főlovászmesterré nevezték ki. Aztán a 

nagykövetek vezetője, ma úgy mondanánk protokollfőnök lett, majd az Itália Tanács 
153 POYATO 2002. 66–69.
154 Rodrigo Díaz de Vívar  Sandoval y Mendoza (1614–1657 ).  Luis de Haro unokatestvére.  Római 

nagykövet, Milánó kormányzója, majd szicíliai alkirály. Örökösök nélkül hal meg, birtokai és címei 
nővérére szállnak.



tagja,  főintendáns,  a  Prado  katonai  parancsnoka.  Végül  általános  miniszterként 

palotai  tartózkodási  helyet  is  szerzett  magának.  Sorozatban  kapta  Marianatól  a 

címeket (San Bartolomé márkija,  Andalúzia főkapitánya, Villasierra  márkija),  ezek 

segítségével  nagyon  gyorsan  a  grandok  közé  emelkedett.  Szöges  ellentéte  volt 

Nithardnak.  Nagy  tehetséggel  szervezett  meg  ünnepségeket,  pazar  vadászatokat, 

bikaviadalokat. A fényűzésre költött összegek államháztartásbeli hiányát – tanácsára 

– Mariana is, mint elődei a címek és rangok pénzért való árusításának segítségével 

fedezte.  A szegényebb rétegek számára kidolgozott kormányprograjával – mint az 

élelmiszerárak  szinten  tartása  és  a  munkanélküliek  számára  fizetett  közmunka 

biztosítása  –  nagy  népszerűségre  tett  szert  a  köznép  körében.  A  főnemesség 

szemében azonban megmaradt  jöttmentnek,  aki  egy „camarera  de  retrete”155 vállán 

kapaszkodott fel az udvari méltóságba.

Gyűlölt figurája ennek ellenére mégis más volt, mint Nithardé. Egyes nagyurak 

egyezkedni próbáltak vele, még ha megvetették is. Az udvarban pletykák keringtek 

arról,  hogy  kapcsolata  az  özvegy  királynéval  több,  mint  az  alattvaló  kapcsolata 

uralkodójával.  Arról  is  fecsegtek,  hogy a  királyné  az  ő  segítségével  kémkedik  az 

udvarban  lévők  után.  Don  Juan  José  és  a  pártján  lévő  főurak  szövetkeztek,  sőt 

aláírásukkal  is  megerősített  dokumentumot  adtak  ki  arról,  hogy  addig  nem 

nyugszanak, amíg a felháborító helyzetnek véget nem vetnek.

Közben 1675. november 6–án Károly betöltötte 14 életévét, ami annyit jelentett, 

hogy Fülöp akarata szerint – nagykorú lévén –, át kellett vennie az uralkodást. Ezzel 

automatikusan megszűnt a régens és a Junta de Gobierno hatalma. Erre a pillanatra 

vártak az udvar azon csoportjai, akik jól tudták, hogy a fiatal király az uralkodásra 

nagykorúságában  sem lesz  alkalmas,  és  Don Juan José  de  Austria  pártján  álltak. 

Maga Don Juan is azon igyekezett, hogy megszerezze a befolyást féltestvére fölött, 

ami ellen Mariana és a valido erősen védekeztek. Ha eddig II. Károly senkinek sem 

számított  volna,  ettől  kezdve a  hatalomért  folytatott  harc  igazi  céljává  vált,  mint 

annak egyedüli és legitim forrása. Valenzuela szerint Juan José volt a legveszélyesebb 

személy, ezért a király környezetétől nagyon távol kívánta tartani.

155 A királyné árnyékszékének gondozásával megbízott komorna



A  nemesi  összeesküvés  azonban  győzött.  A  Don  Juan–párti  főurak  nem 

engedték, hogy Mariana túl sokáig védje kegyencét és saját pozícióját. Céljuk, Károly 

kiszakítása az anyai befolyás alól és Valenzuela eltávolítása volt. Mindkettőt sikerrel 

tudták végrehajtani. Marianát Toledóba küldték és ott rendezték be udvartartását, 

Valenzuelát bebörtönözték, majd később száműzték. Károly helyett ettől kezdve Don 

Juan José kormányzott.156

Spanyolország korabeli történetének van néhány nagyon fontos tényezője, ami 

II.  Károly  uralkodásának  idején  befolyásolhatta  a  belpolitikát.  Mindenekelőtt  a 

gazdasági helyzet, ami szorosan összefüggött az éghajlati és társadalmi tényezőkkel, 

a társadalom berendezkedése, az egyes osztályok és csoportok helyzete, valamint a 

nagyon erős egyházi befolyás, főképpen az Inkvizíció extrém jelenléte az élet minden 

területén.

Károly egy nyelvében nem egységes, soknemzetiségű, kevéssé központosított 

kormányzattal  rendelkező  országot  örökölt,  amelynek  tartományai  saját  rendi 

gyűléssel,  saját  törvényekkel  és  kiváltságokkal  rendelkeztek  és  folyamatosan 

igyekeztek  ezeket  védeni  Kasztíliával  szemben.  Baszkföld,  Aragónia  és  Navarra 

mind szemben álltak jogaik védelmében az Állammal és a Királlyal, de leginkább 

Katalónia és Valencia nemesei. A katalán probléma végigkísérte az utolsó spanyol 

Habsburg királyok uralkodását. Attól lehetett tartani, hogy az elégedetlenségek és a 

felkelések  kaput  nyitnak  Franciaországnak  Katalónia  felől.  E  sokszínűséget  még 

fokozta a külföldiek jelenléte az országban. A kisipartól kezdve a bankügyletekig – 

minden, ami haszonnal járt, de munkát is igényelt – többnyire külföldiek kezén volt.

Az ipar és az országon belüli kereskedelem annyira elhanyagolt állapotban volt, 

hogy  külföldi  mestereket  kellett  az  országba  behívni.  II.  Károly  egyik 

rendelkezésével  azoknak,  akik  iparűzés  végett  költöztek  be  Spanyolországba 

adómentességet adott. A helyi céhek azonban nem nézték jó szemmel az idegenek 

térhódítását és mesterségre való tekintet nélkül harcot hirdettek a külföldi iparosok 

ellen.157 A banki– és kölcsönügyleteket a genovaiak intézték, a vendéglősök legtöbbje 

Nápolyból  érkezett,  még  a  vásári  komédiások  is  itáliaiak  voltak.  Az  ipart  és  a 

156 JUDERIAS 1912. 231–244.; POYATO 1998. 49–57.; POYATO 2002. 70–77.
157 JUDERIAS 1912. 111.



kereskedelem  egy  részét  a  franciák  uralták.  1680–ban  Villars  márki,  XIV.  Lajos 

madridi  nagykövete  küldött  Párizsba  egy  beszámolót158 a  különböző  spanyol 

tartományokban lakó francia alattvalók hozzávetőleges számáról. Ebből kiviláglott 

hogy az Aragón Királyság részein több, mint 30 ezer, Kasztíliában csaknem 16 ezer 

(az  egész  országban  több  mint  70  ezer)  francia  élt,  akik  házalóként,  iparosként, 

kereskedőként dolgoztak és együttesen – pénzben és nemesfémben – több millió font 

jövedelemre tettek szert.

Súlyos  gazdasági  problémát  jelentett  a  földek  elnéptelenedése  egyrészt  az 

élelmiszertermelés leszűkülése miatt, ami éhínségekhez vezetett, másrészt az állami, 

az egyházi adók és földesúri járadékok behajhatatlansága miatt. Ehhez hozzájárult a 

moriszkók  kitelepítése,  a  járványok  és  a  kolóniákra  való  kivándorlás.  Egyes 

vélemények szerint évente csaknem 40 ezer ember hagyta el Spanyolországot, hogy 

Afrikában, Amerikában vagy Flandriában próbáljon szerencsét.  Nagy volt a város 

vonzereje  is.  Sok parasztcsalád igyekezett  a  városba  vagy  annak aglomerációjába 

költözni. A termőföldek parlaggá, a falvak kihalttá és romossá váltak. A meginduló 

népmozgás miatt a belső területeken csökkent, a tengerpartokon, illetve a nagyobb 

városokban és azok környékén nőtt a népsűrűség.

Ugyanakkor  kevesebb  lett  a  születések  száma,  alig  haladta  meg a  halálozás 

arányát.  Az  ország  demográfiai  hullámvölgybe  került.  Velez  márki  szerint  –  aki 

1687–ben memorandumban terjesztette a király elé a problémát – az ország lakossága 

egyharmadával  csökkent.  Károly  uralkodásának  idején  nem  nagyon  volt  olyan 

terület – a fent említetteket kivéve, ahonnan ne hiányzott volna jelentős mennyiségű 

ember.159

Spanyolországban a nemesség számában és társadalmi súlyában is egészen más 

szerepet  játszott,  mint  akár  Franciaországban,  akár  Angliában.  Ugyanakkor  a 

spanyol nemesség sokkal több rétegre is tagozódott, mert eltérő mértékű kiváltságai 

megosztották. Az arisztokrata (született nemes) családok mindig valamely olyan ősre 

vezették vissza eredetüket, aki (akár létező történeti személy volt, akár nem) a messzi 

158 VILLARS: Mémoires de la Cour d’Espagne / Ed. A. Morel Fatio. Paris, 1893. (JUDERIAS 1912. 113. p. 1. 
jegyzet)

159 JUDERIAS 1912. 167–171.



századokban vitézségével vagy/és királyi származásával tűnt ki a többiek közül.160 A 

mórokkal  vívott  harcok  és  a  királyi  szolgálat  sok  családnak  adtak  lehetőséget  a 

felemelkedésre.161 A  13–14.  század  még kedvezett  a  viszonylag  alacsonyabb  sorú 

emberek felemelkedésének, azonban az 1500–as évektől a társadalmi határok kezdtek 

merevvé és átjárhatatlanná válni.

A társadalom nagy részét a paraszti sorban élők, akikhez a megkeresztelt arab 

és  zsidó  lakosság  is  hozzá  számítható,  illetve  a  plebejusok  alkották.  A  városok 

társadalma  is  a  szokott  módon  oszlott  meg  plebejusokra  és  patríciusokra.  Külön 

rétegként  tarthatjuk  számon  az  úgynevezett  „letrado”–kat,  azokat  az  egyetemet 

végzett,  tanult  embereket,  akik  a  királyi  közigazgatásban  játszott  szerepükkel 

emelkedtek fel és kerültek be – részben – végül a nemesség soraiba.162 A nemesség 

két  nagy csoportját  a  grandok és  a hidalgók képezték,  de  együtt  sem tették  ki  a 

spanyol társadalom 10 %–át.163 

A grandok,164 (a korabeli szóhasználatban a rico hombre165) őseik régi vitézsége, a 

félszigeten  való  ősi  születése  révén  hasonló  tekintélyt  élveztek.

A  spanyol  lovagrendek  tagjainak  tetemes  részét  alkották,  közülük  kerültek  ki  a 

királyi  kíséret  legmegbecsültebb  tagjai,  hadvezérek,  és  nem  utolsó  sorban  a 

kegyencek. A legpatinásabbakat és leggazdagabbakat mindössze hat vagy hét család 

képviselte  a  félszigeten.  Közéjük  tartoztak  a  királyi  vérből  származó  másod–  és 

sokadszülöttek  és  a  királyok  természetes  gyermekei  is  (már  ha  elismerték  őket). 

Érseki,  püspöki  címet  kaptak,  miniszterségig  vitték,  a  királyi  tanácsban foglaltak 

helyet,  alkirályok  lettek  a  gyarmatokon,  esetleg  nagyköveti  rangban  álltak,  vagy 

valamely más magas állami tisztséget töltöttek be. Nem elégedtek meg akármilyen 

címmel és a versengés ezekért a funkciókért és a király kegyeiért hallatlan méreteket 

öltött  a  16–17.  századi  Spanyolországban.  Az  adómentességen,  a  különféle 

160 Elengendő a későbbi,  negyedik fejezetben bemutatott  Vilaragut család genealógiáját  szemügyre 
venni. Bővebben: TBM 33.

161 Jó példa a kasztíliai eredetű Mendozák esete, akik kisnemesből nem egészen egy évszázad alatt 
váltak Kasztília leggazdagabb famíliájává.

162 Legjobban  szemlélhetjük  ezt  a  folyamatot  a  korabeli  Franciaországban,  a  „taláros  nemesség” 
kialakulásával.

163 DEWALD 2002.
164 Állítólag  1520  körül  V.  Károly  császár  alkotta  meg  ezt  a  besorolást  a  nemesség  előkelőbbjei 

számára. DEWALD 1996.
165 „Uno el  de  Principe  de  la  sangre  Real  y  otro  el  de  rico–hombre  ó  grande,  que  es  una misma cosa…” 

fogalmazza meg Salazar y Castro.



jövedelmeken,  haszonvételeken  és  azon  kívül,  hogy  a  földbirtokok  nagy  része  a 

grandok kezén  volt,  egyéb,  külsőségekben  megnyilvánuló  kiváltságot  is  élveztek. 

Teljes fegyverzetben járhattak és mehettek az udvarba, a királyhoz kézcsókra házaik 

fontosságának  sorrendjében  járultak,  nem  kellett  levenniük  kalapjukat  és  helyet 

foglalhattak  a  király  jelenlétében  is.  Öltözetükkel  is  elkülönültek  a  többiektől. 

Bizonyos  ruhadarabokat  csak  a  grandok,  illetve  családtagjaik  viselhettek. 

Nagyszámú  kísérettel  rendelkeztek  és  ezeknek  segítségével  rettegésben  tudták 

tartani a városok és falvak népét.  Nem ritkán a városban lakó nemes kíséretének 

tagjai  önkényeskedtek  és  randalíroztak,  s  tették  mindezt  következmények  nélkül. 

Ezek az atrocitások IV. Fülöp idején, de főleg II. Károly uralkodása alatt sokasodtak 

meg.

A  nemesség  soraiba  azonban  a  kora  újkortól  kezdve  másképp  is  fel  lehett 

emelkedni.  Az  uralkodók  ráébredtek  arra,  milyen  előnyökkel  járhat,  milyen  jó 

bevételi forrást jelenthet a címek (és persze a hivatalok) pénzért való árusítása. Ennek 

következménye  képpen  létrejött  egy  vegyes  összetételű,  más  típusú  nemesség, 

melyben gazdag üzletemberek,  bankárok és régi nemesek leszármazottai egyaránt 

megtalálhatók voltak. Nem volt ez másképp a kis– és középnemesség soraiban sem.

A konzervatívok ezt növekvő ellenszenvvel figyelték, mert szöges ellentétben 

állt  a  régi  nemesi  eszménnyel,  a  hadviselésben  szerzett  érdemekkel,  a  születési 

előjogokkal.  Ugyanakkor  a  nemesség  egésze  és  maga  a  nemesi  eszmény  is 

elértéktelenedni  látszott.  Napirenden  voltak  a  hatalmi,  gazdasági  visszaélések, 

sikkasztások. A spanyol főnemesség tudatlanságáról pedig „legendák” keringtek. Az 

udvarban élő külföldiek írásaikban,  haza küldött leveleikben,  a  köznép nyilvános 

vitákban,  pamfletekben,  a  művészek  irodalmi  alkotásokban  kérdőjelezték  meg  a 

nemesség  korábban  megdönthetetlennek  hitt  vezető  szerepét.  Girolamo  Zeno166 

szerint „Meghalt a spanyolok antik becsülete, mert megrontotta a tunyaság és a gyönyörök  

hajszolása”. Frederico Cornaro167 úgy látta, hogy „…a nemesség elsűllyedt a bűnben és 

elkényelmesedett,  erényesség  nélkül  él,  tájékozatlanságot  mutat  a  külhoni  szokásokról  és  

születésénél fogva tart  igényt az első helyre…”168 Egymást érték az arisztokraták által 
166 Velence követe II. Károly udvarában.  Fő műve: „Relazioni degli Stati Europei”.
167 Federico Cornaro (1638–1708), Velence bécsi nagykövete 1683–tól. Előtte, 1670–től Madridban volt 

követ.
168 JUDERIAS 1916. 160.



elkövetett  önkényeskedések,  hiszen  ezeknek  a  nemeseknek  –  főleg  a  vidéki 

nagybirtokon élőknek – nem telt az idő: életük úgy folyt, mint elődeiké. Az illusztris 

családok magánhadseregük és népes szolgahaduk segítségével szabályos háborúkat 

vívtak egymással,  rablóbandákat  tartottak fenn169 és  ahogy a  király  folyamatosan 

igyekezett  kiszorítani  őket  a  közvetlen  döntési  helyzetből,  vele  is  szembe 

helyezkedtek. Távol álltak az úgynevezett nemzeti, vagyis inkább állami érdektől, 

csak saját érdekeiket képviselték és privilégiumaik megörzését tartották szem előtt. 

Hagyományosan  nagy  háztartást  vittek  –  amúgy  a  középkor  és  kora  újkor 

főembereinek élete a legintimebbnek vélt  pillanatokban is nagy nyilvánosság előtt 

folyt,  még  az  uralkodóé  is.  A  hatalmas  kúriák  sok  esetben  többszáz  szobával 

rendelkeztek, de ezek nem biztosítottak lehetőséget az egyéni élet terének, de nem is 

igényelte ezt senki. A nagy kíséret, a díszes berendezés, a belső szolgák száma mind–

mind  a  főnemes  gazdagságát,  társadalmi  rangját  és  megbecsültségét,  híveinek 

hűségét reprezentálta.

A szintén középkori eredetű párbaj, amely a személyes bátorság, a virtus egyéni 

megnyilvánulása  volt  sokáig  tartotta  magát,  mint  a  magánjellegű  perpatvarok 

eldöntésére  alkalmas  „törvényes”  eszköz.  A  17.  századra  a  közigazgatás  és  a 

hivatalos bíráskodás már nem nézte jó szemmel és a királyok is törvényben tiltották – 

a főnemesek pedig ahol tudták, semmibe vették a rendelkezéseket. Az intrika – néha 

titkos és ravasz, néha nagyon is nyílt és erőszakos – a főnemesség rendszeresített 

„fegyverzetéhez”  tartozott.  Főként  a  királyi  udvarban lehetett  ezzel  élni,  életeket, 

sorsokat, birtokok tulajdonlását intézni, de a napi politika sem volt mentes tőle.

A  túlzó  luxus  nem  számított  egyedinek,  de  kezdetben  nem  terhelte  meg  a 

költségvetést, hiszen a legnagyobb arisztokrata családok földbirtokainak jövedelme 

nagyon magas volt. Mindemellett a hitbizomány is egy ideig biztonságot nyújtott a 

nemesnek arra,  hogy az ősi birtok legértékesebb része soha nem kerül ki a család 

tulajdonából. Utóbb ez gátolta meg abban, hogy a többi európai  ország mintájára 

bekerülhessen a kereskedelem és pénzforgalom vérkeringésébe.170

169 Leginkább  a  peremterületeken  vált  általánossá.  A  Valenciai  Királyság  a  leghírhedtebb 
rablóvezéreket  termelte  ki,  akiket  sokszor  nemesurak  alkalmaztak  és  birtokaikon  bújtattak,  a 
szegényebb sorsúak pedig szabadsághősnek tekintettek.

170 A Spanyol Királyságban az első hitbizományt 1398–ban alapítja Antonio Vilaragut. (BARREDA 2000. 
69–71. és 83–86.)



A  legnagyobb  földesurak  évi  többszázezer  dukátot  hajtottak  be  birtokaik 

jövedelmeként.171 Ebből tartották fenn a nagyszámú alkalmazottat,  a klienseiket és 

sok esetben azok teljes rokonságát, baráti körét és saját elszegényedett rokonaikat is. 

Szolgahad, lakomák, drága edények, és kényelmes berendezés – ez volt a főnemesi 

házak  jellegzetessége.172 Akik  Nápoly,  Milánó,  Mexikó  vagy  Peru  helytartói 

palotáiban vendégeskedtek még nagyobb fényűzést tapasztalhattak. Tudjuk, hogy ez 

végső  soron  a  spanyol  gazdaság  hanyatlásához  vezetett,  de  ekkor  a  hatalom 

leglátványosabb külső megnyilvánulásának, sőt fitogtatásának számított.

Azonban az éremnek volt egy másik oldala is. A vidéki nemességet a fokozatos 

elszegényedés veszélye fenyegette. Ennek oka a zsidók és a moriszkók kiűzésében, 

az elvándorlásban, valamint a rossz gazdálkodásban és az akkor igen kedvezőtlen 

időjárási–,  és  termés–viszonyokban  keresendő.  A  nemesség  nagy  része  elhagyta 

vidéki udvarházait és a fővárosba költözött. A városi rezidencia fönntartása olcsóbb 

volt, és előnyt jelentett, mert közelebb volt a húsosfazékhoz. A városban igyekeztek 

kicsiben megteremteni a királyi udvar tükörképét, tehát itt is számos intéző, lakáj, 

komorna,  udvaronc,  kíséret,  egyszóval  nagyszámú  léhűtő  vette  őket  körül.  A 

folyamat már a 16. század derekán megindult. A 17. századra a katalán és kasztíliai 

nemesség nagy része már a nagyvárosokban – Barcelona, Madrid, Valencia – lakott. 

Ezt  a  tendenciát  erősítették  azok  a  politikai  változások  is,  amelyek  a  állami 

tisztségviselők  városi  jelenlétét  kívánták  meg.  Így  a  nemesség  azon része,  amely 

szerepet  akart  vállalni  az  egyre  terebélyesedő  közszolgálatban  automatikusan 

rákényszerült a városban, az udvarban való jelenlétre.173

A 17. század közepétől kezdve a kormányzat egyre inkább a minden osztályra 

kivetett,  indirekt adókhoz folyamodott, s ezáltal mindinkább eljelentéktelenítette a 

nemesi  adómentesség  intézményét;  ezzel  egy  időben  a  lefaragta  a  pénzbeli 

kiváltságokat a fennhatósága alatt álló itáliai területeken is. 

171 Egy  1624–es  összeírásból  kiderül:  Escalona  herceg  100 000,  Osuna  130 000,  Lerma  200 000, 
Medinasidonia 160 000, Peñaranda, Béjar, Uceda vagy Oropesa hercegek 50 és 100 000 dukát között 
szedtek be jövedelmeket, s akkor még nem számoltuk másfajta haszonvételeiket. (JUDERIAS 1916. 161.)

172 Mme. Marie–Catherine d’Aulnoy Le Jeumel de Barneville (1650–1705). II. Károly első feleségének 
kíséretével  érkezett  Spanyolországba.  Tapasztalatait  megírta  „Voyage  en  Espagne”  (1685)  című 
könyvében.  Osuna hercegné házában 300 és  500 fő  között  volt  belső  dáma (dueña)  és  komorna 
(doncella).  Ezüstözött  és  aranyozott  edények,  intarziás  ébenfa  bútorzat,  brüsszeli  csipke,  itáliai 
kárpitok, török szőnyegek, márványpadló kápráztatták el a látogatót. (JUDERIAS 1912. 164.)

173 JUDERIAS 1912. 156–165.



A középső réteg alapját az a nemesség képezte, melyet a hidalgók és a caballerók 

alkottak. A hidalgók között is volt született (hidalgo de sangre) és kiváltságos (hidalgo  

de  privilegio)  nemes.  Vagyoni  helyzetük  igen  széles  skálán  mozgott,  az  egészen 

szegény „hétszilvafás”–tól a tehetős nemesúrig. Ez utóbbiból azonban a 17. század 

közepére  egyre  kevesebb  maradt.  Az  indirekt  adózás  bevezetése  jelentősen 

csökkentette az ő esetükben is privilégiumok jelentőségét, nagyon sok fajta fizetési 

kötelezettség  alól  még  így  is  mentesek  maradtak  és  megtartották  kiváltságaik  jó 

részét. Például nem vehették zálogba a házát, öszvéreit, fegyvereit adósság fejében, 

nem  zárhatták  közbörtönbe,  nem  ítélhették  bitóra.  Ugyanakkor  nem  folytathatott 

semmi  olyanfajta  tevékenységet,  amely  nemesi  mivoltával  nem  volt 

összeegyeztethető.  Nem  kereskedhetett  és  nem  űzhetett  ipart.  Ha  szükséges  volt 

beállhatott egy grand szolgálatába, lehett katona, kivándorolhatott Amerikába vagy 

elmehetett papnak. Bár a ’70–es évekre voltak próbálkozások ezen „ellentmondás” 

föloldására. 174

A  földek  elhanyagolt  állapota,  a  rossz  termés,  az  elnéptelenedés  és  a  nagy 

mértékű adó nem csak a parasztságot súlytotta, visszahatott a föld birtokosára is, aki 

nem tudta beszedni járadékait és ezzel jövedelme csökkent. Az a nemes, aki már nem 

volt képes idén a tavalyi mennyiségű jövedelmet beszedni elhagyta, vagy el is adta a 

birtokot.  Legegyszerűbben  az  adminisztrációban  jutott  olyan  jövedelemhez, 

amelyből megélhetett vagy az udvarban lévő barátai jóindulata révén ő is bekerült 

közéjük.

Mellettük feltűnt egy új  réteg:  a boltos,  a  hivatalnok, az ügyvéd,  az uzsorás 

vagy a katonai beszerző, aki megvásárolta magának a nemességet.

A  kontinens  nagy  részén  a  16.  század  volt  az  az  időszak,  amelyben  a 

köztisztviselői  kar  jelentőségre  tett  szert.  Lassan  elismertségük  vetekedett  a  régi 

katonai elitével. Az állami irányítás módjának gyökeres megváltozásával – amilyen a 

királyok  központosító  törekvése,  a  kormányzati  hivatalok  fontossága  és 

személyzetének felduzzadása, a hivatalnoki karon keresztül való kormányzás volt – 

előtérbe került a tanult, egyetemet végzett ember, az úgynevezett letrado. Egy sor új 

174 Az  aragón  Cortes  1677–ben  hivatalosan  is  kinyilvánította,  hogy  nem  összeegyeztethetetlen  a 
nemesség és az iparűzés és 1682–ben királyi rendelet is megerősítette ezt: „ …el manetener ni el haber  
manteniendo fabricas de la calidad de las que van señaladas, no ha sido ni es contra la calidad de la nobleza…”



állami  hivatal  (bíróság,  tanács,  helyi  kormányzati  szerv)  létesült,  amelybe  nagy 

számú  tisztviselő  kellett.  A  17.  század  folyamán  a  letradók  száma 

megháromszorozódott. Cornaro kalkulációi szerint a spanyol államgépezet mintegy 

56 ezer embert tartott el az 1670–es években.

Számos  meggazdagodott  hivatalnokának  a  király  főnemesi,  nemesi  címet  is 

adott. A rangok adományozása a királyság szokványos bevételi forrása lett. III. Fülöp 

több mint 70 főrangú címet adományozott, természetesen magas áron, azoknak, akik 

a  legtöbbet  ígérték  érte.  1641–ben  már  azt  írták,  hogy  míg  korábban  a  grandok 

nagyobbak  voltak,  mint  a  tisztviselők,  most  a  tisztviselőkből  lettek  grandok.175 

Látványosan megnővekedett a vagyoni különbség az egyes osztályok között, de az 

osztályokon  belül  elhelyezkedők  között  is.  A  skála  az  éhhaláltól  a  túlzó  luxusig 

ívelt.176

A vallásos érzület legalább ennyire meghatározó volt. A társadalmi válságok, a 

katonai sikertelenségek és a politikai tehetetlenség ellensúlyozására a katolicizmus 

bajnokának,  az  egyetlen  szent  hit  védelmezőjének  szerepe  szolgált.177 Korábban a 

zsidók, a mohamedánok ellen, majd a reformáció ellen lépett föl az ország ebben a 

köntösben.  A  sikertelenségeket  jogos  büntetésnek  tekintették,  mellyel  Isten  sújtja 

Spanyolországot,  de  személyesen  az  uralkodót  is  (például  a  fiú  utód hiánya).  A 

vallásosság eltúlzásának eredménye, hogy az Inkvizíció olyan nagy szerepet töltött 

be  az  állam  életében.  Az  egyház  gazdasági  hatalma  és  társadalmi  szerepe 

meghatározó volt. Összetétele heterogén. Szerzetesek, világi papok, főpapság, alsó 

papság,  birtokkal  rendelkező  konventek  és  alacsony  javadalmazású  plébánosok 

egyránt megtalálhatók voltak.

A  nemesek  egymást  igyekeztek  felülmúlni  az  egyháznak  adott  adományok 

(pénz,  kegytárgyak)  vagy  alapítványok  nagyságával,  a  templomok  körmenetek, 

búcsúk tartásában jeleskedtek.  Pedro Fernández Navarrete  szerint  Rómában sincs 

annyi parancsolt ünnep, mint Spanyolországban. A vallásosság gyakran keveredett 

tőle  egészen  távoli  és  kevésbé  szent  dologgal,  a  babonával  és  leginkább  a 

külsőségekben nyilvánult meg. A 17. század végére megszámlálhatatlan mennyiségű 

175 DEWALD 1996.
176 JUDERIAS 144–155.
177 „Cadena de los infieles, columna de la fe, trompa del Evangelio y primogenita de la Cristianidad”



egyházi  alapítványt  tettek  az  örökhagyó  nemesek,  veszélybe  sodorva  ezzel 

leszármazottaik  megélhetési  lehetőségeit.  Az  1691–ben,  Károly  nevében  kiadott 

rendelet  (ley  candado)  korlátozta  a  kolostorok  alapításának  lehetőségét  és  az 

engedélyek  kiadását  csak  az  Államtanács  kétharmados  jóváhagyásával  tette 

lehetővé.178

A plebejus és nemesi családok vagyonnal nem rendelkező leszármazottai közül 

egyre többen választották a szerzetesi  vagy papi hivatást, mert a nehéz gazdasági 

helyzetben  ez  biztosította  leginkább  a  megélhetésüket.  Lelkészek,  világi  papok 

fizetést kaptak az államtól, a szerzetesrendek is biztosabban álltak a lábukon, mint a 

családok.  Igaz  ugyan,  hogy  II.  Károly  korára  már  sokkal  rosszabb  gazdasági 

helyzetbe kerültek, sok lett a szegény plébánia. Az áremelkedések (főleg a kenyér és 

a  bor),  az  adófizetés  akadozása  miatt  megélhetési  lehetőségeik  egyre  nehezebbé 

váltak. Megnövekedett a tanulatlan papok száma, de általában is megnövekedett a 

mindennapi betevő falatot az egyházi szférában keresők száma is. II. Károly idejére 

az egyháziak (papok, szerzetesek, apácák) száma a lakosság mintegy 30 %–át tette ki.

A főpapság, mint a legkonzervatívabb réteg minden erejével védte kiváltságait 

és a jövedelmeit akkor is be akarta szedni, amikor minden és mindenki a tönk szélén 

állt.  Immunitásuk védelmében a  toledói  érsek  vezetésével  a  legmesszebbmenőkig 

jutottak.  Portocarrero  bíboros179 1686–ban  megtagadta  XI.  Ince  rendelkezését  az 

egyházi jövedelmeknek a török ellenes háborúra való átadására vonatkozóan – az 

adómentességre  hivatkozva.  Kiadta  „Utolsó  Vacsora”  (Bula  de  la  Cena)  című 

pásztorlevelét,  melyben  kiátkozással  fenyegette  meg  mindazokat,  akik  befizetik 

ezeket  az  adókat.  Az  Inkvizíció  felhatalmazást  kapott  a  társadalom  minden 

rétegének  ellenőrzésére.  A családi  élettől  kezdve a  gazdaságig  mindent  maga alá 

gyűrt,  ugyanakkor nem tartozott elszámolni tevékenységével még az uralkodónak 

sem. 180

A legnagyobb gondot azonban az ország pénzügyi helyzete okozta. A sorozatos 

államcsődök  (1647,  1662,  1666)  miatt  arra  kényszerült  a  Királyi  Számvevőszék 

(Contaduría Mayor) hogy revíziót végezzen az államkincstárban és feltárja a befolyó 

178 JUDERIAS 1912. 203.; POYATO 1998. 117.
179 Luis Manuel Fernandez de Portocarrero (1635–1709)
180 JUDERIAS 1912. 203–209.



jövedelem valóságos mértékét.  181 A háború költséges dolognak bizonyult, de nem 

lehetett  lemondani  a  hadseregről,  mert  a  külső  ellenség  és  a  belső  konfliktusok 

folyamatosan fenyegettek. Ezért nagyjából a bevételek és a kiadások aránya mindig 

attól  függött,  béke  van–e  vagy  háború.  Ugyanannak  a  portékának  az  ára  pedig 

aszerint  változott,  hogy  a  pénz,  amivel  fizették  rendelkezett–e  ezüsttartalommal 

vagy sem. Spanyolországban lassacskán visszatértek a cserekereskedelemhez, illetve 

minden járadékot nemesfémben kértek.182

1665  után  ugyan  a  védelmi  kiadások  is  nőttek,  viszont  a  ’70–es  évekre  a 

bevételeknek  sikerült  meghaladniuk  az  előző  évek  mértékét:  23  millió  dukátra 

emelkedtek.183

1677–ben,  amikor  Don  Juan  José  visszérkezett  Madridba  a  Retiro  Palotában 

találkozott  II.  Károllyal,  aki  januárban  úgy  döntött,  kinevezi  féltestvérét  első 

miniszterének.  Don  Juan  José  ebben  a  minőségében  leginkább  az  adó–,   és 

pénzügyek  reformját  szerette  volna  megvalósítani,  de  az  állami  adminisztráció 

egyszerűsítése is szerepelt tervei között. 1677–78–ban országszerte éhínség pusztított, 

s Andalúziában pestis ütötte fel a fejét. Az 1678–as év egy újabb államcsőd éve is. Az 

udvari fényűzés megfékezésére, illetve a takarékosság irányába tett lépései azonban 

ellene  fordítják  az  arisztokráciát.  Kritizálták  a  nymegeni  béke  miatt  is.  Franche 

Comté elvesztése ugyanis nem csak egyszerűen egy régi  családi  birtok elvesztése 

volt.  Ezen a területen ment keresztül  az úgynevezett  –  még II.  Fülöp idején létre 

hozott  –  „spanyol  út”  (camino  español),  amely  megteremtette  az  összeköttetést  a 

monarchia, az itáliai birtokok és Németalföld között.

Miután  bosszút  állt  azokon  a  grandokon,  akik  nem  támogatták  hatalmi 

törekvéseiben  megkezdte  az  adóreform  előkészítését  azzal,  hogy  népszámlálást 

tartatott.  Élete  utolsó  évében,  1679–ben  létre  hozott  egy  speciális  bizottságot  – 

melyben miniszterek,  tanácsosok és  a király gyóntatója is  helyet  kapott  –  azzal  a 

céllal,  hogy  megvizsgálják,  milyen  lehetőségek  vannak  a  pénz  és  nemesfém 

kiáramlásának  megakadályozására.  A  bizottság  a  forgalomban  lévő  pénz  értékét 

181 CORTAZAR–VESGA 2004. 287–288.
182 POYATO 1998. 105.
183 STORRS 2003. 49–51.



alacsonynak,  mennyiségét  és  a  hamis  pénzek  forgalmát  túlzottnak  találta.184 

Ugyanebben  az  évben  létre  hívta  a  Kereskedelmi  Tanácsot  (Junta  de  Comercio), 

melynek  feladata  az  import  visszaszorítása,  a  külföldi  befektetések  biztosítása  – 

adómentességgel,  tapasztalatcserével  –  lett  volna.  E Junta  mintájára  sok városban 

alakult hasonló, de mindegyik – az eredetivel együtt – elsorvadt, meghalt a spanyol 

céhes „lobby” gáncsoskodása miatt.

Még 1668–ban Mariana egy domonkos rendi szerzetestől (Juan de Castro) azt a 

tanácsot kapta, hogy angol és holland mintára alapítson kereskedelmi társaságot a 

gyarmati kereskedelem monopolizálására. 185

Don Juan José hirtelen halála újabb politikai instabilitást eredményezett, már–

már a maradék reformok is áldozatul estek.

1680–ban a közepes tehetségű Medinaceli herceg – „Lermák és Cardonák utóda” –, 

Oropesa  gróf  jó  barátja  vette  át  a  kormányzást,186 és  igyekezett  elődje  pénzügyi 

politikáját folytatni. Ebben az évben először 50, majd 75 %–al leértékelték a rézpénzt, 

leglizálták  a  hamis  érméket,  majd  fokozatosan  elkezdték  mindkettőt  kivonni  a 

forgalomból.187 A rendelkezés fő célja: a rézpénzek helyett visszatérni a stabil értékű 

– ezüstöt is tartalmazó – pénz, a maravedí használatához. A reform első évei azonban 

katasztrófálisan  hatottak  a  gazdaságra.  Hiába  vállalt  garanciát  a  királyi  kincstár, 

hogy a pénzcsere veszteségeit állja, nagyon sokan tönkrementek, főleg a járadékból 

élők  közül.  A  királyi  család  alig  tudta  előteremteni  az  udvartartás  költségeit, 

Kasztília ipara romokban hevert, külföldön hitelét vesztette a spanyol pénz.

