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Bevezető

„Az oszmán-magyar kényszerű együttélés és hozadéka” című konferenciát1
elsősorban az interdiszciplinaritás jegyében, 2012. december 6–7-én a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, a K 82078 sz.
OTKA program keretében, a TÁMOP-4.2.2 támogatásával tartottuk meg. Elsődleges
célunk az volt, hogy a fölöttébb viharos XVI–XVII. századot, annak az oszmánmagyar kényszerű együttéléssel kapcsolatos aspektusait vitassuk meg a legújabb
kutatások tükrében: így az előadók között történészek, különösen turkológusok,
had- és társadalomtörténészek, művészettörténészek, régészek és irodalmárok
képviseltették magukat. Ezen széleskörű munka-konferencia anyagát, ahol egy-egy
előadás után jobbnál-jobb viták bontakoztak ki – néhány előadástól eltekintve –
kibővítve, megszerkesztve nyújtjuk most a Tisztelt Olvasó felé.
Az első nagy blokkba („A kényszerű együttélés….”) – amely magának a konferenciának a címét idézi – a nagy átfogó tanulmányokat tettük. Fodor Pál a lehető
legszélesebb ívben, bizonyos csomópontokat kiragadva, rajzolja meg a magyarság
háromezer éves történelmét a honfoglalástól napjainkig, a török örökség és a török
hagyaték szemszögéből. Fodor a mentális törést, a politikai tudat totális megtörését
emeli ki: a kortársak nem tudták megbocsátani, hogy elveszítették birodalmukat, az
erős közép-európai Magyar Királyságot. Ettől kezdve és ebből eredendően: bűntudat, egyedülvalóság érzése és belső törésvonalak keletkeztek. Papp Sándor A kényszerű együttélés jogait tartalmazó oszmán szerződéslevelek és kinevező iratok c. írásában a muszlim uralom alatt élő keresztények jogi helyzetének gyökereit boncolgatja, élesen megkülönböztetvén a kétféle oszmán iratot, szerződéslevelet, az
’ahdnâmét és kinevező iratot, a berâtot. Az oszmán kancellária maga is megkülönböztette a két okmánytípust, annak ellenére, hogy maradtak fenn olyan szövegrészek is, ahol – nem figyelve a diplomatikai tényekre – szinonimaként fordulnak elő.
Sz. Simon Éva a Kényszerű együttélés a múltban – kényszerű forráshasználat a jelenben c. dolgozatában az oszmán és magyar defterek, illetőleg összeírások összevetésének problematikáját és eredményességét mutatja be konkrét esetekben: a Zala
és Vas megyei dikális összeírásokat és a szigetvári szandzsák 1579. évi deftereit
elemzi. Az egymással összevethető oszmán és keresztény adójegyzékek több, eddig
bizonytalanul megválaszolható kérdéskör esetében is finomítani tudták az összeírások értelmezhetőségét.
„Az oszmánokhoz való viszony” témakörében Bessenyei József enyingi Török Bálint török kapcsolatait elemzi: Török, többszöri pártváltás után, 1538-ban
már az ország legnagyobb ura volt. 1540-ben ő akart a csecsemő mellett kormányzó lenni, s bár Fráter György ellenében nem győzött, a császáriak ellen végig a törököket segítette hol élelmiszer-szállítással, hol kémkedéssel, hol tényleges harcokkal;
1 A konferenciát a K 82078 sz. OTKA program keretében és kutatások jegyében szerveztem meg.
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akkora hatalma volt, hogy a szultán jónak látta kikapcsolni őt a magyar politikai
életből. Dukkon Ágnes dolgozatában azt vizsgálta, hogy a magyarországi nyomtatott, négy nagyobb forráscsoport – a prognosztikonok, a Calendarium Historicum, a
magyarországi naptárak, s különösen Fröhlich Dávid kalendáriumai – közül az
utóbbiban hogyan szólalt meg a török téma. Ezekben a kiadványokban állandó
híradások jelentek meg a török harcokról és az ellenség kegyetlenkedéseiről, sőt
Fröhlich éveken át sorozatként jelentette meg azoknak a szerencsétlen keresztényeknek a történeteit – gyakorta szerepeltetve ún. vándormotívumokat –, akik
fogságba estek. Guitman Barnabás a következő kérdésre keresi a választ: miként
hatott az oszmánok megjelenése az „Ötváros” életére? A feleletet Bártfa Város Levéltárának 1550–60 közötti anyaga és a fő ideológus, Leonard Stöckel írásai alapján
adja meg, aki Luther hű tanítványaként a törököket Antikrisztusnak tartotta.
Maczák Ibolya Georg Scherer jezsuita szerzetes prédikációit, s benne oszmánellenességét elemzi. Az 1603-ban megjelent posztillás könyvében a kecskemétiek
beszélő köntös története is szerepel, amelyet Káldy György prédikáció-fordításában
szó szerint átvett. Ettől kezdve az oszmán-magyar együttélésnek igen fontos történetévé vált a beszélő köntös, amely gyakorta bukkan elő a XVIII–XIX. századi irodalmi alkotásokban, de leginkább Mikszáth Kálmán felejthetetlen történetében.
„Az együttélés hatása” című fejezetben a művészettörténészeké és a művelődéstörténészeké a főszerep. Gerelyes Ibolya Oszmán vagy európai? című munkájában Gyula és Szigetvár török ábrázolásainak európai gyökereit kutatja, s bizonyítja
be, hogy ezen miniatúrák ábrázolására nagy hatással kellett lennie a nyugati, többek
között Matthias Zündt-féle rézkarcnak is. Pásztor Emese tanulmányában végigtekinti a Magyar Királyságban, illetőleg Erdélyben is népszerű török textilféleségeket,
anyagokat, takarókat, szőnyegeket és a jellegzetes ruhadarabokat. A török textíliákat szívesen alkalmazták, de más módon, mint a törökök. Mindent, amit átvettek a
megszállóktól, azt a magyar szokásokhoz igazították. Király Péter Együttélés –
különélés? Kapcsolat és távolságtartás a hódoltságkori udvari zenei életben c. művében lényegében e fentebbi megállapítást erősíti meg: a magyar urak nagy része
elzárkózott a török zenétől, csupán néhány kivételről tudunk; Balassi Bálintot vagy
Zrínyi Györgyöt erősen megfogta a török zene, de a többség udvarába török zenész
legfeljebb fogolyként került. Ez alól talán csak az ún. török síposok a kivételek –
reprezentatív felvonulások, ünnepségek alkalmával –, ők azonban nem valódi török
síposok, hanem töröksípon (tárogatón) játszó magyar zenészek voltak. Medgyesy
S. Norbert tanulmányában azt vizsgálja, hogy a XVIII. századi Magyarország iskolai
történelem-oktatásában milyen szerepet játszott az iskoladrámákban – amelyeken
keresztül lényegében 1735-ig így oktatták a történelmet – két, az Oszmán Birodalommal rendszeresen csatázó magyar ország-vezető: Hunyadi János kormányzó,
majd főkapitány és fia, I. Mátyás magyar király.
A „Békében a törökökkel” cím nem véletlenül került a tartalomjegyzékben is
idézőjelbe. Az ezen fejezetbe került írások egytől-egyik arról szólnak, hogy még
békeidőben sem volt igazi béke a szembenálló felek között. Nagy hadseregek éppenséggel nem vonultak végig az országon, de kisebb portyák voltak, s békeidőben
is fenn kellett tartani a végeket és azok védőit. Méhes Péter bécsi levéltári kutatásai
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során bukkant Johann Hoffmann részletes elszámolására, amely a Kanizsa ellen
vetett végvidék és a vend végvidék ellátására vonatkozik. A pontos elszámolás
nemcsak az ellátmányt, hanem a meglehetősen magas szállítási költséget is tartalmazza. Ebből óhatatlanul is előbukkan a következő kérdés: mennyi lehetett ebből a
fizetőmester haszna? Illik Péter cikke pedig már kifejezetten az egri török katonák
rablásait számlálja elő a XVII. század első felében. A szerző táblázatokat készítve
mutatja be a Gömör, Borsod és Abaúj megyei török rablásokat 1627–42 között,
valamint azt, hogy mennyivel verték feljebb a hódítók az adókat. Tóth Hajnalka
írásában a hazánkba betelepült, sőt már itt született oszmánok – a Szokollu család –
életpályáit tárja elénk; ez a délszláv eredetű család, amely tagjai között pasák és
más, igen magas rangú tisztek is akadtak, szinte egy időben birtokolták a hódoltsági
és a balkáni területek legfőbb pozícióit. J. Újváry Zsuzsanna tanulmányában az
„anti-hősök”, a sokak által megvetett, gyűlölt „pribékek” széles sorát kategorizálja.