Előző  évben a  Don Juan José  pártiak  és  az  anyakirályné  oldalán  állók ereje 

egyensúlyba került.  Madridban egyre  jobban nehezményezték  Károly  és  Mariana 

egymástól való elszigetelését. Az udvar egyes tagjai, köztük azok is, akik 1677–ben 

leghangosabban ünnepelték Don Juant, Toledo felé kacsingattak. Sőt, XIV. Lajos új 

nagykövete Villars márki egyenesen azzal a megbizatással érkezett, hogy keresse fel 

az özvegy királynét.  Ennek következtében Mariana visszatérhetett  Madridba,   bár 

184 Négy különböző pénzérme volt ekkor forgalomban, ezek közül a magas réztartalmú vellón már IV. 
Fülöp uralkodása alatt elvesztette értékét.

185 Jelentős késéssel próbálkoztak volna, hiszen az angolok 1600–ban, a hollandok 1602–ben alapították 
kereskedelmi  társaságaikat.  Egy  spanyol,  a  korona  kezén  lévő  kereskedelmi  társaság  sohasem 
valósult meg. 

186 Juan Francisco Tomás de la Cerda (1637–1691)
187 Az 1680. május 22–i királyi rendelet meg is tiltja a használatát. (VILLANUEVA 2006. 9.)



soha többé nem játszott olyan fontos politikai szerepet, mint azelőtt. Károly pedig 

feleségül vette Fülöp, orléansi herceg leányát.

Nem  mindig  tűnt  egyértelműnek,  hogy  a  spanyol  udvarban  a  francia 

kapcsolatot fogják választani. Harrach gróf, a nagykövet és az özvegy királyné az 

osztrák Habsburg hercegnőt, I. Lipót és Margit gyermekét, Mária Antóniát szemelték 

ki.  Pastrana  herceg  és  köre  ezt  –  az  ara  nagyon fiatal  kora  miatt  –  nem tartotta 

helyesnek, de az idősebb testvérre, Mária Jozefára sem szavazott. Elhangzott még a 

tárgyalásokon a guastallai hercegi család188 is, mint megoldás,189 de több tanácsos – a 

háború miatt – francia orientációt sürgetett,  a mielőbbi békekötés érdekében.  Don 

Juan  José  de  Austria  is  a  francia  oldalt  erősítette,  sőt  tevékenyen  részt  is  vett  a 

házasság tető alá hozásában.

Orleáni  Mária  Lujza  (1662–1689),  a  17  éves  menyasszony  Európa  egyik 

legkifinomultabb, legkulturáltabb udvarában nőtt fel, ahol az élet örömeit igencsak 

megbecsülték.  Házassága  Károllyal  színtisztán  Spanyolország  és  Franciaország 

politikai  megegyezésén  alapult.  Mária  Lujza  élete  során  soha  nem  szólt  bele  a 

politikába, nem állt útjában annak, hogy anyósa visszaszerezze vezető szerepét és a 

fia fölötti befolyást, éppen ezért meny és anyós között a viszony kielégítőnek volt 

mondható.190

Medinaceli herceg főminiszterségének idejét (1680–1685) – azon kívül, hogy az 

özvegy  anyakirálynéval  legalábbis  feszült  volt  a  viszonya  –  Madridban 

éhséglázadások,  munkabeszüntetések  (pl.  a  pékeké  és  a  cipészeké),  a 

tartományokban zavargások, természeti csapások (aszály, aztán sáskajárás az egész 

országban, pestis Andalúziában és földrengés Málagában), udvari intrikák,191 és az 

egyház iránti mély elkötelezettsége jellemezte.192 A kézműipar is mélyponton volt. A 

század  elején  még  virágzó  toledói  selyemmanufaktúrák  és  kovácsműhelyek,  a 

188 Guastalla  független  hercegség  Észak–Itáliában,  ezidőtájt  a  mantuai  Gonzaga  család  egyik 
oldalágának fennhatósága alatt állt.

189 JUDERIAs 1912. 251–257.
190 POYATO 1998. 84–99.; POYATO 2002. 80–81.
191 Például többek között Osuna herceg (Gaspar Tellez–Girón, 1656–1694) részéről, akinek túlkapásai 

köztudomásúek  voltak  (pl.  a   Carmen  kolostor  lerombolása,  ami  hivatalosan  is  azilumhelynek 
minősült).

192 1680. június 30–án Madridban nagyszabású autodafét rendezett, amelyen megjelent a királyi család 
és a madridi társadalom színe–virága. (GARCÍA García, Bernardo J.: Auto de Fe en la Plaza Mayor. In: 
La Aventura de la Historia 20/2000.)



segoviai  pamutüzemek  felszámolódtak,  illetve  sokkal  szerényebb  körülmények 

között működtek.

A  deflációs  pénzügyi  politikát  látta  célravezetőnek  a  súlyos  és  krónikus 

költségvetési  deficit  felszámolására.  Reformintézkedéseit  kizárólag  a  gazdasági 

helyzetet mérlegelve hozta, egyéb szempontokra nem volt tekintettel, amivel magára 

vonta  úgy  az  udvar,  mint  a  királyi  család  haragját.  Az  udvartartás  költségeinek 

lefaragása,  a  királyi  cselédség  létszámának  radikális  csökkentése  és  nem  utolsó 

sorban az a tény,  hogy részt  vett  Don Juan José oldalán Mariana eltávolításában, 

kibékíthetetlen  elléntet  szült  közte  és  az  anyakirályné  között.  A  királynéval  is 

meggyűlt  a  baja  akkor,  amikor a  visszaéléseiről  híres  Osuna herceget,  a  királyné 

főlovászmesterét elmozdította udvari funkciójából.

Végülis a pénzügyi reform, bár kezdetben megrendítette a gazdaságot – hatni 

kezdett.  Lefékeződött  az  infláció,  a  pénz  értéke  stabilizálódott.  Az  áremelkedés 

megállt,  köszönhetően  az  általa  kiadott  ármaximum–rendeletnek,  melyben  a 

városokra nézve megszabta az árucikkek és szolgáltatások árait.

A  pénz  stabilizálása  és  az  adórendszer  reformja  szoros  összefüggésben  állt 

egymással.  1683–ban  megalakította  az  Adótanácsot  (Junta  de  Encabezamiento)  és  a 

Kereskedelmi  és  Pénzügyi  Tanácsot  (Junta  de  Comercio  y  Moneda),193 majd 

felelevenítette  azt  az  elképzelést,  amit  még  Károly  gyermeksége  idején  a 

Számvevőszék  kezdeményezett:  a  lakosokra  jövedelmük  alapján  kirótt,  közvetlen 

adó  bevezetését,  általános  adójegyzék  készítését.  Folytatta  a  megkezdett 

népszámlálást  is.  Próbálkozása  mindazonáltal  sikertelen  maradt.  A  hazai  áruk 

minősége  és  kereskedelemben  játszott  szerepe  sem  változott,  viszont  megnőtt  a 

németalföldi, francia, angol termékek beáramlása.

Kasztíliában olyan kevés  pénz volt  forgalomban,  hogy 1684–ben felül  kellett 

bírálni  a korábbi  intézkedéseket  és  ismét  használatba helyezni  a  régi  érméket   is, 

amely a lakosságnál aztán tezaurálódott, mert a vásárlási értéke alacsony volt és a 

pénzváltók sem szívesen vették át.194

193 Ez az általa 1680–ban felfüggesztett, Don Juan–féle  Junta de Comercio újjászervezett változata volt. 
(KAMEN 1992. 261.)

194 Károly 1684. október 9–én kiadott rendelete (VILLANUEVA 2006. 11–12.)



Az udvari intrika és a királynéval való konfliktusa, valamint az Államtanácsban 

helyet  foglaló,  nagyon idős  korú tanácsosok (korabeli  írók csak „elefánttemetőnek” 

emlegették) aggályoskodása miatt 1685–ben lemondott. Spanyolország gazdaságilag 

csaknem ugyanott tartott, mint 1640–ben.195 

Károly uralkodásának utolsó évtizedében ennek ellenére a spanyol gazdaság 

lassú  fejlődésnek  indult.  Igaz  ugyan,  hogy  nagyon  sajátos  úton,  mert  a 

befektetéseket, az áruforgalmat és a termelés fellendülését, egyszóval a konjunktúrát 

elsősorban a folymatos háborús helyzet hozta magával.

Medinaceli  herceg után a következő  valido  Oropesa gróf196 lett,  aki kétszer is 

betöltötte az első miniszter funkcióját. Először 1685 és 1691, másodszor 1698 és 1699 

között.  Politikai  pályafutását  kezdetben  nagynénje  az  egyik  legbefolyásosabb 

főnemesi  család  sarja,  Velez  márkinő  segítette,  és  Mariana  királyné  bizalmát  is 

élvezte. 1684–ben Kasztília Tanácsosa, majd egy évvel később első miniszter lett és 

ugyanazokkal  a  nehézségekkel  találta  szembe  magát,  mint  elődei.  A  Gazdasági 

Főbiztosság  (Superintendencia  de  Hacienda)  –  amelyet  Velez  márki  irányított  –  a 

problémák lényegét három dologban látta:  államadósságok nagysága, forráshiány, 

túlzott  adóterhek.  1686–ra  kidolgoztak  egy  reformtervezetet,  melynek  eredménye 

képpen  befagyasztották  az  állami  kifizetéseket,  elengedték  az  adósságokat  és  a 

bevételeket tervszerűen osztották el úgy, hogy a korona fedezni tudta belőle – idei–

óráig – főbb kiadásait. Apróbb módosításokat is bevezettek, melyek következtében 

csökkentek a protokolláris és az adminisztrációs kiadások, melyek természetesen az 

udvarban nem arattak osztatlan sikert.197

Ettől kezdve együtt használták a régi és az új ezüstpénzt, csakhogy mindegyik 

értékét  1/5–del  csökkentették.  Hivatalosan  meghatározták  az  arany  és  az  ezüst 

közötti értékkülönbséget, ennek következtében a század végére stabilizálódhatott a 

pénz.  A  tervezet  jó  irányba  indította  el  az  államháztartást,  sikerült  lefaragni 

valamennyit a hiányokból és a spanyol bankárok újra megjelentek befektetéseikkel.198 

195 Lemondásához hozzájárult egészségi állapotának romlása is, 1683–ban agyvérzést kapott. (POYATO 
1998. 138–143.)

196 Manuel Joaquin Alvarez de Toledo Portugal y Pimentel (1650–1707),  akit külföldi szemmel is a 
legrátermettebb politikusnak tartottak akkoriban Spanyolországban.

197 KAMEN 1992. 261–262.
198 CORTAZAR–VESGA 2004. 288–289.



Ezzel befejeződött az a folyamat, amit még Don Juan José de Austria indított el a 

spanyol gazdaság stabilitásának elérésére.199

Az ország külpolitikáját jobbára az egész idő alatt Franciaország magatartása és 

a  trónöröklés  körüli  hercehurca  határozta  meg.  Mariana  10  éves  régenssége  alatt 

folyamatos volt a francia fenyegetettség, melyet 1665 óta hangsúlyozott Lipótnak írt 

leveleiben  is,  sőt  bécsi  követeit  is  arra  utasította,  hogy  járjanak  közbe Lipótnál  a 

spanyol  rokonnak nyújtott  háborús segítség érdekében.  Ugyanakkor levélváltások 

sorozatában  számolt  be  arról,  hogyan  és  miképp  tárgyaltak  a  spanyol  korona 

Habsburg kézen maradásáról, illetve arról, hogyan óvhatják meg érdekeiket a király 

halála  esetén.200 1672–ben  XIV.  Lajos  újabb  fegyveres  konfliktust  robbantott  ki  az 

Egyesült  Tartományok  ellen  és  nagyszámú  seregével  rövidesen  el  is  foglalta  a 

spanyol  érdekeltségek  nagy  részét.  A  nymegeni  béke  (1678)  végül  szentesítette 

Spanyolország veszteségeit, mert számos németalföldi várost és Franche Comté–t is 

át kellett adni a franciáknak.

A  Spanyol  Királyság  –  mire  Károly  nagykorúvá  válása  után  átvette  az 

uralkodást  –  már  nem  volt  elég  erős  ahhoz,  hogy  korábbi  hegemóniáját 

megőrizhesse.  Ehhez mindenek  előtt  erős hadseregre  lett  volna szüksége.  Seregei 

azonban nem voltak jól ellátva és el is aprózódtak a különböző védendő területeken. 

Voltak egységek Katalóniában, Flandriában, kisebb csapattestek Észak–Itáliában és 

helyőrségek Észak–Afrikában is. Az is ismert, hogy ezek sem voltak olyan erősek és 

hatékonyak,  mint  korábban,  s  hogy  ebben  az  időben  Spanyolország  a  katonai 

összeomlás szélére került. Hadserege számban sem volt akkora, mint egykor, béke 

idején  kevesebb,  háborús  időben  pedig  több  katonát  számlált  (igaz,  hogy  néha 

háromszorosára  is  felduzzadt  a  számuk).  Mégis  sok  esetben  kellett  kényszer 

sorozáshoz folyamodni, illetve a tartományokhoz, városok tanácsához, nemesekhez 

fordulni  segítségért,  hogy  elegendő  ember  legyen.  Károly  uralkodásának  utolsó 

éveiben így sikerült a hadsereget tíz új tercioval megnövelni. Nem szabad figyelmen 

199 1686. október 14–i királyi rendelet (VILLANUEVA 2006. 12–15.)
200 Hof–, und Staatsarchiv, Bécs – „Hofkorrespondenz” Fasc. 8., 10.; Diplom. Korr. Kart. „Spanien” 

Fasc. 21. 1687–1688. Egy gyűjteményes kötet is megjelent a bécsi levéltárban lévő, spanyol ügyekkel 
kapcsolatos  anyagokról  (a  bécsi  levéltár  segédkönyvtárában  megtalálható):  VOLTES,  Pedro: 
Documentos de tema español existentes en el  Archivo de Estado de Viena. 1:  1373–1630.;  2:  1631–1918. 
Barcelona,  1964.  Ugyanitt  olvashatók Mansfeld,  madridi  és  Borgomanero,  bécsi  követ  levelei  és 
jelentései.



kívül  hagyni  két  másik  tényt  sem.  Egyik,  hogy  a  katonáskodás  változatlanul 

megélhetési  forrás  maradt  azoknak  a  nemes  ifjaknak,  akiknek  a  majorátus 

intézménye miatt nem jutott a családi birtokból. A másik, hogy Károly korában a 

spanyol hadseregben nem kevés külföldi szolgált. Ezek jórészt fizetett külföldiekből 

összállított csapatok voltak,. Például Flandriában voltak angol, ír és skót csapattestek 

is. Ugyanakkor háború esetén a szövetségesek is küldtek segédcsapatokat,  melyek 

létszáma sokszor nagyobb volt, mint a spanyoloké. 1677–ben a franciák ellen harcoló 

56 ezres seregben csak 6500 spanyol katona volt. A kortársak mindamelett lelkesen 

dícsérték  a  spanyol  közkatonák  edzettségét,  hatásos  és  jó  harcmodorukat. 

Ugyanakkor a tisztekről már nem voltak ilyen jó véleménnyel, habár ez alól is akadt 

kivétel. (Például Savoyai Eugén nagyra tartotta a lombardiai seregben a Kilencéves 

Háborúban (1688–1697) az ő csapatában lévő Leganés márkit.201)

Ebben  a  korszakban  Spanyolország  nagyon  erősen  függött  attól,  hogy  a 

szövetségesei katonailag mennyire segítik. Az is tény, hogy a spanyol hadsereg II. 

Károly  uralkodása  alatt  már  nem  olyan  nagyszámú  és  hatékony,  mint  a  16–17. 

század  fordulóján  volt,  és  nem  képviselt  már  látványos  szárazföldi  katonai 

potenciált.202

Közben a trónörökösre való izgatott várakozás mintsem vesztett intenzitásából. 

Mivel annyira kilátástalannak tűnt a helyzet, bűnbakokat kezdtek keresni. Először 

Maria Lujza dajkáját, majd a kíséretében lévő hölgyeket vádolták meg azzal, hogy 

abortálták  a  királynét,  nehogy  törvényes  utód  születhessék.  Aztán  magáról  a 

királynéról kezdték rebesgetni, hogy mérgezi a királyt. A hisztéria odáig fajult, hogy 

a francia kíséretet kiutasították az országból.203

Miközben  ezek  a  személyes  ügyek egyre  jobban elmérgesítették  a  helyzetet, 

szépen lassan formálódott a francia–ellenes koalíció. 1686–ban német, angol, holland, 

svéd és spanyol részvétellel megalakult az úgynevezett „Augsburgi Liga” vagy más 

néven a „Nagy Szövetség” (Gran Alianza) a francia király ellen. A Liga oldalán 1688–

ban  Spanyolország  belekezdett  a  Kilencéves  (vagy  pfalzi  örökösödési)  háborúba, 
201 Diego  Felipe  de  Guzmán  (?–1711).  Sanlúcar  hercege,  Leganés  3.  márkija,  Oropésa  gróf 

unokatestvére,  katalóniai  (1685–1688),  majd  milánói  (1691)  alkirály.  Híradások szerint  részt  vett 
Buda ostromában is. Összeesküvéssel vádolják meg. Franciaországban börtönbe kerül és ott is hal 
meg.

202 STORRS 2003. 43–47.
203 POYATO 1998. 142.



hogy  1697–ig  minden  kincstári  és  katonai  erejét  lefoglalva  mindössze  Katalóniát 

nyerje vissza a rijswicki békében.

A  belpolitikai  feszültség  is  fokozódott,  1687–89  között  a  spanyol  katonai 

elszállásolások és visszaélések miatt újabb katalán felkelés, a „Revolta dels Barretines” 

rázta  meg  a  királyságot.  Mozgolódott  a  valenciai  lakosság  is.  Ugyancsak  nehéz 

helyzet elé állította a királyi családot Mária Lujza 1689–ben történt halála, mert újfent 

terítékre került a trónutódlás problémája.204

Minden  eshetőséget  megfontolva  Károly  második  feleségének  a  pfalzi 

választófejedelem  és  rajnai  palotagróf  tizenkettedik  gyermekét,  I.  Lipót  császár 

harmadik  felesége,  Eleonora  császárné  testvérét,  pfalz–neuburgi  Mária  Anna 

hercegnőt  szemelték  ki.  Fő szempont a grófi  anyós elképesztő  termékenysége  (23 

gyermeknek  adott  életet)  volt,  ami  miatt  joggal  reménykedhettek  a 

gyermekáldásban. A házasság 1689–ben köttetett Ingolstadtban, a fiatal ara 1690–ben 

lépett spanyol földre. Az új királyné azonban csalódást okozott. Egyrészt politikai 

ambíciói voltak, amelyeket Mariana nem nézett jó szemmel, másrészt gyengítette az 

anyai  befolyást  Károly  felett  és  a  várakozásoktól  is  elmaradt.  Több ízben  színlelt 

terhességet  komornája  és  bizalmasa,  Berlespsch  (a  spanyoloknak  Berlips,  illetve, 

ahogyan a nevet  hallották:  „La Perdiz”)  bárónő205 segítségével.  Alattvalói  bizalmát 

nem sikerült megszereznie, amit a róla szóló számtalan gúnyirat is bizonyít.206

Oropesa  1691–es  lemondása  után  a  pfalzi  párt  német  orientációjú  csoportja 

(Wiser, a királyné titkára, a „La Perdiz” és Baños gróf,207 valamint Juan de Ángulo) 

került  előtérbe.  Károly is  ezt  a  vonalat  tartotta  a legjobbnak.  Trónját  Bajor  József 

Ferdinándra kívánta hagyni. A korona pénzügyeinek állása még mindig nem volt 

megnyugtató, ezért  1695–ben – egy szerencsétlen ötlettől indíttatva – új adókat és 

erőszakos kölcsönöket vezettek be a király nevében.208 A végrehajtó hatalom azonban 

204 Állítólag lovaglás közben baleset érte, de a pletyka szerint megmérgezték. Ezt senki nem tartja 
valószínűnek. (POYATO 2002. 82–83., illetve ugyanebben a kötetben teljes életrajzát is közli.)

205 Mária  Jozefa  Gertrudis  von  Guttenberg  (†  Bécs,  1723.),  Berlespech  báró  özvegye,  a  királyné 
kíséretében érkezett Spanyolországba.

206 Sokat elmond róla, hogy nem volt hajlandó spanyol bort inni. Az étkezésekhez vagy bajor sört vagy 
rajnai bort kívánt, ami nagy mértékben sértette a spanyol alattvalók érzékenységét. (JUDERIAS 1912. 
263.)

207 Medinaceli közeli rokona, a Cerda család sarja.
208 STORRS 2003. 50–51.



a németellenes grandok kezében maradt, és a franciabarát Montalto herceg került a 

főminiszteri székbe.209

Két  főminiszteri  periódusa  között  Oropesa  megmaradt  a  király 

tanácsadójának.210 Aztán egy évre még visszahelyezték korábbi  funkciójába, de az 

éhséglázadások miatt újra megbukott.

A király egészségi állapota egyre romlott, testileg és lelkileg is az összeomlás 

szélén  állt.  Állandó  félelemben  élt  a  merényletek  lehetősége  miatt,  évek  óta 

roncsolták  szervezetét  a  babonaságból  vele  megetetett–megitatott  főzetekkel, 

érvágások,  purgálások  és  kuruzslások  sokaságával.  Maga  Károly  is  buzgón  hitt 

ezekben – és még sok más, ennél zavarosabb dologban is –, mint a halottidézés, a 

vízből, bélből való jóslás, a ráolvasás, szemmelverés és boszorkányság. Fő egyházi 

személyek  Károly  „érdekében”  démonokkal  tárgyaltak,  inkvizíciós  vizsgálatot 

emlegettek.  Fray  Friolan  Díaz,211 Rocaberti  bíboros212 és  sok,  vallási  áhitatában 

szélsőséges  apáca  és  barát  hittek  abban,  hogy  isteni  kinyilatkoztatás  segítségével 

megoldhatják Károly legfőbb problémáját, a trónörökös hiányát. A „rontás” kapcsán 

mindenki  szóba  került:  Valenzuela,  az  anyakirályné,  a  francia,  de  még  a  német 

eredetű hitves is.  Számos „kitűnő” ördögűző vélte  tudni a királyt  megrontó erők 

eredetét, sőt esetenként neveket és lakcímeket is közöltek.213

Miközben  Károly  a  babonasággal  és  a  genetikailag  öröklött  betegségeivel 

küzdött  –  amit  súlyosbított  édesanyja  halála  (1696)  –  felesége  biztosítani  szerette 

volna  jogait.  A  királyné,  az  udvar  osztrák,  illetve  francia  orientációjú  csoportjai 

folyamatosan igyekeztek  belőle  kicsikarni  az  örökségre  vonatkozó végakaratát.  A 

francia–párti  grandok nyomására  Neuburgi  Mariannát  eltávolították  az  udvarból, 

ahová sok hányattatás után 1739–ben, egy évvel a halála előtt térhetett csak vissza. II. 

209 Fernando  de  Moncada  y  Moncada  (1641–1701).  Közismerten  franciabarát,  a  királyné  1695–ben 
száműzette az udvarból. 1700–tól V. Fülöp trónra lépéséig a kormány tagja volt.

210 1694–ben Oropesa tanácsára Károly úgy határoz, hogy ettől kezve ruháit csak segoviai illetőségű 
textilmanufaktúrában készíthetik,  amit lassan az udvar is  utánozni kezdett.  Szerény,  de ígéretes 
kezdet, a pamutipar újra magára talál. (POYATO 1998. 110.)

211 Friolán Díaz atya, dominikánus szerzetes, Károly gyóntatója.
212 Juan Tomás de Rocabertí (1627–1699), domonkos rendi szerzetes, valenciai érsek, főinkvizítor.
213 Például a megkérdezett démon Máriát, a boszorkányt nevezte meg, aki Madridban a Főutcában 

lakik. Rocabertí bíboros azonban elégedetlen volt az eredménnyel. Friolán atya egy Mauro Tenda 
nevű emberrel szintén démont idézett, aminek eredménye képpen a királynét vádolták meg. I. Lipót 
hivatalos úton kérte a madridi udvart, hogy állítsák le ezt a szégyenletes színjátékot. (JUDERÍAS 1912. 
182–196.)



Károly utolsó pillanatban, szinte a halálos ágyán fogadta el  a  későbbi  V.  Fülöpöt 

(1683–1746) utódjául. 214

Ha megpróbáljuk megvonni II.  Károly uralkodásának mérlegét, melyre már a 

kortársak  is  kísérletet  tettek,  a  fent  röviden  bemutatott  tények  tükrében  azt 

mondhatjuk,  hogy  a  korabeli  és  a  későbbi  elemzők  véleményei  közül  egyik  sem 

helytálló. Sem az, amelyik szerint Károly korszaka a teljes depresszió és összeomlás 

ideje volt,  sem pedig az,  amelyik ezzel  ellentétben azt  állítja,  hogy reformok sora 

valósult  meg  uralkodása  alatt.  Az  sem  igazolható  egyértelműen,  hogy  korcs, 

gyengeelméjű uralkodóval állnánk szemben, akinek semmi tudomása sem volt arról, 

mi történik körülötte.

Amennyiben megtisztítjuk szemüvegünket, és nem esünk sem pro, sem kontra 

a korok napi politikájának csapdájába, akkor valójában egy túl fiatalon, szerencsétlen 

történeti  és  politikai  körülmények  és  hataloméhes  emberek  között  trónra  került 

embert  látunk,  akinek  a  feladat  meghaladta  mind  erejét,  mind  képességeit. 

ugyanakkor nem állt mellette elegendő nagy tudású, jó tanácsadó, akik segítségével 

megőrizhette volna a spanyol trónt a Habsburg dinasztiának.

A két szélsőséges vélemény egyikét Juderías, Calvo Poyato, Pierre Vilar és John 

Linch, a másikat Kamen215 és követői, többek között Cortazar képviselik.

A  valóság  minden  bizonnyal  a  két  vélemény  között  helyezkedik  el.  Károly 

elődeitől egy válságban lévő országot örökölt, melyet a helyette uralkodó régens, a 

Junta és a válidók megpróbáltak kirántani a bajból. Közöttük nem kevés tehetséges 

figura  is  volt  (Don Juan José de Austria,  Medinaceli,  Oropesa),  de a  lehetőségük 

kevés  volt  ahhoz,  hogy  rendbe  tegyék  az  ország  gazdasági–,  és  pénzügyeit. 

Ugyanakkor  rendelkezéseikkel  és  azzal,  hogy  pénzügyi  stabilitásra  törekedtek, 

megteremtették  annak  lehetőséget,  hogy  az  új  kormányzat  elindíthassa 

Spanyolországot a politikai stabilitás útján.

1700.  november  1–én  Abrantes  herceg,  aki  jelen  volt  az  utolsó  Habsburg 

halálánál, így szólt: „Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy én búcsúztathattam el a  

hírneves  Habsburg  házat.„  De  Spanyolország  nem  csak  egy  volt  királyi  háztól 
214 Bourbon Fülöp XIV. Lajos és II. Károly féltestvérének, Mária Teréziának unokája volt. Édesanyja a 

bajor  választófejedelem  nővére,  a  Wittelsbachok  bajor  ágának  sarja.  Felesége,  Isabel  Farnesio  is 
rokona a Wittelsbach családnak. (PRINZ ADALBERT 1929. 293-294.)

215 KAMEN 1992. 258–260.



búcsúzott, hanem teljes addigi történelmétől is, hogy beléphessen egy új korszakba, 

egy új dinasztikus politika mentén.216

216 JUDERIAS 1912. 324–331.



II/3. ÖNKÉNTESEK BUDÁN  

Miután tisztáztuk Buda visszavívásának eseménytörténetét és Spanyolország II. 

Károly–kori társadalmi és gazdasági helyzetét már csak az az érdekes kérdés maradt 

hátra,  hogy  vajon  miért  nem  képviseltette  magát  a  spanyol  rokon  pénzzel  és 

hivatalos katonai kontingenssel a császár seregeiben. Hogyan lehet, hogy általában 

„csak”  a  nagyszámú  nemzetközi  önkéntesek  soraiban  találjuk  meg  katonáit? 

Egyáltalán,  kik–mik  voltak  ezek  az  önkéntesekként  (voluntarios,  aventureros) 

nyilvántartott spanyolok, milyen indíttatásból kerültek Buda alá és vajon egyedülálló 

jelenséggel  állunk–e szemben? A magyarországi  spanyol  nyelvű Buda-irodalom a 

legnagyobb  teret  éppen  ezeknek  az  önkénteseknek,  cselekedeteiknek,  hősies 

magatartásuknak szenteli. Elengedhetetlen tehát, hogy külön foglalkozzunk ezzel a 

témával is.

Az, hogy 1686–ban a nagyszámú sereg megindulhatott Buda alá, elsősorban a 

pápai és a velencei, másodsorban a császári diplomaták hathatós közreműködésének 

köszönhető.  De,  hogy  mely  országok,  mely  nemzetek  vettek  részt  Buda 

visszafoglalásásban – reguláris vagy önkéntes formában – még nem vettük számba.

A  török  elleni  hadműveletek  fő  irányát  tekintve  természetesen  I.  Lipótnak 

kellett  kimondania a döntő  szót.  Mihelyt  azonban az elhatározás megszületett  az 

alkudozás már a diplomatákra várt. Mint tudjuk, a török ellenes harc folytatásáról 

magában a  császári  udvarban  sem volt  egységes  vélemény,  ugyanakkor  mindkét 

álláspont  mellett  tehetséges  politikusok  érveltek.  A  háború  folytatásának  legfőbb 

szószólóit,  a pápai és velencei követet  – Buonvisi bíborost és Federico Cornarót – 

valamint a császár gyóntatóját, aki lelkileg is meg tudta szerezni a császárt az ügynek 

– Marco d’Aviano atyát – már jól ismerjük. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg 

azokról sem, akik a birodalom fejedelmeit próbálták meggyőzni a harc folytatásának 

szükségességéről.

Az  európai  segítség  oroszlánrésze  a  német–római  birodalom  területéről 

érkezett.  A  német  fejedelemségek,  amelyek  minden  apró–cseprő  ügyben  képesek 

voltak konfliktusba keveredni egymással, vagy választott császárukkal, most – egy 

addigra már csak elméletben létező fogalom, a „Heiliges Römisches Reich” mentén – az 



egyetemes  kereszténység  és  a  császár  mellé  álltak.  Kötelességüknek  érezték  őt 

pénzzel és katonával támogatni – a „Römermonat” intézményének segítségével – a 

birodalom védelmében.217

Miksa  Emánuel,  bajor  választófejedelemmel,  a  császár  vejével  nem  volt  sok 

gondja  a  császári  diplomáciának.  Ő  könnyen  ráállt  a  harc  folytatására.  A  többi 

fejedelemséggel annál nehezebb volt megegyezni. Franz Heinrich Frydag Berlinben 

(1686. január 6.) érte el – François Rébenac gróf, francia követ ellenében –, hogy a 

brandenburgi választó katonákat állítson. A brandenburgiak Schöning vezetésével, 

Lotharingiai  Károly  parancsnoksága  alatt  harcoltak.  Hano  Burckhart  Frydag, 

Heinrich Frydag testvére a szász udvarban tárgyalt, de az ő feladata éppen az volt, 

hogy  III.  János  Györgyöt  visszatartsa  a  személyes  megjelenéstől.  A  becsvágyó 

választófejedelem önállóskodási törekvései már nem hiányoztak volna az amúgy is 

rivalizáló Miksa Emánuel mellé. Végül a szászokhoz delegált Frydag sikerrel járt, és 

az 1686. február 7–én aláírt  szerződés értelmében a fejedelem otthon maradt, csak 

seregét  küldte  el  a  budai  táborba  báró  Golz  parancsnoksága  alatt.218 Ezt  a 

megegyezést a kisebb német fejedelmekkel kötött szerződések sora követte.

A  badeni  őrgrófokat  a  vallás  és  a  rokoni  szálak  is  összekötötték  a 

Habsburgokkal.  A  két  őrgrófság  területe  a  sváb kerülethez  tartozott,  így  a  török 

háborúk idején a badeni segélycsapat a sváb csapatokkal együtt szolgált.219

A Szent Ligában egyesült  országok közül,  akik korábban hitet  tettek a török 

ellenes háború közös folytatására, például Sobieski János és lengyel katonái sohasem 

tették lábukat magyar földre. Ugyanakkor a hadtörténeti és történeti szakirodalom 

alapján  megállapítható,  hogy  mintegy  százezernyi  volt  a  Buda  alatt  felvonuló, 

reguláris  csapatokba  tömörültek  létszáma.  Ennek  legnagyobb  részét  a  császári 

csapatok alkották,  több mint ötvenegyezer  fővel.  Az Európa valamennyi sarkából 

való udvarokból érkező hadtestek mellett – soha ne felejtsük el – királyi székhelyük 

visszaszerzéséért a magyarok – huszárok, hajdúk, bányavárosok hadinépei, végvári 

katonák,  sajkások  –  is  harcba  szálltak.  Vezéreik  között  olyan  hírneves  vitézeket 

217 A „Römermonat” vagy más néven „Romzug” (a rendes évi birodalmi segély 50–130 Romzug) összege 
kb. 2 és 6 millió forint között volt. Valamikor ezt az összeget a Reichstag a koronázásra és császárt 
kísérő hadak fenntartási költségeire szavazta meg.

218 BUDA EXPUGNATA 1986. 581–582
219 BUDA EXPUGNATA 1986. 643–644.



találunk, mint Gombos Imre, Barkóczy Ferenc, Petneházy Dávid, Pálffy János Károly, 

Csáky László vagy éppen Bottyán János.220 A magyarok számban a császári seregek 

után  következtek,  mert  tizennégyezerháromszáz  embert  tudtak  felsorakoztatni. 

Többet,  mint  a  birodalmi  fejedelmek  külön–külön.  A  mustrakönyvek  szerint  a 

horvátok tizenkétezer,  a bajorok nyolcezer, a brandenburgiak több mint hétezer, a 

szászok  négyzerhétszáz,  a  svábok  négyezer,  a  frankok  háromezer,  a  rajnai 

fejedelemségek ezerötszáz emberrel növelték a szövetségesek számát. A svéd király 

ezerháromszáz fővel szállt síkra. Nem számítva azt a rengeteg ostromszert, löveget, 

ostromgépet, lőport, lövedéket, pukagolyót, szekeret, állatot és az utánpótlásra szánt 

élelmiszert,  amit  a  szövetségesek  összehordtak  Buda  alá.  Az  ezer  sebből  vérző 

Magyarország  népeinek  hozzájárulásáról  nem  is  beszélve.  Még  a  Portával  jó 

viszonyban lévő Franciaország is jónak látta, hogy katonákat küldjön.221

A reguláris csapatokon kívül a harcokban egyéni elhatározásból is részt vettek 

emberek.  Mi  volt  annak  az  oka,  hogy  a  különböző  nemzetek  fiai  személyes 

indíttatásból küzdöttek Buda falai alatt?

Nem  újdonság,  hogy  „volonteur”–ök,  „aventurero”–k,  szóval  kalandorok 

kapcsolódtak be a török ellen vívott harcokba. A török elleni háború Európa szerte 

érdeklődést keltett és nagy nemzetközi visszhangot kapott. A frontokon zajló hadi 

eseményekről  a  16.  század  óta  a  kontinens  minden  államában  jelentek  meg 

tudósítások, naplók, százszámra születtek harcra buzdító röpiratok. S minthogy azok 

közül, akik ezeket olvasták vajmi kevesen láttak a nemzetközi nagypolitika kulisszái 

mögé, könnyen estek a propagandairatok áldozataivá. Így volt ez Lepantónál, így a 

„Tizenötéves  háború”  idején  és  természetesen  később  is.  Ebből  kifolyólag  aztán 

mindig szép számmal akadtak olyanok, akik akár saját költségükön, akár „ingyen” 

szívesen csatlakoztak a török ellen induló reguláris csapatokhoz.  Minden bizonnyal 

a középkori lovagi gondolkodás és a keresztesháborúk lelkületének feltámadása is 

szerepet játszott ebben az elhatározásban.

Buda,  amely  1541–ig  a  keresztény  magyar  királyság  központja,  Európa 

gyöngyszeme  volt,  a  másfélszáz  esztendő  alatt  egy  idegen,  ellenséges  hatalom 

szimbólumává vált. E hatalom legyűrésében részt vállalni kötelesség,  sőt dicsőség 

220 KÁROLYI 1886. 161–163.
221 MOLLAY 1986. 81–96.



volt,  annak  ellenére,  hogy  a  17.  században  a  kereszténység  inkább  elválasztotta 

egymástól, mint összekovácsolta a népeket.

1683–ban a két  legnevesebb ember onnan jött,  ahonnan a legkevésbé várták. 

Conti herceg és Eugen François de Soissons – Savoyai Jenő herceg – Párizsból szökve 

érkezett Lotharingiai Károly Bécset felmentő seregébe. 1684–ben Roberto Malvezzi, a 

tizenhárom  gyermeket  nevelő  bolognai  nemescsalád  sarja,  baráti  kölcsönből 

felszerelkezve állt be a császári seregbe, 1685–ben a sienai illetőségű Paolo Amerighi 

pedig Spinola őrgróf ezredébe könyörögte be magát. Badeni Lajos is önkéntesként 

vett részt a törökellenes küzdelmekben, Miksa Emánuel főparancsnokaként, amellyel 

egyéni dicsőségre és hírnévre tett szert.222

1686–ban,  a  hírre,  hogy  a  császár  újra  Buda  visszavívásáért  száll  harcba, 

megindult  az  önkéntesek  áradata.  Parasztok,  kézművesek,  városi  polgárok  és 

arisztokrata  családok  fiai  egyaránt  Magyarországra  igyekeztek.  Voltak  közöttük, 

akiket tanulni küldtek ide,223 voltak, akiket a törökkel kapcsolatban már megszerzett 

tapasztalatok, másokat a pápai bulla, a keresztény szolidaritás, a személyes ambíció, 

vagy a nemzeti tradíció hozott a táborba. A hagyomány és a propaganda megtette 

hatását. Dicsőségre vágyó fiatal arisztokraták, szerencselovagok, hivatásos katonák, 

hadmérnökök, papok, felcserek érkeztek, részben önként, részben városuk, családjuk 

bíztatására  vagy  a  megélhetést  keresve.  Soraikban  Anglia,  Skócia,  Itália, 

Franciaország, Németalföld, Spanyolország, Portugália és Svédország színe–virága 

megtalálható volt.224

Francesco  Grimani 1686 júliusában lelkesen  írta:  „…el  lehet  mondani,  nincs  se  

szeri  se  számuk  és  van  közöttük  a  világ  minden  részéből  való,  s  vannak  magas,  előkelő  

rangúak.”225

Az önkéntesek számát nehéz lenne meghatározni, mivel hivatalos jegyzék nem 

készült róluk. Nem is készülhetett, mert nem egyszerre és nem is ugyanazon időben 

érkeztek a táborba, nem is biztos, hogy regisztráltatták magukat, sőt több esetben 

222 VÁRKONYI 1986.c. 31.
223 Például  Jacob  Richards,  angol  hadmérnök,  akit  Lord  Dartmouth,  az  angol  királyi  tűzérség 

főparancsnoka „továbbképzésre” küldött. (SIMONYI 1859. 248.)
224 Számos főrangú olasz önkéntes nevét sorolja fel Piacentini tanulmánya: D’Aste 2000. 30.; az angolok 

közül  a  sebesült  és  elesett  nemeseket  veszi  számba  az  „idegen önkéntes”  beszámolója:  SZAKÁLY 
1986.b. 267.

225 SZAKÁLY 1986.a. XII.



előfordult,  hogy  pótlólag  felvételt  nyertek  valamelyik  sorezredbe.  Számukat  a 

szakirodalomban általában 1000 és  7000 közé teszik.226 Más kutatók,  ha egy kissé 

eltúlzottnak is  tartják,  nagyjából  elfogadják a becsléseket,  annál  is  inkább,  mert  – 

főként a főrangúak – népes kísérettel utaztak, de az alacsonyabb származásúaknak is 

voltak kísérőik. Kiszolgálószemélyzet és harcostársak egyaránt. 227

Sokukat  név  szerint  is  ismerjük,  néhányan  az  átélt  eseményekről  vagy  még 

helyben, vagy otthon naplót, tudósítást készítettek. Tehették azt annál is inkább, mert 

ekkortájt a Magyarországról érkező hírek nagyon népszerűek voltak. 228

Önkéntesként  érkezett  a  Budát  ostromló  hadsereg  hadmérnöki  karának 

vezetője,  gróf  Ferdinando  Marsigli,  a  15  éves  Fitz  James  herceg,  az  angol  király 

(akkor  még  walesi  herceg)  törvénytelen  fia,  angol  lordokkal  és  hadmérnökökkel 

együtt. Harcolt itt többek között Villars, francia herceg, aki később hazájában fényes 

katonai karriert futott be, a belga Bondu báró és Károly Fülöp neuburgi herceg is. 

Aknászok jöttek Liége–ből, felcserek németföldről. Olasz és spanyol tűzmesterekkel, 

mindenféle  nemzetiségű  közemeberrel,  paraszttal,  polgárral  gyarapododtt  az 

önkéntesek  száma.229 Vezérük  a  lotharingiai  származású  Commercy  herceg,   a 

fővezér  unokaöccse  lett.  Mindazonáltal  az  önkéntesek  nem  örvendtek  nagy 

népszerűségnek. Sokan közülük fölösleges kockázatot vállaltak, amellyel kétségessé 

tették  nem egy pontosan megtervezett  hadmozdulat  katonai  sikerét.  Leginkább a 

korábban is már rendszeres szolgálatot végző hadmérnökökre és tisztekre lehetett 

számítani.  Legtöbben azonban – és  leginkább a főrangúak – különleges elbánásra 

tartottak igényt és „társasági” eseménynek tekintették jelenlétüket.

Az  önkénteseknek  használhatóságukat  először  a  vízivárosi  rohamban  (1686. 

június  24–én)  kellett  volna  bizonyítaniuk.  Ekkor  azonban  mindenkit  megelőzve 

igyekeztek a falakra jutni, zavart keltve ezzel a bal oldali hadoszlopban szabályosan 

felsorakozott katonák körében.230 Az eseményről Lotharingiai Károly, Michele D’Aste 

226 Károlyi szerint „Ötödrésze sem igaz e számnak!” KÁROLYI 1886. 182. p. 2. jegyz.
227 SZAKÁLY 1986.a. XII–XIII.; ugyanakkor SZAKÁLY 1986.c. 15. csak 1000–2000 fő körül határozza meg.
228 Johann Dietz,  brandenburgi  udvari  sebész,  aki  otthon készítette  el  emlékiratát  („Meister  Johann 

Dietz erzählt sein Leben...”) a Margitszigeten felállított kórházban dolgozott. (HÉJJA 1936. 182—183.) 
Levélformában  írt  Gemelli  Carreri,  a  nápolyi  jogász,  aki  csak  úti  élményekre  vágyott,  nem 
önkéntesnek akart beállni. Utóbb annyira megkedvelte a tábori életet, hogy részt vett a következő 
évek magyarországi hadjárataiban is. (SZAKÁLY 1986.b. 301.)

229 VÁRKONYI 1986.c. 38.
230 KÁROLYI 1886. 245–246.



és a holland névtelen szerző is nagyon szűkszavúan emlékezik meg. Az „ismeretlen 

angol kortárs” szerint a felesleges halálesetek és sebesülések miatt kezdték el aztán a 

várost „szabályszerűen” ostromolni.231 Két nappal később a Kakas kapu előtti sáncon 

janicsárok rohanják meg az őrséget.  Az önkéntesek újabb,  mostmár szervezettebb 

akciót hajtottak végre Piccolomini, Vaudemont és Commercy hercegek vezetésével, 

amellyel  sikerült  felmenteniük  a  bajba  jutottakat.  Így  mintegy  húsz  embert 

veszítettek.

Június 29–én, amikor a bajor katonákat kicsapó török lovasok támadták meg, az 

önkéntesek  ismét  igyekeztek  segítségükre  sietni.  Nagy  részüket  azonban  csak  a 

fővezér  határozott  fellépése  mentette  meg  azzal,  hogy  személyesen  vezette 

őrcsapatát  a  törökök ellen.  Az  összecsapásban húsz–harminc  közkatona  vesztette 

életét.  Erről  az  eseményről  Richards  hadmérnök  emlékezett  meg  „Journal  of  the 

Siége and teking of  Buda”  című 1687–ben  kiadott  beszámolójában.  Ebben arra  is 

kitért,  hogy  Lotharingiai  Károly  ez  alkalommal  parancsban  tiltotta  meg  az 

önkénteseknek,  hogy  önhatalmúlag  harcba  bocsátkozzanak.  Később  még  magát 

Commercy  herceget  is  kénytelen  volt  őrizet  alá  helyezni,  mert  sem  ő,  sem 

alárendeltjei nem hagytak fel a felesleges veszélykereséssel.232 Éppen ezért – egyéni 

vitézségük ellenére – a tábornokok (sem Lotharingiai Károly, sem Savoyai Jenő) nem 

látták  szívesen  a  táborban  a  mindenhonnan  rekrutálódott,  regulára  nem  fogható 

önkénteseket.  Savoyai  Jenő  herceg  később,  Belgrád  ostrománál  hangot  is  adott 

elégedetlenségének.233

Az  önkéntesek  történeténetének  legvéresebb  napja  1686.  július  13–a. 

Lotharingiai  Károly  a  következő napra  tervezett  rohamot – mivel  a  Sziavus pasa 

bástyája  előtt  véletlenül  felrobbant  török  akna  a  rondella  falát,  melyet  már  az 

ostromlók is  sikeresen  bontották ágyúikkal,  annyira  megrongálta  hogy megérte  a 

kockázatot – előbbre hozta. Stahremberg, Souches és Mansfeld ezredei megkapták a 

parancsot  az  általános  támadásra.  A  zászlóaljakhoz  csatlakoztak,  körülbelül 

háromszázan az önkéntesek is – bár korábbi ténykedéseiket, a fővezér nem nézte jó 

szemmel  –  akiknek  nagy  része  angolokból,  franciákból  és  spanyolokból  állott.  A 

231 MOLLAY 1986. 128.; BUDA 1986. 24.; CZIGÁNY 1998. 46–47.; D’ASTE 2000. 81–82.
232 SZAKÁLY 1986.a. XVI–XVII.; SIMONYI 1895. 252.
233 SZAKÁLY 1986.a. XVIII.



roham  megkezdésekor  azonban  az  első  sorban  harcoló  spanyolok  ismét 

meggondolatlanul cselekedtek. A kibontakozó véres harcban legtöbbjük elesett vagy 

olyan súlyos sebesülést szerzett, melybe néhány nap múlva belehalt.234 Júliusban még 

több támadást hajtottak végre a császári seregek, ahol számos magas rangú önkéntes 

esett el.235

Az augusztus 14–i budaörsi csatában az angolok, élükön Fitz James herceggel, 

tüntették  ki  magukat,  akik  Taaffe,  Mercy  és  Pálffy  altábornagy  ezredeihez 

csatlakozva futamították meg a nagyvezír szpáhiait.236

Maga  Lotharingiai  Károly,  hadinaplójában  visszafogottan  és  tárgyilagosan 

számol  be  az  önkéntesek  tevékenységéről,  és  úgy  látja,  hogy  “kivétel  nélkül…az 

önkéntesek serege minden tőlük telhetőt megtettek... a mieink előtt jártak jó példával, és életük  

kockáztatásával...”.237

Az önkéntesek száma a nagyobb ostromok során jelentősen megcsappant, bár 

jelenlétük még akkor sem játszhatott volna döntő szerepet Buda visszafoglalásásban, 

ha valóban annyian lettek volna, mint amennyi a legoptimistább történeti  becslés. 

Személyes dicsőségkeresésük, elavult harcmodoruk inkább teher, mint segítség volt 

az  új  típusú  hadviselést  gyakorló  császári  hadseregnek.  Az  egyszál  karddal 

hadakozó,  a  személyes,  haláltmegvető  bátorságot  erénynek  tekintő 

„kereszteslovagok”  kora  végképp  leáldozott.  Helyüket  átvette  az  egységesen 

kiképzett,  egységesen  vezényelt  tömeghadsereg,  amely  győzelmeit  a 

fegyelmezettségen,  engedelmességen,  összehangoltságon  alapuló  működésnek 

köszönhette.

Spanyolország  –  dacára  a  rokoni  szálaknak  –nem  vette  ki  részét  reguláris 

seregeivel  ebből  a  nagyszabású hadi  vállalkozásból.  A lepantói  győztes  királyság 

hogyan  is  nem  kívánt  olyan  háborúban  szerepet  vállalni,  amely  egész  Európa 

számára  szent  háborúnak  nyilváníttatott?  II.  Károly  országa  nem  volt  abban  a 

helyzetben – sem politikailag, sem pénzügyileg, sem gazdaságilag, és már a régi jól 

szervezett hadsereg tekintetében sem –, hogy hivatalosan segítséget küldhetett volna 

a  császárnak.  A  hazai  szakirodalom  is  hangsúlyozza,  hogy  kezességet  sem  volt 
234 SZAKÁLY 1986.c. XVII.
235 SZAKÁLY 1986.b. 317. (a jogász Gamelli levelezéséből)
236 SIMONYI 1895. 267–268
237 MOLLAY 1986. 135. p.



hajlandó vállalni spanyol kereskedőktől felvett kölcsönökhöz, az egyházi tizedet sem 

bocsátotta  a  császár  rendelkezésére,  dacára  a  pápai  rendeletnek.  Ennek  némileg 

ellentmondanak azok a spanyolországi  levéltári  források,  amelyek szerint  jelentős 

összeggel  járultak  hozzá  a  háború  folytatásához.  Nagy  valószínűséggel  azonban 

ezekből az összegekből, mint ahogyan az egyháziak hozzájárulásából is csak kevés, 

vagy semmi sem jutott el rendeltetési helyére. Az 1684–ben kiadott királyi rendelet 

szerint  a  Rajnánál  felállítandó  seregből  sem  lett  semmi.  Végül  az  udvar  az 

önkénteseknek kiadott engedélyekkel igyekezett kiegyenlíteni tehetetlenségét.238

A Spanyolországból érkezett önkéntesek számáról még nehezebb nyilatkozni. Az 

iratok különböző számot említenek,  akik közül  sokan csak kenyeret  kértek,  hogy 

harcolhassanak a török ellen.239 Azt azonban bizonyosan tudjuk, hogy a legtöbben a 

Pireneusi–félszigetről jöttek. Ezek nagy része Katalóniából származott, melynek nem 

mond ellent az a tény sem, hogy az ismert nevek nem katalánok.240 Katalóniában már 

a 16. században nagy volt az érdeklődés az európai török háborúk iránt. 1532 óta van 

tudomásunk katalán önkéntesekről, akik V. Károllyal érkeztek Bécs alá, majd 1683-

ban  szintén  hallunk  róluk.  Nem  szabad  figyelmen  kívül  hagyni,  hogy 

Spanyolhonban évszázadok óta lovagi kötelesség volt a kereszt védelme,241 valamint 

azt  sem,  hogy a  pápa  1684–ben  összekovácsolt  Szent  Ligája,  a  Bécs  felmentésére 

irányuló hatalmas propaganda és az 1685–ös pápai bulla, mely teljes bűnbocsánatot 

ígért azoknak, akik önként állnak a császár zászlaja alá nagy mozgató erő lehetett a 

tradicionálisan  buzgó  katolikus  kasztíliai,  valenciai,  katalán  nemesség  körében.242 

Bizonyára nem véletlen, hogy a két herceg és két márki vezette sereg, melyben 60 

barcelonai polgár is harcolt, valamint az önkéntesek egy része – a dokumentumok 

tanúsága  szerint  –  királyi  engedéllyel243 érkezett  Budára.  A  katonákkal  és 

közemberekkel  együtt  papok  és  szerzetesek  is  jöttek,  közöttük  jezsuiták  és 

238 BUDA EXPUGNATA 1986. 927–944. 
239 Bevezető – MARJAI (ed.) Crónicas historiales.; KÁROLYI 1886. 182.
240 Sermon funebre en exequias...que el...Consistorio, del Principado de Cataluña celebró de orden de 

su  Magestad...año  1686....  Barcelona:  En  casa  Rafael  Figueró,  1686.  II.  Károly  rendeletére  írott 
gyászbeszéd. (Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliografico Español)

241 A Reconquista többszáz éve alatt szinte életformává lett a mohamedánok elleni harc.
242 Narcís  Feliu  de  la  Penya  közzétesz  egy  listát,  amely  az  1686-os  ostromban  részt  vett  katalán 

önkéntesek neveit tartalmazza (de la PENYA: Anales de Catalunya 1709. Barcelona, 1999.)
243 Herreros lovaskapitány kérelme (1686. jan.  23.),  Valero márki ajánlása (1686.  márc.  22.),  Villena 

márki uti engedélye (1686. ápr. 23.)



kapisztránusok.  Fallenbüchl  tanulmánya szerint  legalább  300  főt  számlált  a  Buda 

alatt  harcoló  katalánok  csapata.  A  katalán  polgárok  nagy  számú  részvételét 

Fallenbüchl Zoltán azzal magyarázza, hogy ők a török veszélyt a Földközi–tenger 

partvidékén nem csak a röpiratokból, hanem saját tapasztalataikból is ismerték,244 s 

ezért  a  magyarországi  hadjárat  ott  a  szélesebb  néprétegeket  is  megmozgatta.  A 

madridi  udvarnak is „jól  jött” az önkéntesek lelkesedése,  mert  részben elterelte  a 

figyelmet a belső politikai problémákról, részben emelte presztízsüket Európában. A 

nemzetközi érdeklődés, a rengeteg propagandakiadvány, a rendszeresen megjelenő 

újságlapok,  melyek  bécsi  vagy  itáliai  forrásból  merítettek  szintén  nagy  szerepet 

játszottak  abban,  hogy  az  önkéntesek  között  annyi  spanyolt  találunk.  A 

kalandvágyók számára  vonzóvá  tette  Magyarországot  a  távolság  is,  ahol  a  bátor 

katona  csodás  események  részesévé  válhatott,  személyes  dicsőséget  szerezhetett. 

Spanyolországi  illetőségű katonákat  azonban nem csak önkéntesként  érkezhettek, 

hanem császári seregben szolgáló hivatásos katonaként is. A 17. század végén két 

spanyol tisztről is tudunk, akik egy ideig Buda parancsnoki feladatait látták el.245 A 

további  harcokban részt  venni  kívánó,  vagy a spanyolországi  politikai  váltás  elől 

Magyarországra menekülő spanyol, katalán katonák egy része a háború végeztével 

itt  telepedett  le,  néhány  összefüggő  települést  alkotva  Tolna  megyében  vagy  a 

Bánátban, egy részük pedig hazatért.246

A levéltári forrásokból és a hadi vállalkozásokról, illetve a győzelemről szóló 

híradásokból,  dicsőítő  verseket  tartalmazó  kiadványokból,  amelyek  számolatlanul 

jelentek  meg  szerte  a  spanyol  korona  területén,  név  szerint  csak  néhány  embert 

ismerünk.247 A  különféle  ostromnaplókban,  visszaemlékezésekben,  versekben 

leginkább  nemesek  fordultak  elő,  polgáremberek  neveit  nem  örökítették  meg. 

Azoknak  a  katalánoknak,  barcelonai  polgároknak,  kézműveseknek  neve,  akik 

majdnem háromszázan érkeztek Buda, alá nem maradt ránk. Egyesek közülük olyan 

szegények  voltak,  hogy  csak  Buonvisi  bíboros  anyagi  segítségével  tudtak 

nyomorúságukon enyhíteni.248 Leginkább az elesettekről – Piccolomini hercegről (a 
244 FALLENBÜCHL 1977. 1193.; FALLENBÜCHL 1979. 88-89.
245 KALMÁR 1986. 923–925.
246  A 18. században hazánkban letelepültek névsorát közli: FALLENBÜCHL 1979. 200-223.
247 Fallenbüchl Zoltán igyekezett összeszedni az összes ismert nevet: FALLENBÜCHL 1977. 1193.; valamint 

KALMÁR 1986. 921.
248 KÁROLYI–WELLMAN 1936. 77., 119.



család  aragóniai  ágából)  –  vagy  az  ostromok  során  sebett  kapott  vitézekről 

emlékeznek meg. 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.249 Az első nagy ostrom után sebesüléseibe belehalt Béjar (Vejar, Vexar) 

herceget, Manuel Diego López de Zuñigát szinte nemzeti hőssé avatták. Számtalan 

költeményben méltatják életét és halálát.250

Don  Manuel  Diego  (1657–1686),  Béjar  X.  hercege  talán  a  legelőkelőbb  volt 

minden önkéntes közül. Családját egészen az első pamplonai baszk uralkodóig tudta 

visszavezetni, állítólag vizigót és mór vér is folyt az ereiben. A család a nevét a 12. 

századi előd, Sancho Iñiguez de Estúniga után kapta. A katolikus királyok idején, a 

kasztíliai  nemesi levélen már Zuñiga formában jelent meg. Ahogy felmenői közül 

mindenki, ő is a tagja volt a legfontosabb spanyolországi lovagrendeknek és 1668–

ban II. Károly az Aranygyapjas Rend tagjai közé emelte. Kiterjedt családi kapcsolatai 

révén  számos  olyan  nagyhatalmú  rokonnal  is  büszkélkedhetett,  mint  Osuna  és 

Olivares  hercegek,  vagy  Borgomanero  márki.  A  vele  együtt  harcoló  Gaspar  de 

Zuniga és Valero251 márki szintén közeli rokonai voltak.

Don Félix  de  Astorga  márki  valószínűleg  annak  az Osorio  családnak volt  a 

sarja, aki még a 15. században kapta a márkiságot és közülük egy Francesca a 17. 

század  elején  beházasodott  a  Zuñigák  közé.  Ugyanakkor  rokonságban  álltak  az 

Infantado hercegi,  a Tellez–Girón,  és a Pacheco (Escalona hercege)  családokkal is, 

akik  Spanyolország  legelőkelőbbjei  közé  tartoztak  és  az  1686  és  1690  között 

megjelenő, Magyarországról szóló kiadványok egy részét szerzőik nekik ajánlották.

A  spanyolországi  önkéntesek  nagy  részének  származásáról  azonban  szinte 

semmit sem tudunk.

A  rendszeresen  megjelenő  kiadványoknak  köszönhetően  Buda  és 

Magyarország visszafoglalásásnak híre nagy visszhangot keltett Spanyolországban. 

249 FALLENBÜCHL 1977. 1193.
250 Többek között: Consuelo católico en la muerte del excelentissimo Señor Don Manuel Diego López 

de Zuñiga, Duque de Béjar, sobre el sitio de Buda, vagy Poesías dónde construyen los cisnes de 
Manzanares la inmortalidad del heroyico español...D. Manuel Diego Lopez de Zuñiga...Madrid [?], 
1686. (Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliografico Español).

251 Nem tévesztendő össze  azzal  a  Valeroval,  aki  majd Habsburg VI.  Károllyal  érkezik  Bécsbe,  és 
leszármazottai Magyarországon letelepedve selyemgyárat alapítanak.



Számos  híradás  és  verses  kiadvány  is  született,  hogy  a  spanyol  vitézek 

cselekedeteinek  a  kereszt  szolgálatában  tett  különös  jelentőségét  kiemeljék.  Ez 

mindenképpen  ösztönzőleg  hatott,  hogy  számos  önkéntes  tovább  harcoljon  vagy 

akár arra, hogy újabb és újabb kalandvágyó ifjak érkezzenek Magyarországra.

A győztes háborúk befejeztével az életben maradottak egy része hazament, de 

számos spanyolról vélhető, hogy itt telepedett le Magyarország területén, bár nehéz 

volna meghatározni, hogy ki, melyik hadjárattal érkezett és miért maradt. Viszont 

Magyarországon a 19. századig követhető bizonyos spanyol családnevek, települések 

és szokások megléte.252

252 FALLENBÜCHL 1977. 1194–1997.; KALMÁR 1986. 924–925.



III. MAGYARORSZÁG ÉS BUDA A SPANYOL HÍRADÁSOKBAN

III/1. A 17. SZÁZADI SPANYOLORSZÁGI SAJTÓ ÉS SAJTÓTERMÉKEK – MŰFAJI ELEMZÉS  

A  naprakész  politikai  felkészültség  a  17.  század utolsó  évtizedére  a  német–

római birodalomban az élet alapvető követelményévé vált. A mindent átható politika 

– akár a bel–, akár a külpolitika – befolyására a városi polgárnak, a kereskedőnek, a 

lovagnak,  nemesnek,  diplomatának  az  aktuális  eseményekről  tudnia  kellett,  ha 

célszerűen akarta végezni munkáját.  A tájékozatlanság csaknem műveletlenségnek 

számított,  ahogy  ezt  röplapok  tucatjaiból,  az  azokban  szereplő  emberek 

dialógusaiból megtudhatjuk.253

Miért lett volna ez másképp a Spanyol Királyság területén, főleg ha figyelembe 

vesszük  azt,  hogy  bár  nagy  földrajzi  távolságból,  politikailag  és  dinasztikusan 

Spanyolország,  a  Német  Római  Császárság,  Auszria  és  a  Magyar  Királyság  igen 

szorosan kapcsolódott egymáshoz. Madrid a hírforgalom szempontjából egyébként 

is  szerencsés  helyzetben  volt.  Bécsből,  németalföldi  és  itáliai  birtokairól,  valamint 

Franciaország  és  Portugália  felől  egyaránt  érkezhettek  a  tudósítások.  A  belső 

hírforgalom  valamival  korlátozottabb  lehetett,  hiszen  a  fővároson,  az  egyetemi 

városokon,  a  francia  határ  menti  államokon  és  a  tengerparti  területeken  kívül 

nemigen  találunk  olyan  nagyvárost  vagy  közösséget,  amely  érdeklődött  volna  a 

külpolitika  hírei  iránt.  A  mezőgazdaságból  élő  extremadurai  vagy  la  manchai 

földművest  ekkoriban  jobban  foglalkoztatta  saját  életkörülményeinek  folyamatos 

romlása.

A 17. század második felében még nem létezett a mai értelemben vett sajtó vagy 

újságírás,  de  létezett  egy,  a  híreket  írott  formában  továbbító  „híradásrendszer”, 

amelyet  a  18.  század  elejére  kikristályosodó  újság,  hírlap,  napilap  –  általában  az 

időszaki  sajtótermékek  –  közvetlen  elődjének  tekinthetünk.  A  nyomtatott  anyag 

műfaji sokfélesége mutatja, hogy a tájékoztatás iránti kereslet mennyire befolyásolta 

a  híreket  forgalmazó  kiadókat.  A  társadalom  egyre  több  információt  igényelt, 

253 ETÉNYI 1995. 95–97.



amelyet  még  a  tömeges  híráradattal  mesterségesen  gerjeszteni  is  lehetett.  Ezt  az 

igényt  tömegpiaci  módon  igyekeztek  kielégíteni.  Válogatás  nélkül  terjesztettek 

mindent,  amivel  az  érdeklődés  fenntartható  volt.  A nagymúltú  frankfurti,  lipcsei, 

amszterdami,  velencei  nyomdák  mellett  számos  városban  működtek  kisebb–

nagyobb  kiadók,  melyek  nagyon  eltérő  külső  és  belső  minőségben  adták  ki 

termékeiket.  A  17.  század  utolsó  évtizedében  ezekből  a  „sajtó  előtti” 

nyomdatermékekből hatalmas mennyiség volt forgalomban, és emiatt nem egyszer a 

hírek eredete és szavahihetősége is megkérdőjelezhetővé vált.

Spanyolországban a nyomtatás a 15. században, Gutenberg után mintegy húsz 

évvel  már  elterjedt.  Az  első  nyomtatvány,  amely  a  mának is  megőrződött  –  egy 

német nyomdász műve – 1472–ben jelent meg Segoviában.254 A következő években a 

nyomdák gombamód szaporodtak a félsziget területén. Segítette ezt a folyamatot a 

Katolikus  Királyok  1480–ban  megfogalmazott  rendelete  a  nyomtatott  könyvek 

fontosságáról.  Ettől  kezdve  állami  engedély  (licencia),  királyi  privilégium  kellett 

ahhoz, hogy bárhol nyomda létesülhessen.255

Barcelonában,  Valenciában  és  Zaragozában  1473–ban,  Sevillában  1478–ban, 

Salamancában 1488–ban alapítottak nyomdát. Az Aragón Királyságban indult meg 

legkorábban a nyomtatás. A század utolsó éveire már tizenegy nyomda működött a 

területen. A nyomdászok zömmel német eredetűek voltak,256 csak később vették át a 

nyomdászat művelését spanyol, jobban mondva katalán származású mesterek.257 A 

nyomtatványok  nagy  része  vagy  ókori  szerzők  vagy  egyházatyák  műveit 

tartalmazta.

A 15. század legértékesebb spanyol ősnyomtatványai az „Obres e trobes”,258 a 

„Biblia” és a „Tirant lo Blanch”259 (Valencia 1474, 1478, 1490), az eredetileg katalán 

254 Juan Párix de Heidelberg: Sinodal. 1472. Segovia. Aguilafuente megyéspüspöki zsinati aktáinak egy 
részét tartalmazza.

255 PRIETO 2000. 18–19.
256 Pl. a szász Nicolas Spindeler, a svájci Peter Brun, a baden–würtenbergi Johann Rosenbach, akik 

több városban is megfordultak és nyomdát rendeztek be, vagy Lope de la Roca murciai nyomdász, 
akit eredetileg Wolf von Steinnek hívtak.

257 Az első  katalán nyomdász,  Pere  Posa  –  aki  Peter  Brun társa  volt  –  Barcelonában rendezte  be 
műhelyét. Egy másik híres nyomdász a burgosi Diego de Gumiel.

258 Lambert Palmart, kölni származású nyomdász kiadványa.
259 Joanot Martorell (†1468.), valenciai származású lovag és költő valenciai dialektusban írt, katalán 

nyelvű műve.



nyelven  nyomtatott  „Hercules”  (Zamora,  1483.),260 a  kasztíliai  nyelvtankönyv 

(Salamanca,  1492),261 és  a  „Celestina”262 első kiadása.  Zaragozában Johann és Peter 

Hur  (Hurus),  német,  valamint  Matheus  Flander  (Flandro)  flamand  származású 

mesterek  alapítottak  műhelyt.  Aragónia  területén  a  15–16.  század  fordulójára  13 

városban működtettek  nyomdát.  Kasztíliában  Segovia  volt  ez  első,  ahol  nyomdát 

alapítottak,  majd  Burgos,  Salamanca,  Valladolid,  Zamora  és  Alcalá  de  Henares 

következett.263 A Spanyol Királyságban a 16. század első évtizedére 28 városban több 

mint  70  műhely  ontotta  a  nyomtatványokat.264 A  kiadásra  szánt  könyveket 

megjelenésük előtt, előzetesen cenzúrázták. Az „Index”265 bevezetése óta pontosan 

lehetett tudni, kit és mit szabad megjelentetni, melynek betartására a Szent Hivatal is 

nagyon ügyelt, így az egyes kiadóknál az öncenzúra is működött. A spanyol királyok 

szintén összállították a maguk tiltó–listáját,  de ők nem könyveket, hanem témákat 

helyeztek  tilalom  alá.  Például   II.  Károly  nem  engedélyezte,  hogy  a  királyi 

birtokokról bármilyen híradás megjelenhessen.266

Ez  a  rövid  áttekintés  szolgál  bizonyságul  arra,  hogy  mire  a  17.  század 

beköszöntött  az  Ibériai–félszigeten  a  nyomdászat  már  nagy  múltra  tekinthetett 

vissza,  tehát  könnyedén  megoldhatták  a  hírek  dömpingszerű  terjesztésével 

kapcsolatos feladatokat.

A mára már életünk részét képező napilapok kialakulásáig267 főként kéziratos, 

később nyomtatott újságlapok, esetleg kalendáriumok elégítették ki az újdonságra 

szomjazók  igényeit.  A  modern  értelemben  vett  „zsurnalisztika”  (periodismo) 

Spanyolországban  a  relációk  nyomtatásával  vette  kezdetét.  Már  a  16.  században 

jelentek  meg  nyomtatott  híradások  a  „Reconquista”,  a  földrajzi  felfedezések 

260 „Los  dotze  treballs  de  Hércules”.  Szerzője  Enrique  de  Aragón  (1384–1434),  Villena  márkija,  a 
Trastamara–ház egyik sarja, aki alkímiával és okkult tudományokkal is foglalkozott.

261 Írója  Antonio  Martinez  de  Cala  y  Jarava,  ismertebb  nevén  Antonio  de  Nebrija  (1441–1522), 
humanista nyelvész.

262 Fernando de Rojas (1470–1541), drámaíró, toledói marannus család sarja. Az irodalomtörténetben a 
középkori  és  a  reneszánsz  irodalom közötti  átmenetként  tartják  számon alkotását.  Első  kiadása 
valószínűleg Burgosban jelent meg 1499–ben.

263 Kasztíliában a legismertebb műhelyeket Leonardo Hutz, Pedro Giraldi, Miguel de Planes, Antón de 
Centenera és Juan Bobadilla hozták létre.

264 SOBRINO 1998. 91–106.
265 Index Librorum Prohibitorum (1559).
266 SOBRINO 1998. 156–159.
267 1702. London, Daily currant, kiadója Buckley (HUBAY 1948. V.)



eseményeivel  kapcsolatban.268 A  század  második  felére  Spanyolországot 

elárasztották  a  nyomtatott  kiadványok.  A  legtöbb  Sevillában  látott  napvilágot, 

Madrid ekkor még nem játszott jelentős szerepet. A kiadók saját termékeik mellett 

külföldi relációk fordításait  és korábbi kiadványok utánnyomásait jelentették meg. 

Ugyanankkor  spanyol  nyelvű  kiadványok  érkeztek  a  félszigetre  Brüsszelből, 

Nápolyból, Milánóból és Mallorcáról is. 1596 és 1599 között éppen Sevillában jelent 

meg az első periodikum.269 Barcelona a 16. század közepén, 270 Madrid a 17. század 

első  évtizedében  vált  kiadói  központtá,  miközben  a  tradicionálisan  nyomdával 

rendelkező városok jelentősége sem csorbult.

Az  időszaki  kiadványok  kezdetben  mindenekelőtt  belpolitikai  témákkal 

foglalkoztak,  bár  itt–ott  a  török háborúkkal  kapcsolatos  hírekre  is  bukkanhatunk. 

Spanyolországban a rendszeres újságkiadás tulajdonképpen 1690 után indult meg, 

de kezdeteit 1661 óta megfigyelhetjük.

Don Juan José de Austria flandriai tartózkodása alatt ébredt rá a nyomtatott szó 

– a propaganda – erejére és fontosságára. Burgund származású titkárára, Francisco 

Fabro  Bremundanra271 támaszkodva,  itáliai,  illetve  francia  mintára  igyekezett 

elindítani egy azokhoz hasonló orgánumot.272 A Gazeta Nueva első száma – Mariana 

de Austria királyné rosszallása mellett – 1661. februárjában látott napvilágot Julian 

Paredes műhelyében. Havi lapnak szánták és összesen 20 számot ért meg, tizenkettőt 

1661–ben,  nyolcat  1662–ben.  A  következő  években  minden  rendszeresség  nélkül 

jelentek  meg  a  Gazeta  számai,  egészen  1669–ig,  míg  Juan  José  Zaragozába  nem 

268 Pl.  Málaga  és  Granada  elfoglalása,  Kolombusz  levelei.  Nagyon népszerűek  voltak  a  különféle 
egyházi és világi ünnepségekről szóló beszámolók is. (QUINTERO 1994. 259–260)

269 Rodrigo de Cabrera évente publikálta a tárgyévre vonatkozó, az udvartól, illetve Rómából érkező 
hírleveleket. Híres volt az udvarból jövő levelek rendszeres kiadásáról Almansa y Mendoza (Cartas  
de Novedades de esta Corte y avisos recibidos de obras partes). Sevillában jelent meg először az újsághoz 
hasonló heti kiadvány is (Avisos de Italia, Flandes, Roma, Portugal)

270 A barcelonai Jaume Romeu volt az első Spanyolországban, aki 1641–ben hetente adott ki hírlapot 
úgy, hogy a párizsi Gazette–et katalánra fordíttatta.

271 Faivre  Bremondans  (1621–1698).  Burgund  származású,  Besançonban  született.  Bejárta  Milánót, 
Madridot, Németalföldet. Brüsszelben állt be D. Juan José de Austria szolgálatába. 1677–től a királyt 
szolgálta, mint titkár és mint latin tolmács. Nagyon sok nyelven beszélt. Két műve említésre méltó: 
az „Historia de los hechos del Serenísimo Don Juan de Austria en el Principado de Cataluña” (Zaragoza : 
Diego Dormer, 1673) és a „Floro Historico de la Guerra movida per Sultan de los Turcos Mehmet IV contra  
el Augustissimo Leopoldo Primero” („Floro Historico de la Guerra Sagrada contra Turcos” című művének 
egyik kötete. Madrid, 1684.)