Részletesen csupán az önként törökké lett férfiak különböző sorsútjaival foglalkozik: miért, hogyan váltak törökké, árulókká? Mi lett a sorsuk? Az egyszerű pribékeket, ha elfogták, s bebizonyosodott, hogy árulókká lettek, karóba húzták. Ám nem
kevés pribéknek mégis sikerült a büntetést elkerülnie. Miért és hogyan? – ezekre a
kérdésekre ad választ az írás. Borbély Zoltán munkájában – a XVI. századi török
hódoltatási ajánlatokból kiindulva – a felső-magyarországi vármegyék török fennhatóság alá kerülésének kérdését vizsgálja; az oszmánok békeidőben is terjeszkedni akartak – ha nem fegyverrel, hát a magyar nagyuraknak tett ajánlatokkal, hódolásra megnyervén vagy felszólítván őket.
A „Rabok és rabtartók” című fejezet két tanulmányát a fentebbi, „Békében a
törökökkel” című részhez is szerkeszthettük volna. Ugyanis, ha természetesnek
tűnt a rabszedés a háborúban, a furcsa, igazából „háborús békeévekben” még inkább annak tűnt; mert az mindkét fél számára óriási üzletet jelentett. Tarkó Ilona a
Batthyány III. Boldizsár és II. Ferenc, majd Batthyány I. Ádám dunántúli főkapitány
alatt folytatott török rabkereskedelem, illetőleg a rabokért kapott áruk alapján rajzolja meg annak anyagi kultúra vonatkozásait, illetőleg az abban bekövetkezett
változásokat; míg a XVI. században és a XVII. század elején a magas kvalitású és
nemes török áruk voltak a leginkább preferált cikkek a követelt sarcban, addig Batthyány I. Ádám alatt ezek eltolódtak a praktikum felé. Komjáti Zoltán Igor Koháry
II. István füleki főkapitánysága (1667–1682) alatt írja le a török foglyok szerzésének
lehetőségeit, amely az 1664. évi vasvári béke után nagyon megnehezült. I. Lipót
császár és király 1677-ben igen szigorú rendeletet adott ki, amely tiltotta a rabszedést, s megszegőjére halálbüntetés várt.
A „Háborúban a törökök ellen” című részben a szerzők már valóban nyílt háborús konfliktusokat tárgyalnak. Bagi Zoltán Péter a századvégi nagy törökellenes
harcok (1591–1606) résztvevőinek, különösen Karl von Mansfeldnek szerepét
tárgyalja, akinek nagyrészt köszönhető Esztergom 1595. évi sikeres visszavívása. A
kiváló hadszervező és irányító a vár ostroma során támadt járványban vesztette el
életét. Gebei Sándor tanulmányában II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratát
és annak következményeit taglalja. A fejedelem már a hadjárat elején elküldte követeit Isztambulba, de a Porta nagy haragját nem tudta leszerelni. Be is következett a
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rettenetes büntető hadjárat, de 1661-ben tulajdonképpen az 1657 előtti állapotokat
restaurálták. Ezt a témát folytatja Panyi Adrienn dolgozatában: Apafi Mihály erdélyi fejedelem idején az ország bevételeit és kiadásait elemzi, amelyhez viszonyítja a
Portának járó adókat és ajándékokat.
A „Portai szolgálatban járók” témakörben két dolgozat született: Cziráki Zsuzsanna – éppen ellenkező oldalról – közelíti meg a kérdést: az oszmán részről küldött követek Brassóba érkezését tárgyalja, ahová elvben – a falakon belülre – török
nem tehette be a lábát, azonban Iszkender pasa 1614. évi látogatása kivételt kellett,
hogy jelentsen. Ugyanis Bethlen Gábor fejedelem utasítására a török főembert, kíséretével együtt a városban kellett ellátni a városi elöljáróknak. Jakó Klára dolgozatában Rozsnyai Dávidnak, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában talált,
eddig ismeretlen, 14 oldalas kéziratát elemzi. „A Portára indult követeknek
observatioi” olyan egyedülálló diplomáciai irat, amely inkább instrukció, útmutatás,
hasznos információ – az olvasó levonhatja belőle a tanulságot; mennyire ki voltak
szolgáltatva a követek a Portának.
A kötetet mindazon Olvasók számára ajánljuk, akik a török-kor kérdéseinek
sokoldalú, egyszersmind legújabb kutatási eredményeire kíváncsiak.
Budapest, 2013. október 31.

J. Újváry Zsuzsanna
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FODOR PÁL

Magyarország Kelet és Nyugat között:
a török hagyaték

A földrajztudomány azt tanítja, hogy Magyarország, illetve tágabban a Kárpátmedence Európa szívében fekszik, amennyiben Európát a hagyományos módon az
Atlanti-óceán és az Urál-hegység közé tesszük. Azt is szokták mondani, hogy Magyarország területe a népek országútja, a nagy keleti sztyeppe legnyugatibb nyúlványa, hiszen a középkor századaiban a Keletről Nyugatra igyekvő népek rendszerint e tájon vonultak keresztül, vagy éppen itt állapodtak meg és tűntek el a történelem süllyesztőjében (mint a hunok, szarmaták, gepidák, avarok és mások).
A magyar szintén keleti eredetű nép, amely a tudomány mai álláspontja szerint
valamikor a Kr. előtti első évezred első felében alakult ki, vagyis majd háromezer
éves múltra tekinthet vissza. Ez a nép (etnosz) azóta többször váltott életformát:
vadász-halászból sztyeppei nagyállattartó lovasnomád, majd letelepült, földművelő
néppé vált. Ez a nép sokszor váltott lakhelyet: egy Urálon túli őshazából indult, majd
a mai dél-orosz–ukrán sztyeppéken élt huzamosabban, s onnan költözött mai hazájába a IX. század végén.1 E nép kultúrája számos külső hatást fogadott be: finnugor
népből szinte minden ízében (anyagi műveltségében, zenéjében, hitvilágában stb.)
nomád török néppé vált (ennek emléke a magyarok legelterjedtebb idegen neve:
onogur→ vengerszkij, Ungarn, Hungarian, hongrois), és így szerzett magának végleges hazát, ahol aztán – mint rögvest látni fogjuk – teljesen európaivá alakult át. Ám
összes metamorfózisa során és dacára a népet néppé tevő alapvető jellegzetességeiben páratlan kontinuitást mutathat fel. A háromezer év alatt képes volt megőrizni
közös jelrendszerét (elsősorban a nyelvét) és a más népektől való megkülönböztetés-elhatárolódás képességét, amely saját, tartós önelnevezésében nyilvánult meg.2
A vele érintkezésbe került népek a magyarokat hívták baskirnak, onogur/ungrinak, türknek, madzsarnak, szkítának stb., de önmaguk számára mindig különálló
entitás maradtak, amelynek saját neve a magyer, majd később a magyar. Az egykori
sztyeppei népek közül ilyen teljesítményt csak alig egy-kettő mutathat még fel, így
például a mai Törökországot és elődjét, az Oszmán Birodalmat létrehozó oguztörökök.
TÜRK Attila, A korai magyar történet kutatásának új régészeti programja, Magyar Régészet Online Magazin, 2012 nyár, 1–6.
2 RÓNA-TAS András, A honfoglaló magyar nép: Bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe, Bp., Akadémiai, 1996, 18–26. FODOR István, Az ősmagyarság etnikai tudata és a Csodaszarvasmonda=Csodaszarvas: Őstörténet, vallás és néphagyomány. Szerk. MOLNÁR Ádám. II, Bp., Molnár Kiadó,
2006, 9–39.