272 A műfaj  Itáliából,  pontosabban Velencéből  származik,  maga az újság  szó is  olasz közvetítéssel 
került a spanyol nyelvbe. Eredetileg Velencében jelent meg ilyen típusú kiadvány „Gazzetta” néven.



távozott, ahová elkísérte őt a hűséges Fabro Bremundan is, aki 1677–ig ott folytatta a 

lapkiadást (mostmár heti  rendszerességgel).  Az infáns Madridba való visszatérése 

után újra elindíttatta a Gazetát. Két szekciót tartalmazott az újság, a külföld híreit, 

melyeket  francia,  német,  olasz  hírlevelek  alapján  állítottak  össze,  és  belpolitikai 

érdekességeket,  főleg az udvar,  a  királyi család mindennapjairól.  Juan José halála 

után nem sokkal, 1683–ban Bremundan ismét feltűnt „Nuevas singulares concernientes  

del  Norte”  című  madridi  kiadványával,  melyet  nyugodtan  tekinthetünk  a  Gazeta 

felújításának. 1684–től Fabro Bremundan társult a királyi kamara könyvkiadójával, 

Sebastian Armendarizzal,273 ezáltal a lap címe és témája is megváltozott. Ettől fogva 

már a külföld eseményeire fókuszáltak, főleg az akkor legfontosabbnak tartott török 

háborúra.  Fabro  Bremundan  halála  után  II.  Károly  a  legnagyobb  madridi 

hírlapárusra,  Juan  de  la  Hebas–ra  ruházta  az  újság  kiadására  vonatkozó  királyi 

engedélyt.  Így született  meg 1697–ben a  Gazeta de Madrid,  amely majd a Bourbon 

királyok alatt fog hivatalos állami orgánummá válni.274

A  periodicitással  rendelkező,  időszaki  kiadványok  virágkora  csak  a  18. 

századra  érkezik  el.  Az  1600–as  évek  folyamán  még  az  alkalmi  kiadványok 

dominálnak.  A  nyomdászok,  akik  egyszersmind  kiadók  is  voltak  a  legfontosabb 

eseményeket  gyűjtötték  össze.  Akár  úgy,  hogy  maguk  vásárolták  külföldről  a 

hírleveleket,  akár úgy,  hogy alkalmazottat,  hivatásos informátort  tartottak a hírek 

beszerzésére. Mint már mondtuk, Európában a 17. század végén a török háború volt 

a vezető hír.  A hír,  amelyre a társadalom minden rétege szó szerint  „vevő” volt, 

amelyre érdemes volt nagy mennyiségű kiadvány piacra dobását alapozni. A nagy 

érdeklődés miatt megengedhette magának bármely nagyobb kiadó, hogy többször 

kiadja ugyanazt a híradást vagy több hírből kiemelje a legérdekesebbeket és azokat 

rövidített változatban jelentesse meg újra. Jó üzleti szellemről tettek tanúbizonyságot 

a kiadók akkor, amikor jóslatokkal teletűzdelt almanachokat nyomtattak – melyeket 

Piscatori–nak neveztek –, mert ezzel egy nagyon népszerű kiadványtípust teremtettek 

meg.
273 Róla  nem  sokat  tudunk,  jószerivel  csak  annyit,  amennyit  a  kiadványokban  a  neve  mellé 

biggyesztett. Királyi könyvkiadó, tudósító és újságíró (librero de la Camara de su Magestad, relacionero,  
periodista, Curial de Roma). Legtöbb kiadványa Antonio Román nyomdájában készült. Saját jogon is 
adott ki periodikumot a török háborúk eseményeiről: „Relation Historica del Año…” vagy „Relación  
extraordinaria”, illetve „Noticias de lo que ha passado…” címmel.

274 QUINTERO 1994. 260–261.



Műfajilag  három  típusú  hírhordozót  tudunk  megkülönböztetni  ebben  az 

időben:  a  beszámolót  (relación,  relación  individual),  az  értesítőt  vagy  hirdetményt 

(aviso)  és  az  újságot  (gazeta).  A  relációk  egy  speciális  formája  az  eseményeket 

naplószerűen rögzítő hírlevél (diario). Az újságok jellemzője az lenne, hogy általában 

azonos időközönként, azonos címmel jelennek meg és általános híreket közvetítenek, 

de a korabeli periodikumok még nem mindig teljesítik ezt a feltételt.  A relációk is 

sokszor  jobban  hasonlítanak  újságra,  mint  egy  egyszeri  eseményközlésre. 

Mindenképpen  igaz ez  a  sorozatban  közzé  tett  relációkra.  Viszont  ezek  címükben 

aviso–nak mondják magukat.275 A különféle zsurnalisztikai műfajok ebben az időben 

még  nem  tisztultak  le,  könnyen  keveredtek  egymással.  Legjobb  példa  erre  a 

zaragozai Avisos ordinarios című „öszvér” kiadvány, amely megfelel mind a hírlevél, 

mind  az  újság  kritériumainak.  A  relációkat  általában  prózában,  azaz  folyó 

szövegként, ritkábban versben írták meg. Ezek kedvenc versformája a nyolcszótagú 

románc. Egyes estekben keveredik a két forma, és az elbeszélő részek közé időnként 

verses részek ékelődnek be.

A relációkban, avisokban és egyéb, könyv jellegű kiadványokban, amelyek a 

magyarországi  eseményeket,  Buda visszafoglalását,  a  különböző nemzetek fiainak 

részvételét  adják  hírül  Spanyolországszerte  olyan  hírek  találhatók,  amelyeknek 

legtöbbje  nem közvetlenül  spanyol  eredetű,  azaz nem szemtanuk leveleiből  vagy 

elbeszéléseiből  származnak.  A  kiadott  anyagok  eredetüket  általában  külhoni 

forrásokból  veszik.  Ezek a források Magyarországra vonatkozóan nem okvetlenül 

számítottak  hitelesnek  vagy  jónak.  Legtöbbször  a  régi  magyar  történeti 

összefoglalásokból  és  a  középkor  óta  szakkönyvnek  tekintett  ókori  szerzők 

geográfiái alapján állították össze Magyarország földrajzi és történeti leírását. Ennek 

következménye képpen sok olyan szetereotípia is került a műveikbe, amelyeket több 

évtizede minden kiadványban unalomig ismételgettek már.276

275 Például  a  török  háborúkról  Barcelonában,  Jacinto  Andreunál  kiadott  reláció–sorozat  (relación 
seriada): „Avisos ciertos y verdaderos” – mely két csoportban jelent meg „Avisos…de los sucessos de las 
guerras y de la Liga Católica” és az „Avisos…de los sucessos y vitorias de la Armada Imperial contra el  
turco” (NOCÍ 2008. 133–134.)

276 Sokszor hivatkoznak Strabónra, Pliniusra. Megismétlik a Hérodotosz–féle szkíta származtatást és a 
magyar  krónikákban  található  Nimród–családfát  is.  A  szövegek  alalpján  Thúróczit,  Bonfinit, 
Zsámbokit használják, az újabbak közül pedig Nadányi Florus Hungaricusát. (KÖPECZI 1995. 12.)



Spanyolország  irányába  a  hírek  több  útvonalon  is  eljuthattak.  Ettől  függött 

azután,  hogy  egyes  híreket  honnan,  melyik  kiadói  centrumból  továbbítottak  a 

félsziget  más  részeibe.  Az  Indiákról  minden  esetben  –  a  hajósok  és  kereskedők 

közvetítésével  –  Sevillába  futottak  be  az  információk.  Milánóból,  Genovából  és 

Velencéből az Európa más részeivel és a Mediterraneummal kapcsolatos események 

hírei  legelőször  Barcelonába,  onnan Valenciába,  illetve  Nápoly  felől  Mallorcán  át 

egyenesen  Valenciába  érkeztek  meg.  Innen  kerültek  Madridba,  ahonnan  a  többi 

városba vagy eredeti  kiadvány, vagy utánnyomás formájában jutottak el.  Róma – 

talán Madridot kivéve – valószínűleg közvetlen kapcsolatot nem tartott fenn egyik 

spanyol várossal sem.

Egy másik információs csatorna a Brüsszel–Párizs–Madrid vonal volt, amelyen 

keresztül  a németalföldi,  illetve az észak–európai  hírek érkeztek, de Flandriából a 

híreket a San Sebasatian–Bilbao–Burgos, illetve a San Sebastian–Zaragoza útvonalon 

is  be  lehetett  szerezni.277 San  Sebastian  jelentős  központtá  vált  azáltal,  hogy  itt 

találkoztak azok a kereskedő– és  postaútvonalak, amelyek Irúnnál  léptek spanyol 

földre.

A Bécs felől érkező hírek is valószínűleg ezen a vonalon érkezhettek és innen 

mentek  tovább  Madridba.  Ugyanakkor  Madrid  és  Bécs  nyilván  közvetlenül  is 

kapcsolatban volt egymással. Az is megállapítható, hogy Buda alól bizonyos hírek 

Bécs  érintésével,  Zaragozán  át  Barcelonába  érkeztek  meg,  s  onnan  kerüétek  el  a 

fővárosba. Nem csoda, hogy éppen ezekben a spanyol városokban jött létre a legtöbb 

nyomdahely.278 Az  újdonságok  általában  bizonyos  „fáziseltolódással”,  esetenként 

egy–két hónap késéssel érkeztek az érdeklődőkhöz.279 Ritkább esetben a diplomáciai 

úton  kapott  információkat  –  a  kormány  beleegyezésével,  és  a  hírgyárosok 

segítségével – kiszivárogtatták. Ez esetben a „közönség” majdnem naprakész híreket 

olvashatott.

Kiknek  szóltak  ezek  a  röplapok,  újságok,  pamfletek,  metszetes  híradások, 

versek? Mindenképpen az olvasó elit volt az elsődleges célpont, hiszen kormányzati 

277 Zaragozába havonta legalább három alkalommal érkezetek hírek Flandriából, amint ezt a sevillai 
egyetem régi nyomtatványainak gyűjteménye tanusítja. (Catálogo de Relaciones de sucesos en la 
BUS – www.bib.us.es)

278 PRIETO 2000. 19.; NOCÍ 2008. 131–133., 135–136.
279 Például a szeptember 2–diki győzelem híre 14–dikén érkezett meg Barcelonába (RIBALTA 1988. 30.)



körökben az értesüléseket első kézből kapták, számukra nem volt létkérdés az avisók 

olvasása. A polgárok, a városokban lakó nemesek, a kereskedők, a „letradók” azok, 

akiknek ezek a hírek fontosak lehettek. Nem csak az érdeklődés kielégítése végett, 

hanem a napi rutin, a célszerűség miatt is szükséges volt számukra, hogy tisztában 

legyenek  a  nemzetközi  eseményekkel,  amelyek –  ahogy azt  már  megszokták  –  a 

mindennapi  életüket  is  befolyásolták.  A  városban  járó  vidéki  ember  a  piacon,  a 

tavernában és a városi élet adta más publikus területeken szerezhette be értesüléseit. 

Ők voltak a hírterjesztés koncentrikus köreiben a második, harmadik kör. Az ország 

nem városlakó népességét biztosan sokkal kevésbé érintették meg ezek a híradások. 

Még  ha  el  is  jutottak  hozzájuk,  akkor  sem  értékelték  a  jelentőségét,  legfeljebb 

egzotikus  voltuk  és  a  kereszténység  és  a  mohamedán  hit  közötti  kibékíthetetlen 

ellentét mentén. Azt ugyanis az ükszülők óta jól ismerték ezen a vidéken.

A  közzétevőknek  nem  volt  céljuk,  hogy  értékeljék  vagy  kommentálják  az 

általuk  közölt  híreket,  ezért  mindegyik  kiadvány  kissé  sematikus,  de 

megfogalmazásuk  világos  és  közérthető.  Nyelvük  legtöbbször  egyszerű,  főként 

kasztíliai,  ami  azt  jelenti,  hogy  ekkoriban  a  Spanyol  Királyság  minden 

tartományában már széles rétegek olvastak és beszéltek ezen a nyelven.280

A  széles  közönség  érdeklődésének  mindenképpen  mutatója  a  kiadványok 

mennyisége,  illetve  a  példányszám  évenkénti  növekedése,  melyet  a 

nyomtatványokat  őrző  spanyolországi  gyűjtemények  elemzésének  segítségével 

követhetünk nyomon. Pere Molas Ribalta és Montserrat Guiu Agilá statisztikája, akik 

a  Barcelonai  Városi  Levéltár,  a  Bonsoms  Gyűjtemény  és  a  Barcelonai  Egyetemi 

Könyvtár anyagát dolgozták fel,281 megállapítja, hogy míg a röplapokban az 1640–es 

években  a  belpolitika  hírei  voltak  az  elsődlegesek,  a’80–as  évektől  (nyilván  Bécs 

ostromától) egyre több röpirat, könyv, költemény, térkép, történeti munka, németről, 

olaszról282 fordított  kiadvány jelent  meg a  félszigeten  és  a Spanyol  Korona egyéb 

európai tartományaiban a Közép–Európában zajló eseményekkel kapcsolatban.

280 A hírek torzulását – pedig a sok kivonatolás miatt bizonyosan ez is megtörtént – sajnos a kevés 
rendelkezésre álló nyomtatvány miatt nem tudjuk figyelemmel kísérni.

281 RIBALTA 1996. és GUIU AGILÁ 1984.
282 Pl.:  BIZOZERI, Simpliciano:  Ungría restaurada: compendiosa noticia de dos tiempos...En Barcelona 1688…

Martin Gelabert. (APPONYI 2. 1342.) A kiadvány az 1685–ben megjelent változat fordítása (APPONYI 2. 
p. 241.) és Barcelonában egyszer már 1687–ben is kiadták. (KAT 41.)



1683–tól a madridi nyomtatványok domináltak, majd 1685 után a fővároson kívül 

jórészt  Sevillában,  Barcelonában,  Valenciában  és  Nápolyban  jelentették  meg  a 

híradásokat.283 Az érdeklődést fokozta az 1683 óta a harcokban részt vevő spanyol 

önkéntesek  sorsa.  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 háborúk és Girona városának ostroma mögött a második helyet szerezte 

meg. A Szent Ligához való csatlakozásnak is nagy visszhangja volt. Rafael Figueró 

nyomdájában  adták  ki  először  a  malagai  püspök,  Alonso  de  Santo  Tomás 

pásztorlevelét,  amelyben  a  ligához  való  csatlakozásra  szólította  fel  a  keresztény 

fejedelmeket.284

1685–re a magyarországi harcokkal kapcsolatos kiadványok már az első helyen 

álltak.  A  nyomtatott  anyag  44  százaléka  –  amelyekben  elsősorban  Érsekújvárt, 

Eszéket,  Thökölyt  és  a  felső–magyarországi  eseményeket  említették  –  már  ezzel, 

illetve kisebb részben a Szent Ligába tömörült államok által másutt elért sikerekkel 

foglalkozott.

Buda visszavívásának évében 60 százaléknál is magasabbra emelkedett a török 

elleni európai háborúkkal kapcsolatos híradások aránya.285 

Buda elfoglalása után a hírlevelek már a jövendő hadműveletekről, valamint a 

császár és a Porta közötti diplomáciai tárgyalásokról szóltak. Sorozatban közölték a 

visszavívó  háború  nagyobb  győzelmeit,  Eszék,  Szeged,  Pécs  elfoglalásást,  a 

nagyharsányi  csatát,  stb.  A  nyomtatványok  és  metszetek  jórésze  ismét  az  állami 

ünnepségeket,  a  harcokban hősi  halált  halt  katalán  és  spanyol  önkéntesek  (adott 

esetben jelképes) temetését és az azzal járó reprezentáció híreit közölte.

1687–ben sok olyan kiadvány jelent  meg Spanyolországban,  amely tömören, 

röviden  megismételte  az  előző  év  eseményeit,  illetve  közepes  terjedelemben  a 

283 FALLENBÜCHL 1977. 1193.
284 Az Apponyi–gyűjteményben ennek egy madridi kiadását őrzik: „Carta pastoral  del  ilustrissimo…

senor Don Fray Alonso de Santo Tomas…” Madrid : Antonio de Zafra, 1684. (KAT. 13.) AppH. 1116.
285 Nagyon sok esetben hamis híreket is közöltek ezek a kiadványok. 1686 augusztusában Madridba és 

Barcelonába is érkeztek hírek Buda elfoglalásásról, amelyek végül valótlannak bizonyultak. (RIBALTA 
1988. 28–29.)



császáriak  által  visszahódított  várak,  városok  történetét  közölte,  metszetekkel 

illusztrálva. Sok Magyarországról szóló, korábbi kiadású könyvet is újranyomtak.286 

Még a ’90–es években is jelentek meg Magyarországról szóló igényes, forrásokkal is 

dolgozó földrajzi, történeti összefoglaló művek, annak ellenére, hogy az érdeklődés 

már a nyolcvanas évek végén jelentősen megcsappant. 1688 óta Katalóniát is jobban 

érdekelték saját ügyei, a spanyol kormányt az elvesztett területek és a franciák elleni 

háborúk kötötték le. 1691 után a brosúrák és az újságlapok nem foglalkoztak többé a 

magyar eseményekkel.

A  magyarországi  gyűjteményekben  őrzött  anyagok  esetében  nagyon 

körültekintően kell eljárnunk, hiszen mindegyik önkényes válogatás eredménye és 

legfeljebb a gyűjtést végző ember személyiségét, iskolázottságát, gondolkodásmódját 

és ízlését tükrözi vissza.

Az Országos Széchényi Könyvtár Apponyi–gyűjteményének több, mint kétezer 

külföldön  kiadott  nyomtatványa,  a  Fővárosi  Szabó  Ervin  Könyvtár  Budapest 

Gyűjteménye,  a  Magyar  Tudományos  Akadémia,  az  Egyetemi  Könyvtár  és  nem 

utolsó  sorban  a  Budapesti  Történeti  Múzeum  Könyvtára  által  őrzött  magyar 

vonatkozású kötetek között csaknem hatvan olyan spanyol nyelvű kiadványt tartunk 

számon,  amelyek  az  1683  és  1699  között  a  török  ellen  vívott  háborúkat,  illetve 

Magyarország történetét  taglalják.  Ezeket  a  hungarikákat  összefüggően még soha 

nem vizsgálták. E dolgozat keretében erre tettünk kísérletet.

Apponyi Sándor – akinek a magyar nemzeti öntudat és a kulturális küldetésbe 

vetett  hit  családi  örökség  volt  –  legnagyobb  visszhangot  kiváltó  tette  annak  a 

Hungarica–gyűjteménynek a létrehozása, amelynek az általam feldolgozott spanyol 

nyelvű  röplapok,  könyvek  is  részei.   Már  14  évesen  kezdte  gyűjteni  a 

Magyarországgal kapcsolatos külföldi híradásokat, kiadványokat, illetve könyvészeti 

ismereteit fejleszteni. Gyűjteményében több, mint 100 ősnyomtatvány, sok unikum–

kötet  és  számos  olyan  mű  található,  amely  Budával,  illetve  a  török  háborúkkal 

foglalkozik. Német, angol, holland, francia, latin nyelvű magyarországi voatkozású 

könyvek  százait  gyűjtötte  egybe,  közöttük  Buda  visszavívásával 

286 Pl. Bernardo de QUIRÓS: Historia de las Revoluciones de Hungría. (1687), vagy Sempliciano BIZOZERI: 
Ungaria Restaurada (1687 és 1688.)



kapcsolatoskiadványokat.  Gyűjtését  nem kronológiai  szempontok határozták meg, 

lényegét  a  kötetek  magyar  történelemmel  kapcsolatos  volta  jelentette.  Ezért 

lehetséges az, hogy a spanyol nyelvű nyomtatványok még egymás mellé állítva sem 

tükröznek egységes koncepciót.287

A  Budapest  Gyűjtemény  létrejöttét  mindenekelőtt  Toldy  Lászlónak 

köszönhetjük.  Ő  a  gyűjtést  legelőször  csak  Pest,  Buda,  Óbuda  helyben  kiadott 

iratanyagára, vagy a róluk szóló nyomtatványokra korlátozta volna. Később, amint 

vásárlások  útján  már  régi  nyomtatványokkal  is  gyarapodott  a  gyűjtemény  a 

fővárossal  kapcsolatos  hungarikák  vásárlására  is  sor  került.  A  különgyűjtemény 

gyarapításának  ez  az  időszaka  egy  volt  múzeológus,  Kremmer  Dezső  nevéhez 

fűződik.  A  gyűjtést  azonban  ezúttal  is  csak  a  lehetőségek  (antikvár  vásárlások, 

hagyatékok és ajándékok képezték a gyarapodás alapját) és nem egy egységes terv 

határozták meg.288

A Budapesti Történeti Múzeum régi könyveinek gyűjteményéről még kevésbé 

mondhatjuk el, hogy körültekintő gyarapítási program eredménye volna. A Fővárosi 

Múzeum  megalapításától  kezdve  –  mintegy  a  Fővárosi  Könyvtár  riválisaként  – 

vásárolt Budapest történetével kapcsolatos műveket,  de nem a könyvtár, hanem a 

műtárgy  gyűjtemény  számára.  Később  a  Magyar  Tudományos  Akadémia 

duplumaiból,  illetve  a  Széchényi  Könyvtár  révén  az  elkobzott  szerzetesi,  főúri 

könyvtárak állományából szemezgetve kerültek be egyes kötetek.289

Amint ez a fentiekből kiderül ezek a könyvgyűjtemények – minthogy a gyűjtők 

tudatosan  nem  törekedtek  arra,  hogy  a  török  háborúk  teljes  keresztmetszetét 

nyújtsák  –  sajnos  esetlegesek.  Ennek  ellenére  alkalmasnak  bizonyultak  rá,  hogy 

segítségükkel  a  spanyol  területeken  kiadott  nyomtatványok  műfaji  sajátosságait 

megállapíthassuk.

A magyarországi gyűjteményekben található kiadványok több csoportra oszthatók:

1. Nyomtatott hírlevelek és „periodikák”

Az eseményekkel – Bécs ostroma, Buda visszavívása, egyéb harci cselekmények 

– kapcsolatos,  lehetőleg minél  nagyobb pontosságra törekvő híradások,  röplapok, 
287 SOLTÉSZ 1995. 17–21.
288 KATSÁNYI 2004. 51–53., 254–255.
289 HANNY 1998. 9–11., és 16–21.



naplók.  Ezek  legtöbbször  címükkel  is  igyekeztek  utalni  hitelességükre  (relacion 

verdadera,  relación  historica,  noticias  ciertas,  noticias  veridicas,  noticias  generales,  diario  

veridico, diario puntual, descripcion, historia de los sucessos, distinta relacion).

2. Egyszeri kiadványok

Levelek másolatai (copia de la carta…), melyek fontos emberektől – a császártól, 

országok követeitől, főpapoktól, esetleg a lotharingiai hercegtől – érkeztek és ettől 

hitelesnek  tekintenették.  Életrajzok,  amelyek  keretén  belül  a  megfelelő  történeti 

eseményeket is közölték.

3. Országleíró és államelméleti művek

Ezekben az ország földrajzi sajátosságait, történetét, politikai berendezkedését 

ismertették.

4. Irodalmiaskodó kiadványok

Versek,  színművek  (panegyrico  historial,  metrica  panegyrica,  comedia,  curioso 

romance, romances) –, amelyekben bizonyos nagy horderejű eseményt vagy a hősök 

tetteit örökítették meg, illetve a királyi család tagjait dicsőítették.

Feltűnő,  hogy  a  német,  holland,  francia  röplapirodalomból  jól  ismert 

hírhordozó–típus, a  metszettel illusztrált röplap ezekből a gyűjteményekből hiányzik. 

Teljes bizonyossággal nem állíthatjuk, hogy ilyen kiadványok nem születtek, mert 

egy  kivételt  ismerünk.290 Ugyanakkor  a  portugál  kiadványok  között  is  van  egy 

híradás,  amelyben  a  metszet  magyarázó  szövege  spanyol  nyelvű  (tehát  a 

nyomólemez  célirányosan  a  spanyol  olvasóközöség  számára  készült).291 Ezzel  az 

ábrázolással – sajnos – egyik magyarországi gyűjteményben sem találkoztunk.

Némelyik  kiadványt  –  ezek  főként  országismereti  művek  és  életrajzok  – 

metszetekkel illusztráltak, amelyeket azonban nem spanyol rézmetszők készítettek. 

Mindegyikről  bizonyítható,  hogy  német,  illetve  németalföldi  mesterek  művei,  és 

290 „Noticias venidas…” (KAT. 34.) A metszet készítője ismeretlen.
291 SEMSEY 2002.  „Relaçam historica…” – a magyarázó szöveg nyilvánvalóvá teszi,  hogy a  metszetet 

Miguel  Deslandes  egy  Armendariz–féle  kiadványból  vette  át.  Ez  a  kiadvány  a  magyarországi 
gyűjteményekben  nem  található,  de  hasonló  igen:  „Recopilacion  historica  …”  (KAT.  47.),  ebben 
azonban nincs metszet.



minden bizonnyal más kiadványokból adaptálták.292 A spanyol fordításban megjelent 

kötetek illusztrációi szintén átvételek.293

Van ebben az időben Spanyolországban – de Európaszerte is – a nyomtatott 

újságlapoknál nem kevésbé fontos hírforrás, a kézzel írott diárium, reláció. Ezekből a 

külföldi  könyvtárakban,  kézírattárakban  nagy  mennyiséget  őriznek,294 

magyarországi  gyűjteményben  tudomásunk  szerint  spanyol  nyelvű  nincs.  Ezért 

maradt ki ez a típusú anyag vizsgálódásunkból.

Bár a rendelkezésünkre álló 1683 és 1690 közötti spanyol nyelvű források száma 

az  európai  méretekhez  mérten  csekély,  mégis  segítségükkel  –  kicsinységükhöz 

képest – a tendenciák megfogalmazhatóak. A Katalógusban összegyűjtött 59 tételt 

nyugodtan tekinthetjük egy „reprezentatív” statisztikai felmérésnek. 

Ha nyomdahelyek  szerint  csoportosítjuk  a  kiadványokat,  megállapíthatjuk  a 

madridi és a barcelonai nyomtatványok túlsúlyát és azt, hogy a két városban kiadott 

anyagok  mennyisége  majdnem  egyforma.  E  szerint  a  két  város  a  félsziget 

tájékoztatási  láncolatában  azonos  súllyal  rendelkezett.  Ezen  túlmenően  a  legtöbb 

kiadvány Zaragoza és Sevilla nyomdáiban látott napvilágot. Salamanca, Valencia, a 

navarrai  Peralta  és  San Sebastian,  valamint  Miláno,  Palermo nyomdái  ugyancsak 

képviselve vannak a kiadói helyek között. A külföldi városok közül Amsterdamban 

és  Kölnben  jelentek  meg  olyan  a  kiadványok,  amelyek  a  témánk  szempontjából 

fontosak. „Felmérésünk” eredményeképpen megállapíthatjuk azt is, hogy ezekben a 

városokban több kiadó is működött.

Természetes, hogy a legtöbb kiadó a központokban – a királyság közigazgatási 

központjában,  illetve  valamelyik  tartományi  központban  –  működött.  A  madridi 

kiadók  közül  a  legismertebb  Sebastian  Armendariz,  Fabro  Bremundánnal,  Antonio 

Roman  és  Bernardo  de  Villa–Diego  nyomdásszal  együtt  adta  ki  leghíresebb 

nyomtatványait:  a  Bremundan–féle  „Floro  historico…”–t,  Bances  Candamo  Buda 

292 A nyomtatványokban Johann Friedrich Leonhart († 1687) valószínűsíthetően németalföldi, Ulrich 
Kraus (1655–1719),  Johanna Sybilla Krausen (Kräusin) és Jacob Müller német rézmetszők műveit 
használták fel. Pl. „Admirables efectos…” (KAT. 58.)

293 BIZOZERI (KAT 41.)
294 A  kézzel  írott  híradás,  legyen az  jelentés  vagy  levél  elterjedt  volt  a  magánszmélyek  között  is 

csakúgy,  mint  a  hivatalos  sajtóban.  Valencia,  Barcelona  és  Madrid  levéltáraiban  szép  számmal 
találhatóak, pl. Josep de Montfa i Sorts naplója



témájú komédiáját,  a  Relacion Historica című „újságszerű” kiadványát és a „Gazeta 

Nueva”–t,  amely  már  valóban  megfelelt  a  modern  értelemben  vett  újság 

kritériumainak.295 De Madridban működött  Antonio de Zafra is, akinek műhelyéből 

Bécsben és Regensburgban napvilágot látott kiadványok fordításai kerültek utcára. 

Ugyancsak innen ismertek Lucas Antonio de Bedmar y Baldívia kiadványai. A szintén 

madridi MATEO DE LLANAS, királyi nyomdász, aki elsősorben geográfiai kiadványairól 

volt ismert,  egy nyomtatvány erejéig szintén képviselteti  magát a gyűjteményben. 

(KAT 10.)

Barcelonában  Rafael  Figuero nyomdatulajdonosként  és  kiadóként  egyaránt 

működött.  Különféle  típusú  kiadványaival  képviseltetei  magát  a  magyarországi 

gyűjteményekben.  Személyéről  eddig  nem  sikerült  semmit  kiderítenünk.  A 

barcelonai kiadók között még Cormellas,296 Mathevat297 és Martin Gelabert298 nyomdáját 

tudjuk felsorolni.

Diego  Dormer a  17.  századi  Zaragoza  kulturális  életének  egyik  jeles 

személyisége  volt.  1632–től  tartotta  fenn  nyomdáját,  melyet  halála  után  a 

nyomtatványok kolofonjai szerint örökösei (herederos de Diego Dormer) vittek tovább. 

Sevillában  Juan Francisco de Blast, aki a kolofonja szerint a város vezető nyomdásza 

(„Impressor Mayor de la Ciudad”), Thomas Lopez de Harot és Juan Vejarenot ismerhetjük 

meg.

A nagyobb  városok  közül,  amelyekről  épp  csak  az  imént  állítottuk,  hogy  a 

hírközlés és hírtovábbítás központjai voltak, a rendelkezésünkre álló gyűjtemények 

nem tartalmaznak egy–egy  kiadványnál  többet.  San Sebastianból  Bernardo  Huarte, 

Peraltából  Pedro  Ximenez,  Salamanca  egyetemi  városából  Lucaz  Perez,  Valenciából 

pedig csak Jaime de Bordazar299 nyomtatványát ismerjük.
295 Az  újság periodicitással  rendelkező,  sokszorosításban megjelenő,  mindig időszerű híreket  közlő 

sajtórtermék,  mely  megjelenésének  gyakorisága  szerint  több  típusra  (napilap,  hetilap,  havilap) 
osztható.

296 Sebastian de Cormellas. E néven két barcelonai nyomdászt is számon tartanak, apát és fiát. Állítólag 
nagy példányszámban csupa populáris  kiadványt  adtak ki,  többek között  Cervantes és Lope de 
Vega műveit is.

297 Jaume Mathevat,  a  barcelonai  egyetem nyomdásza  volt.  Nagy valószínűséggel  Sebastian  nevű 
édesapjától  tanulta  a  mesterséget  és  özvegye is  örökölte  a  műhelyt.  A „Floro  historico”  1686–os 
barcelonai kiadása is ebben a műhelyben készült.

298 Neki köszönhetjük Bizozeri spanyol nyelvű Magyarország leírását (Barcelona, 1687, 1688.)
299 Bordazar a 17. század vége táján még csak egy kevéssé ismert zaragozai nyomdász volt. Műhelye, 

melyet Valenciába tett át, a 18. századra a város kulturális életét meghatározó hellyé vált, ahol a 
város legfontosabb orgánumai láttak napvilágot. (GIMENO, Ana: Impresores en la Valencia del XVIII. 



A  külső  tartományokból,  illetve  a  külföldről  származó  spanyol  nyelvű 

kiadványok közül Milánóból, Palermóból és Amszterdamból találtunk darabokat a 

gyűjteményekben.  Marcos Antonio Pandulpho Malatesta, királyi nyomdász nemcsak I. 

Lipót  életének  történetét  adta  ki  három  reprezentatív  kötetben,  de  őt  érte  a 

megtiszteltetés,  hogy 1770–ban II.  Károly, spanyol király titkos végrendeletének is 

kiadója  lehessen.  Pedro  Copula,  Francisco  Montalbo  Magyarország–leírásának 

palermói kiadója pillanatnyilag még ismeretlen számunkra.

Az amszerdami kiadványok (Pizarro de Oliveros: „Cesareo Carro Triumphal…” 

című összállításának  két  kiadása)  külön  érdekessége  kiadójuk,  Jacomo  de  Córdova, 

szefárd  származású  nyomdász.  Családját  valószínűleg  a  kiűzések  kapcsán 

távolították  el  Spanyolországból  és  új  otthonukra  holland  területen  találtak. 

Csakhogy  megőrizvén  spanyol–zsidó  identitásukat,  közép–kasztíliai  nyelvüket  és 

érdeklődésüket valaha volt hazájuk iránt, spanyol nyelvű kiadványt jelentettek meg 

az Ausztriai–ház nagyobb dicsőségére.

A  következőkben  majd  a  fent  említett  nyomdászok  kiadványait  vesszük 

szemügyre,  hogy  lássuk,  milyen  igényeknek  megfelelve,  mekkora  alapossággal 

juttatták el a magyarországi háborúk híreit az olvasóközönséghez.

In: Levante, 2005. 13. de mayo Viernes. P. 1–2)



III/2. AZ 1683–1690  –ES TÖRÖK HÁBORÚK HÍREI A KORABELI SPANYOL SAJTÓBAN A MAGYARORSZÁGON     

ŐRZÖTT FORRRÁSOK ALAPJÁN  

„Nincs semmi, ami unalmasabb lenne a tegnapi hírnél” – tartja egy régi újságíró–

mondás.  Azok  a  hírek  azonban,  amelyeket  ezekben  a  17.  századi  röplapokban, 

újságlapokban  közöltek,  ma  éppen  olyan  izgalmasak  számunkra,  mint  amilyen 

érdeklődéssel töltötték el korabeli olvasóikat.

A klasszikus értelemben vett újságírás elődei kénytelenek voltak megfelelni 17. 

századi  olvasóközönségük  által  támasztott  legfontosabb  kritériumoknak,  melyek 

megegyeznek  azokkal,  amelyeket  a  közvélemény  a  sajtótól  mind  a  mai  napig 

elvárna:  a  lehető  legfrissebb  és  leghitelesebb  tájékoztatás,  a  véleményalkotáshoz 

elégséges hírmennyiség, a nemzetközi politika eseményeiről a szerző vagy közreadó 

személyes véleménye, aktualitások, érdekességek, jólértesültség.

A  hazai  és  a  külföldi  könyvtárak  kisnyomtatvány–,  és  régikönyv–

állományainak méreteiből egyaránt képet kaphatunk arról, hogy milyen publicitása 

volt a magyarországi hadieseményeknek – és nem csak 1683 után, hanem már a 16–

17.  század  fordulójától  kezdve.  Apponyi  Sándor  gyűjteménye  a  legbeszédesebb, 

legmeggyőzőbb érv ezen állítás mellett.

A metszetes városlátkép (veduta) készítésének virágkora tulajdonképpen a 17. 

század. Nagy mennyiségben készült, főleg német, holland és francia műhelyekben. A 

készítők,  az  ábrázolások  és  a  klisék  egyaránt  vándoroltak,  a  híres  ábrázolásokat 

pedig előszeretettel  másolták vagy utánozták, legtöbbször persze sokkal silányabb 

kivitelben.

Ezért feltűnő, hogy a magyarországi spanyol nyelvű anyagban nagyon kevés a 

képes híradás és azok – egy kivételével – nem röplapok, hanem országismertetők 

vagy  életrajzok.  Sőt,  megjelenésük  is  a  visszafoglalás  utánra  tehető,  így  nem 

ismerhetjük meg általuk sem a híráramlás gyorsaságát, sem a művek útját, és nem 

utalhatnak a hírközlés pontos – naprakész – voltára sem. Ezeket a városmetszeteket 

csupáncsak egyenként, mint hamis vagy hiteles ábrázolást elemezhetjük.

A három, magyarországi városmetszeteket is tartalmazó forrásunkban (KAT. 34.; 

41.; 58.) Budát két alkalommal ábrázolják.



Az „Admirables efectos…” című, három kötetes, Pandulpho Malatesta (Milánó) 

műhelyéből származó kiadványnak még a kiadási éve sem bizonyos.300 A rézkarc és 

rézmetszet a mű harmadik kötetének 344–345–dik oldala közé van befűzve, hozzá 

nyomtatott  magyarázat  (explicacion  de  la  estampa)  járul.  A város  látképét  ábrázoló 

metszetet  (A)  a két  fővezér,  Lotharingia Károly (B)  és Bajor Miksa Emmanuel  (C) 

tartják  katonai  díszruhában.  Az  ostromot  keleti  madártávlatból  ábrázoló  lap  – 

melyenek alján található a város Duna felőli látképe – több kiadványban is megjelent, 

változatlan  formában.301 Készítője  Johann  Joseph  Waldmann  (1676–1712),302 

innsbrucki  festő és  Jacob Müller (1670–1703),  augsburgi  rézmetsző.303 A Budapesti 

Történeti Múzeum is őrzi két változatát. Az egyiket Antwerpenben készítette Pieter 

Balthasar Bouttats (1666–1755) egy 1716–os kiadáshoz. Ugyanezt a kiadást ismétli szó 

és kép szerint Henrik Verdussen, antwerpeni kiadó még 1735–ben is. 304

A  jó  minőségű  metszet  ebben  az  esetben  megjeleníti  és  alátámasztja  a 

szövegben foglaltakat, tehát valóban illusztráció szerepét tölti be. Többé–kevésbé jól 

ábrázolja  Budát  és  Pestet,  a  cirkumvallációkat  és  a  császári  seregek  és  a 

felmententésre érkező törökök elhelyezkedését, mégsem valószínű, hogy Waldmann 

helyben  készítette  volna.  Valószínűleg  a  híradások  alapján  állította  össze,  a 

rézmetsző pedig  a  rajz  után dolgozott.305 Ezt  a  várfalon belüli  épületek  elnagyolt 

elhelyezése  is  igazolja,  melyek mintegy térképi  tájékozódási  pontul  szolgálnak.  A 

készítés  idejét  nem  ismerjük,  Lipót  és  Károly  életrajzának  kiadója  bármikor, 

bárhonnan  átvehette.  Egyébként  a  kiadvány  többi  köteteiben  is  számos  szép 

rézkarcot találunk a császárról, a császárnéról, a szenttgotthárdi csatáról. A harmadik 

kötet  előszavában  a  kiadó  forrásként  Lotharingiai  Károly  francia  nyelvű 

emlékirataira  hivatkozik,  melyet  nagy  körültekintéssel  fordítottak  spanyolra  (en  
300 Apponyi (AppH. 2338.), aki a kiadványt az 1696–os évnél jelzi, az annotációban megjegyzi, hogy a 

kiadás évszámát átragasztva találta. (APPONYI IV. 264.) Ma az átragasztás már nem látható, a kiadás 
nyomtatott  évszáma  egyértelműen  1714.  Rózsa  György  két  spanyol  kiadást  vélelmez,  de  az 
Apponyi–gyűjteményben ennek a műnek csak ez az egy példánya van. Majláth 345. sorszámmal 
említ egy kötetet, amely Lanfranconi Énea gyűjteményében volt, ennek a kiadási éve valóban 1696, 
csakhogy az a kötet elveszett.

301 „Abrégé historique et iconographique de la Vie de Charles V. Duc de Lorraine…” (AppH 2355.) „La Vida de  
Carlos V…” San Sebastianban, 1693–ban megjelent mű francia fordítása.

302 THIEME–BECKER 35. köt. 73.
303 THIEME–BECKER 25. köt. 232.
304 RÓZSA 1963.  196–199.  és  LIX.  Tábla.  A  BTM  Metszettárában  a  kötetek  nincsenek  meg,  csak  a 

metszetek 23.177 és 3.708. leltári szám alatt.
305 ETÉNYI 2003. 101.



nuestro Idioma).  A kötet  még néhány, a további  háborúk helyszíneivel  kapcsolatos 

metszetet is tartalmaz.

A toszkán Bizozeri (1642–1704) könyve,306 melyről tudjuk, hogy eredetileg olasz 

nyelven íródott, majd több spanyol kiadást is megért, 37 (az 1688–as kiadás szerint 

44) ábrát tartalmaz, melyből az egyik Buda és Pest látképe. A rézkarcot eredetileg 

1606–ban  Wilhelm  Dilich  készítette307 és  több  alkalmommal  is  megjelent.  Többek 

között  Martin  Zeiler  és  Sigmund Birken műveiben.308 Valószínűleg ezekből  került 

Mattioli  másolatában  az  olasz,  majd  Francisco  Vía309 másolatában  a  spanyol 

kiadásokba.  (KAT.  40.)310 Nem  ostromkép,  hanem  látkép  a  Margitsziget  felől.  A 

metszet topográfiailag nagyjából helyes, jól felismerhetőek rajta az István torony, a 

Mátyás templom és a Víziváros házai is.

A Buda ostromát ábrázoló harmadik metszetünk egy röplaphoz van bekötve 

(KAT. 34.) Az értesülés (noticia), melyet a nyomtatvány tartalmaz 1686. szeptember 

20–án  érkezett  meg  Barcelonába.  A  szennylap  helyén  egy  rossz  minőségű, 

elmosódott  kép  látható,  címe  „Planta  de  la  fuerte  Ciudad  de  Buda”.311 A  fametszet 

nyomódúca – a nyomat alapján – régi és elhasznált, a kép Buda képzelt ábrázolása. 

Bal alsó sarkában egy lovas vágtat barokk ruházatban, szeméhez emelt látcsővel. A 

jelmagyarázat szerint Lotharingiai Károlyt látjuk. A metszet sem az ostrom menete, 

sem a város topográfiájára nézve forrásként nem értékelhető.312 Ugyanakkor a vele 

együtt  közölt  híranyaghoz  sem  kapcsolódik.  Eredetileg  minden  bizonnyal  egy 

metszettel  és  magyarázatokkal  ellátott,  egyleveles  nyomtatvány  (röplap)  lehetett, 

melyet  később összekapcsoltak egy másikkal.  Több metszetes  kiadvánnyal  –  sem 

hiteles, sem képzelt ábrázolással – nem rendelkezünk ebben az anyagban.

A  1683–as  röplapok  közül  (KAT.  1–8.)  híradás  szinten  csak  két  kiadvány 

foglalkozik  magyarországi  eseményekkel,  a  többi  Bécs  felmentésével  kapcsolatos 

306 „Notizia particolare dello Stato passato e presente de Regni d’Ungheria…” Bologna, 1686.
307 RÓZSA 1963.  114–120.  és  XI.  tábla.  Wilhelm  DILICH:  Ungarische  Chronik  című metszetes  könyve 

Magyarországról  egyébként  is  nagyon népszerű volt,  széles körben ismerték és nagyon sokszor 
másolták.

308 Martin ZEILER: „Neue Beschreibung des Königreichs Ungarn…Leipzig, 1664.” és Sigmund BIRKEN: „Neu–
vermehrter Donau–Strand…Nürnberg, 1686.”

309 A  THIEME–BECKER nem ismeri, de a kötetben néhány helyen jól olvasható az aláírása. Valószínűleg 
németalföldi mesterektől tanulhatott és ott is működhetett.

310 AppH. 1342.
311 AppH. 2268.
312 RÓZSA 1963. 310.



dicsőítő  vers.  Ezek  a  versek  Spanyolországban  a  keresztény  seregek  sorsfordító 

győzelmei  alkalmából  szép  számmal  jelentek  meg  már  korábban  is.  Főleg  egyes 

személyeket  magasztaltak,  királyi  ünnepségekről,  díszmenetekről  és  hálaadó 

szentmisékről  emlékeztek  meg,  a  szokásos  oktávákban.  Például  Joseph  de  la  Vega 

Amsterdamban  kiadott  műve  (KAT.  2.),  amely  Sobieski  János,  lengyel  királyt 

ünnepli.313

Az  időszaki  kiadványok  között  az  „újság  előtti”  periodikumokat  Sebastian 

Armendariz  és  Francisco  Fabro  Bremundan  közös  kiadványai,  a  „Relacion”  és  a 

„Gazeta”  képviselik.314 Ugyanebben  az  időben  más  városok  is  adtak  ki  hasonló 

újságot, például Zaragozaban, vagy Barcelonában, de ezekből egyetlen példány sincs 

Magyarországon.315

A „Relacion  Historica  del  año…” kezdetű újságlapok 1684–től  kezdve jelentek 

meg Antonio Roman nyomdájában. A cím megtévesztő, de mint már tudjuk, a 17. 

században nincsenek kialakult műfajok. A híradásokat minden hónapban többször, 

általában  minden  héten,  keddi  napokon,  néha  kis  csúszással  adták  ki.  Sajnos 

Apponyi  Sándor  gyűjteménye  nem teljes,  még egy  évfolyam összes  számait  sem 

tartalmazza, de van néhány egymást követő szám, amelyből ez leszűrhető.316

Az 1686–os Relación–t részben Bécsből érkező hírek, részben Marco d’Aviano és 

Lotharingiai  Károly  levelei  alapján szerkesztették  meg.  Az  a  legszomorúbb,  hogy 

ezek a számok sincsenek meg. Az 1686–os Reláció az Apponyi Gyűjteményben csak a 

novemberi  híradásokkal  képviselteti  magát,  s  ezekben  már  csak  elszórtan 

emlékeznek meg Budaról, inkább visszautalva a korábbi fényes győzelemre, abból az 

alkalomból,  hogy  Magyarország  területén  további  csatákat  nyertek  a  császári 

seregek. A szeptemberi és októberi híradásokra hivatkozva beszámolnak Rosenberg 

látogatásáról  Budán,  Esztergomban  és  Győrben.  A  látogatás  célja  a  városokban 

elszenvedett anyagi károk és a helyreállítás költségeinek felmérése volt.

313 Az író voltaképpen Joseph Penso de la Vega Passariño (1650–1692),  cordobai születésű spanyol 
konverzo zsidó. Az üldözések elől  menekül családjával  együtt Amszterdamba.  Számos irodalmi 
akadémiának is tagja, mint például az Academia de Sitibundos.

314 A „Gazeta”–nak  sajnos egyetlen számára sem leltem a magyarországi gyűjteményekben.
315 A „Noticias Generales…” című zaragozai kiadványa a flamand hírek alapján jelent meg 1683 és 1691 

között.  Jaume  Romeu  saját  orgánumát,  egy  nyolclapos  kiadványt,  „Gazeta  vinculada…”  címmel 
(1641–től) a Barcelonába Párizson keresztül érkező hírek alapján állította össze. (LÓPEZ 1995. 234–
235.)

316 AppH. 2739.



A  novemberi  számok  egyikében  (nov.  5.)  már  nem  magyarországi 

hadműveletekkel kapcsolatos hírek is vannak (a lengyelek hadjárata Moldvában), de 

túlnyomó részt még a császári csapatok magyarországi operációival foglalkozik. Két 

héttel később már csak egy hír erejéig emlékeznek meg Magyarországról – Szeged és 

Pécs ostroma, valamint Simontornya bevétele –, a hírek oroszlánrésze a dalmáciai, 

havasalföldi  eseményekkel  kapcsolatos,  melyeket  Itáliából  és  Észak–Európából 

kapott híradások alapján közöltek. A következő évben már csak akkor került szóba 

Magyarország,  ha a  keresztény  seregek  valahol  másutt  kivívott  győzelmét  kellett 

valami nagyon jelentős eseményhez hasonlítani.317

A  barcelonai  kutatók  Bonsoms  Gyűjteményben  készített  sztatisztikai 

megfigyeléseit318 – kötetszámában sokkal kisebb mennyisége dacára – a mi Apponyi 

Gyűjteményünk is igazolja. 1687 után a spanyol közvélemény érdeklődése elfordul a 

magyarországi  eseményektől,  és  –  érthető  módon –  a  hírekben  ismét  a  spanyol–

farncia politikai csatározások veszik át a főszerepet.

A  magát  több  kötetes  műnek  „álcázó”  Francisco  Fabro  Bremundan–féle 

kiadványsorozat,  a  „Floro  Historico…” (KAT.  9.)319 alapját  kizárólag  a  röplapokon 

terjedő  hírek  szintézisei  alkották.  A  kiadvány  az  1683  és  1688.  évek  közötti 

eseményeket foglalta össze. Az összes kötetet a szerző – a kor gáláns szokása szerint 

– a királynéknak ajánlotta („dedicada a la Reyna Madre…Doña Maria Ana de Austria”, 

illetve „a las Augustissimas Marianas nuestras Reynas y Señoras”). Bremundan munkáját 

bízvást  nevezhetjük  évkönyvnek,  mivel  az  adott  év  legfontosabb  eseményeit,  a 

rendelkezésére  álló  nyomdatermékek  alapján,  évenkénti  kiadásban  foglalta  össze, 

természetesen saját elképzelése szerint.  Így tehát arra fordított nagyobb figyelmet, 

amit ő tartott fontosnak. Persze, ez nem tért el lényegesen attól, ami a közvéleményt 

is leginkább foglalkoztatta. Például a Szent Liga megalakulásának okai, körülményei, 

Ince pápa munkássága, stb.

317 A „Relacion extraordinaria de los progressos de las Armas Christianas contra Turcos…” éppen ilyen. Belső 
címlapjáról kikövetkeztethetjük, hogy eltérő címe ellenére a Relációk sorába illeszkedik. („Publicada 
el Martes 9. de Diziembre en Año 1687.”) Egyébként a kiadványoknak Armendariz legtöbbször egy 
önálló címet is ad. (AppH. 1336.)

318 Lásd RIBALTA 1996., és GUIU AGILÁ 1984.
319 AppH. 1093., FK B 355/112. Az ötödik kötet 1690–ben jelent meg. Magyarországon nem található 

belőle példány, de teljes terjedelmében olvasható a spanyol digitális könyvtár lapjain. (www.bne.es) 

http://www.bne.es/


A  spanyol  sajtótörténeti  irodalom  kis  túlzással  már–már  az  úgynevezett 

dokumentarista újságíró (documentador de prensa) elődjét látja benne, mivel valóban 

törekedett a hírek legteljesebb hitelességére úgy, hogy külföldi híradásokból, illetve 

saját „kiküldött tudósítói” által tájékozódva állította össze munkáját.320

A  harmadik  számú  évkönyv  szól  a  Budán  lejátszódott  eseményekről.321 

Előszavában történeti  áttekintést  nyújt  azokról  a  körülményekről,  amelyek  ahhoz 

vezettek,  hogy  a  város  felszabadítása  megtörténhessék.  Az  eseményeket  röviden 

összefoglalva írja le, hogy a kevésbé érdekes vagy mozgalmas napokat összevonja. A 

júniusi indulástól egészen végig a legtöbb dologról tud. Ismeri a fővezérek között 

lejátszódó viták okát, a kémjelentéseket,  a hadtestek felépítését,  a sereg létszámát. 

Thökölit és Apafit – csakúgy, mint a többi forrás – a keresztények ellenségeként tartja 

számon. Nem kideríthető, hogy milyen röplap alapján írta le a magyar hajdúk álatal 

a Dunán elfogott török nők lemészárlását.

Minden bizonnyal  léteztek  más ilyen  és  ehhez  hasonló,  a  nagyon is  alantas 

ízlést  kielégítő,  hírhajhász nyomtatványok.  Guiu Agilá  is  említi  cikkében,  hogy a 

röplapok sokszor  megbízhatatlanok és  hiteltelenek,  a  hírközlők fantomok.  Nevük 

nincs és értesüléseiket általában egy harmadik személytől szerezték (pl. „néhányan 

azt  mondják”;  „mások  hozzáteszik”;  „mások  állítják” = „dicen algunos”;  „otros  añaden”; 

„otros  aseguran”).  Céljuk  különben  pedig  amúgy  sem  a  tájékoztatás,  hanem  sok 

esetben  a  szenzációéhség  kielégítése,  akár  azon  az  áron  is,  hogy  a   valóságot 

eltorzítják.322 Ugyanilyen  álhír,  ami  szintén  nagy  közkedveltségnek  örvendett  a 

félszigeten  és  Fabro  Bremundan  is  megemlékezik  róla,  hogy  a  nagyvezír 

megtépdeste a szeraszkir szakállát az augusztus 14–i megfutamodása miatt.

Máskülönben  a  hírek,  nevek,  számok  általában  Bremundan  minden 

munkájában  hitelesnek  tekinthetőek.  Tőle  tudjuk  sok  spanyol  önkéntes  nevét  és 

elsősorban  ő  írt  a  barcelonai  céhes  polgárok  érkezéséről,  akiket  Ince  pápa 

320 LÓPEZ 1995. 234–235.
321 Galántay Ervin professzor véleményem szerint tévesen állítja azt, hogy ez a kötet Magyarországon 

teljesen ismeretlen (tudjuk, hogy a Budapest Gyűjtemény őrzi egy példányát), hasonlóképpen azt is, 
hogy Bremundan tábori lelkészként – sosem volt felszentelve – személyesen járt volna Buda alatt. 
(GALÁNTAY 2000. 71.)

322 GUIU AGILÁ 1984. 364–366. Erről az eseményről egyébként sem a többi spanyol kiadvány, sem más 
európai híradás nem szól. Éppen ellenkezőleg, a foglyokat a vezérekhez viszik, igaz, hogy a többi 
zsákmányon osztoznak. (Egyébként a „Floro” előszeretettel deheroizálja hol a török, hol a császári 
katonákat, szinte állati kegyetlenséget tulajdonítva mindegyiknek.)



keresztesháborút  hirdető  bullája  hozott  Buda  alá.  Számuk  nagyjából  100  volt 

(szerinte) és az általános rohamban nagy részük életét vesztette. Július ötödikén, a 

bajor futóárkokban egy akna robbant fel, amitől a bajorok megfutamodtak. Serényi 

(Sereni) tábornok majdnem hadbíróság elé állíttatta a gyáva bajor katonákat, amikor 

Béjar  herceg  felajánlotta  segítségét.  Hatvan  spanyol  önkéntessel  és  a  bajorokkal 

együtt visszaszerezték az eredeti  állásokat. Számos golyó érte köpönyegét, s bátor 

magatartását  nagyra értékelték az egész táborban. Példának állították őt és társait 

azok elé, akik ódzkodtak a bevetéstől. Béjar halálát is érzelmektől telítve meséli el 

Bremundan.  Általában  az  önkéntesek  esetében  elveszíti  a  rá  nagyon  is  jellemző 

tárgyilagos hangnemet és költői szavakkal méltatja hősiességüket. Az ostrom sikerét 

és a pusztítás nagyságát is – Abdi basa összevagdalt hullája és a kiégett királyi palota 

kísértetiessége – eléggé hatásvadász módon írta le. A további kötetek szintén évre, 

hónapra, esetenként napra tartalmazzák az összeollózott híreket. Apponyi úgy véli, 

hogy Bremundan vállalkozásának első kötete egyszerű fordítás (ne feledjük, a szerző 

a királyi kancellária hivatalos tolmácsa volt és legalább hét nyelven beszélt),  mely 

egy Pármában és Velencében 1683–ban megjelent kiadvány alapján készült.323

A  nyomtatott  hírlevelek  címkezdetük  szerint  naplók,  beszámolók,  levelek, 

feljegyzések,  újdonságok  (diario,  relacion  verdadera,  distinta  relacion,  carta,  noticias  

veridicas), amelyek mind az igazságon alapuló hírekkel, a szemtanúk hitelességével 

kérkedtek – függetlenül attól, hogy számtalan álhírt és hibás beszámolót is közöltek. 

Ezek között az egyik legérdekesebb – tartalmát  és  a kiadvány sorsát  illetően is – 

Sebastian Armendariz  Diario–ja.  (KAT.  28–29.)324 A kötet  sok kutatónak adott  okot 

félreértésre  azzal,  hogy  két  címlapot  is  magáénak  tudhat  és  a  két  címlap  akár 

egymástól  függetlenül  is  megállja  a  helyét.  Egyik  sem  utal  arra,  hogy  egy  kötet 

tartozékai  lennének.  Magát  Apponyit  is  megtévesztette,  amikor  két  példányban 

vásárolta  meg  a  kötetet  (egyet,  amelynek  külső  címlapja  már  elveszett  és  egyet, 

amely teljes volt). Két különböző műként is írta le.325

323 AppH. 1055. – „Raggvaglio historico della guerra…In Venetia et in Parma, per gli Heredi del Vigna 1683.”
324 AppH. 2252.  (APPONYI IV.  213–214.)  és AppH. 2719.  –  leírása  közöletlen,  csak  Apponyi eredeti, 

kézzel írott katalógusában találjuk meg. FK. B. 0941/184. (BUDA ÉS PEST 1936. 85.)
325 Egyébként a hiányos példány (AppH. 2252) valamikor 1954 körül veszhetett el a gyűjteményből, 

mert abban az évben a revízióban már hiányként szerepel. Felmerült a gyanúm, hogy észrevették 
összetartozásukat  és  később egybekötötték,  de az eredeti  tulajdonpecsétek ezt  a  feltételezésemet 



A Székesfőváros könyvtárosát, Kelényi B. Ottót már nem lehetett ilyen könnyen 

megtéveszteni.  Saját példányukból ugyanis jól látta, hogy a két címlap ugyanazon 

kötethez  tartozik,  ezt  katalógusában  jelezte  is  –  csak  senki  nem  figyelt  fel  az 

információra.326 Ezért aztán ebbe a csapdába jelenkori kutatók is belesétáltak.327

A kötet  tehát  két  címlappal,  ajánlással  és  egy érdekes  bevezetővel  is  el  van 

látva.. Az első cím – amit mindenütt idéznek: „Buda városának, a Magyar Királyság 

fővárosának  ostroma  és  elfoglalásának  naplója”,  a  második:  „Napló  azokról,  amik  

megtörténtek Buda városának védelmében, ostromában, rohamozásában és elfoglalásában…a 

különféle leghitelesebb naplókat nagy körültekintéssel összefoglalva, hogy az igazságon csorba  

ne  essék”.  A  kötetet  összeállítója  tanító  célzattal  készítette  el  Don  Juan  de  Silva, 

Infantado herceg elsőszülött fia számára.328 Ezt az ajánlásból tudhatjuk meg. Meglepő 

az ajánlásban, hogy a szerző bocsánatot kér azért, mert nem latinul ír – ahogy az 

rendjénvaló volna – hanem „népnyelven” („en lengua vulga”r),  azaz spanyolul,  de 

célja  az  ifjú  tanítása  mellett  az  is,  hogy  az  értesüléseket,  mihamarabb  az  egész 

spanyol nép tudomására hozza. A „jobb megértés kedvéért” június 5–vel indítja az 

elbeszélést,  Lotharingiai  Károly  megbízatásával  kezdve  –  és  az  egész  összállítás 

valóban napló jellegű. Ha nem is napról napra, de mindig valamely nap eseményeit 

írja le sorrendben, viszonylag röviden, erősen összefoglalva és minden érdekesség 

nélkül, száraz tárgyilagossággal. Azt nem róhatjuk fel a szerkesztőnek, hogy téves 

dátumokat is közöl (például Fontana halálát), mert ezek a külföldi hírekkel együtt 

valószínűleg így érkeztek el Madridba.

Július  13–14.  eseményei,  az  általános  roham,  a  spanyolok  megpróbáltatásai 

viszont egyszerűen kiamaradtak a szövegből. A spanyol önkéntesekről ugyan tesz 

említést  és  néhány  nemest  fel  is  sorol  (Llaneras  márki,  Escalona  herceg,  Valero 

herceg),  de  nem  szentel  nagy  figyelmet  a  más  híradásokban  túldimenzionált 

nem támasztották alá.
326 Lásd: BUDA ÉS PEST 652. tétel annotációja
327 GALÁNTAY 2000. 71. Galántay professzor ez esetben is tévedés áldozata, amikor azt állítja, hogy a 

magántulajdonában  lévő  kötet  Magyarországon  ismeretlen.  Arról  nem  is  beszélve,  hogy  ez  a 
kiadvány  sem  egy  „spanyol  haditudósító”  szemszögéből  láttatja  az  eseményeket,  hanem  egy 
tehetséges szerkesztő kompilációja, bejövő hírek alapján.

328 Az apa Gregorio de Silva y Mendoza, Sandoval, Pastrana 4. és Infantado 9. hercege (1649–1693). Az 
anya María de Haro y Guzman (1644–1693), IV. Fülöp miniszterének lánya. Házasságukból egyetlen 
fiú  született,  Juan  de  Dios  de  Silva  y  Mendoza,  Pastrana  10.  hercege  (1672–1737),  a  könyv 
tulajdonosa.



hősiességüknek.  Viszont  tőle  megtudjuk,  hogy  az  önkéntesek,  akiket  ő 

szerencselovagoknak tart („aventureros”) nem mindig teljesítették kötelességeiket, és 

nem  igazán  tartoztak  egyetlen  hadseregcsoport  kötelékébe  sem.  Leginkább  saját 

dicsőségüket  keresték  a  harcok  során.  Az  augusztus  3–i  támadás  leírásakor 

megemlíti, hogy a bajorokat, amikor bevették a Nagyrondellát, spanyol nemesekből 

álló csapat segítette.

Két  főnemest  emel  ki  a  sok  közül,  akiket  érdemeikért  meg  kell  becsülni. 

Llaneras  márkiját,  aki  –  dacára  annak,  hogy  már  a  június  27–dikei  támadásban 

megsebesült – végig fegyelmezetten és hősként viselkedett, melyért Lipót köszönetet 

is mondott a spanyol királynak. A másik Escalona hercege, aki a szeptember 2–dikai 

győzelem utáni „embertelenségben” nemes lélekkel viselkedett és megmentette egy 

várbéli török gyermek életét.329

Hasonlóan  izgalmas  diáriumot  adnak  közre  a  madridi  Melchor  Alvarez 

nyomdász  és  Zaragozában  Diego  de  Dormer  örökösei  1686–ban.  (KAT.  30–31.) 

Nemcsak  hogy  a  cím  betű  szerint  azonos,  de  a  tartalom  is  –  nagyjából.  A 

szövegkiadás  alapján  is  megállapítható,  hogy  a  Dormer–féle  nyomtatvány  (KAT. 

31.)330 az „eredeti”, vagy mondjuk inkább úgy, hogy az első. Melchor Alvarez (KAT. 

30.)331 jól  láthatóan  kivonatolta  a  részletesebb  másik  híradást.  Forrásukat  olyan 

hírekben  jelölik  meg,  melyek  Németországból,  Flandriából  és  Itáliából  érkeztek 

hozzájuk.

A  zaragozai  napló  bevezetésében,  mint  oly  sok  más  kiadvány  esetében  is, 

először Buda és Pest városának földrajzi elhelyezéséhez segíti hozzá az olvasót. Bécs 

és Belgrád távolságát közli (mint szintén annyi más spanyol kiadvány). Rövid leírást 

ad a város elhelyezkedéséről a Duna két partján, a hegyekről, szigetekről, egyszóval 

a „díszletről”, ahol az elkövetkezőkben írt dolgok le fognak játszódni, majd röviden 

áttekinti Buda történetében a számos ostromot, amelyeket átvészelt. Aztán, mintegy 

eposzi  seregszemlét  tartva  felsorakoztatja  a  dicsőséges  császári  sereget,  a  két 

fővezért, és egyéb generálisokat, a lovasságot és gyalogságot, sőt kerek számokat ad 

a várat védő török sereg létszámáról is. Bizalmas hangvételben ír arról, hogy milyen 
329 Ugyanennek a Diarionak egy változatát találta meg a madridi Nemzeti Könyvtárban Bán Mónika. 

(BÁN 2000. 16–17.)
330 AppH. 1250.
331 FK. B. 943/16.



ellentétek feszültek a két későbbi fővezér között, illetve, hogy Buda ostromát súlyos 

viták előzték meg. Ír az önkéntesekről, akik nagy számban – mintegy hatezren, csak 

katalán volt ötszáz közöttük – a szent hittől vezérelve („conducidos del Zelo de la Santa  

Fe”) minden rendből és rangban érkeztek Buda alá.

A bőséges bevezető után a Dormer–féle kiadás már végig csak a legfontosabb 

eseményeket  írja  le  (a  török  bárkák  elfogása  a  Dunán,  a  június  29–dikei  ostrom, 

Savoyai Jenő szerencsétlen sebesülése a és a spanyol önkéntesek fejetlen viselkedése, 

a különféle segédcsapatok és fontos katonai szakértők érkezése időrendi sorrendben, 

a  lőportorony  felrobbanása,  a  török  felmentő  csapatok  megjelenése,  árokásás, 

halottak, sebesültek száma, stb.). Bizonyos napok esetében csak annyit jegyez meg: 

„no huvo sucessos de importancia (nem volt említésre méltó esemény)” Ennél a híradásnál 

is  feltűnő,  hogy  csak  azokat  a  híreket  ismétli,  amit  spanyol  honfitársairól  más 

híradásokban  is  megtalálunk.  Egy  alkalommal  említi,  hogy  Don  Juan  Francisco 

Manrique tábornokot nyíllövés találta, valamint Caspar de Zuñiga szerepét július 29–

én, illetve felsorolja a már ismert neveket, akik sebesülést szereztek vagy hősi halált 

haltak.

A szerkesztés kettőssége arra utal, hogy a napló nem csak a külhoni –friss –, 

hanem a spanyolországi – másodkézből vett – forrásokat is felhasználta, csakhogy 

más arányban. A bevezetőt a már ismert, esetleg más kiadásokból átvett, hazai hírek 

alapján írta, és ezért ez a pár oldal stílusában is eltér a kiadvány többi részétől. 

Az ezzel címében megegyező  Diario madridi kiadója, aki Juan de Catalayud, 

királyi privilégiummal rendelkező könyvárus költségén jelentette meg a kiadványt – 

mely megvásárolható volt a Santo Domingo téren332 és a Palotában is – valamivel 

rövidebben  közli  ugyanezeket  a  híreket.  A  különbség  közöttük  annyi,  hogy  a 

madridi nyomdász inkább a leíró részeket vette át és az ostromnaplóból hagyott ki 

napokat. Ettől eltekintve a benne foglalt szöveg szinte szóról–szóra megegyezik az 

előzővel. Ennek a kiadványnak érdekessége, hogy bizonyos lapok (13–16. old.) más 

típusú és méretű betűvel vannak szedve. Papírja sem egyforma minőségű. Nyilván a 

332 A Santo Domingo egyébként a 17. századi Madrid egyik legforgalmasabb köztere volt  (a Plaza 
Mayorhoz közel), ahol virágpiac, kolostor, különféle boltok sokasága és a „hírpiac” is működött. Ezt 
a funkcióját egészen a 20. század közepéig megőrizte.



kiadó  egyik  nagyon  olcsó,  de  nagy  pédányszámban  forgalmazott  –  ezért  széles 

körben hozzáférhető – terméke lehetett.333

Három napló–típusú nyomtatványunk van még, amelyet érdemes közelebbről 

szemügyre  venni.  Thomas  Lopez  de  Haro  „Octavo  Diario  y  relacion…”  című 

kiadványa  (KAT.  45.)  és  egy  nagyon  szokatlan  kötet,  amely  egyesíti  magában  a 

hírlevél  és  a  verseskötet  tulajdonságait.  Pizarro  de  Oliveros  munkája,  a  „Cesareo 

Carro Triumphal…” (KAT. 47.),334 valamint annak változatlan utánnyomású kiadása, az 

„Historia  de  los  successos  de  Ungría…”  (KAT.  53.)335 Az  1687–ben  és  az  1690–ben 

megjelent kiadványnak ugyanaz a kiadója, Jacomo de Córdova, szefárd származású 

ember,  akinek  a  családja  az  üldöztetések  elől  Amsterdamban  talált  menedéket. 

Szerzőjéről nem sikerült kiderítenem semmit.

A  kötet  egy  dicsőítő  verset,  egy,  az  olvasóhoz  szóló  előbeszédet,  a  magyar 

események,  illetve  az  ország  leírását  és  egy  levelet  tartalmaz,  amelyet  a 

visszavételkor  Budán  rekedt  izraeliták  írtak  Schöning  generálisnak.  Már  a  levél 

magában is nagyon érdekes, de itt és most nem foglalkozhatunk vele, nem tartozik a 

dolgozat tárgyához. (Talán egy későbbi alkalommal érdemes lenne rá visszatérni.)

A  bevezető  verset  –  „Applauso  Harmonico” –  Miguel  de  Barrios  y  del  Valle 

(1635–1706) írta.336

Pizarro  hosszasan  áttekinti  Magyarország  történetét,  majd  a  szokásos 

környezeti leírás következik. Buda Bécstől és Belgrádtól való távolsága, más városok 

a közvetlen környéken és a Duna túlpartján Pest helyezkedik el. Megismétel egy, a 

német  nyelvterületről  elterjedt  névetimológiát:  Pest  =  pestis,  döghalál.  Buda 

topográfiája  „hasonlóképpen”  hiteles.  Van  a  várnegyed  (Barrio  Castillo),  a  város 

(Ciudad)  és  az  a  negyed,  amelyben  a  zsidók  laknak  (Gueto),  a  Víziváros.  Buda 

elfoglalásának és ostromainak is nagy teret szentel a szerző. Egészen Mohácsig megy 

vissza,  majd  Szulejmán,  Szapolyai  (Juan  de  Sophalia)  és  Ferdinánd  után  –  kitérve 

333 Ezek  az  ostromnaplószerű  kiadványok  Bán  véleménye  szerint  egy  közös  „ősre”,  az  1685–ben 
kiadott „Prodigios de valor inauditos, executados por las armas imperiales…en Ungría” mennek vissza, 
melyet eredetileg német nyelven adtak ki. (BÁN 2000. 16.)

334 AppH. 2301.; FK. B. 355/117.
335 AppH. 2326.
336 Eredeti  nevén  Daniel  Lévi  de  Barrios.  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).



Izabella királyné Erdélybe telepedésére – azonnal az 1684–es ostromnál kötünk ki. 

Innen  már  a  szokott  mederben  (az  összes  többi  forrásban  látott  sorrend  szerint) 

folynak a naplószerű leírások. Ezek a leírások sem egészülnek ki új dolgokkal. Talán 

kicsivel több nevet említ (de azzal is csak gondja van az olvasónak, mert sokszor 

nehéz  visszafejteni,  milyen  német  vagy  magyar  eredetije  lehetett).  A  két  kiadás 

legnagyobb értéke a benne lévő levél és a szerzők irodalomtörténeti ismertsége.

Az „Octavo Diario…” rövid, kétleveles, sevillai kiadvány. Sok információval az 

ostromról  nem  szolgálhat,  már  csak  rövidsége  miatt  sem,  különösen  mivel  a 

híradásokat  1686  elejétől  1687  novemberéig  próbálja  összesűríteni.  Érdekességét 

mégis az adja meg, hogy a címben ott áll az „octavo” szó. Ami azt jelenti, hogy 1687 

novemberéig Sevillában már hétszer jelent meg hasonló, ha mégoly rövidke röplap, 

amelyből helyben tájékozódhatott a közönség. A közlemény igyekezett  olyan fajta 

információkkal szolgálni, amelyek egy kereskedelemből élő város lakóit a legjobban 

érdekelhették: hány darab mozsárágyúval rendelkeztek az ostromlók, mennyi lőszer, 

mennyi puskapor fogyott, hány embert kellett élelmezni, hány halott volt mindkét 

oldalon és végül mindez mennyi pénzt emésztett fel. Népszerű kiadvány lehetett.

Nicolás  de  Oliver  y  Fullana  (1625–1695)337 hírösszefoglalóját  (KAT.  46.)338 

Kölnben nyomtatták és Brüsszelben árusították. Semmi újat nem tudunk meg belőle 

azokról  a  már  „unalomig  ismert”  dolgokról,  amelyek  Buda  vára  alatt  zajlottak. 

Érdekessége azonban, hogy ezt a kötetet a szerző egy spanyol (kasztíliai) főnemes 

emlékének ajánlotta, aki életét adta Buda visszafoglalásáért, neve Señor Don Manuel 

Diego López de Zuñiga y Guzmán Sotomayor y Mendoza Duque Duque de Béjar. 

Munkája tisztelgés volt az apa előtt és ajándék az utódnak.339

A mű bevezetése – megítélésem szerint  – még a barokk kor ízlése szerint  is 

dagályos. Noétól kezdve hivatkozik minden valamirevaló pátriarkára, geográfusra, 

történészre,  egyházatyára,  betűvetőre.  Elképesztő  szimbólumrendszert  alkalmaz, 

visszanyúl a mórok elleni harcok korába, majd kegyetlen hosszú fejtegetésbe kezd a 

magyarországi  Szent  Háborúról.  Munkája  egy  Bevezetésből és  még  három  másik 

337 A szerző mallorcai marannus, katonaviselt ember és kozmográfus. Életéről bővebben lásd Maria 
Isabel López BASCUÑANA cikkét, In: El teatro español a fines del siglo XVII historia, cultura y teatro en 
la España de Carlos II. Symposium at the Universiteit van Amsterdam, 1988.

338 „Recopilacion Historica…” AppH. 2299.; FK. B. 943/313.
339 Don Juan Manuel Diego López de Zuñiga.



Könyvből áll, melyekben klasszikus műveltségéről és jólértesültségéről győzi meg az 

olvasót.  A harmadik könyv,  amelyben az önkéntesek történetét  írja  le – közöttük 

kimelkedő helyet biztosítva Béjar herceg hőstetteinek – némileg több nevet tartalmaz, 

de  az  ostromok  és  más  események  leírásában  szinte  ugyanazokat  a  szavakat 

használja, mint a többi (eddig is ismert) forrás. Végezetül még köszönetet mond XI. 

Ince pápának is, aki nélkül soha nem győzhetett volna a Szent Hit.

A  magukat  számosan  „valós  beszámolónak”  (relación  verdadera)  tituláló 

röpiratok közül Rafael Figuero, barcelonai kiadványát érdemes megemlíteni.  (KAT. 