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A Kárpát-medencét megszálló, majd belakó magyarok tehát földrajzilag Európa
közepét foglalták el, és a nyugati vagy európai civilizáció részesei lettek, de az azóta
eltelt ezer évben jobbára mégis e civilizáció határterületének számítottak. És általában tudatában is voltak ennek a ténynek. Mielőtt a magyar történelmet és észjárást
erősen meghatározó határhelyzetről vagy határélményről szólnék, szükségesnek
látszik pár szóban tisztázni, mit értek Nyugaton vagy Európán, s miért állítom, hogy
ez a keleti nép alapvetően európaivá vált. A válaszhoz Rémy Brague francia filozófust hívom segítségül, aki a számtalan Európa-értelmezés közül szerintem az egyik
legjobbal szolgál.3 Nézete szerint az európai civilizáció egyedüliségét a rómaiság, a
belőle fakadó latinitás és a latin kereszténység adja. Ennek a modellnek a lényege az
állandó újrakezdés, a régi kulturális örökség folyamatos felfedezése és újraértelmezése, a közvetítés, a hagyomány átadása a múlt és a folytonosan változó jelen között.
Emiatt Európa története a reneszánszok sorozata, amelyek során a Nyugat folyamatosan tágult térben és szellemileg, s amelynek során páratlan önreflexiós képességekre tett szert. Ebből fakadt aztán képessége az állandó szellemi és technikai
megújulásra, dinamikus struktúrák létrehozására, és ami a legfontosabb és legegyedibb vonása: a spirituális és temporális (hosszabb távon: az állami és egyházi)
szféra szétválasztására. A földrajzi Közép-Európába telepedő magyarok némi hezitálás után (először Bizánc felé is tájékozódtak) ehhez a latin Európához, az ún.
respublica Christianához csatlakoztak és lettek annak rövid időn belül elismert tagjai. Magyarország ettől fogva részese annak a folyamatos „reneszánsznak”, amely
Európa, a Nyugat életét jellemzi. Ha olykor némi késéssel, kisebb intenzitással és
elterjedtséggel is, de a román és a gótikus stílus, a humanizmus és reneszánsz, a
manierizmus, a barokk, a klasszicizmus, a rokokó, a romantika, az avantgárd stb.
kivétel nélkül megjelent és hatott az országban.
Annak ellenére, hogy a magyarok és a velük együtt élő népek igen gyorsan átültették a nyugati civilizációt a Kárpát-medencébe, az ország – ahogy már említettem
– valójában Európa határvidéke maradt. Kétféle értelemben is. Egyrészt kulturálisan itt végződött a Nyugat: keletre és délre a bizánci civilizáció vagy nemzetközösség (commonwealth) területe kezdődött, ahol teljesen más volt állam és társadalom, egyház és állam viszonya.4 Másrészt politikailag és katonailag is ez volt az
Occidens határa.5 A Kárpátokon és a déli határfolyókon túlról még sokáig támadtak
Rémy BRAGUE, Európa: A római modell. Elsajátított önazonosság, [Piliscsaba], Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Kara, 1994.
4 Dimitri OBOLENKY, A Bizánci Nemzetközösség: Kelet-Európa 500–1453. Bp., Bizantinológiai Intézeti
Alapítvány, 1999 (Varia Byzantina. Bizánc világa III.). Itt most nem térek ki azokra a vitákra, amelyek
Magyarország regionális helyéről, illetve a „Közép-Európa” fogalomról zajlottak és zajlanak. Csak jelzem,
hogy nagyjából Szűcs Jenő „három Európa” modelljét követem (SZŰCS Jenő, Vázlat Európa három történeti régiójáról, Bp., Gondolat, 1983.), még akkor is, ha az általa és mások (Lásd Catherine HOREL, A középnek mondott Európa: A Habsburgoktól az európai integrációig 1815–2004, Bp., Akadémiai, 2011, főleg
11–21.) által hosszú múltra visszatekintő, történeti realitásnak tekintett Közép-Európa elképzelést
egyesek kritikával illették. Lásd például Maria TODOROVA, Imagining the Balkans. Updated Edition. Oxford,
Oxford University Press, 2009, főleg 140–160.
5 BEREND Nóra, A kereszténység kapujában: Zsidók, muszlimok és „pogányok”a középkori Magyar Királyságban 1000 k – 1300 k. Máriabesnyő, Attraktor, 2012, 13–51.
3
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újabb keleti népek, s az ellenük folytatott védelmi háborúkkal Magyarország, a korabeli Európa egyik legnagyobb és legerősebb állama, komoly tiszteletet vívott ki
magának. A magyar királyok olyan megtisztelő címeket kaptak, „mint a »kereszténység védője«, »Krisztus bajnoka«, a »keresztény hit katonája« stb., országukat pedig
egész Európa a maga keleti »kapujának« tekintette. A magyar állam nemcsak felfogta
a Keletről érkező támadásokat (mint pl. a mongol inváziót vagy az Aranyhorda betöréseit), hanem a római katolikus egyház támogatásával »térítő« hadjáratok sorát
vezette a »szakadároknak«, »lázadóknak« vagy »eretnekeknek« tekintett szomszédos
államok, így a balkáni patarénusok vagy bogumilok és a keleti keresztények ellen. A
magyar király éppen egy ilyen hadjárat során ütközött meg először török csapatokkal
(1375)”.6
A nyugativá váló magyarokat azonban a katonai akciókon kívül is sok szál kötötte a Kelethez. Az Árpád-kori Magyarországon (900–1301) folyamatosan és nagy
számban telepedtek le különböző keleti népek: az iszlám vallású izmaeliták vagy
későbbi nevükön böszörmények és kálizok, akik jelentős szerepet vittek az ország
pénzügyigazgatásában, aztán besenyők, zsidók, kunok és jászok (alánok).7 A magyarok jól emlékeztek arra is, hogy népük egy része nem tartott velük az új hazába
és valahol Keleten maradt, s ezeket a tatárjárás előestéjén fel is keresték a király
küldöttei. A magyarok eredetmondájaként számon tartott csodaszarvas-történet
szintén annak emlékét őrizte meg, hogy a magyar nép etnogenezisében keleti népek sora (onogur-török, bolgár, alán) vett részt. Állandó vita tárgya ma is, hogy a
magyar (különösen annak egyik ága, a székely) nép, illetve az Árpádok dinasztiája
rokonságban, avagy kapcsolatban állt-e a hunokkal és nagy uralkodójukkal, Attilával, vagy volt-e erre vonatkozó hagyományuk. Jóllehet a legtöbben utólagos, XIII.
századi értelmiségi konstrukciónak tartják ezt a kapcsolatot, újabban erősödik az a
nézet, hogy a középkori magyarokat megszakítatlan tudati kapcsolat fűzte ehhez a
Nyugaton igencsak rossz hírben álló néphez.8 Az azonban tény, hogy a magyarok
körében a XIX. század végéig megingathatatlanul élt a hit, hogy a hunok és Attila
leszármazottai.9 Magyarország tehát sikeresen és teljesen betagozódott a latin Európába, de – hogy úgy fejezzem ki – fél szemét folyamatosan a Keleten tartotta, és
nem hagyta, hogy identitásának ez az összetevője feledésbe merüljön. Ám a magyarok vezetői minden választási helyzetben, minden fordulóponton a Nyugatot választották, bármi áron. Ez történt a tatárjárás idején is, amikor a szembeszállás, az
FODOR Pál, Az apokaliptikus hagyomány és az „aranyalma” legendája: A török a 15–16. századi magyar
közvéleményben. TSz, 39(1997), 1, 21.
7 György SZÉKELY, Les contacts entre Hongrois et Musulmans aux IXe–XIIe siècles = The Muslim Eas: Studies
in Honour of Julius Germanus, ed. Gyula KÁLDY-NAGY, Bp., Loránd Eötvös University, 1974, 53–74. GYÖRFFY
György, A magyarság keleti elemei, Bp., Gondolat, 1990. BEREND, A kereszténység kapujában… i. m.