39.)340 A hírlevél  semmit  sem mond arról,  honnan szerezte  a barcelonai  kiadó az 

értesüléseket. De azon kívül, hogy a régi, még a mórok elleni harcokból megmaradt 

fogalmakkal  igyekszik  olvasóközönségéhez  közel  hozni  a  híradást,  meglehetősen 

pontosan  és  fegyelmezetten  tájékoztatja  olvasóit.  Az  események  közepébe  vágva, 

napokra osztja be a történteket.341 Augusztus 17–től 25–ig néhány sorban taglalja a 

nap eseményeit és amikor a budai hírekből kifogy a nemzetközi hírekről szól (ma 

úgy mondanánk lapszemlét tart) az utolsó oldalon.

Nagyon  elterjedt  formája  volt  a  híradásnak,  hogy  különféle  protokolláris 

leveleket nyomtatásban is közöltek. Béjar herceg halála idején több levél is született 

(KAT.  22.,  23.,  25.),  amit  magánlevélnek  kellene  tekintenünk,  de  nyomtatásban  is 

napvilágot láttak.342 A három egybefűzött levél, melyeket Lotharingiai Károly, illetve 

I.  Lipót  küldött  Spanyolországba  1686–ban  valóban  csak  a  szokásos 

részvétnyilvánítást  tartalmazza,  Buda  visszavívásáról  nem  közöl  részleteket. 

Ugyanakkor  családtörténeti  és  protokolltörténeti  szempontból  érdekes.  A  fenti 

leveleket  1686–ban  írták.  Az  egybekötött  levelek  közül  az  egyikük bevezetőjében 

Lipótot, mint „boldog emlékezetűt „ („de feliz memoria”) említik, ami arra utal, hogy a 

kiadvány csak 1705 után jelenhetett meg.343

Ezekről a levelekről akár azt is mondhatnánk, hogy értéktelenek a történetírás 

számára, de ez nem lenne helyes. Például Carlo di Borgomanero követ levele, melyet 

Fuensilada grófnak,  Milánó kormányzójának írt  (KAT.  24.)344 bevezetőjében értékes 
340 HUBAY 957.
341 Valóban nagyon nehéz elkülöníteni a híradás típusait egymástól. Figuero Relación–nak nevezi azt, 

amit Diario módjára épít fel.
342 EK. M. 8Y9.
343 KLIMES 2003. 55.
344 AppH. 2244.



híradást tartalmaz arról, hogy Buda visszavívásának hiteles híre – a sok álhír után – 

végre napvilágot látott, és szeptember 14–én Barcelonába is megérkezett. A bevezetőt 

valószínűleg a kiadó, Rafael Figuero készítette. A levélben a követ egyébként pontos 

időpontot is ír, arról,  mely órában vették be rohammal a várat. Csakhogy a levél 

dátuma alapján ez a nap szeptember 3. („Señor mío,  en fin ayer a las quatro de la  

tarde…Ciudad y Castillo de Buda…aviendose tomado por assalto General…Guarde Dios,  

Viena 4. de Setiembre 1686.”).345

A  történeti  művekről  annyiban  már  szóltunk,  amennyiben  illusztrációt  is 

tartalmaztak.  Amikor  Magyarországon  megindult  a  visszafoglaló  háború  az 

áttekintő történeti, földrajzi művek ismét kelendőek lettek. Így érhette meg az olasz 

Bizozeri országismertető kötete (KAT. 40.) azt, hogy egymás után többször is kiadják, 

vagy Francisco Montalbo,346 hogy Uceda hercege, a Tellez–Giron család tagja 1693–

ban támogassa vaskos Magyarország történetének (KAT. 56.)347 kiadását.

A  kötet  könyvtörténetileg  is  érdekes,  minthogy  tulajdonosa  autográf 

bejegyzéseit,  valamint  a  Tellez–Gironok  családi  címerét  tartalmazza.  Az  ötödik 

könyv  írja  le  a  Buda  bevételének  évében  történteket.  A  284–286.  oldalakon  a 

visszafoglalásról és a bizonyos 13–dikai ostromról szól. Két új önkéntes,  a katalán 

Don Francisco de Belvalet és Don Manuel Otaño nevét ismerhetjük meg belőle.

Bizozeri  országismereti  művének  első  példánya  1685–ben  jelent  meg 

„Compendiose  notizie…”  címmel.  A  spanyol  nyelvű  fordítás  (KAT.  49.)  a  „Notizia  

particolare…” című,  1686–ban,  Bolognában kiadott  mű alapján készült.  A kötet  az 

Európában unalomig ismert sztereotípiákban meséli el a magyar nép eredetét, hun 

rokonságát,  pompakedvelő mivoltát,  s  borral,  tivornyával való jó barátságát.  348 A 

kötetben a szerző Magyarországot régiókra osztotta, s megyénként – adott esetben 

városonként – írta le természeti környezetét és történelmét. Történeti fejtegetései sok 

esetben hibásak, a magyarokról festett képe meglehetősen elfogult. Jellemző módon a 

345 Ugyanez a levél említi Leganés márkit, Katalónia hadseregének tábornokat, mint olyasvalakit, aki 
részt vett az ostromban.

346 Eredeti nevén Francisco Ruiz de Albornoz y Cuenca. Anyai ágon rokonságban volt  a valenciai 
Olmo családdal. 1631–ben lépett be a Szent Jeromos rendbe Guadalupéban.

347 AppH. 1440., BTM 
348 Az eredeti olasz nyelvű kiadványban még a szerző mentegetődzését is közlik, amiért olyan sötét 

képet festett a máskülönben jóravaló magyarokról. (MOLNÁR 1936. 9.)



Magyarországot  ért  török  támadásokat  és  a  hódoltatást  a  magyarok  lázongó 

természete miatti Isteni büntetésnek állítja be.

Pest  és Buda külön tételként szerepel.349 Leírásában a szokásos módot követi 

(távolság, név eredete, a környező vidék és a hévforrások leírása), majd áttér a város 

történetére.  Összes  ostromát  felsorolva  végül  eljutunk  1686–hoz,  amikor  is 

szeptember másodikán Budát elfoglalják a keresztény seregek. Ekkor a szerző szerét 

ejti,  hogy  klasszikus  műveltségét  megcsillogtatva  –  a  jeles  nap  alkalmából  –  a 

történelemből hozzon fel pédákat.350 Annak ellenére,  hogy ebben a kiadásban már 

szerepel Buda visszafoglalásának ténye, a harcokról semmilyen konkrét adatot nem 

közöl a szerző (illetve a művet újra kiadó személy). Budát romos városként ábrázolja 

és gyakorlatiasan megállapítja, hogy a császárnak nem sok haszna lesz belőle.

Metszetes illusztrációja miatt már szintén említett  „Admirables effectos…”(KAT. 

57.) harmadik kötetének ötödik fejezetében írja le a Buda alatt történteket. Hasonlóan 

a többi műhöz itt is a naplószerű, naponkénti leírást választotta szerző. Az európai 

önkéntesekről  is  bőséges  híradást  tartalmaz,  a  legrészletesebb  felsorolást  ennél  a 

szerzőnél találjuk.

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  műfajon  belül  is  eltérő  értékű  alkotásokkal  találkozunk.  Bizonyos  versek 

valós  elemeket  tartalmaznak,  mert  röplapok,  hírlevelek  szolgáltak  alapul 

megírásukhoz.  Ezek  azután  röplapként  önállóvá  váltak  és  tovább  terjedhettek.  A 

Barcelonában,  Rafael  Figuero által  kiadott  „Nuevo Romance” (KAT.  35.),351 az „Otro 

Romance” (KAT. 36.) és a hely és név nélküli „Curioso Romance”352 (KAT. 26.) például 

ebbe a kategóriába tartoznak.

349 Pest: 129–132. oldalon; Buda: 145–160. oldalon
350 Octavianus  Augustus  e  napon  győzte  le  Kleopátrát,  de  ugyanekkor  szenvedett  vereséget 

Hispániában Roderik, vizigót király is a szaracénoktól 714–ben. (156. oldalon).
351 AppH 2269.
352 A  madridi  Nemzeti  Könyvtárban  őriznek  egy  példányt,  amely  1687–ben,  Jaime  Magallón 

kiadásában jelent meg. Ez a kiadás azonban már két románcot tartalmaz. (BÁN 2000. 19–20.)



Ezekben  a  költeményekben  rendre  megjelennek  azok  a  kifejezések,  illetve 

szimbólumok, amiket más románcok, de prózai művek is előszeretettel használtak 

(Águila  Augusta,  Invicto  Leopoldo,  los  Bárbaros).  A  „híradást”  bevezető  szövegben 

pedig minden esetben valamely közönségnek, földrészeknek vagy az egész ismert 

világegyetemnek kell csodálattal adózniuk a felszabadítók – Lipót, Károly, Ince és 

spanyol katonák – előtt .  A felszabadítás dátumához kapcsolódó ismerős történeti 

események  is  előkerülnek.  A  versekben  általában  Lotharingiai  Károly  hősies  és 

nemes természetét  emelik  ki  (Carlos,  general  invicto,  Assombre  del  Asia,  Heroe  de  la  

Guerra, Marte de la Campaña, Atlante del Cielo), valamint a spanyol nemesek – Béjar 

herceg, Avilafuente márki, Escalona és Llaneras – szerepelnek („Aquí los aventureros  

de  la  Catolica  España,  como  leones  de  fuego  despedaçaron  sus  garras”).  A  történeti 

eseményről  magáról  csak  annyit  tudhatunk  meg,  amennyiben  a  főszereplők 

valamelyikének dicsőítéséhez elengedhetetlen némi magyarázat. A török sereget és a 

várban lévőket ismételten a mórokkal azonosítják.

A szeptember  másodikai  általános roham leírása  a  leghosszadalmasabb és  a 

legérzékletesebb. A románc hatalmas vágóhídhoz hasonlította a várat és környékét 

az ostrom végeztével. Sok sebesült, emberi testek darabjai és zaj, fejetlenség, félelem 

jellemezte  az  elfoglalt  Budát.  Az  eseményt  a  Nuevo szerzője  Trója  második 

leigázásának nevezi, a  Curioso Jeruzsálem elfogalalásával tartja egyenértékűnek. Az 

Otro romance kezdetű versben a nemzetek összefogása kapja a legnagyobb hangsúlyt, 

amikor leírja,  hogy a keresztény seregben egész Európa együtt  menetelt.  Ott  volt 

Némethon  minden  becsülete,  Bajorország  hatalma,  a  spanyol  lélek,  a  magyar 

vitézség, a pápa szeretete és az egyház hite. A kivívott diadal pedig a Habsburg–ház 

dicsőségét gyarapítja.

„Viva el Monarqua Leopoldo,

y viva la Casa de Austria,

viva y triumfe el de Lorena,

mientras la embidia amarrada.”

Más románcok,  a késő barokk kor szokásának megfelelően,  szimbólumokkal 

telezsúfolt,  nagyszabású,  színpadias  képeket  alkalmazó  költemények,  melyekben 

antik istenek vagy a katolikus Hit és Mohamed, esetleg a Nap és a Hold beszélgetése, 



vetélkedése  zajlik  –  természetesen  egy  nagy  esemény:  a  lepantói  csata,  Bécs 

felszabadítása  vagy  Buda  visszavétele  alkalmából.  Az  sem  kétséges,  ki  került  ki 

győztesen  a  szócsatákból.  Ezekben  a  költeményekben  ugyanazok  a  szimbólumok 

jelentek  meg  szavakkal  kifejezve,  amelyeket  a  korszakban  terjesztett  metszetes 

röplapokról  is  jól  ismerünk,  csakhogy  más  –  vagy  magasabb  –  műveltségű 

közönséget céloztak meg.

Ennek  a  műfajnak  a  másik  végén  a  hasonló  felépítésű,  de  már  kevésbé 

emelkedett hangvételű,  gáláns, párbeszédes munkák állnak, amelyekben majdnem 

minden esetben egy kevéssé tájékozott ifjú hölgyet kellett felvilágosítani arról, mi is 

történik a nagyvilágban. Miért a nagy ünnepség, mit jelent mindez a kereszténységre 

nézve,  stb.  Ezek a verses  művek is,  bármilyen „bugyutának” vagy édeskésnek  is 

tartjuk  őket,  azért  hordoznak  valamilyen  hírértékű  információt  számunkra.  Ha 

máshonnan nem,  legalább ezekből  tudomást  szerezhetünk a  spanyol  városokban, 

Buda visszavívásának örömére rendezett népünnepélyekről, álarcos felvonulásokról, 

bikaviadalokról.

A  költemények  harmadik  nagy  csoportját  az  úgynevezett  dicsőítő  vagy 

panegírikus költemények alkotják. Ezeket legtöbb esetben a császárhoz (I. Lipót), a 

királyhoz (II. Károly), illetve az anyakirálynéhoz (Mariana) írták, illetve valamilyen 

olyan udvari esemény alkalmából, amelyen ezek a magas személyek megfordultak. 

De  ebben  az  esetben  is  a  versek  aktualitását  mindig  egy,  a  fent  már  felsorolt 

eseményekkel kapcsolatosan rendezett udvari ünnepély, hálaadó szentmise vagy az 

elhúnyt hősök emléke szolgáltatta.

Nagyon  nagy  azoknak  a  románcoknak  a  száma,  főleg  spanyol 

gyűjteményekben,  amelyek  az  ostromban  elhúnyt  hősökről,  mindenekelőtt  Béjár 

hercegéről emlékeznek meg. 

A  Buda  visszavívásában  részt  vevő  hadvezérek  közül  a  magyar  anyagban 

leginkább Lotharingiai Károly személye körül csoportosulnak a költemények. Ebből 

azonban  a  külföldön  őrzött  anyagok  ismerete  híján  nem  szabad  messzemenő 

következtetést levonni.



A Budapest  Gyűjtemény – a sok közül,  amely Buda visszafoglalása ürügyén 

íródott  –  egyetlen  színművet  őriz.  Candamo353 „La  comedia  de  la  restauracion  de  

Buda…” című munkáját, melyet Sebastian Armendariz adott ki. Irodalomtörténetileg 

nem jelentős munkáról van szó, de nagyon érdekes, tanító jellegű szímnű, melyből a 

korabeli  elegáns  társaság  és  a  királyi  család  tagjai  értesüléseket  szerezhettek 

Magyarország történetéről, a visszavívás egyes mozzanatairól, és a dráma szereplőin 

keresztül megismerhették a csaták igazi szereplőinek személyét.

Jellemábrázolást,  drámai  fordulatokat  nem  tartalmaz  a  darab. 

Érdekességképpen egy kis gáláns történetet is illesztett bele a szerző és a szokásos 

módon egyszerűsítette le az eseményeket, a szemben álló feleket jókra és rosszakra, 

árulókra  és  hősökre  osztva.  Kiemelte  a  császári  ház  győzelmét,  amelyet  nagy 

mértékben segített a spanyolok „kereszteslovag” szemlélete és önfeláldozása, mely 

még Lipót császár szívét is hálával töltötte el. 354

Még  egy  érdekes  kiadványról  kell  szólnunk,  Pedro  Cubero355 1697–ben  , 

Valenciában  megjelentetett  könyvéről  (KAT.  58).  Ez  a  kötet  Cubero  Budától 

Valenciáig  tartó  missziójának  leírása.  Saját  bevallása  szerint  Buda  ostromában  a 

császári seregek hivatalos gyóntatójaként vett részt.356

Nem  érdemes  minden  egyes  híradást,  levelet,  történeti  művet  egyenként 

elemezni,  mert  akkor  nagyon  sokszor  kellene  ismételgetnünk  magunkat.  A  téma 

eléggé körülhatárolt és nagyon sok újat már akkoriban sem lehetett mondani róla. A 

mennyiségből és a nagy területen való terjesztésből adódóan az akkori közönségnek 

azonban valószínűleg fel sem tűnt a sok ismételgetett hír.

Sajnos, ilyen kis gyűjteményről beszélve ma már ez azonnal szemet szúr, és a 

szócséplést elkerülendő, csak a legjellemzőbbeket vagy a legfurcsábbakat emeltem ki 

a halmazból.

353 Francisco Antonio de Bances y López–Candamo (1662–1704) a késői Siglo de Oro színpadi szerzője 
volt. Elszegényedett nemesi családból származott, Mariana de Austria támogatásával került be az 
udvarba háziszerzőnek, Antonio de Solís halála után.  Művét a Buen Retiroban be is  mutatták a 
királyi család előtt.

354 FK. B. 0941/32. A komédia részletes ismertetését lásd: BÁN 2000. 18–19.
355 Don Pedro  Sebastian Cubero  (cca  1645–1696).  Ismert  17.  századi  spanyol  világutazó volt.  Föld 

körüli útjairól (1670–ben és 1679–ben) híresült el, naplóit kiadták, sőt több nyelvre le is fordították.
356 AppH. 2342.



Mégis,  szeretnék  a  híradások közül  egyet  még megemlíteni,  amely –  dacára 

barokkos címének357 – csak 1686. szeptember másodikáról és a város kifosztásáról 

szól, és tulajdonképpen mai szemmel semmilyen újdonsággal nem szolgál (KAT. 35.). 

Számos  más,  német  nyelvű  elbeszélő  forrásból  többet  tudnánk  meg  erről  az 

eseményről.  Néhány furcsasága mégis  érdekessé  teszi  számunkra ezt  a  kétleveles 

nyomtatványt.

A hír – Buda megvételéről – 1686. szeptember 4–én indult útjára Bécsből, majd 

Genován keresztül, a tengeren át, egy partmenti vitorlás (falucho) fedélzetén, 27–én 

érkezett meg Barcelonába. Sajtó alá Zaragozában került. A nyelvezete kissé kevert és 

egy olasz, Lotharingia Károlyt ünneplő anagrammával zárul, amellyel nem biztos, 

hogy  egy  spanyol  anyanyelvű  olvasó  tudott  kezdeni  valamit.358 Viszont  egyetlen 

nyomtatványunk sem bizonyítja ennél fényesebben, hogy az érdekes hír, a kuriózum 

úgy terjed, ahogy csak akar.

357 „Distinta relación…” AppH. 1255.
358 „Serenissimo Carlo Qvinto di guisa Duca di Lorena – Non domi il Visir acqvisti l’Ungara decorosa 

Sede”



III/3. KÖVETKEZTETÉSEK  

A fentiek alapján azt állapíthatjuk meg, hogy Spanyolországban, csakúgy, mint 

Európában a Pápa és a Szent Liga átal kezdeményezett török ellenes háborúk hírei 

fontosak voltak. Nagy számban kerültek az utcára röplapok, metszetes híradások, 

hetilapok, melyek erről a témáról tudósítottak. A széleskörű érdeklődést az 1684 és 

1687 közötti nyomtatott anyag nagy száma is bizonyítja. Ugyancsak erre bizonyíték a 

külföldön  kinyomtatott  és  Spanyolországban  lefordított  röplapok  megléte  és  a 

nagyon nagy számú utánnyomás is.

A magyarországi elbeszélő forrásanyag eléggé esetleges,  a kétlapos röplaptól 

kezdve  a  vaskos  országismertetők,  történeti  műveken  át  a  színműig  minden 

megtalálható  benne,  de  ezzel  egyszersmind  a  forgalmazott  korabeli 

nyomtatványanyag  egyfajta  keresztmetszetét  is  nyújtja.  Ugyancsak 

következtethetünk  segítségével  az  olvasóközönség  összetételére.  A  nagyon  rossz 

minőségű,  szemmel  láthatóan  olcsón  előállítható  röplapok általában  nem is  nagy 

terjedelműek, nyolclaposnál nemigen van vastagabb. Röviden, velősen tájékoztatnak, 

mintegy  naplószerűen  az  eseményekről  és  igen  egyszerű,  közérthető  spanyol 

nyelvezettel  íródtak,  hogy  az  alacsonyabb  műveltségű  olvasó  számára  is 

értelmezhetőek legyenek.

A híreket leginkább Flandriából és Itáliából szerezték be, útjuk legtöbbször egy 

nagyvárosba vezetett,  ahol  összeollózták és  így kerültek  forgalomba.  Legtöbbször 

ezek a hírek fáziseltolódással érkeztek meg, némelyik akár hónapokkal később jutott 

el a félszigetre. Mégis a röplapok alapján – még ha némi késésssel is – végig lehet 

kísérni a csaták, ostromok, diplomáciai események menetét.

Eredetük és szavahihetőségük sokszor megkérdőjelezhető. Álhíreket, eltúlzott 

híreket egyaránt közöltek, elsősorban a közönség szenzációéhségének kielégítésére. 

A hadmozdulatok esetében majdnem mindig aránytalanul nagynak állították be a 

török  veszteséget  és  szinte  semmiség  volt  a  keresztényeké.  Érdekes  ugyanakkor, 

hogy  a  keresztény  seregek  összetételét,  katonáinak  számát,  vezéreiket  bármely 



tudósítást nézzük pontosan ugyanúgy ismerték, és ezek nagyjából meg is feleltek a 

valóságnak.

Buda elfoglalásának időpontjáról is számtalan verzió keringett a röplapokon. 

Sokszor az érkező hír annyira hitelesnek látszott, hogy ünnepségeket is rendeztek.

Nagyon  sok  röplap  és  könyv  eredeti  kiadása  francia,  német,  olasz  nyelvű. 

Ezeket  be lehetett  szerezni  futárok,  kereskedők útján,  hogy aztán spanyol  nyelvű 

fordításukat  is  megjelentethessék.  Némelyik  kiadvány  több  áttételen  (fordításon) 

keresztül jutott el az olvasókhoz.

A  röplapok  (akár  reláció,  akár  románc)  egy  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.  A  kereszténység  védelmezői,  a  hősök,  a  nemeslelkűek 

például Lotharingiai Károly, Ince pápa, Lipót császár vagy az önkéntesek képviselői, 

mint  Béjar  vagy  Escalona  hercegek.  A másik  oldalon  egy  arctalan  ellenség  áll,  a 

török, akik közül csak ritkán emelnek ki egy–egy személyt. Viszont XIV. Lajost már 

annál többször kritizálják és Thökölit,  aki szövetséget  kötött a szultánnal és  ezzel 

akadályozta a „Jó” győzelmét,  egyenesen a kereszténység ellenségének állítják be. 

Személye  egyszerre  jelképezte  a  császár  és  a  vallás  ellenségét.  Noha Buda  török 

főparancsnoka a „Rossz” oldalán állt, ezekben a röplapokban – amennyiben szóba 

került  –  mindig  hőslelkű,  erkölcsös  és  meggyőződéséért  kiálló,  csaknem 

tiszteletreméltó  öregemberként  mutatták be.  Jó  ellenpontot képezett  a  sok gonosz 

mellett,  ezért  személye  alkalmas  volt  annak  hangsúlyozására,  hogy  Lotharingiai 

Károly és társai mégiscsak hozzájuk fogható ellenfelet győztek le. (Nagy szégyenfolt 

lett volna a tradicionális lovagi eszme szerint, ha a rivális semmirekellő.) Egyébiránt 

a  törököket  inkább  fegyelmezetlen,  kapzsi,  hűtlen  csoportnak  ábrázolták,  és 

leginkább a mórokkal azonosították őket.

A híradásokban az is  feltűnik,  hogy mennyire  hasonlóak,  szinte  monotonan 

ismétlődnek, szerkesztésük se igen tér el. Ennek oka talán abban kereshető, hogy a 

hírek nagyon szűk csatornákon jutottak el Spanyolországba, illetve Madridból is csak 

komoly  cenzúrázás  után  kerülhettek  ki.  Magyarázható  azzal  is,  hogy  sok  hírt  a 

kiadók  egymástól  vettek  át,  kivonatoltak  vagy  egyszerűen  utánnyomásokat 



készítettek. Mindenesetre ezeknek a röplapoknak elég csekély és nem is sokrétű az 

információs  értékük.  Szerzőjüket  természetesen  legtöbbször  nem  ismerjük,  lévén, 

hogy kompilációk. Idegennyelvű tudósítások, újsághírek, levelek alapján legtöbbször 

maguk a kiadók vagy a nyomdász állította össze.

A  röplapokon  terjesztett  románcok  nyelvezete  már  emelkedettebb,  vagyis 

inkább dagályosabb volt. Szerzőik – akik legtöbbször szintén ismeretlenek – kötött 

szimbólumrendszerrel  dolgoztak. Ezt valószínűleg a 17.  századi olvasóközönség – 

nyilván  városi  emberek,  iparosok,  letradók  –  nagyon  jól  értették.  A  versek  egy 

meghatározott eseményt emeltek ki a sok közül, lehetőleg valamilyen hőstettet. Ezek 

között a röplapok között a legtöbb azt az általános rohamot énekli meg, amelyben a 

spanyol önkéntesek közül a legtöbben vesztették életüket.

A  Spanyol  Királyság  saját  helyzetképét  is  át  tudta  alakítani  ezeknek  a 

röplapoknak a segítségével.  A török háborúról szóló röplapokban nem írtak arról, 

hogy miért nem vesznek részt a visszavívó háborúban harcoló reguláris hadseregben 

spanyol  katonák  is.  Az  olvasó  nem  tudott  meg  semmit  arról,  hogy  az  ország 

ekkoriban válságos helyzetek sokaságát és sorozatát élte meg. Éppen ellenkezőleg, az 

önkéntesek  tevékenységének  felnagyításával  és  a  császári  csapatok  győzelmének 

hangsúlyozásával az olvasó elé azt a képet lehetett vetíteni, hogy a Habsburg–ház 

győzött – aminek fő oszlopai – Lipóton kívül – II. Károly és Mariana anyakirályné. 

Valószínűleg propagandisztikus célja is volt annak, hogy nagyon sok munkát nekik 

ajánlottak. Így lehetett  a császári csapatok hadi dicsőségét a spanyol és az osztrák 

korona közös dicsőségévé változtatni.

A  röplapokban  kevésszer,  de  tetten  érhetők  a  magyarokról,  a  magyar 

városnevek etimológiájáról, a magyarok származásáról az európai és ezek szerint a 

spanyol  köztudatban  is  meglévő  sztereotípiák.  Nagyobb  mennyiségű 

ismeretanyaggal rendelkeznek a köteteket író vagy összállító személyek az ország 

földrajzi elhelyezkedéséről, valamint általános történelméről. De mélységeiben már 

nem helytállóak az értesüléseik. Sokszor tévednek évszámban, helységnévben. Ez a 

helyzet  akkor  változik  meg  valamelyest  jobb  irányba,  amikkor  a  visszafoglaló 

háborúk kapcsán több és pontosabb hírek jutnak el a Pireneusi–félszigetre.



A megjelenő nyomtatványok alapján, ha pontosan nem is tudunk arról, hogy 

mely német város hírpiacán (nem nagyon lehet más, mint Frankfurt vagy Nürnberg) 

koncentrálódnak  azok  a  híradások,  amelyek  aztán  különféle  állomások 

közvetítésével jutnak el a spanyol kiadókhoz, biztonsággal kimondhatjuk azt, hogy a 

közvetlen  bécsi  kapcsolaton  kívül  Spanyolországnak  nincs  elsőkézből  vett 

információja sem Magyarországról, sem a magyarországi török háborúkról. Még a 

brüssszeli,  nápolyi  vagy  amszterdami  eredetű  hírek  is  másodkézből  és  minden 

bizonnyal német híradásokból származnak.

Végezetül sajnos azt is meg kell állapítanunk, hogy a magyarországi spanyol 

nyelvű  röplap–anyag  segítségével  sem  tudunk  többet  vagy  mást  mondani  Buda 

visszavívásának  történeti  körülményeiről,  mint  elődeink.  Sem  adatokat,  sem 

eseménytörténetet  nem  módosítanak  azok  az  információk,  amelyek  ezekből  a 

nyomtatványokból  kiolvashatóak.  Ugyanakkor  nem  volt  haszontalan  a 

feldolgozásuk,  mert  hozzásegítettek  ahhoz,  hogy  árnyáltabb  képet  alkothassunk 

arról, hogyan és milyen mélységben ismerték a magyarokat a 17. századi Európában.



IV. „ACADEMIA POETICA 1686” – EGY KÜLÖNLEGES DOKUMENTUM A 

BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN VALENCIÁBÓL

IV/1. A HELYSZÍN: VALENCIA AZ 1680–AS ÉVEK VÉGÉN  

A  keresztény  Valenciáról  1238  óta  beszélhetünk,  amikoris  I.  (Hódító)  Jakab 

(1208–1276) Aragóniához csatolta az arab eredetű államot, Balansiyát. Ez egy volt 

azon  39  apró  kiskirályság  közül,  amelyek  a  Kordobai  Kalifátus  széthullása  után 

születtek.  Ezeket  az  államocskákat  (ahogyan  nevezték  „taifákat”)  a  kalifátushoz 

tartozó,  valamelyes  szabadságot  élvező,  de  tulajdonképpen  korábban  rabszolga 

státuszban lévő tisztségviselők alakították ki (taifas eslavas). 1021–1094–ig, majd 1102–

től ismét mór kézen volt. Arabokhoz kapcsolódó története során is nagyon sokszor 

váltott  gazdát,  míg  végül  I.  Jakab  a  katalán  és  aragón  nemesség,  valamint  a 

kikeresztelkedett  Zayd Abu Zayd (Vicente Bellvis) segítségével  – aki korábban az 

almohádok helytartója  volt  –  meghódította  és  a  térséget  a  hasonló  nevű várossal 

együtt Valenciai Királyság néven az aragón korona birtokába vette.

A 15. század volt Valencia virágkora. Nagy gazdasági, kulturális és művészeti 

átalakuláson  ment  keresztül.  Kiváló  éghajlata  miatt  szebbnél  szebb  kertekkel 

dicskedhetett,  virágzó  kereskedelmi  életét  tőzsdéje  fémjelezte.  Egyeteme, 

festőiskolája, nyomdái voltak már ebben a században.

A 16.  századra  Valencia  hirtelen  elveszítette  addigi  vezető  szerepét.  A nagy 

földrajzi  felfedezések  megváltoztatták  a  világ  és  a  Mediterráneum  kereskedelmi 

útvonalait  is.  Megindult  a  hanyatlás,  ugyanakkor  megfigyelhetőek  voltak  az 

elszegényedéssel járó következmények jelei.

Amikor  a  Valenciai  Királyság  elvesztette  függetlenségét  még  megtarthatta 

jogait.  V.  Károly  császár  központosító  törekvéseinek  azonban  mindenképpen 

áldozatul estek a helyi jogok és  az önkormányzati  rendszer.  Ez szította fel  azt az 

elégedetlenséget,  amelynek  következménye  képpen  a  valenciai  városi 



önkormányzatok  felkelése  megindult.  Az  első  Germanía–felkelések  V.  Károly 

uralkodása  alatt  robbantak  ki.  Károly  hadsereget  küldött  ellenük,  meg  akarta 

szüntetni a városi önkormányzatokat és alkirályt nevezett ki Valenciában.

A 17. század elejére a félszigeten végigsöprő általános pénzügyi és gazdasági 

válság Valenciát sem kímélte.  A moriszkók és a konverzó zsidók eltávolításával a 

gazdasági felemelkedés lehetőségének a maradék esélyét is elvesztették. Ugyanakkor 

az  Inkvizíció  sohasem  látott  befolyásra  tett  szert  a  királyságban  és  annak 

központjában is.

Megkezdődött  a  nagymértékű  elszegényedés,  ugyanakkor  a  főnemesség 

vagyona  gyarapodott.   Szélsőséges  vagyoni  ellentéteket  lehetett  tapasztalni.  A 

középnemesség egy része lassan lecsúszott, csaknem paraszti sorba került. A vidék 

lakossága elvándorolt, vagy a pestisjárványok, illetve a rossz időjárási viszonyokból 

adódó éhínségek áldozata lett. A földek elnéptelenedtek, a földművelés visszaesett. 

Az  elnéptelenedés  és  a  moriszkók  kiűzése  abban  a  tekintetben  is  visszaütött  a 

társadalomra, hogy nem volt, aki a föld bérleti díjait vagy a terményadókat fizethette 

volna.  A  vidéki  nemesség  pénzügyi  helyzetének  romlását  azzal  próbálta 

ellensúlyozni,  hogy  a  városokba  költözött,  mindenekelőtt  Valenciába  vagy 

Madridba. 

IV. Fülöp idején újabb Germanía lázadások törtek ki,  csakhogy ezekben már 

tevékenyen  részt  vett  a  katalán  parasztság  is.  Ugyancsak  a  korábbi  jogok 

visszaszerzésére törekedtek, a központosító próbálkozásokkal szemben.

II.  Károly  uralkodására  már  a  közbiztonság  sem  volt  a  régi.  Vidéken  és  a 

városban egyaránt fegyveres bandák tartották rettegésben az utazókat és  a városi 

lakosságot. Nem egyszer ezeket a banditákat a városban lakó nemes urak bújtatták 

vidéki birtokaikon és finanszírozták tevékenységüket. A bandák a különböző nemesi 

családok alkalmazásában belső harcokat is vívtak és az igazságszolgáltatás teljesen 

tehetetlen volt velük szemben.359

Valenciában,  ahogy  a  termelés  és  a  népesség,  úgy  a  kereskedelem  és  a 

kézműipar  is  visszaesett,  illetve  külföldiek  –  mindenek  előtt  franciák  –  kezére 

359  BARREDA 2002.



került.360 A tengeri útvonalak áthelyeződése a kikötőt, a kereskedelmet, így az egész 

várost megbénította.

Ugyanakkor próbálkozások történtek arra, hogy a gazdaságot, mindenekelőtt a 

mezőgazdaságot  helyreállítsák.  Az  elhagyott  földeket  igyekeztek  újratelepíteni 

(például  Mallorcáról  beköltözőkkel),  de  az  új  földbérleti  rendszer  is  csak  a 

földesuraknak  kedvezett.  A  társadalmi  feszültségek,  a  korrupció  és  a  törvény 

hatalmának hanyatlása káoszt  idézett  elő.  Az alkirályok kezét  pedig  még mindig 

kötötték a Valenciában érvényes helyi privilégiumok (furs).361

Mindebből azonban a következőkben ismertetendő kötet szerzői látszólag nem 

sokat érzékeltek. Általában úgy tűnik, mintha ezek a társadalom legmagasabb polcán 

lévő családokat a történelem viharosabb eseményei elkerülték volna. Folyamatosan 

sikerült  magukat távol tartani  a gazdasági és társadalmi válságoktól,  vagy kisebb 

veszteségekkel átvészelni azokat. Arra mindenesetre találtak módot, hogy ezekben a 

nehéz  években  is  fenntartsák  azokat  az  irodalmi  társaságokat,  tudományos 

műhelyeket, amelyek a társasági élet középpontjában voltak.

Az  alábbi,  Valenciában  készült  kötet  szolgáltatja  erre  a  legbeszédesebb 

bizonyítékot.

360  JUDERIAS 1912. 110-115.
361  KAMEN 1991. IX. fejezet



IV/2. „ACADEMIA POETICA 1686” – A DOKUMENTUM BEMUTATÁSA  

A  17.  század  utolsó  évtizedeiben  megnövekedett  érdeklődés,  amely  a  bécsi, 

budai  és  általában  a  magyarországi  török  háborúk  felé  irányult,  számos 

megnyilvánulása  közül  az  egyik  legérdekesebb,  hogy  Európa  szerte  irodalmi 

alkotások is születtek.  Hivatásos és botcsinálta költők írtak verseket,  drámákat az 

események  ürügyén.  Értelmiségi  körökben  divat  lett  a  hírek  alkalomszerű 

feldolgozására  irodalmi  versenyeket  rendezni,  amelyekből  aztán  kiadványokat 

szerkesztettek.

A kulturális elit és a tudós elit a Valenciai Királyság területén és Európában is 

egyre tevékenyebb részét képezte a közvélemény alakításának, illetve maga is a hírek 

„nagyfogyasztójává” vált. A késő középkori Európa közös kultúrája, vallása, nyelve 

ekkorra  eltűnőben  volt  már.  A  latint  csak  nagyon  kevesen  használták,  a 

kereszténység  felekezetekre  bomlott.  Egyre  nagyobb  szükség  volt  képzett 

diplomatákra, mérnökökre, jogtudó értelmiségiekre, képzett hivatalnokokra. Divattá 

vált a magasabb fokú képzést adó intézmények alapítása és a tudomány pártolása. A 

17. század végére a természettudósok, irodalmárok, nyelvészek a nyilvánosság külön 

publikumává  váltak,  ugyanakkor  kialakították  saját  szellemi  műhelyeiket,  az 

egyetemeket, a tudományos társaságokat, az irodalmi akadémiákat.362

A  leghíresebb  és  legkorábbi  (15.  századi)  próbálkozásokat  a  Mediciek 

udvarában  lehetett  megfigyelni.  Többek  között  az  elnevezés  is  innen  származott. 