8 SZABADOS György, Attila-ős, a sólyomforma madár és a fehér elefánt = Világügyelő: Tanulmányok Hoppál
Mihály 70. születésnapjára, szerk. CZÖVEK Judit, DYEKISS Virág, SZILÁGYI Zsolt, Bp., Magyar Vallástudományi
Társaság, 2012, 416–425.
9 Ebből a szempontból nem lényegtelen és mindenképpen említésre érdemes, hogy a nyugati török
rovásírások családjába tartozó, magyar nyelvre alkalmazott székely írást évszázadokon át használták az
ország keleti felében. BENKŐ Elek, A középkori Székelyföld, I., Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, 2012, 48–59.
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ország és a Nyugat védelme szörnyű demográfiai katasztrófához vezetett. A mongol
invázió azért is fordulópont, mert kitörölhetetlen és a későbbiekben újabb impulzusokkal felerősített hatást gyakorolt a magyar észjárásra. Ekkor terjedt el körükben
az Európában régtől ismert elképzelés, hogy ezt a nagy külső, keleti támadást az
emberiség bűnei miatt zúdította Isten az országra és a keresztény világra. Ezzel
kialakult az a fogalmi keret, amelyben a 150 évvel később meginduló oszmán-török
támadásokat is értelmezni lehetett.10
A XIV–XV. században a latin Nyugatot, az arab invázió után immár másodszor,
ismét nagy erejű muszlim támadás érte, ezúttal az Oszmán Birodalom képében. Ez
a dinasztikus állam a XIV. század elején jött létre, és úgy tűnik, hogy kezdettől fogva
három, egymással szorosan összefüggő célt követett: 1. saját vezetésével megvalósítani az iszlám egységét; 2. legyőzni és betagolni a bizánci nemzetközösséget; 3.
Konstantinápoly birtokában megtámadni a latin Európát és helyreállítani az egyetemes római birodalmat.11 Miután Bizánc és az ortodox civilizáció magterülete
1453-ra elbukott, a frontállamok egy része pedig (a Földköz-tengeren Velence, az
északkeleti fronton Lengyelország) a XVI. század elejére lényegében beszüntette a
harcot és az oszmánokkal való együttműködés útjára lépett, az expanzió megállításának terhe V. Károly spanyol birodalma mellett főképpen Magyarországra és annak osztrák–német–cseh-morva hátországára nehezedett. Magyarországot 1390ben érte az első oszmán támadás, és az 1718-as pozsareváci békéig szinte megszakítás nélkül dúlt a háború földjének valamelyik sarkán. Mindez rendkívül súlyos
következményekkel járt, amelyek döntően meghatározták Magyarország további
sorsát. De mielőtt erről és a magyaroknak a hódítókhoz való viszonyáról szólnék,
vessünk egy pillantást a Nyugat és a Kelet újabb találkozásának európai dimenzióira.
Az utóbbi harminc-negyven év történetkutatása világossá tette, hogy az oszmán
expanzió korábbi értékelése, amely minden területen csak éles szembenállást látott
Európa és az oszmánok között, vagy éppenséggel két ideológiailag és vallásilag
meghatározott világ harcáról beszélt, nem tartható többé.12 Sőt az utóbbi időben
egyre többen hangsúlyozzák az oszmánok meghatározó szerepét a modern Európa
létrejöttében. A spanyol történelem neves kutatója, John Elliott például úgy gondol10 FODOR, Az apokaliptikus hagyomány… i. m., 26.

Vö. Pál FODOR, The Ottoman Empire, Byzantium and Western Christianity: The Implications of the Siege
of Belgrade, 145, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 61(2008), 47.
12Daniel GOFFMAN, The Ottoman Empire and Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University
Press, 2002. Halil İNALCIK, Mutual Political and Cultural Influences between Europe and the Ottomans =
Ottoman Civilization, 2., ed. Halil İNALCIK, Günsel RENDA, Ankara, Republic of Turkey, Ministry of Culture
and Tourism, 2004, 1048–1089. Géraud POUMAREDE, Pour en finir avec la croisade: myths et réalités de
la lutte contre les Turcs aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Presse Universitaire de France, 2004. Baki TEZCAN,
The Politics of Early Modern Ottoman Historiography = The Early Modern Ottomans: Remapping the
Empire, ed. Virginia H. AKSAN, Daniel GOFFMAN, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 167–
98. Jean-François SOLNON, Le Turban et la stambouline: L’Empire ottoman et l’Europe, XIVe–XXe siècle,
affrontement et fascination réciproques, Paris, Pernin, 2009. The Ottomans and Europe: Travel, Encounter
and Interaction from the Early Classical Period until the End of the 18th Century, ed. Seyfi KENAN, İstanbul,
İSAM, 2010. Baki TEZCAN, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early
Modern World, Cambridge, 2010 (Cambridge Studies in Islamic Civilization).
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ja, hogy az oszmán fenyegetés kettős hatást gyakorolt a Nyugatra. Egyfelől ösztönzést adott az egységnek, mert a kisebb államok csak a nagyhatalmaktól remélhettek
hathatós segítséget. Ez jól jött a Habsburg Birodalom császárainak, akik ki is használták a lehetőséget hatalmuk gyarapítására. Másfelől a törökök elleni hadviseléshez szükséges támogatás fejében a császár és a királyok kénytelenek voltak engedményeket tenni a helyi és más vallású erőknek, ami lehetővé tette például a protestantizmus megmaradását. Így tehát „az európai történelem egy folyamatos, az egységre való törekvés és a sokféleségre irányuló nyomás közötti dialektika történeteként
is felfogható. Szülejmán birodalma az európai fejlődés döntő pontján szólt bele ebbe a
dialektikába. Az iszlám fenyegetés óriási lökést adott a keresztény egység iránti vágyódásnak. De minél erősebb lett az egységre irányuló nyomás, annál nagyobb lett az
ellenállás. […] Az az európai világ, amely az iszlámmal folytatott 16. századi konfrontációból született, olyan világ volt, amely a politikai, vallási és kulturális pluralizmus
útján indult el.”13 Más szavakkal kifejezve: az oszmánok nélkül valószínűleg nem jött
volna létre az a sokszínű, konfesszionális közösségekre és nemzetállamokra épülő
struktúra, amely a következő századokban bontakozott ki Európában.
De ez még nem minden. Hiszen a XV–XVI. század fordulójára bizonyos értelemben maguk a „kereszténység ősellenségének” bélyegzett oszmánok is a kialakuló
modern európai rendszer részei lettek. Ahogy az oszmánok érdekeltté váltak az
európai keresztény egységfront megbontásában, úgy kezdték használni egyes európai államok az oszmán szövetséget az európai hatalmi egyensúly fenntartásához.
Az oszmán ütőkártyát mindenekelőtt Franciaország játszotta ki, de az együttműködés az oszmánoknak is sok hasznot hozott. Ugyanilyen fontos tényező volt a modern Európa létrejöttében az a kulcsfontosságú gazdasági együttműködés, amely az
európai kereskedő népek és az oszmánok között alakult ki a levantei kereskedelemben. A genovaiak és a velenceiek, majd a franciák, az angolok és a hollandok
közel-keleti kereskedelme túlértékelhetetlen felhalmozási forrást bocsátott a kialakuló európai kapitalista rendszer rendelkezésére. Ezzel áll összefüggésben, hogy a
kora újkori modern diplomácia egyik fő központja az oszmán főváros, Isztambul
lett, ahol lassanként minden fontos európai állam állandó képviseletet nyitott, s ahol
az európaiak nem is annyira az oszmánok, mint inkább egymás ellen küzdöttek az
oszmán területeken elérhető erőforrásokért. Érdemes megjegyezni, hogy míg a
hagyományos felfogás a XV. századi Itáliába helyezi a modern diplomácia (állandó
követségek stb.) megszületését, addig újabb vélemény szerint ez inkább az oszmánok ún. kapitulációs rendszerére vezethető vissza, amelynek alapvonalai már a XIV.
században kivehetők.14 Az oszmánok európai integrációjának azonban voltak határai. Bár egy kisebbség (főleg francia értelmiségiek, mint Guillaume Postel, Jean
Bodin stb.) számára az oszmánok majdhogynem példaképpé váltak, különösen
vélelmezett vallási toleranciájuk miatt, az európaiak döntő többsége szellemileg és
John ELLIOTT, Ottoman–Habsburg Rivalry: The European Perspective = Süleyman the Second and His
Time, ed Halil İNALCIK, Cemal KAFADAR, İstanbul, The İsis Press, 1993, 161–162.
14 Daniel GOFFMAN, Negotiating with the Renaissance State: the Ottoman Empire and the New Diplomacy =
The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire, ed. Virginia H. AKSAN, Daniel GOFFMAN, Cambridge,
Cambridge University Press, 2007, 61–74.
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érzelmileg nem fogadta be a törököket. Még a természetjog atyja, a nagy Hugo
Grotius is úgy vélekedett, hogy a törökök ellen harcolni Európa megkerülhetetlen,
közös ügye. És éppen ebben érhető tetten az oszmán-törökök egyik további fontos
hozzájárulása a modern Európához: végső soron e hatalom európai jelenléte és
sokáig rettegett ereje tartotta fenn az európai egységgondolatot és segített előhívni
a föderalizmus eszméjét. A nyugati gondolkodók többsége – II. Piustól kezdve (aki a
XV. században elsők közt nevezte „közös otthonnak és hazának” Európát) egészen a
XVII–XVIII. századi nagy tervezetek készítőiig – úgy képzelte, hogy egy török kiűzésére létrejött szövetség és győztes háború alapozhatná meg az európai egységet.
Mindez a XVII. századtól szorosan összekapcsolódott a gyarmatosítást előkészítő
keresztény világmisszió gondolatával, ami már az európai fölény realizálását és
indoklását szolgálta.15 Ennélfogva egészen 1856-ig, a krími háborút lezáró párizsi
békéig nem fogadták be az oszmánokat az európai népek családjába. Igaz, a XIX.
századig az oszmánok ezt nem is nagyon igényelték, mert ők meg egészen addig,
míg vészesen meg nem gyengültek, elvben nem kívánták feladni a dzsihádon, vagyis a hódításon alapuló nemzetközi politikájukat. Az oszmánok európai jelenléte és
kapcsolatai ugyanakkor ösztönözték a kibontakozó abszolutizmusról folyó nyugati
vitákat is. Az abszolutizmus hívei – mint Bodin – egyfajta mintaként tekintettek a
szultáni hatalomra, mások ellenben a vélelmezett török despotizmust éppen az
abszolút királyi hatalom kritizálására használták fel. Így vagy úgy, a török ügy a XVI–
XVII. században megkerülhetetlenül foglalkoztatta szinte egész Európát, és Európa
ugyanolyan ambivalensen viszonyult hozzá, mint napjainkban (bevenni vagy be
nem venni).
Természetesen a török kérdés legközvetlenebbül a frontvonalban álló magyarokat érdekelte, akiknek ezúttal nem sikerült megállítaniuk a Keletet az ország határainál. A Keletet itt egyáltalán nem metaforaként használom: egy oszmán literátustól tudjuk, aki részt vett a sorsdöntő mohácsi csatában (1526), hogy az oszmán
uralkodó úgy indult Magyarország ellen, mint a Kelet képviselője, aki felkelő Napként a Nyugatot kívánja térdre kényszeríteni.16 Egy oszmán-török tudós már az öt
évvel korábbi, Nándorfehérvár elfoglalásával végződő oszmán hadjáratról (1521)
azt írta, hogy ez volt a bosszú a német keresztesek egykori kis-ázsiai hadjáratáért.17
Az oszmán seregek a mohácsi csata megnyerése (1526) és a főváros, Buda elfoglalása (1541) után megszállták az ország középső, mintegy 120.000 km2-nyi területét, de közben kísérletet tettek a magyar királyi koronát megszerző Habsburgok
legyőzésére is. Miután ez nem sikerült, és patthelyzet alakult ki a két nagyhatalom
között, Magyarországot megosztották egymás között. A nyugati és északi részeken
a Habsburgok magyar királysága, középen az oszmán-török állam, keleten pedig a
magyarok által kormányzott, török vazallus Erdélyi Fejedelemség rendezkedett be.
BÓKA Éva, Európa és az Oszmán Birodalom: Az európai egységgondolat politikai eszmetörténetének
kezdetei, Bp., L’Harmattan, Zsigmond Király Főiskola, 2004.
16 SUDÁR Balázs, A végítélet könyve: Oszmán elbeszélő forrás a mohácsi csatáról, TSz, 52(2010), 3, 399,
403, 405, 410.
17 Bernard LEWIS, The Muslim Discovery of Europe, New York, London, W. W. Norton and Company, 1982,
165.
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Ennek következtében Kelet és Nyugat határa Magyarország szívébe tevődött át s
éppen a magyar népességtömböt és szállásterületet szelte ketté két egymással
szemben álló végvárrendszer formájában. Az ország szinte minden szöglete csatatérré vált. A szüntelen erőszak, a militarizált életforma miatt Magyarország alapvető
struktúrái felmérhetetlen károkat szenvedtek. Elpusztult az épített környezet jelentős része, megroppant a korábbi településszerkezet, lehanyatlott a korábbi városi
központok többsége, áthelyeződtek a gazdaság súlypontjai, és valóságos demográfiai katasztrófa következett be (egyes részeken a népesség 70–90%-a kipusztult).
Ennek legfőbb kárvallottja a magyar népesség lett, fő nyertesei pedig a határszéleken élő nemzetiségek. A soknemzetiségű Magyarországon korábban a magyarok
aránya 75–80%-ot tett ki, a török uralom végére viszont 50% alá süllyedt. Nem ok
nélkül mondják sokan, hogy itt keresendők a gyökerei Magyarország első világháború utáni feldarabolásának. Hasonló károk érték a magyarság vallási és kulturális
szervező központjait és intézményeit is. Az oszmán és a magyar uralom alatt álló
területeken egyaránt óriási számban pusztultak el a nemesség udvarai és a monostorok, és jelentősen csökkent a plébániák száma is.18 Hosszú távon a legnagyobb és
soha ki nem heverhető kárt az okozta, hogy a királyi udvar a Habsburgok trónra
kerülése után az országon kívülre került. Ezzel a magyarság megfosztatott attól a
szervező központtól, amely más nyugati országokban a kora újkorban és az újkorban a terület, a népesség és a nyelv homogenizációjával, valamint a kultúra mecenatúrájával kialakította a nemzetállam kereteit. Csak egy példa: míg Franciaországban
már 1539-ben elrendelték, hogy az államigazgatásban az udvar nyelvét, a franciát
kell használni, addig Magyarországon csak 1844-ben lett hivatalos nyelv a magyar.19
A fentebb elősorolt veszteségeket már a korabeli magyarság is pontosan érzékelte, ennélfogva az oszmán hódítást kezdettől fogva úgy élte meg, mint ami identitásának elvesztésével fenyegeti. A XV. századtól kezdve Magyarországon a királytól
a parasztig minden társadalmi réteg úgy tekintett a hódítókra, mint vad, pogány és
természet szerint való ellenségre, az ország és a keresztény hit üldözőjére, később
pedig mint fő- vagy ősellenségre. Az oszmánok elleni harcot részint önvédelemnek
fogták fel, részint pedig úgy hitték, hogy az egész kereszténységet (a Nyugatot) védik. Európa – a pápák révén – ezt azzal ismerte el, hogy előbb a királynak, azután
pedig az egész országnak adományozta a kereszténység „védőbástyája” címet, jóllehet kevés tényleges támogatást nyújtott az ellenálláshoz. A XVI–XVII. század magyar történetírása, világi és vallási irodalma, művészete és néphagyománya egyöntetűen arról tanúskodik, hogy a magyarok az egész törökkorban ragaszkodtak ehFerenc SZAKÁLY, Die Bilanz der Türkenherrschaft in Ungarn, Acta Historica Academiae Scientiarum
Hungaricae, 34(1988), 63–77. RÁCZ István, A török világ hagyatéka Magyarországon, Debrecen, Kossuth
Egyetemi Kiadó, 1995. DÁVID Géza, Magyarország népessége a 16–17. században = Magyarország történeti demográfiája 896–1995: Millecentenáriumi előadások, szerk. KOVACSICS József, Bp., Központi Statisztikai
Hivatal, 1997, 141–171. Géza PÁLFFY, The Impact of the Ottoman Rule on Hungary, Hungarian Studies
Review, 28(Spring–Fall 2001), 1–2, 109–132.