Marsilio  Ficino (1433–1499)  nevezte  először ezt  a  fajta  összejövetelt  akadémiának, 

Platón emlékére.363

A barokk korban, de már a 16. századtól kezdve is364 Valenciában, az értelmiség 

köreiben – valószínűleg itáliai mintára – sokszor szerveztek olyan rendezvényeket, 

melyeket  Akadémiának  neveztek.  Ezeknek  a  száma  a  17.  század  második  felére 

megkétszereződött.  Az  irodalmi  akadémiának  nagyon  sok  formája  volt.  Rendes, 

vagyis  általában  heti  összejövetelek,  ahol  felolvasásokat  rendeztek  és  alkalmi, 

amelyeket  kivételes  alkalomból  hívtak  össze.  Ennek okán legtöbbször  valamilyen 

362 ETÉNYI 2002.
363 MAS 1991. 73.
364 Az első, dokumentált irodalmi akadémiát 1591–ben alapították „Academia de los Nocturnos” néven.



versenyt  is  hirdettek.  Ezekre  az  alkalmakra  a  szokásos  tagokon  kívül  mások  is 

hivatalosak  lehettek,  versenyezhettek.  Az  akadémiák  témájának  kiválasztásánál 

általában vigyáztak arra is, hogy oktató célzatú legyen.365 A pályaművek felolvasását 

általában  annak  a  házánál  tartották,  aki  a  felhívást  közzé  tette.  A  meghívottak 

természetesen máskor, más hasonló eseményen is részt vehettek, akár saját nevükön, 

akár álnév alatt.

A 17. század második felére az olyan típusú akadémiából – amelyet a katalán 

irodalomtörténész,  Pasqual  Mas  i  Uso  „fiktív  akadémiának”  nevez,  és  amelyek 

rendezvényeikkel  látványosan  szolgálták  a  nyilvánosságot  –  Valenciában 

meglehetősen  sokat  tartottak  számon.366 Például  Baltazar  Carlos  hetedik 

születésnapja (1669), Szent Péter mártír napja (1679), II.  Károly menyegzője (1680), 

Academia  de Alcázar  (1681),  Szent  József  és  az  Árvák  Nagyasszonyának ünnepe 

(1685) alkalmával is rendeztek ilyen felolvasásokat. Ezek közül néhánynak az anyaga 

nyomtatásban  is  napvilágot  látott.367 Spanyol  történészek  értékelése  szerint  ez  a 

Valenciai Királyságban a gazdasági és társadalmi hanyatlás végét jelentette. Ezek a 

rendezvények  a  század  végére  nagyjából  elvesztették  kezdeti  tudományos  vagy 

filológiai igényű tartalmukat és megindultak a teatralizálódás útján. Összekeveredett 

bennük a zene, a tánc és az irodalom, lassan a zarzuela műfajára emlékeztettek. A 

megújulás csak a 18. században következik be.

Valencia  város  irodalmi akadémiája  1686.  október  13–án rendezte  meg azon 

alkalmi összejövetelét, melyet Buda visszavívásának örömére tartott.

1911–ben  a  Székesfővárosi  Múzeum  (Budapesti  Történeti  Múzeum)  Toldy 

László budapesti főlevéltárostól egy idegen nyelvű, kéziratos könyvet szerzett meg, 

mely 1686–ban készült Valenciában és címében az állt, hogy Buda visszafoglalásáról 

szól.  (KAT.  20.)  A  főváros  Múzeumi  Tanácsa  hihetetlen  gyorsasággal  döntött 

Kuzsinszky Bálint igazgató kérését illetően. A kötetet 4000 Koronáért megvásárolta a 

múzeum gyűjteménye számára úgy, hogy az összeget a város saját, következő évi 

költségvetéséből  elvéve,  kereten  kívül  bocsátotta  rendelkezésre.368 Hogyan  került 

365 MAS 1991. 172–176.
366 MAS 1994. 47–48.
367 Mas 1991. 445–558. 
368 Budapest Székesfőváros Tanácsa 1911: 766552 eln. szám. (BTM Adattára 133/1911)



Magyarországra  ez  a  kötet?  Minden  igyekezet  ellenére  ezt  eddig  nem  sikerült 

kideríteni.  Ausztriai  Mária  Anna  királyné  talán  nem  is  tartotta  számon,  hiszen 

valószínűleg tudomása sem volt arról, hogy a kötetet neki ajánlották – számunkra 

viszont  becses  hungarika–dokumentum  külsőleg  szép  kiállítása  és  ritka  (nem 

lehetetlen,  hogy unikális369)  volta  miatt.  A kötetet  először Karl  K.  Lajos,370 francia 

nyelv és irodalom tanár írta le.371

A  2º  méretű,  fűzött  könyv  kötése  gondos  munka:  keménytáblás,  szövött, 

aranyszínű  selyem  borítással,  melyre  színes  papírkivágást  ragasztottak.  Ennek 

díszítése megismétli a címlap előtt álló, címerre emlékeztető ábrázolást, de mégsem 

azonos vele. A kötésre ragasztott applikáció nem korabeli, minden bizonnyal későbbi 

tulajdonosának  ügyes  kézimunkája.  A  tábla  belső  oldalára  fehér  selymet 

ragasztottak,  oromszegélye  piros  és  fehér  selyemszálból  készült,  metszése 

aranyozott. Első és hátsó kötéstáblája egyforma. Gerincére, mely eredetileg a kötés 

anyagával  megegyező  volt,  színes  virágokkal  telehintett,  festett  papírcsíkot 

ragasztottak.  107  –  valószínűleg  a  leltárba  vételkor372 –  ceruzával  megszámozott 

levelet tartalmaz, ebből 101 beírt, 6 beíratlan, melyek közül egyet még előkészítettek 

írásra:  a  szövegtükör  határait  tollal  halványan  meghúzták.  Anyaga  jó  minőségű, 

merített papír, kétféle vízjegy figyelhető meg: az egyik alig látható, a másik, három 

egymásra helyezett ovális alakzatból áll, mindegyikben más ábrával. Fent egy latin 

kereszt, a középsőben egy ligatúra (valószínüleg T R), alul egy fejjel lefelé álló, jobbra 

néző P betű van. Tetején zárt barokk korona kereszttel,  kétoldalt szárnyas griffek 

díszítik.

Az  oldalak  mindegyikét  széles,  kék,  piros,  sárga,  zöld  vízfestékkel  és 

valószínűleg aranyfüsttel  készült,  kézi  festésű,  növényi  ornamentikából  (palmetta, 

levél  és  bazsarózsa) álló,  azonos szélességű keret  díszíti,  melyen belül  található a 

szintén  kézzel  írott  szöveg.  A keretet  is  hármas aranyszínű vonal  fogja  közre.  A 

címlap előtt  álló  levél  előoldalán aranyozott,  körben kalászszerű kerettel  díszített, 

369 A barokk kori, valenciai akadémiák között doktori dolgozatában Pasqual Mas i Uso nem említi sem 
a rendezvényt, sem a kötetet. (MAS 1991. 339–641.)

370 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat. Összeáll. Gulyás Pál. 16. kötet. Bp., 1995. 
266–267. kol.

371 KARL 1937. és KARL 1938.
372 BTM Kiscelli Múzeuma Ltsz. 5027.



szintén piros, kék, sárga és arany színekkel festett címerszerű ábrázolást láthatunk: 

kétfejű, kiterjesztett szárnyú sas, karmaiban szalaggal, melynek felirata „Academia 

de Valencia”. A madár feje felett, pántokkal lezárt lombos korona van, melybe négy 

zászlót tűztek, 2 piros és 2 fehér–piros–kék–sárga csíkosat. Fent középen egy puttófej 

és csokorra kötött szalag, lent két egymás felé hajló, színes palmettamotívum zárja. 

Hátoldala üres.

A  címlap  verzón  kék  palmetta–motívum  látható.  Az  írás  jól  olvasható, 

szabályos, szemmel láthatóan egy kéz munkája. A festés ugyancsak egyenletes, erről 

is  feltételezhető,  hogy  ugyanazon  mester,  megszakítások  nélkül  készítette.  A 

szövegek iniciálékkal kezdődnek, az ajánlás után, a 4. levél ismét díszesen festett. 

Egy virágcsokrot láthatunk, mely aranyszalaggal  átkötött  elnyílt  vörös tulipánból, 

szegfűből, vadrózsából és kék nefelejcsből áll. A továbbiakban az egyes „fejezetek” 

kezdetét  díszes  cartouche–ba  foglalt  címeik  jelzik.  A  92.  levélen  barokk 

kantharoszban színes virágcsokor (tulipán és rózsa) zárja a kötet első részét. A 92/B 

oldalon  kettős,  csavarodó  inda,  a  szokott  keretben.  Ezután  azok  a  költemények 

következnek, amelyek elkészültek ugyan, de azon a jeles estén felolvasásukra már 

nem volt  mód. Utólagos beírás,  illetve tulajdonosi jelzés csak a múzeumi leltárba 

vételkor ráírt levélszámozás és a múzeumi tulajdonbélyegző. Eredeti tulajdonosáról 

így semmilyen adatot nem lehetett felderíteni.A könyv 25 különböző írást tartalmaz, 

ha Josef Coloma ügyész „Vexamen”–jét nem számítjuk a pályaművek közé.

Címlapján  jól  olvashatóan  –  „…La  Academia  literaria  de  Valencia/con/Los 

assumptos  del  sitio  y  toma  de  Buda…” – Buda ostromának és  elfoglalásásnak okán 

ünnepélyes  külsőségek  között  szervezték  meg  a  találkozót.  A  tagokat,  illetve  a 

résztvevőket az akadémia elnöke saját házában látta vendégül – „…Celebrada/En casa 

de Don Vicente Falcon…”. Az eseményen a királyság titkára elnökölt, még két másik 

városi  előkelőség  a  bíráló  bizottságot  alkotta.  A  kötetet  Ausztriai  Mária  Anna 

(Mariana  de  Austria)  anyakirálynőnek,  az  ekkor  huszonegy éves  II.  Károly  (1665–

1700) édesanyjának, IV. Fülöp király özvegyének ajánlották.373

A résztvevők – a mi dokumentumunk szerzői – kivétel nélkül mind Valencia 

városának  ismert,  és  elismert  személyiségei,  vezető  egyéniségek,  az  udvar  hű 

373  HANNY 2002. 125-127.



alattvalói. Némelyikük már 1679 óta az irodalmi Akadémia megbecsült tagja. Ezen 

az  ülésen  tizenheten  vettek  részt,  némelyek  több  költeménnyel  is  előálltak.  Van 

akiről némi személyes adat is rendelkezésünkre áll, van közöttük olyan értelmiségi, 

egyházi  személy  vagy  nemesember,  akiről  –  jelen  körülmények  között  –  szinte 

semmit sem lehetett megtudni.

Don  Vicente  Falcon  de  Belaochaga  y  Blanes,  az  Akadémia  elnöke,  a  Montesa 

Miasszonyunk374 és  az  Alfama  Szent  György  Rend375 lovagja.  Családja  apai  ágán 

(Falcó,  Falcon)  tősgyökeres valenciai. Házasság révén a család rokonságba került a 

vizcayai, azaz baszk eredetű Belaochagakkál, akik még I. Jakabbal érkeztek Valenciába. 

Anyai ágon a katalán Blanes család tagja is volt, akik szintén igen régről számították a 

családfát. Egészen Nagy Károlyig vezették vissza őseiket, de még savoyai elődökkel 

is dicsekedhettek. Közöttük történetíró és matematikus egyaránt megtalálható volt. 

Őt magát hadmérnökként tartották számon.376 Először 1681–ben tűnt fel az „Academia  

del  Alcázar” szerzői  között,  majd 1685–ben a Peñalba grófnő tiszteletére rendezett 

irodalmi esten is szerepelt. Ugyanebben az évben nevezték ki az irodalmi Akadémia 

elnökének.377 

Don Josef Ortí y Moles, 1650–ben született Valenciában. Marco Antonio Ortí – IV. 

Fülöp idején jól ismert irodalmár, a lovagi rend egyik oszlopos tagjának – és María 

Moles – IV. Fülöp udvari orvosának, Vicente Moles lányának – gyermeke. Őt is az 

„Academia  de Alcazar” tagjai  között  látjuk először.  Csakúgy,  mint  édesapja,  ő  is 

Valencia  Királyságának  jegyzője.  Nagyon  sokoldalú  és  termékeny  író  volt. 

Foglalkozott politológiával, matematikával, és komédiákat is írt. V. Fülöp alatt is jól 

megtalálta  számítását.  Ámbátor  életét  agglegényként  élte  le,  mégis  hagyott  maga 

után egy fiúgyermeket. 1728–ban, szülővárosában húnyt el.378

374 A  Templomos  rend  feloszlatása  után  (1312)  az  Ibériai–félszigeten,  pontosabban  az  Aragón 
Királyság területén, Valenciában 1317–től megalakult a Montesa Miasszonyunk Lovagrend, mely a 
Templomosok javait örökölte, szemben az európai gyakorlattal, melyben főként a johanniták kapták 
meg hagyatékukat. NICOLSON, Helen: The Knights Templar a new History. Phoenix Mill, 2001.

375 A rendet II. Péter király alapította 1201–ben, elsősorban az arabok elleni harcra. IV. (Szertartásos) 
Péter  XI.  Gergely  pápa  engedélyével  újjászervezte,  I.  (Emberséges)  Márton  XIII.  Benedek  pápa 
beleegyezésével összevonta a Montesa renddel. Ennek eredményeképpen nagyon erős és gazdag 
lovagrend jött létre.

376 MAS 1991. 559.; A kötet végén található versének címében Orti is megemlíti.
377 MAS 1991. 507, 546.
378 DICCIONARIO tom. 15. 384.



Don Marco Antonio Ortí y Moles. Josef bátyja, ugyancsak irodalmár. Az 1680–as 

évek  utolsó  évtizedeiben  sokszor  szerepelt  a  valenciai  irodalmi  Akadémia 

előadásain. Karl. K. Lajos cikkeiben összetévesztette apjával.379

Don Vicente del Olmo kegyelmes úr, 1611–ben született Valenciában. A Valenciai 

Királyságban a Szent Inkvizició Bíróságának titoknoka volt. Sokféle tudományos mű 

szerzőjeként tartották számon. Természettudós, irodalmár, teológus és filozófus volt 

egyszemélyben.380

Don Vicente Carroz, Valencia lovasságának kapitánya (Capitán de Cavallos en la  

Costa  del  Reyno  de  Valencia).  Beosztásából  adódóan  a  valenciai  partokat  kellett 

védenie,  amely feladat  ekkor már csaknem anakronisztikusnak tűnhetett,  de még 

néhány  évvel  korábban,  amikor  moszlim  kalózok  fosztogatták  a  spanyol 

Mediterráneum  kikötővárosait,  igencsak  fontos  volt.  A  kötetben  megénekelt 

valenciai önkéntes unokatestvére.

Don  Josef  Coloma  y  Borja,  Juan  Andres  Coloma  fia,  Noguera  bárója.  Volt 

szerzetes,  unokatestvére képviseletében egy ideig az udvarnál szogált Madridban, 

majd  1693–ban  Valencia  Királyság  Bíróságának  lett  a  tagja.  1702–ben  Aragónia 

Tanácsának  kormányzója.  A Spanyol  örökösödési  háború  idején  a  Habsburg  ház 

mellé állt. A vereség után III. (VI.) Károllyal Bécsbe ment, ott is hunyt el 1721–ben. 

Az  irodalmi  Akadémián  az  ügyészi  tisztet  töltötte  be,  az  ő  kötelessége  volt  a 

pályamunkákat kritizálni.

Don Francisco  Figuerola,  1681  óta  az  Akadémia  titkára,  aki  a  Peñalba  grófnő 

tiszteletére  rendezett  ünnepségen  szintén  részt  vett.  Családi  vonatkozásai  idáig 

felderíthetetlenek.

A felolvasók között  voltak még  Don Luís  Juan de  Torres  y  Centellas,  Peñalva 

grófja, a királyi rezidencia elöljárója;  Don Andres Monserrat Crespí de Valldaura  gróf; 

Real  y  Villamonte,  nemesember,  kamarás;  Alcudia  y  Gestalgar  gróf  (valószínűleg 

Baltasar de Híjar y Mompalau); Don Vicente Milán y Aragon, johannita lovag; doktor 

379 A „Szenthegyi Parnassus”–ban az idősebb Marco Antonioról (az apáról) emlékezik meg José Antonio 
González de Salas, Karl K. Lajos tévesen azonosítja a személyt. (KARL 1937. 730.)

380 Karl K. Lajos szerint  “kezén hivatásánál  fogva megfordult nem egy autodafé,  de kedélyét nem rontotta  
meg.”  (KARL 1937.  730.)  Latin  nyelven  is  írt  (Lithologia,  1653.),  ismerte  és  geográfiai  munkáihoz 
felhasználta Ptolemaios, Ortelius és Mercator műveit. Legfontosabb munkája a „Nueva descripcion  
del Orbe de la Tierra” (1681). 



Don Francisco Guardía;381 Don Pedro Mayor y de Salcedo,  a valenciai egyetem rendes 

professzora;  Don Francisci Mingor; doktor Don Manuel Vidal y Salvador, valószínűleg 

ferencrendi szerzetes;382 doktor Don Luis Salvador, akinek katedrája volt a valenciai 

egyetemen.

A kötet irodalmi értéke – bár tudtommal irodalomtörténész még nem vizsgálta 

– valószínűleg igen csekély. A benne található alkotások semmiképpen sem lépik túl 

a kor bevett költészeti formavilágát, inkább a formai tökéletességre, a kulticizmusra 

törekvő versek és okoskodó filológiai fejtegetések.  Legtöbb esetben csak a címben 

található utalással kapcsolódnak az eseményhez.

Számunkra  –  ami  Buda visszafoglalásást  illeti  –  a  kötetben  található  művek 

közül  egészében  csak  néhány,  illetve  az  esetenként  megjelenő,  a  korabeli 

szimbólumrendszerrel  és  szóhasználattal  kapcsolatos szövegkörnyezet  értékelhető, 

amelynek segítségével  képet  alkothatunk a szerzők tájékozottságáról.  Ugyanakkor 

figyelembe kell vennünk azt a nem túl nagy számú részletet is, amelyben a császárt, 

a királyt, az anyakirálynét, a pápát és a lotharingiai herceget említik.

Az  Akadémia  keretében  elkészült,  valamiképpen  Budával  kapcsolatos 

alkotások  egy  része  valós  híradásokon  alapult.  Amint  ez  az  elnök  bevezetőjéből 

kiderül  a  pályaművek  olyan  „aviso”–k  alapján  készültek,  amelyek  rendszeresen 

érkeztek Valencia városába és beszámoltak a császári csapatok győzelmeiről, illetve 

Buda várának elfoglalásásról. Ebben nincs semmi meglepő. A részben újságokból, a 

megjelent  egyéb  kiadványokból,  részben  az  udvarból  szerzett  információk 

segítségével  ezek  az emberek  nagyon jól  tájékozottak lehettek.  Ezért  inkább az a 

meghökkentő, hogy konkrét események, nevek mennyire hiányoznak a versekből. A 

szerzők  nagy  részének  látóköre  nem  terjedt  a  madridi  udvaron  túlra.  Minden 

bizonnyal számukra a valóság csupán alkalom volt a szellem és a verselési  tudás 

megcsillogtatására.  Inkább  egyéni,  rangjuk  és  hivataluk  szerinti  felfogásuk 

tükörképeit  észlelhetjük műveiken keresztül.  Nézzük meg,  mit  tudunk kiszűrni  a 

381 Félő, hogy Karl K. Lajos megint tévedett, amikor Francisco Guardía y Belvis–szel azonosította a 
szerzőt,  aki  az  „El  Parnasso  español”–ban  szerepel.  Nincs  semmi  bizonyíték  a  személyek 
azonosságára, és a szöveg sem utal erre. Gonzalez 1648–ban jelentette meg a Parnasso–t. Ha akkor 
már érdemes költő volt az illető, aligha érhette meg 1686–ot.

382 Több más műve is ismert: El fuego de las riquezas y destruizion de Sagunto, La colonia de Diana, El sol  
robado de un ciego y el panal en el león.



felsorolt költeményekből arról, mennyi ismerettel rendelkeztek rólunk és Budáról a 

Pireneusi–félszigeten!

A ténylegesen  a  magyarországi  hadi  eseményekhez  kapcsolódó  írások  sorát 

Andres Monserrat Crespí y Valldaura és Alcudia gróf oktávája, Francisco Guardía 

decimája, Pedro Mayor románca, és Manuel Vidal szonettje alkotja.383 A témánkhoz 

még közel állnak azok a versek, amelyek XI. Ince pápa,384 Lipót és a jezsuiták harcok 

körüli  ténykedéséről  szólnak.385 Bár  konkrétumokat  vagy  hír  értékű  részleteket 

ezekben sem találunk. A többi pályamunka is leginkább csak címében kapcsolódik a 

történeti eseményhez.386

Minden szerző sokat és szívesen hivatkozik a kor kedvelt és utánzott költőjének 

–  Luis  de  Góngora  y  Argote  –  műveire,  valamint  számtalan  klasszikus  szerzőre 

(Homerosz, Szókratesz,  Platon) és  mitológiai párhuzamra (Polyphemosz, Apollón, 

Múzsák,  Orfeusz).  Ugyanakkor  a  történetekben  felbukkanó  apró  adalékok 

bizonyítják számunkra, hogy ezek az urak általánosságban jól tájékozottak voltak, 

mind a napi hírekről, mind a törökről, és az ellene folytatott harcokról. Egy rövid 

négysoros – amelyben a két város egymástól való távolságát hasonlítja össze a szerző 

– próbálja érzékeltetni  a valenciaiak számára Buda szimbólumszerű fontosságát.387 

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. 

Pedro  Mayor  y  Salcedo doktor  művében  azt  magyarázta  meg,  miért  kellett 

először  Esztergomot  elfoglalni,  majd  Budát  és  ekkor  Magyarország  térképére 

hivatkozik: annak alapján ez volt a racionális döntés. Tisztában volt azzal is, hogy 
383; „Al Zelo singular, con que han asistido los Padres Jesuitas en la guerra de Buda” (29/b. lev.); „Pruevase qual  

fue mas glorioso triumfo el socorro de Viena o la conquista de Buda” (40/b. lev.); „A La Toma de Buda” (45/
b. lev.); „Discurrese siendo Estrigonia la Metropolí de Ungría y Buda su Corte : porque se han ganado estas  
plaças y no Alba Real, que es entierro sus Reyes” (46/a. lev.); „Pintase lo que pasaria en la recuperacion de  
Buda” (99/a. lev.)

384 „A la Creacion De Cardenales que hizo la Santidad de Inocencio undecimo…”( lev.); „Al Zelo comque la  
Santidad de Inocencio Undecimo…” (56/a. lev.)

385 „Al Zuelo singular con que han asistido los Padres Jesuitas en la guerra de Buda” (29/a. lev.)
386 „Al Haver sido la vitoria y conquista de Buda…” (22/b. lev.); „Discurrese quienes fueron los que el Baxa de  

Buda tratando de capitular…” (24/b. lev.); „Responde un Galan…” (31/a. lev.); „A la priessa conque fue el  
Rey Nuestro Señor…” (53/a. lev.)

387 A  távolság  Valencia  és  Buda  között  most  (1686–ban)  pontosan  egyforma.  Korábban  nyilván 
„messzebb” volt Buda, amíg nem bírt a valenciaiak számára is fontossággal.



Székesfehérvár  a  magyar  királyok  temetkezési  helye,  de  a  hadi  vállalkozás 

szempontjából lényegtelen volt.

Alcudia y Gestalgar gróf arra kérdésre keres választ, melyik volt dicsőbb, Bécs 

felmentése  vagy  Buda  elfoglalása.388 Végül  nem  dönti  el  a  kérdést,  inkább  egy 

folyamat  fontos  állomásának  ábrázolja  mindkettőt:  az  istenkáromló,  kíméletlen 

zsarnok népet a bátorság ereje Bécsnél feltartóztatta, Budánál pedig legyőzte.

„Y La que sin piedad tirana gente

Nuestro hombre Dios blasfema y bomina

Ven en Viena el curso detenido

Y en Buda a esfuercos del valor vendido.”

A Buda körül zajlott  eseményeket  Vicente Carroz egy komikus (persze légből 

kapott) részlettel gazdagította, mellyel a törököket kívánta nevetségessé tenni.389 A 

Buda megsegítésére érkező nagyvezír dühében megtépdesi a szeraszkir szakállát. Az 

ellenség nevetségessé tétele sem egyedülálló a török háborúkkal kapcsolatos források 

között,  csak  éppen  inkább  ábrázolásokban  és  gúnyiratban,  mint  versben. 

Ugyanakkor  Carroz  utal  egy  közkeletű  párhuzamra,  amellyel  sokszor  és  sok 

röpiratban  találkozunk  –  Buda  elfoglalását  egyenértékűnek  tartják  a  lepantói 

győzelemmel  –  csak  kissé  egyéni  látásmódját  választja  a  kifejezésének,  amikor  a 

szakállakat állítja párhuzamba.

„Papel de barbas az siempre

En Las morismas batallas

En Lepanto Barbarroja,

Y aora en Buda, La que fue mesada.”

A győzelmet  minden esetben  Lipót  császárnak –  akit  a  „mi  császárunknak” 

(nuestro Cesar) neveznek – és hadseregének tulajdonították.  Marco Antonio Orti úgy 

hangsúlyozta  a  győzelem  fontosságát,  hogy  más,  hasonlóan  sorsfordító 

eseményekkel állította párhuzamba, mondván: ugyanezen a napon – szeptember 2. – 

született meg a Római Császárság és győzte le Augustus Marcus Aureliust.390 Lipót 

388 „Pruevase Qual fue mas glorioso triumfo el socorro de Viena a la conquista de Buda” (40/b. lev.)
389 „Al  injurioso  mesamiento  de  barbas  que  hizo  el  gran  Vizir  al  Serasquir”  (27/a.  lev.)  A  történetet 

valószínűleg Fabro Bremundantól vette (KAT. 9. 3. kötet)
390 „Al Haver sido la vitoría y conquista de Buda” (23/b. lev.)



versekben előforduló általános jelzője a győzedelmes (invicto, Cesar siempre victorioso), 

dicsőséges (glorioso). A császárságot magát a sas (Aguila, Ave de Austria), a császárt 

pedig legtöbbször az oroszlán szimbolizálja a szövegekben. Valldaura költeményének 

bevezető  sorai  tökéletesen  visszhangozzák  az  uralkodóról  a  hivatalos 

propagandában terjesztett képet: a védtelen népek bajnoka, kardjának mítikus ereje 

van,  ő  maga  rettenthetetlenségéről,  feddhetetlenségéről  híres.  Illatos  virág 

(Christianissima flor, fragante y bella), s a szent hit (Fe = Sol) fénye lakik a szívében.

„Religion heredada Le construye

Trono en su Coraçon, en que se asiente

Divina Luz que Sol le constituye,

Mas ya como Léon desde su cuna

Es destrimento infausto de la Luna.”

XI. Ince pápa általában olyan pásztorként szerepel,  aki szembeszállt  a barbár 

veszéllyel.  Nagy tisztelettel  említik meg róla,  hogy milyen bőkezűen használta fel 

saját kincseit a „mórok” ellen. Francisco Mingor egy szonettben emlékezett meg arról, 

hogy a visszavívás napján a pápa új főpapokat nevezett ki.391

Az anyakirálynéról és Károlyról sem felejtkeznek meg a versengő nemesurak. 

Jókívánságokkal halmozzák el Marianát a visszafoglalás alkalmából. Ez – mondja az 

egyik szerző, Francisco Guardía – olyan győzelem, melyet az Egyház, a Birodalom és 

Spanyolország együtt szereztek, úgy, hogy Mariana folyamatos imája,  könyörgése 

kísérte  az  eseményeket.  A  keresztény  seregek  súlyos  véráldozatok  árán  szerzett 

győzelme – mire ezeket a verseket megfogalmazzák – már az Ég akaratából eleve 

elrendeltetett csodává magasztosul.392 Ezt a vélekedést megerősítette Luis Salvador is, 

aki  pályaművében393 már  egy  régebbi  asztrológiai  jóslatra  hivatkozva  állította,  a 

csillagok állásából már korábban tudni lehetett,  hogy szeptember 2–a lesz a nagy 

nap.

„Vencio el Alemán valiente

391 „A la creacion De Cardenales que hizó la Santidad de Inocencio Undecimo el mismo dia en que se ganó Buda” 
(48/a. lev.)

392 „Dando la norabuena a la Reyna Madre Nuestra Señora de los felizes sucesos en la campaña y toma de Buda” 
(44/a. lev.)

393 „A las clausulas con que el Piscatore predixo la toma de Buda en el pronostico de este año el día dos de  
Setiembre” (93/b. lev.)



La tirana opresion del otomano,

Y vence tan misterioso

Que aun antes de vencer Lo dixo el Astro…

…El día dos de Setiembre

Felize nos previenes el asalto.

O Piscatore prodigios

Son los que mira el mundo en tu astrolabio.”

Figuerola tudni  vélte,  hogy a győzelem híre  annyira  elragadta  Károlyt,  hogy 

megszegte  még  a  szigorú  spanyol  udvari  etikettet  is.  Mariana  éppen  IV.  Fülöp 

halálának huszonegyedik évfordulójáról emlékezve magányban imádkozott. Ebben 

zavarta meg fia, hogy közölhesse vele az örömhírt. 394

Egy költeményben Marco Antonio Ortí a császár csapatait vezető tábornokokról 

is említést tett. Tisztelet övezze őket, mondja a szerző – ugyanakkor egyetlen nevet 

sem említ meg, még a fővezérekét sem.395

Jellegzetes, a korszakban általánosan ismert szimbólumokat használ az „A La 

Toma de Buda” szerzője: a félhold gyorsan lehanyatlik, a keresztények tüzes napja van 

feljövőben. Egy másik műben  Vicente del Olmo  holdfogyatkozásról beszél.  Francisco 

Figuerola szószátyár,  földrajzi  fogalmakkal  tarkított,  félig  prózai,  félig  verses 

munkájában látjuk viszont az egyik legrégebbi (a 15. században már létező) kifejezést 

– „gran Turco” –, mely általában a törököt, később magát a szultánt jelentette. 

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). Ókori párhuzamot vonva Argoszhoz is hasonlítják, 

jelezve  ezzel,  hogy  a  Török  Birodalommal  szemben  sem  kisebb  hősökre  volt 

szükség , mint amilyenre a mitológiai óriás legyőzéséhez.396

Talán nem ezt várnánk, de tényszerűen a Valenciában történtekről tudunk meg 

a legtöbbet.

394 „A la priessa conque fue el Rey Nuestra Señora, a dar la noticia…” (53/a. lev.)
395 „A la Direccion y Valor de los Generales del Señor Emperador” (95/b. lev.)
396 Argosz a százszemű óriás, aki Héra parancsára Iót vigyázta. Csak Hermész volt képes vele elbánni.



Vicente Falcon tanulságos románca szerint a hálaadó és örömteli ünnepségeket 

egyes helyeken, téves híradások alapján még a valódi győzelem előtt megülték.397 

Juan  de  Torres  elmeséli,  hogy  a  városban  rendezett  biakaviadal  soron  következő 

napját – a győzelemről érkező hírt várván – elhalasztották, és csak szeptember 2–dika 

után rendezték meg,  mintegy örömünnepet.398 Francisco Figuerola csodálatos képet 

fest arról a pillanatról, amikor Valenciába megérkezett Buda visszafoglalásának híre. 

Szeptember  22–dike  volt,  éppen  vasárnap,  amely  a  keresztények  számára  már 

amúgy is ünnepnap. Amikor az órák elütötték a kilencet, városszerte ugyanabban a 

pillanatban  szólaltak  meg  a  tornyokban  a  harangok,  a  gyermekek  nyakában  a 

csengőcskék, a boltok ajtajában a kolompok, hogy hirdessék „Buda se ganó!” – Buda 

megvétetett!  Izgatottan fecsegő csoportokba tömörült  emberek révén röpült  a  hír. 

Mindenki  a  Császárt,  a  Bajort,  és  a  Lotharingiait  éltette  és  az  emberek  olyan 

boldogok  voltak,  mint  Feltámadáskor.  Körmenetek  járták  az  utcákat,  gazdag  és 

szegény egyaránt ünnepelt. Az érsek adományokat osztott és még a hirtelen támadt 

eső sem tudta elrontani a hangulatot.399 Real y Villamonte egy az alkirály engedélyével 

rendezett, nagyszabású álarcos felvonulásról számolt be, melyre rengetegen érkeztek 

ördögnek öltözve.400

A  harcok  rettenetét  próbálja  szavakba  önteni  Manuel  Vidal egy  –  a  korban 

szokatlan – szürrális versben.  A zaklatott,  egymásra halmozott szavakkal mintegy 

összefoglalja  azokat  a  híradásokat,  amelyekből  a  sok  emberáldozatot  követelő, 

sikertelen ostromokról tudósítottak:

„Clamores, sustos, ayos, confusiones

Inquietudes, desvelos, arrogancias,

Cuidados, desengaños,presumsiones,

Avances, centinelas, instrucciones,

Resistencias, opositos, instancias,

Clarines, caxas, truenos, disonancias,
397 „A la circunstancia de haverse adelantado tanto la noticia de la toma de Buda que en algunas partes se  

hizieron fiestas antes de llegar la nueva cierta” (36/b. lev.) Valóban, spanyol híradások is közöltek más 
dátumokat, amelyeket aztán később korrigálni kelett.

398 „Responde un Galan a una Dama…” (31/a. lev.)
399 „Descrivese la festiva confusion que huvo en Valencia el día que llegó la noticia de la toma de Buda” (49/a. 

lev.)
400 „Descrivense las mascaras que ha havido en Valencia, en celebracion de la conquista de Buda a peticion de  

una Dama” (38/a. lev.)



Asaltos, baterias, invasiones…”

A Spanyolországból jött önkéntesekről két alkotásból szerezhetünk tudomást. 

Érdekes költemény az, amelyben a harcokban részt vevő spanyol önkéntesek császári 

pártfogásáról  emlékezik  meg Francisco  Figuerola.  Hősies,  derék  és  mértéktartó,  az 

egész világ által csodált, jó házból való spanyolok indultak el Lipót seregébe, akiket 

Mariana de Austria, aki éppen úgy a spanyolok édesanyja, mint Lipót testvérnénje 

(La Augusta Maria Ana tan Madre de Españoles tan hermana de Gran Leopoldo), meleg 

ajánlással küldött hozzá. Egy mondatból megtudjuk, hogy Valencia bátor férfiakkal 

gazdagította a császári seregeket, de ennél többet nem. 401

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  szól.402 Llaneras  márkija,  Olocau grófja  nem más,  mint 

Don José Francisco Bernardo Miguel Timoteo Hipolito Imphoriano Vilaragut y Sans Lima i  

Abreu.  Kezdetben Katalóniában szolgált,  mint a vértesek kapitánya,  majd I.  Lipót 

szolgálatába  szegődött.  II.  Károly  seregében  ekkor  már  ezredesi  rangban  volt.403 

Amint  ezt  levéltári  források  és  egyéb  híradások  is  bizonyítják,  önkéntesnek 

jelentkezett és részt vett Buda 1686–dik évi ostromában.404 Nincs tudomásunk arról, 

hová, kinek a parancsnoksága alá osztották be,  és  a  híradásokban is  csak a többi 

spanyol önkéntessel együtt szólnak róla. Július 27–én egy roham során megsebesült. 

Minden bizonnyal megérkezésétől fogva végig részt vett a harci cselekményekben. 

Hősies viselkedéséről Lipót császár is tudomást szerzett és amellett, hogy ezredessé 

nevezte ki, levelet írt II. Károlynak, melyben meleg szavakkal ajánlotta a király és az 

anyakirályné kegyeibe a nemes ifjút, felemlegetve felmenőinek a császári ház iránt 

tanúsított hűségét.405 1688–ban már újra Spanyolországban találjuk, ahol részt vett a 

franciák  elleni  háborúban,  Orá  ostromában  és  1689–ben  Camprodón 

401 „A la proteccion y amparo que han hallado los Españoles en el Señor Emperador, por recomendacion de la  
Reyna Madre nuestra Señora.” (100/a. lev.)

402 „Al haver asistido voluntarui en la expugnacion de Buda el Marques de Llaneras Conde de Olocau” (93/a. 
lev.)