19 A magyar főváros „külföldre” helyezésének kezdeti szakaszához Lásd PÁLFFY Géza, A Magyar Királyság
és a Habsburg Monarchia a 16. században, Bp., História, MTA Történettudományi Intézete, 2010 (História könyvtár. Monográfiák 27.), 77–135.
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hez a szerephez, és paradox módon olykor még a Habsburgok elleni lázadásokat és
a törökökhöz való politikai közeledéseket is a kereszténység védelmével próbálták
indokolni.20 Fontos megjegyezni, hogy a magyarok az oszmán-törököket nemcsak
vagy nem elsősorban a vallásuk miatt utasították el, hanem állami, társadalmi és
szokásrendjük, vagyis „keletiségük”, elsősorban a Magyarországon nagyra értékelt
személyi szabadság és földtulajdon hiánya miatt.21
Ez magyarázza, hogy a hosszú együttélés és az időnkénti politikai együttműködés dacára a magyar és az oszmán-török kultúra igen csekély hatást gyakorolt
egymásra. A törökök szinte semmit nem vettek át, de magyar földön is felépítették a
maguk magaskultúráját, ami a mai magyar kulturális örökség részévé vált. Legmaradandóbb és legfeltűnőbb jelei ennek a török építészet produktumai: dzsámik,
mecsetek, minaretek, fürdők, síremlékek, tanintézetek, karavánszerájok, kolostorok
és kútházak. Ezek az iszlám építészet legészakibb kora újkori emlékei, de a magyar
építészetre semmilyen hatást nem gyakoroltak (még a török fürdőkultúra is csak
közvetett hatást fejtett ki). Ezzel szemben sokat tanultak a magyarok a török bőrművesektől, fazekasoktól és fegyverművesektől (így lett nemzeti viselet a török
eredetű lábbeli, a csizma), és a magyar öltözékek közé is bekerült pár török ruhadarab. A török szőnyegszövés és díszítőművészet főleg a magyar hímzéseket és ornamentikát gazdagította különféle motívumokkal, és izniki török csempéket és anatóliai szőnyegeket is használtak szűkebb, főleg főúri és egyházi körökben. A legmaradandóbb hatás az étel- és kertkultúrában mutatható ki: a törökök révén ismerték
meg a magyarok a kávét, a tarhonyát, a pitét, a töltött káposztát, a sárgabarackot, a
kukoricát, bizonyos körte- és szőlőfajtákat, virágokat, és török eredetű néhány
alapvető fontosságú főző- vagy sütőedény (bogrács, tepsi).22 A magaskultúrában
kivételes jelenség a magyar nyelvű világi költészet egyik megteremtője, Balassi
Bálint érdeklődése a török irodalom iránt. Balassi megtanult törökül, ismerte a török misztikus költészetet és török verseket fordított magyarra. De mindennél jobban jellemzi a helyzetet, hogy épp ő írta a legszebb és leghatásosabb verseket a
magyar katonák törökökkel szembeni helytállásáról, és az oszmánok ellen harcolva
esett el.23 Az oszmán jelenlét maradandó nyelvi hatást sem hozott magával, hiszen a
mai magyarban alig egy tucat olyan török szó található, amely ebben a korban került át.24 Ez is azt húzza alá, hogy kulturális értelemben Kelet–Nyugat határa itt
meglehetősen zárt határ volt.
Miközben a magyar kultúra török öröksége (heritage) ilyen sovány, van a török
kornak egy olyan hagyatéka (legacy), amely döntő fontosságú a magyar mentalitás
megértéshez. A török hódítás nemcsak anyagilag és kulturálisan károsította meg
20 IMRE

Mihály, „Magyarország panasza”: A Querela Hungariae toposz a XVI–XVII. század irodalmában,
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995 (Csokonai Könyvtár 5.), 160–162.
21 RÁCZ, A török világ… i. m., 53.
22 RÁCZ, A török világ... i. m., 67–82. Géza DÁVID, Osmanlı Kültürünün Macaristanda’ki Yayılışı ve Etkisi, Bilig
20 (Kış 2002), 89–100.
23 SUDÁR Balázs, Egy Balassi-vers török háttere, Keletkutatás, 1995. ősz [1997], 67–79. KŐSZEGHY Péter,
Balassi Bálint: Magyar Alkibiadész, Bp., Balassi Kiadó, 2008, 318–336.
24 Suzanne KAKUK, Recherches sur l’histoire de la langue osmanlie des XVIe et XVIIe siècles: Les éléments
osmanlis de la langues hongroise, Bp., Akadémiai, 1973 (Bibliotheca Orientalis Hungarica XIX.).
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jelentősen Magyarországot, hanem mentális törést is okozott. Totálisan lerombolta
a magyar politikai és kulturális elitek önbizalmát. A kor vallási és politikai vezetőinél és gondolkodóin eluralkodott a bűntudat és az önvád egyfajta keveréke. Nem
tudták megemészteni, hogy egy ország, amely régebben „Európa csillaga” volt,25
hogy süllyedhetett más országok játékszerévé. Nem tudták megbocsátani maguknak, hogy elvesztegettek egy „birodalmat”. Ekkor alakultak ki azok a gondolati reflexek, amelyek a közép- és kelet-európai népek körében olyan jól ismertek: az
egyedülvalóság, az elszenvedett csapások kivételességének érzése (előbbit a magyarok már a 15. században hangoztatni kezdték!), menekvés a dicső múlthoz, az
áldozati szerep (védjük Európát, de az mit sem törődik velünk), a tettek mentegetése és kompenzálásképp a protestáns apokaliptikából is származó kiválasztottság
tudata. Kialakul a kisebbrendűség érzése, ami jól látható a jeles költő és hadvezér,
Zrínyi Miklós XVII. század közepén papírra vetett sorából: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók”.26 A heroikus pátosz mellett (ismét Zrínyi szavait idézem: „itt
győznötök, vagy halnotok kell”)27 a gyakorlati tettekben kapkodás, következetlenség, egymás ellen fordulás következik be. A török hódítás amúgy is szétszabdalta az
ország területét, és az egyes részek politikusainak ellentétei gyakran fajultak polgárháborúkká. A hitújítás óriási vallási megosztottságot hozott Magyarországon, és
a felekezetek egymást vádolták az ország összeomlásáért. A végén pedig a magyarok vezetői a paradoxonba menekültek: a török hódítás szörnyű napi következményeitől való megszabadulás érdekében az oszmán állammal kötöttek szövetségeket.28 Így történhetett, hogy Zrínyi Péter bán, aki testvére, Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzát, a magyar helytállás apoteózisát, valamint az Adriai tengernek Syrenája című művét horvátra fordította, s aki nyilván betéve tudta bátyjának a
„török áfium”, azaz a török szövetség elfogadásától óvó szavait, és aki a fordításokban bátyjánál sokkal keményebben ítélte el a démonizált oszmánokat, végül a törököknek való meghódolás szándéka miatt végezte a vérpadon.29 S így történhetett,
hogy amikor a XVII. század végén a fél Európa szövetkezett Magyarország felszabaWathay Ferenc énekeskönyve, sajtó alá rend., az utószót és a jegyzeteket írta NAGY Lajos, a szöveget
gondozta BELIA György, Bp., Magyar Helikon, 1976, 118 (átírás), 92 (hasonmás) (1604-ből).
26 ZRÍNYI Miklós, Ne bántsd a magyart: Az török áfium ellen való orvosság, avagy az töröknek magyarral
való békessége ellen való antidotum = Zrínyi Miklós hadtudományi munkái, Bp., Zrínyi Katonai Kiadó,
19762, 322.
27 Uo., 318.
28 VARGA J. János, Az „Orta Madzsar” szerepe Perényi Pétertől Thököly Imréig: A nyugati irányú török hódítás metodikájához = Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére, Bp., MTA TKI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 2002, 415–422. PAPP Sándor, Magyar rendi mozgalmak és az Oszmán Birodalom a
17–18. század fordulóján, Acta Universitatis Szegediensis, Acta historica, 116(2002), 129–136. UŐ Sándor,
Szabadság vagy járom? A török segítség kérdése a XVII. század végi magyar rendi mozgalmak idején,
Hadtörténelmi Közlemények, 116(2003), 2–3, 633–669. VARGA J. János, Válaszúton: Thököly Imre és
Magyarország 1682–1684-ben, Bp., História, MTA Történettudományi Intézete, 2007 (História Könyvtár.
Monográfiák 23.).
29 R. VÁRKONYI Ágnes, A Wesselényi szervezkedés történetéhez = Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére,
Bp., MTA TKI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 2002, 423–460. Zrinka BLAŽEVIĆ, Suzana
COHA, Zrínyi Péter – a hősteremtés irodalmi modelljei és stratégiái = A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában, szerk. BENE Sándor, HAUSNER Gábor, Bp., Zrínyi Kiadó, 2007, 137–164, főleg 144.
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dítására, a legnagyobb magyar seregtest a törökök oldalán harcolt, és ezért Magyarországot, a kereszténység védőbástyáját, az európai közvélemény a „kereszténység ellenségeként” bélyegezte meg.30 Ekkor rögzültek olyan belső törésvonalak,
amelyeket Szekfű Gyula a keleti magyar és a nyugati magyar alkat szétválásának
metaforájával fejezett ki (katolikus versus protestáns, Habsburg-párti [labanc] versus önálló magyar vagy Erdély-párti [kuruc]).31 Ahogy az oszmán katonai előrenyomulás éket ütött az ország testébe, úgy hasította ketté a hódítás által előidézett
sanyarú helyzet a magyarok lelkét, s tolta a magyarságot minden eddiginél jobban a
Kelet felé.
Az oszmán-törökökhöz fűződő magyar viszonynak ez a kettőssége és kétértelműsége a barokk és a romantika korának Magyarországán is megmaradt. A nemzetépítés időszakában (a 18. század végétől) a tatárjárás és a törökök elleni évszázados harc emléke továbbra is fontos eleme az identitásnak, sőt a formálódó nemzeti tudat egyik talpköve lett. Az reformkor (1825–1848) két legfontosabb verse:
Kölcsey Ferenc Himnusza és Vörösmarty Mihály Szózata (valójában a második magyar himnusz) tematikájában és frazeológiájában szinte egyenes folytatása a 17.
századi Zrínyi műveinek: mindegyik török „rabigáról”, balsorsról, büntetésről és
bűnhődésről, az Isteni segítségkérésről szól, s Zrínyihez hasonlóan az „itt élned vagy
halnod kell” alternatíváját állítja a magyarok elé. Ugyanakkor, ellentétben a nyugati
országokkal, ahol az ekkoriban felvirágzó orientalizmus inkább csak az eliteket
érintette meg, a magyarok a feltárulkozó Keletben egyre inkább magukra ismertek.32 Sebesen terjedt a meggyőződés, hogy a magyar nemcsak keleti eredetű, hanem par excellence „A Kelet népe”. Ilyen címmel jelentette meg 1841-ben híres
könyvét Széchenyi István gróf, az európai szellem fő hazai képviselője és az ország
legnagyobb modernizátora, és ezeket írta benne: „A’ magyar népnek … nincs csekélyebb hivatása, mint képviselni – Európában egyedüli heterogén sarjadék – ázsiai
bölcsőjében rejtező, eddigelé sehol ki nem fejlett, sehol érettségre nem virult sajátságit...”33 Előtérbe került a hun és a török népekkel való rokonság eszméje, s a korszak
egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért figurája a tudós lett, aki a keleti őshazát keresi (Kőrösi Csoma Sándor és mások). Ezzel párhuzamosan a magyar tudományosság
fokozott figyelemmel fordult az Oszmán Birodalom felé, s egyre több tárgyilagos,
megbízható elemzést tett közzé róla.34 Az oszmán-török örökség egyes elemei, küKÖPECZI Béla, „Magyarország a kereszténység ellensége”: A Thököly-felkelés az európai közvéleményben,
Bp., Akadémiai, 1976.
31 SZEKFŰ Gyula, A magyar állam életrajza: Történeti tanulmány, Bp., Maecenas, 1988 (reprint, eredeti
kiadás: 1918), 116.
32 STAUD Géza, Az orientalizmus a magyar romantikában, Bp., Terebess, 19992, 25–26. FÜLEMILE Ágnes,
Gondolatok az orientalizmusról Marastoni Jakab Görög nő című képe kapcsán, Művészettörténeti Értesítő,
44(2005), 1–2, 109–124.
33 GR. SZÉCHENYI István, A Kelet népe, szerk. és bevezetéssel ellátta DR FERENCZI Zoltán, Bp., Magyar Történelmi Társulat, 1925 (Fontes Historiae Hungaricae Aevi Recentioris. Gróf Széchenyi István összes munkái 5.), 220.
34 Néhány jelentős, meghatározó mű ebből a korszakból: DECSY Sámuel, Osmanografia az az: A’ török
birodalom’ Természeti, erköltsi, egy-házi, polgári, ’s hadi állapottyának, és a’ Magyar Királyok ellen viselt
nevezetesebb hadakozásainak summás leirása, Második, és imitt amott meg-jobbittatott ki-adás, 1–3,
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lönösen a tárogató (eredeti neve török síp volt és a török zurnából fejlődött ki) a
nemzeti hangszer rangjára emelkedett, és 1839-ben már színpadi darabban is
használták mint a keletről jött magyarság jelképét.35
Ebben a légkörben lassanként az oszmán-törökök és itteni uralmuk megítélése
is változásnak indult. A véleményeket a század nagy politikai eseményei is jelentősen befolyásolták: az 1848–49. évi magyar forradalom és szabadságharc elfojtása, s
az a tény, hogy a szabadságharc vezetői és résztvevői közül számosan (az 1703-as
felkelés vezéréhez, II. Rákóczi Ferenchez hasonlóan) az Oszmán Birodalomban
leltek menedéket. A krími háború (1853–56) után pedig az Orosz Birodalom balkáni térnyerése miatt indult meg közeledés Oszmán Birodalom és a Monarchia, s főleg
oszmán és magyar értelmiségi körök között.36
A magyarság keleti jellegének hangsúlyozása a XIX. század második felében a
nemzetépítési stratégiák részeként is fontos szerephez jutott. A korabeli Magyarországon két elképzelés ütközött egymással. Az egyik az ún. államnemzeti koncepció
volt, amely az ország lakosságának soknemzetiségű összetételét figyelembe véve
nemcsak a magyarokat, hanem az összes nemzetiséget a magyar nemzet részének
tekintette, vagyis a nemzet meghatározásakor az állampolgárságra helyezte a hangsúlyt. A másik, az ún. kultúrnemzet koncepció a nemzetet a közös etnikai eredet és
az azonos nyelv alapján kialakuló közösségben látta. Az utóbbi szemében különös
fontosságot nyert az akkoriban felfedezett népi vagy paraszti kultúra, amelyben a
magyarság ősi, keleti kultúrájának lenyomatát vélte felfedezni.37 Ehhez járult az
oszmán-török hódítás kora óta erősödő egyedülvalóság érzése, a félelem az erősebb nyugati nemzetektől (beleértve az osztrákokat) és a mind agresszívebben
jelentkező pángermán és pánszláv ideológiáktól. A magukat rokontalannak érző
patrióta magyarok tehát nagy lelkesedéssel és kíváncsisággal fordultak a Kelet felé,
ahol támaszt és menedéket kerestek és ahol a magyar jellem és lélek ősi formáit
vélték felfedezni. Ezért váltak népszerűvé a 20. század fordulójától az ún. turanista
vagy pánturanista gondolatok, amelyek ősforrása éppen a magyar Vámbéry Ármin,
Bétsben, Kurzbeck Jósef Ts. K. Könyv-nyomtató és Könyv-áros, 1789. FÉNYES Elek, A török birodalom
leirása, történeti, statistikai és geográphiai tekintetben…. A török birodalom földabroszával, Pest, Heckenast Gusztáv, 1854. LÁZÁR Gyula, Az ozmán uralom története Europában, I–II., Bp., Franklin-társulat, 1877.