403 BARREDA 2003. 312.
404 BARREDA 2005. 201–202. Appendix documental IX és X.
405 BARREDA 2005. 155–156.; „Nuevo Romance…” (KAT. 36.; AppH 2269.); „Diario del Assedio…” (Kat. 28.; B 

0941 / 184.; AppH 2252.)



visszaszerzésében.  Több adat nem áll  rendelkezésünkre.  A források alapján annyi 

bizonyos, hogy 1690. február 20–án örökös hátrahagyása nélkül hunyt el.406

Buda  visszafoglalásának  eseménytörténetével  kapcsolatosan  jószerivel  egyik 

pályaműben  sem  találunk  olyan  lényeges  adatot,  ami  megváltoztathatná  eddigi 

tudásunkat.  Az  is  igaz  azonban,  hogy  ismereteink  a  Valenciában  lejátszódott 

események  néhány nagyon érdekes  részletével  gazdagodnak,  melyek  ismét  Buda 

visszafoglalásának jelentőségét bizonyítják. Ugyanakkor ez a kötet igazolja a hírek 

gyors  terjedését,  valamint  annak a  feszült  érdeklődésnek  is  bizonyítéka,  amellyel 

egész Európa, ezen belül a Spanyol Királyság is figyelte és amint látjuk – a maga 

módján – reagált is a magyar eseményekre.

Mindemellett a korabeli szerzők feltett kérdéseink sokasága közül legalább az 

egyikre – tudniillik, hogy mi hozta Magyarországra a világ másik végéről ezeket az 

embereket – választ tudtak adni:  a Hit győzelmében reménykedve,  Isten nevében 

jöttek harcolni Lipót zászlaja alá.

„…Si es pelear por Diós glorioso y justo,

en qualquiera ocasion que el Cielo os llama…”

406 HANNY 2007. 9–24.



V .  Ö S S Z E F O G L A L Á S

Amikor  mindazt,  amit  hosszú  idő  alatt  sikerült  felkutatni,  elolvasni, 

feldolgozni, elemezni, megfogalmazni, értékelni, s ami most írásban is itt áll előttünk, 

nem  könnyű  röviden  összefoglalni.  A  téma  ugyanis  nagyon  szerteágazó,  habár 

látszólag  egyszerű.  Ugyanannak  a  fának  az  ágai  azok  a  fejezetek,  amik  a  fenti 

munkában  megtalálhatóak,  ezért  nem  lehetett  megkerülni,  hogy  ezen  témák 

mindegyike elő ne kerüljön, habár egyenként is hatalmas kutatómunkát és számos 

feldolgozást kívánhatnának még.

A  magyar  történettudományban  Buda  visszafoglalása  hangsúlyos  témakör. 

Nem véletlen,  hiszen alapjaiban változtatta  meg –  úgy a  török hódoltság,  mint  a 

visszafoglalás – történelmünk menetét. Emiatt születtek meg azok a nagylélegzetű 

munkák, amelyekre nem hivatkozni, vagy amelyeket legalább – egy historiográfiai 

áttekintés keretében – röviden nem ismertetni hiba lett volna.

Spanyolország történelme nem nagyon ismert a magyar történeti köztudatban. 

Nagy fordulóiról tudunk, iskolában is tanítjuk, de lényegében csak akkor kerülünk 

vele  kapcsolatba,  ha  a  Német–Római  Császársággal  vagy  a  nagy  földrajzi 

felfedezésekkel,  esetleg  a  „tőkés  mintaállam”,  Hollandia  megszületésével 

foglalkozunk. Holott a Pireneusi–félsziget történelmének egyes állomásai – főként a 

középkorban,  de  a  16–17.  században  is  –  szorosan  kapcsolódnak  országunk 

történelmének egyes állomásaihoz. A középkorral vagy a reneszánsszal foglalkozó 

történészek  sokkal  kevésbé  bánnak  mostohán  saját  korszakukban  ezzel  a 

kapcsolattal.  A  kora  újkorral  összefüggésben  azonban  hajlamosak  vagyunk 

megfelejtkezni  róla.  Igaz,  hogy  ezekben  a  századokban  már  nem  annyira  direkt 

kapcsolatról van szó, mint korábban.

Az utolsó spanyol Habsburg, II. Károly uralkodásának időszaka még ennél is 

kevésbé feldolgozott. Nemcsak Magyarországon nem jelent meg erről szinte egyetlen 

sor sem. Az utóbbi évekig Spanyolországban sem fordítottak különösebb figyelmet 

rá. IV. Fülöp, a hanyatlás, a spanyol gazdasági, pénzügyi és társadalmi depresszió 

korának uralkodója után a történészek figyelme azonnal az örökösödési háborúra és 



az azt követő Bourbon királyságra összpontosult.  Magyarország történészei  pedig 

ekkor már a Rákóczi–féle harcokra figyeltek.

Holott annak megértése szempontjából, hogy a korábban a török elleni „szent 

háborúkban”  élen  járó  Spanyol  Királyság  miért  nem  vette  ki  részét  jobban  a  17. 

század visszafoglaló háborúiból Károly korának gazdasági és társadalmi helyzete, a 

trón  öröklésének  dinasztikus  problémái,  a  francia–spanyol  ellentét  rendkívül 

lényegesek. Azért kapott nagyobb teret a dolgozatban Károly és kora, hogy azoknak 

a társadalmi, kulturális és dinasztikus problémáknak vázolásával, amelyek az utolsó 

spanyol  Habsburg  uralkodását  aláásták,  keresztmetszetet  adjunk  arról  a 

Spanyolországról,  amely kortársa  –  és  önkéntesei,  valamint  a  spanyol  korona alá 

tartozó országok hivatásos katonái révén –, ha nem is hivatalosan, de résztvevője volt 

Buda felszabadításának.

Spanyolországban azonban, ahogy egész Európában, valószínűleg e részvétel 

nélkül is nagy lett volna az érdeklődés.  Az önkéntesek magatartását is elsősorban 

országuk  hagyományosan  katolikus  hite,  az  arab  hódítókkal  vívott  évszázados 

harcok emléke és a szintén tradíciókkal rendelkező lovagi eszmény határozta meg. 

Ezért indultak el viszonylag nagy számban Magyarországra, hidalgok, grandok és 

polgárok  egyaránt.  A  hírek  iránti  érdeklődés  mértéke  ezzel  a  hagyományhokhoz 

ragaszkodó gondolkodásmóddal is magyarázható.

A  rendelkezésünkre  álló  nyomtatványokban  általában  ugyanazok  a  nevek 

szerepelnek. Nagy részük főnemes, akik magukkal hozták kíséretük tagjait, esetleg 

rokonaikat.  Szerencsére  ma  már  a  hagyományos  enciklopédiákon,  családtörténeti 

műveken  kívül  a  világháló  nagy  mennyiségű  információs  anyaga  is 

rendelkezésünkre áll. Ezen kötetek és weboldalak segítségével a legtöbb önkéntest 

sikerült azonosítani. Az azonosítás során arra is fel kellett figyelni, hogy legtöbbjüket 

rokoni kapcsolatba lehet hozni egymással, illetve a leghíresebbet, Béjar hercegét még 

laza rokonság fűzte a királyi családhoz is.

Azok a polgáremberek, akik szintén eljöttek Buda alá harcolni kivétel nélkül a 

földközi–tengeri  partvidékről  érkeztek.  Jövetelük oka – a fent már elmondottakon 

kívül  –  az  a  tény  lehetett,  hogy  városuk  (pl.  Barcelona,  Valencia)  korábbi 

történelmében  számtalanszor  fordult  elő,  hogy  a  török  kalózok  megtámadták  és 



felforgatták.  Nem  lehetetlen,  hogy  néhányuknak  személyes  tapasztalat  is 

rendelkezésére állt a törökökkel szembeni harcról.

A hírlapok, röplapok, pamfletek, románcok vizsgálatával nagyon sok érdekes 

megállapításra  juthattunk.  Minőségük,  tartalmuk,  szóhasználatuk  segítségével 

azonosítani  lehetett  azt  az  olvasóközönséget,  amelyet  megcéloztak.  Mennyiségük, 

illetve az utánnyomások és a közel  azonos híreket  közlő kiadványok mennyisége 

alapján a közérdeklődés mértékéről vonhattunk le következtetéseket.

A  kiadványok  között  csoportokat  tudtunk  megkülönböztetni.  Röplapokat, 

amelyek  a  hírek  terjesztésére  törekedtek  és  azokat  a  verses  műveket,  amelyek  a 

győzelem alkalmából írott dicsőítő költeményeket tartalmaztak vagy ünnepségeket, 

álarcosbálokat írtak le.

Az 1686. évben kiadott hírlevelek és versek, amelyek hiteles híradások alapján 

íródtak sem tartalmaznak különösebben részletes vagy friss információkat. Nagyon 

sok az azonos híreket ismétlő kiadvány, illetve a részletesebb híradásokban is főleg a 

császári  sereg  elhelyezkedéséről,  a  cirkumvallációk  építéséről,  néhány  nagyobb 

hadmozdulatról, a két nagy általános ostromról és a török felmentő sereg érkezéséről 

szólnak. Érdekességként számon tartott hírként legtöbbször a Dunán elfogott török 

asszonyok és a nagy zsákmány története, a török felmentő sereg megfutamítása és 

szétverése,  valamint  a  július  13–i  ostrom eseményei  szerepelnek.  Az  utolsó  nagy 

általános roham és Buda visszafoglalása szintén bővebb teret kap, azonban az azt 

követő  napokról  legtöbb  forrásunk  vagy  nem  ír  vagy  csak  nagyon  szűkszavúan 

beszél róluk.

A  híradásokban  szereplő  személyek  a  hadtestek  vezérei  és  a  fővezérek,  az 

önkéntesek és a törökök közül a név szerint nem említett szeraszkir, a nagyvezír és 

Buda  parancsnoka,  Abdurrahman.  Abdi  pasát  –  annak  ellenére,  hogy  ellenség  – 

tiszteletreméltó  személyiségnek  állítják  be.  Ugyanakkor  Thököly  Imréről  és  XIV. 

Lajosról  legtöbbször  elmarasztaló  hangnemben  írnak.  Lotharingiai  Károlyt  és  I. 

Lipótot (egy alkalommal XI. Ince pápát és II. Károlyt is) magasztalják a hírlevelekben 

hősiességükért és a keresztény hithez való odaadó hűségükért.

A fentiek alapján most újra vissza kell térnünk arra a kérdésre, milyen volt a 

spanyolországi  közvélemény,  játszott–e  szerepet  a  hírpiac  alakításában,  illetve 



mennyiben volt inkább a hivatalos propagandának döntő szerepe a nyilvánosságban. 

Egyértelműen megállapítható, hogy Spanyolországban a török elleni küzdelemmel 

kapcsolatos fejleményekről a közvélemény érdeklődése semmiben sem maradt el a 

környező országok lakóinak érdeklődésétől. A nyilvánosság szerepe azonban ebben 

a témában sokkal kevésbé volt meghatározó, mint a helyi, az országot belsőleg érintő 

– és a török háborúkkal párhuzamosan zajló – belpőolitikai hírek esetében. Tudjuk, 

hogy  Madridban,  de  más  nagyvárosban  is  az  utcákat  a  belpolitikai  eseményeket 

közvetlenül befolyásoló, névtelenül írott gúnyversek árasztották el. Ezeknek céltáblái 

a kormány, a királyi család szigorú (és a köznép számára nevetséges) etikett szerint 

élő tagjai, a gyenge idegzetű Károly, és az egymást folyamatosan váltó kegyencek 

voltak.407 A törökkel kapcsolatos érdeklődés ilyen szinten már nem nyilvánult meg, 

az  inkább  a  kiadványok  mennyiségét  és  minőségét  határozta  meg,  semmint 

tartalmukat. A kiadókat leginkább a hírekhez való hozzájutás és a madridi kormány, 

illetve az Inkvizíció cenzurája korlátozta.

A  hírlevelek  stílusukat  tekintve  is  bizonyítják,  hogy  tulajdonképpen  kétféle 

ízlés kielégítésére törekedtek a kiadók. A közérthetőbb kiadványok mindenképpen a 

városi  polgári,  vagy  az  iparosréteget  célozták  meg,  akik  büszkék  voltak 

jólértesültségükre,  ezért  felkeresték  a  városban  mindig  központi  helyen  található 

teret  vagy  utcát,  ahol  hozzájuthattak  a  hírekhez.  A  falusi  lakosság  valószínűleg 

kevésbé  tartotta  elengedhetetlennek,  hogy naprakészen  ismerje  a  történéseket,  de 

ezeken a köztereken,  ahol a sajtótermékeket kifüggesztették és árusították is ők is 

könnyen  tájékozódhattak.  Minden  okunk  megvan  feltételezni  azt  is,  hogy  a 

metszetes hírlevelek ugyanúgy közkézen forogtak az Ibériai–félszigeten, mint bárhol 

másutt  Európában.  A korabeli  szimbólum–nyelvet  ugyanolyan jól  ismerték ott  is, 

mint a Pireneusokon túl, hiszen írott műveikben rendszeresen használják. Sajnos a 

magyarországi  anyagban  sem  és  a  szakirodalomban  sem  találjuk  nyomát. 

Esetlegesen ez lehetne a további kutatás egyik iránya.

Szintén nagyon érdekes adalékokat találhatunk ezek között a nyomtatványok 

között az amszterdami, spanyol eredetű nyomdák létrejöttére és még sok más egyedi 

407 Juderias és Poyato is előszeretettel idézi ezeket a gúnyverseket. Pl. Poyato 1998. 16., vagy 47., 99–
100. Juderias 1912. 236–237, 241., 263. stb.



érdekesség  is  felbukkanhat  bennük  (olyan,  mint  amilyen  például  a  budai  zsidó 

közösség 1686–os levele), amely további tanulmányozásra érdemes lehet.

A  nyilvánosság  másik  szintje,  a  főnemesi  családok  és  az  udvar  körül 

csoportosuló  elit.  Leginkább  nekik  szóltak  azok  a  tanító  jellegű  országismereti 

művek, illetve összefoglalások, melyekből az uralkodó, a császár és saját osztályuk 

kiválóságáról  szerezhettek tudomást.  A 17.  században,  a  különböző városokban – 

akár  rendszeresen,  akár  csak  egy–egy  esemény  köré  megszervezve  –  létrejött 

akadémiák  szintén  bizonyítják  ennek  a  sajátos  elit  közvéleménynek  a  létét.  A 

negyedik részben feltárt valenciai dokumentum – amely valamikor a jelen dolgozat 

kiindulópontját  képezte  –  egyes  részeit  olyan,  a  királyi  családhoz  lojális,  patinás 

családok  tagjai  írták,  akik  a  város  vezetésében  jelentős  szerepet  játszottak. 

Némelyikük saját korának tudományos vagy irodalmi életében hírnévre is szert tett. 

Munkáikban  azonban  nem  a  valós  események  történelemkönyvbe  illő  leírásait 

fedezhetjük  fel,  hanem  a  rendelkezésre  álló  hírek  alapján  dolgozó  műkedvelő 

irodalmárt.

A  kötetben  található  alkotások  a  magyarországi  harcok  vagy  a  budai 

események  tekintetében  legfeljebb  másodlagosnak  tekinhetőek.  Azt  mindenesetre 

bizonyítják,  hogy  Valenciába  is  eljutottak  a  magyarországi  hírek,  sőt  Buda 

visszafoglalása  olyan  sarkalatos  pont  volt  ott  is,  hogy  az  elit  társadalom  tagjai 

érdemesnek tartottak egy „fiktív” akadémiát szervezni miatta. Ennek ellenére a kötet 

és a benne foglalt művek sokkal inkább kultúrtörténeti, mint történeti értékűek.

A  hírek  áramlását  jelentősen  befolyásolta,  hogy  nagyon  kevés  csatorna  állt 

rendelkezésre ahhoz, hogy az újdonságok bekerülhessenek az országba. Elosztóhely 

azonban elég sok volt. Jelentős központ volt Madrid, Barcelona és Sevilla, de mégsem 

alakult ki olyan határozott hírgyűjtő–, és közvetítő központ, mint amilyen a német 

területeken.408 Spanyolországban ezt a legfőbb szerepet Madrid próbálta betölteni. 

Innen kerültek a közönség elé a hivatalosan elfogadott hírek és a propagandisztikus 

kiadványok,  amelyekben  igyekeztek  Lipót  és  csapatainak  győzelmét  a  spanyol 

Habsburgok  saját  győzelmeként  is  feltüntetni.  Ehhez  megfelelő  apparátus  is 

408 ETÉNYI 2003. 177–191.



rendelkezésükre  állt.409 A  verses  formában  megjelentetett  hírlevelek,  illetve 

dicshimnuszok nagy része is ezekből a műhelyekből került ki, dacára annak, hogy 

szerzőik ismeretlenek. Természetes is ez, hiszen ezek a verses művek valószínűleg 

közel álltak a hírolvasók lelkéhez és ezeken keresztül szintén a hivatalos propaganda 

szelleme érvényesülhetett.410

A magyarországi spanyol nyelvű híranyag – annak ellenére, hogy újdonsággal 

nem tudta gyarapítani Buda visszavívásáról szóló ismereteinket – mégis lényeges kis 

része annak a nagy kutatásnak, amely a közvélemény, az információáramlás, a napi 

sajtó története – általában a mai modern Európa szellemi arculatának egyik oldalát 

kialakító  hírközléssel  foglalkozik.  Ezekben  a  pamfletekben,  verses  és  prózai 

relációkban,  vagy  akár  a  kéziratos  „Academia–ban”  ugyanis  tetten  érhetjük  a 

spanyolországi újságírás előzményeit, kialakulását és Európa kulturális és szellemi 

globalizációjának első lépéseit, illetve újból és újból bizonyítva látjuk Buda 1686. évi 

visszafoglalásának jelentőségét.

409 Fabro  Bremundan  vagy  Sebastian  Armendariz,  madridi  királyi  kiadók  voltak  ilyenek,  de 
Barcelonában például Rafael Figueró is hasonló szerepet töltött be. 

410 A  spanyolországi  relációkkal  kapcsolatos  kutatás  a  románc  formában  íródott  híradásokat  is 
röplapnak tekinti: relación en verso – relación en prosa. (Pl. Jacobo SANZ HERMIDA: El Gran Turco se 
ha buelto Christiano. In: España y el Mundo Mediterraneo. Salamanca, 2008. p. 287–298.)



K A T A L Ó G U S

1683.

1. ALCAZAR Y ZUÑIGA, Juan Antonio

Panegyrico Historial  y Exhortacion Gratulatoria en la solemnissima Festividad 

que  consagró  … Sevilla  el  día  diez  de  Noviembre  deste  año  …  sobre  Viena 

restaurada. En Sevilla por Juan Vejareno, año 1683.

APPONYI IV. 2131.

OSZK

2. DE LA VEGA, Joseph

Los Tryumphos del Agvila y Eclypses de la Luna que en reverente Panegirico 

Consagra al invicto Rey de Polonia… D. Joseph de la Vega por la memorable 

Victoria. En Amsterdam, Año 1683.

APPONYI II. 1019.

OSZK

3. DIALOGO en el Reyno de las Tinieblas, entre el Profeta Mahoma y Monsiur Celvert 

primer ministro que fue de Francia. Sobre las operaciones de Europa. Traducido 

de frances en Castellano por un aficionado a la Naciun francesa. [S. l. et an., 1683.]

APPONYI II. 1034.

OSZK

4. NOTICIAS Veridicas  y  sucinto  Compedio  de  todos  los  felizes  Progressos  de  las 

Armas Imperiales y Polacas contra el Turco desde el día 3 de Octubre de 1683 

hasta 3 de Noviembre de dicho Año…Toma, quema y demolacion de la Plaza de 

Barkam,…Sitio  de  Estrigonia,  assistido  del…Duque  de  Lorena…Ultima 

derrota...al Rebel de Conde de Te Keli. Por Lucas Antonio de Bedmar y Baldívia. 

[S. l., S. t.]

APPONYI II. 1048.

OSZK



5.  RELACION verdadera  y  compendio  historial  en  que  se  comprehenden  todos  los 

successos de la guerra que los turcos han hecho conotra la Christianidad en este 

año  1683  desde  el  tiempo  que  salieron  de  Constantinopla,  hasta  que  fueron 

derrotadas  por  las  Armas  Imperiales  y  Polacas  sobre  Viena…Segunda 

Impression.  En Madrid en la Inprenta Real, 1683.

APPONYI II. 1059

OSZK

6. SALIDO en publico, a cavallo del Rey Nuestro Senor Don Carlos Segundo…a dar 

gracias al Real Convento de Nuestra Señora de Atocha el Lunes 8 de Noviembre 

de  1683…Entrada  en  publico  al  Retiro…Fiesta  de  Roma  y…Celebridad  de  la 

Corte Catolica. Por Lucas Antonio de Bedmar y Baldívia, 1683.

APPONYI II. 1067.

OSZK

7. [SANCHEZ DE VILLA MAYOR, Andreas]

Breve  Pean,  o  militare  Panegirico  de  las  Glorias  del  Senor  Emperador,  en  la 

memorable Victoria y Sitio de Viena desde Año 1683. Madrid, Lucas Antonio de 

Bedmar, 1683.

APPONYI II. 1012.

OSZK

8. TOMA y  Recuperacion  de  la  gran  Plaça  de  Estrigonia,  conseguida  el  día  27  de 

Octubre desde año de 1683 por las Armas Imperiales, que govierna el Serenissimo 

S. Duque de Lorena. [S. l., 1683 (?)]

APPONYI IV. 2127.

OSZK

1684.

9. BREMUNDAN, Fabro Francisco

Floro Historico de la Guerra Sagrada contra Turcos. (5 kötet)

1. köt.: … de la Guerra movida per el Sultan de los Turcos Mehmet IV contra el 

Augustissimo Leopoldo Primero … 1683. Traducido de italiano en Castellano y 



añadido de los sucessos posteriores a la liberacion de Viena…Madrid, Bernardo 

de Villa–Diego, 1684. A costa de Sebastian Armendariz.

2.  köt  .:   …que  contiene  los  sucessos  de  los  años  1684–1685.  (En  Madrid  en  la 

Imprenta  de  Antonio  Roman  Año  de  1686.  A  expensas  de  Sebastian  de 

Armendariz)

3. köt.: …que contiene los sucessos del año 1686. (1687.)

4. köt.: … que contiene los sucessos del año 1687. (1688.)

5. köt.: …que contiene los sucessos del año 1688. (1690.)

APPONYI II. 1093., BUDA ÉS PEST 105.

OSZK (1., 2. és 4. köt.), FSZEK (3. köt.)

10. COMPENDIO de la Vida de Emerico Tekeli, Cabeça de los Rebeldes y confederado 

con  los  Turcos  en  Ungría.  Escrito  primero  en  la  lengua  Aleman  y  despues 

traducido Italiano…en nuestra idioma Castellano por Pedro Goncales de Godoy, 

Oficial Mayor de la Secretaria de Lenguas. Madrid, Imprenta Real (Mateo Llanas), 

1684.

APPONYI II. 1142.

OSZK

11. DIARIO y  descripcion  veridica  de  lo  sucedido  en  el  tiempo  que  las  Armas 

Otomanas han tenido sitiada la Corte Cessarea de Viena. Escrita por uno de los 

principales Cabos del presidio Cessareo…Impresa en la Ciudad de Ratisbona, en 

Aleman y embiada á la Reyna Madre…y por orden de su Magestad traducida en 

Castelllano. Madrid, Antonio de Zafra, 1684.

APPONYI II. 1149.

OSZK

12. MANIFIESTO Sacrilego y blasfema Arrogancia con que Mahomet Quatro,  Tyrano 

Emperador de los Turcos publicó Guerra universal a sangre y fuego contra Toda 

la Christianidad…sobre la Imperial Ciudad de Viena. Madrid : Lucas Antonio de 

Bedmar y Baldivio, 1684.

APPONYI II. 1157.

OSZK



13. SANTO TOMÁS, Alonso

Carta pastoral del ilustrissimo…senor Don Fray Alonso de Santo Tomás, Obispo 

de  Málaga…,  en  ocasion  del  Triumfo  que  tuvieron  laas  Armas  Cesareas  y 

Catolicas, contra las Otomanas, el día 12. de Septiembre de 1683…Madrid, por 

Antonio de Zafra, 1684.

APPONYI II. 1116.

OSZK

14. TALLADA, Joseph de

Métrica  Panegirica  Description  a  las  católicas,  Magnanimas  y  festivas 

demostraciones,  que  … sita  en  … Sevilla  hizo  en  obsequio  de  gracias  por  la 

Victoria…contra  la  casa Ottomana…sobre Viena este  año 1683.  En Sevilla  por 

Juan Francisco de Blas, Impressor Mayor de dicha Ciudad. Año  de 1684.

APPONYI IV. 2285.

OSZK

15. VIDANIA, Vincencio

Triunfos christianas del Mahometismo vencido. En cinco Discursos academicos. 

Al … D. Diego Sarmiento de Valladares, obispo, Inquisidor general…publica los 

D. Diego Vincencio de Vidania, Cronista de los Reynos de Castilla y Léon y del 

Aragón. Madrid – Lucas Antonio de Bedmar y Baldívia, 1684.

APPONYI II. 1133.

OSZK

1685  .  

16. COPIA de Carta  del  Excellentiss.  Señor Marques  de Borgomaine Embajador  en 

Viena de S. M. Cattolica al Illustriss. Y Excell. Señor Marques del Carpio, Virrey y 

Capitan General del Reyno de Napoles &c. llegada el día de 13. Octubre del 1685. 

[S. l.]

APPONYI IV. 2209.

OSZK



17. COPIA de Carta del Eminentiss. Señor Cardinal Pio al Illustriss. Y Excell.  Señor 

Marques de Carpio, Virrey y Capitan General del Reyno de Napoles. Llegada el 

día 29. de Agusto del 1685.

APPONYI IV. 2211.

OSZK

18. COPIA de  Carta  del  Señor Marques  de  Villa–Garcia  Embajador  Cattolico  en la 

Republica Venecia al  Ill.  y Excell.  Señor Marques del  Carpio Virrey y Capitan 

General del Reyno de Napoles…Llegada el día 29. de Agusto del 1685.

APPONYI IV. 2210.

OSZK

19. NUEVAS venidas por el Correo de Flandes á 16. de Noviembre, en que se contiene 

el rendimiento de toda la Ungría Alta, menos al de la fuerte Placa de Agria a la 

obediencia de S. Magestad Cesarea. En Barcelona, en la Imprenta Mathevat, año 

1685.

APPONYI IV. 2227.

OSZK

1686.

20. ACADEMIA Poetica  que  dedica  ala  CatholicaMagestad  de  la  Reyna  Madre…La 

Academia  Literaria  de  Valencia  con  los  assumptos  del  sitio  y  toma  de  Buda 

celebrada…en 13. de Octubre 1686.

BTM

21. BANCES CANDAMO, Francisco Antonio

La  comedia  de  la  restauracion  de  Buda  fiesta  Real,  que  se  representó  a  …

Leopoldo Primero…de año 1686 en…El Buen Retiro. Madrid 1686. Con privilegio 

a expensas de Sebastian Armendariz.

BUDA ÉS PEST 557.

FSZEK



22. COPIA de Carta, escrita por el Serenissimo Duque de Lorena, …a la Magestad del 

rey nuestro senor Don Carlos Segundo, en la occasion de … muerto duque de 

Béjar …en la expugnacion de Buda. [S. l. et Typ., 1686]

BALLAGI , BUDA ÉS PEST 616.

Egyetemi Könyvtár

23. COPIA de la Carta, que el Serenissimo Señor Emperador Leopoldo escrivió a el 

marquis de Valero … con la ocasion de … muerto el Duque de Béjar Don Manuel 

su Hermano … sacrificado su vida en la expugnacion de Buda, en defensa de la 

religion catholica. [S. l. et Typ., 1686]

BALLAGI, BUDA ÉS PEST 617.

Egyetemi Könyvtár

24. COPIA de la Carta que escrive el Excelentissimo Senor Marques de Burgomaine, 

Embajador de Espana con el aviso de la Toma de Buda…á los 3. de Setiembre, al 

Excelentissimo Senor Conde de Fuensilada, Governador de Milan. En Barcel. En 

Casa de Rafael Figueró, Año 1686.

APPONYI IV. 2244.; BUDA É PEST 618.

OSZK

25. COPIA de la carta, que su Magestad Cesarea del Señor Emperador Leopoldo …

escrivió a la Magestad del Rey nuestro Señor Don Carlos Segundo, en la ocasion 

de aver muerto … el duque de Béjar Don Manuel. [S. l. et Typ. 1686]

BALLAGI, BUDA ÉS PEST 619.

Egyetemi Könyvtár

26. CURIOSO romance que trada de los sucedido en la plaza de Buda, desde que se 

puso el sitio, hasta que fue ganada. Declarase como el dia de la batalla se vió una 

Aguila Real…con las mascaras y lurimientos…en esta corte el año 1686. [S. l. et 

typ., 1686.]

BALLAGI; BUDA ÉS PEST 635.; HUBAY 917.

OSZK



27.  DESCRIPCION de las  Plazas  de ambos Ungrías  y la  Crocia,  conquistadas  por las 

Armas Cesareas desde el año 1683 hasta todo el de 86. Por Sebastian Armenderiz. 

En la Imprenta de Antonio Roman.

APPONYI IV. 2251.

OSZK

28. DIARIO del assedio y expugnacion de la ciudad de Buda…Dedicado al…Don Juan 

de  Silva…Con  licencia  en  Madrid  Por  Sebastian  Armendariz,  Librero  de 

Camara…En la Imprenta de Antonio Roman Año 1686

APPONYI IV. 2252.; BUDA ÉS PEST 652. ; MAJLÁTH 132.

FSZEK, OSZK

29. DIARIO de lo sucedido en el assedio, ataques, defensa y expugnacion de la ciudad 

de  Buda…Resume  de  diferentes  diarios  del  mayor  credito…por  Sebastian 

Armendariz…[S. l.], 1686.

APPONYI IV. 2252.; APPONYI V. 2719.; BUDA ÉS PEST 651.

OSZK

30. DIARIO puntual de quanto ha passado en el famoso sitio de Buda…el día 2. de 

setiembre del año presente 1686 a esfuercos del invistissimo Duque de Lorena. 

Con licencia en Madrid Por Melchor Alvarez (Original de Zaragoça)  año 1686. A 

costa de Juan de Catalayud Montenegro.

BUDA ÉS PEST 661.

FSZEK

31. 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 a 

esfuerzos del Invictissimo Duque de Lorena. Zaragoça 1686. Herederos de Diego 

Dormer.

APPONYI II. 1250.

OSZK

32. DISTINTA relacion de la toma de la Real Ciudad de Buda, con il riquissimo Pillage 

de los Imperiales y apariencia de atajar la Puente de Essex por poder deshazer el 



Exercito del Gran Visir. Venida una faluca de Genova a ciudad del Barcelona el 

día 27 de Setiembre de 1686. En Zaragoça, Año 1686.

APPONYI II. 1255.

OSZK

33. NOTICIAS generales de Europa, venidas a Barcelona por el Correo Francia á 16 de 

Noviembre de 1686. Y se da noticia de la Derrota y Toma que ha hecho el Señor 

Rey de Polonia. En Barcelona En Casa de Rafael Figueró á los Algodoneros, año 

1686.

APPONYI IV. 2267.

OSZK

34. NOTICIES venides  del  Campo  Imperial  a  esta  Ciudad  de  Barcelona  a  20  de 

Setiembre de 1686. [S. l. et Typ., 1686.]

Veduta: „Planta de la Fuerte Ciudad de Buda”

APPONYI IV. 2268.; BUDA ÉS PEST 868.

OSZK

35. NUEVO Romance del  Sitio  y Toma di  Buda por el  Exercito  Imperial  año 1686. 

Siendo General de las Armas el Senor Duque de Lorena. En Barcelona por Rafael 

Figuero, á los Algodoneros, Año 1686.

APPONYI IV. 2269. ; BUDA ÉS PEST 883.

OSZK

36. OTRO Romance al mismo assunto. En Barcelona por Rafael Figueró…Año 1686.

APPONYI IV. 2269.

OSZK

(egybekötve a 36. számú tétellel, de külön költemény)

36. RELACION Historica del  Año 1686…y cartas  do Viena de 23.  junio.  Madrid  por 

Sebastian Armendariz. En la Imprenta de Antonio Roman. 1686. 

APPONYI V. 2731.; BALLAGI; BUDA ÉS PEST 950–958.

OSZK



37. RELACION verdadera de las felices nuevas que ha traido el correo de Francia á 30 de 

noviembre  de  1686  de  la  toma  de  Segedín  y  Cinco  Iglesías  por  las  armas 

Imperiales. En Barcelona año 1686.

APPONYI 2277.

OSZK

38. RELACION verdadera de todo lo sucedido en el Sitio de Segedin y Cinco Iglesías…

En Barcelona por Rafael Figuero, á los Algodoneros, año 1686.

APPONYI IV. 2278.; BUDA ÉS PEST 945.

FSZEK, OSZK

39. RELACION verdadera en que se da aviso de la toma de la Gran ciudad de Buda. Del 

Campo Imperial delante de Buda. En Barcelona, Imprenta de Rafael Figueró á los 

Algodoneros, Año 1686.

HUBAY 957.; BUDA ÉS PEST 635.

OSZK

1687.

40. CARTA nueva de la Batalla que han tenido los Croatos con un Comboy de Turcos 

que embiavan a Cánisa; dandose noticia del gran numero de Prisioneros…venida 

a Barcelona por el Correo Francia á 31. de Enero desde presente año 1687.

APPONYI IV. 2291.

OSZK

41. CONFERENCIA Curiosa de la Assamblea Popular, que convocó en la Puerta del Sol 

Catalina de la  Parra;  explicada de una Carta que escrive a Emerico Tekeli;  su 

Correspondiente  y  contenida  en  la  conversacion  de  un  Foreastero,  con  un 

Cortesano. Impreso en Peralta. Por Pedro Ximenez. Año de 1687.

APPONYI IV. 2293.

OSZK



42. HISTORIA de las Revoluciones de Hungria traducida de frances en castellano por el 

Vizconde  de  Miralcazar  Don  Alvaro  Bernaldo  de  Quirós…Tomo  Porimero. 

Madrid, Bernardo de Villa–Diego…Año 1687.

APPONYI II. 1328.

OSZK

43. NOTICIAS cierta de Alemanya, venidas a Barcelona por el Correo de Milan á 19. de 

Setiembre  1687.  En  Barcelona  en  la  Imprenta  de  Cormellas,  administrada  por 

Iayme Cays.

APPONYI IV. 2297.

OSZK

44. OCTAVO Diario y relaciono historica del año de 1687. Sevilla por Thomas Lopez de 

Haro, 1687.ñ

BALLAGI, BUDA ÉS PEST 1192

Egyetemi Könyvtár

45. OLIVER Y FULLANA, Nicola

Recopilacion Historica de los Reyes, Guerras, Tumultos y Rebeliones de Ungría, 

desde  su poblacion por  los  Hunnos,  hasta  el  año presente  1687…Dedicada  al 

Ex.mo Senor Don Juan  Manuel Diego Lopez de Zuñiga y Guzman…Duque de 

Béjar. Para funebre Momento el Ex.mo Senor Don Manuel Diego Lopez de Zuniga 

y Guzman …Duque de Béjar su padre, muerto gloriosamente en memorable Sitio 

de  Buda.  Por  el  sargento  mayor  Don  Oliver,  Cosmographo  de  su  Magestad 

Catolica. En Colonia, 1687. Se hallan en Bruselas en Casa de Francisco Foppens.

APPONYI IV. 2299.; BUDA ÉS PEST 1193; MAJLÁTH 324.

FSZEK, OSZK

46. PIZARRO DE OLIVERAS, Antonio

Cesareo  Carro  Triumphal  en  que  gloriosamente  campean  por  el  Orbe  las 

invencibles  Armas del  Maximo Emperador Leopoldo Primero de este nombre, 

por…la  feliz  retsauracion…de  Buda…2  de  Sept.  De  1686.  Relacion  puntual  y 

verdadera. En Amsterdam En Casa de Yacomo de Cordova, Año 1687.

APPONYI IV. 2301.; BUDA ÉS PEST 1198.; MAJLÁTH 279.



FSZEK, OSZK

47. RELACION extraordinaria de los progressos de las Armas Christianas contra Turcos, 

en la Ungría y Grecia que suple á la de dos de Diziembre del presente año 1687…

Publicada  Martes  9  de  Diziembre.  Por  Sebastian  de  Armendariz.  Librero  de 

Camara de su Magestad y Curial de Roma. En la Imprenta de Antonio Roman.

APPONYI II. 1336.

OSZK

48. RELACION Historica – Primera Relacion Historica del  año 1687…Publicada 7 de 

enero…por Sebastian Armendariz. 

APPONYI V. 2739.; BUDA ÉS PEST 1223–1235.

OSZK

1688.

49. BIZOZERI, Sempiciano

Ungría restaurada compendiosa noticia de dos tiempos . del passado … Escrita en 

la  lengua  toscana  por  Simpliciano  Bizozeri  …  traducido  en  Español  por  un 

Curioso. En Barcelona, en la imprenta de Martin Gelabert, año 1687.

APPONYI II. 1342.; BALLAGI , BUDA ÉS PEST 1103., 1104; HANNY 8.

50. NOTICIAS de lo que ha passado en el Exercito Turco de Ungría, y en Constantinopla 

desde el combate Harsan, y Vitoria de los Imperiales,  asta 8 de Noviembre de 
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