35 SUDÁR Balázs, CSÖRSZ RUMEN István, „Trombita, rézdob, tárogató...” A török hadizene és Magyarország,
Enying, Tinódi Lantos Sebestyén Zeneiskola, 1996, 95.
36 Vö. CSORBA György, Az 1848–49-es törökországi magyar emigráció története, Hadtörténelmi Közlemények, 112(1999), 2, 352–397. Bayram NAZIR, Macar ve Polonyalı Mülteciler: Osmanlı’ya Sığınanlar,
İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2006. HERMANN Róbert, JOÓ András, MÉSZÁROS Kálmán, SERES István, Török
menedékjogot kapott magyar emigránsok rövid életrajzi összefoglalója / Türkiye’de Kendilerine Sığınma
Hakkı Tanınan Macar Mültecilerin Özyaşamlarından Özetler, Bp., Magyar–Török Baráti Társaság /
Macar–Türk Dostluk Derneği, Tekirdağ Macar Dostluk Derneği/Rodostói Magyar Baráti Társaság, 2010.
Vámbéry Ármin fontos szerepére a magyar–török barátkozási folyamatban Lásd HAZAI György, Vámbéry
Ármin életútja = UŐ., Vámbéry inspirációk, Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2009, 342–348. David
KUSHNER, The Rise of Turkish Nationalism 1876–1908, London, Frank Cass, 1977, 9–10, 44–45, 53. Ruth
BARTHOLOMÄ, Vom Zentralasien nach Windsor Castle: Leben und Werk des Orientalisten Arminius Vámbéry
(1832–1913), Würzburg, 2006, (Arbeitsmaterialien zum Orient 17.), 10–13, 45–49.
37 Tamás HOFER, Construction of the ‘Folk Cultural Heritage’ in Hungary and Rival Versions of National
Identity, Ethnologia Europea, 21(1991), 2, 145–170.
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a híres keletkutató volt.38 Ez az elképzelés megadta a reményt arra, hogy a fenyegetett és társtalan nemzetek is találnak maguknak olyan népcsaládot, amelyben közösségre lelhetnek, vagy amellyel – a merészebbek szerint – létrehozhatnak egy
nagy eurázsiai birodalmat. A pánturanista vagy türkizmus ideológia az Oszmán
Birodalomban futotta be a legnagyobb karriert, ahol az ún. oszmanizmus (a magyarhoz rendkívül hasonló és részben annak hatására született államnemzeti koncepció) mellett az uralkodó elit hivatalos ideológiájának számított az első világháború végéig.39
Mindezek folytán a 19. század utolsó harmadától kezdve Magyarországon megerősödtek a törökbarát nézetek. Ehhez járultak a keleti krízis (1875–1878) tapasztalatai, a törökök sorozatos vereségei és az oroszok balkáni előrenyomulása, ami
heves törökbarát és oroszellenes megnyilvánulásokhoz vezetett. Ezek csúcspontját
jelentette a magyar diákok küldöttségének 1877 januárjában, az orosz–török háború előestéjén tett konstantinápolyi látogatása, melynek során díszkardot nyújtottak
át a török hadsereg fővezérének. A látogatás viszonzására 1877 tavaszán került sor,
amikor II. Abdülhamid szultán megbízásából egy török delegáció 35 középkori
kódexet szolgáltatott vissza, amelyet a XVI. század elején vittek el Mátyás király
egykori híres könyvtárából. Ezzel egyidejűleg Magyarországra érkezett egy magányszemélyek által szervezett török küldöttség, hogy a magyar társadalommal
közvetlen baráti kapcsolatokat létesítsen. A csoport tagjai igencsak meglepődve és
örömmel látták, hogy mindenütt nagy szeretettel, a török–magyar rokonság és testvériség jegyében fogadják őket.40
A magyar nyilvánosságnak ez a törökbarát beállítottsága a XIX. század végének
nagy tudományos kérdésében, az „ugor–török háború”-nak nevezett nyelvészeti
vitában is megnyilvánult, amely azt volt hivatott eldönteni, hogy a magyar nyelv
finnugor, avagy török eredetű-e. Az eredendően tudományos kérdés aktuálpolitikai
dimenziókat is kapott: a török nyelvrokonság mellett való kiállás Habsburg-ellenes
élt hordozott, s Magyarország Habsburg Monarchián belül elfoglalt államjogi helyzetével és a bécsi fensőbbséggel szembeni elégedetlenséget fejezte ki.41 A történészek egy része a tudomány eszközeivel segített e nemzeti és keleti orientációt megalapozni, amit aztán a korábbi századokra is visszavetített. Műveikben romantikus
FARKAS Ildikó, A magyar turanisták, PhD-értekezés, Bp., 2002, 23–28. (Ez az egyik legjobb feldolgozása
az újabban Törökországban is népszerű témának; vö. Tarık DEMİRKAN, Macar Turancıları, İstanbul, Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, 2000. Nizam ÖNEN, İki Turan: Macaristan ve Türkiye’de Turancılık, İstanbul, İletişim,
2005.). Lásd legújabban SZENDREI László, Turanizmus, Máriabesnyő, Attraktor, 2010. Vámbéry szerepének újabb összefoglalása: BARTHOLOMÄ, Vom Zentralasien… i. m., 86–90.
39 Kemal H. KARPAT, The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the
Late Ottoman State, Oxford, Oxford University Press, 2001, 276–407. FODOR Pál, A török nemzettudat
kialakulása = Törökország és az iszlám. Az iszlám szerepe Törökország EU-csatlakozásának megítélésében,
szerk. VÁSÁRY István, Piliscsaba, Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, 2008 (Acta et Studia VII.), 11–
27.
40 DR. ERŐDI Béla, Csok jasa! A török küldöttség látogatásának emlékkönyve / Çok yaşa. Türk heyetinin
ziyareti’nden hatıra kitabı, Bp., Akadémiai, Magyar–Török Baráti Társaság, 2001.
41 A vitáról Lásd VÁSÁRY István, Vámbéry és a magyar őstörténet = Vámbéry Ármin emlékezete, Bp., Kőrösi
Csoma Társaság, 1986 (Keleti értekezések 2.), 19–25.
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hőskorrá változtatták a XVI–XVII. századot, amikor lovagias, bátor és becsületes
magyarok harcoltak a hasonló tulajdonságokkal rendelkező törökökkel, illetve
együtt az „elnyomó” Habsburgok ellen. Ezek a történészek gyakran nevezték az
oszmánokat a magyar nemzeti érzület előmozdítóinak.42
A Kelet iránti vonzalom felerősödése kiváltotta a nyugati irányultság híveinek
heves kritikáját, így aztán a vitában a Kelet és a Nyugat fogalma ismét szimbolikus
jelentőséget kapott. Ady Endre 1905-ben mindezt úgy fogalmazta meg, hogy Magyarország komp-ország, amely ide-oda hányódik Kelet és Nyugat partjai között, s
amely a turanizmussal ismét Keletre tart.43 Az államnemzeti talajon álló politikus és
értelmiségi körök szintén kiálltak a Habsburg királyság és a nyugati orientáció mellett. A Habsburgokhoz lojális történetírók történeti érvekkel léptek fel a keleti romantikával szemben. A dualista és a Horthy-korszakban egyaránt fontos szerepet
betöltő Szekfű Gyula például a XV–XVII. századi magyarországi harcokat „Kelet és
Nyugat”, két civilizáció összecsapásának tartotta, ami letérítette a magyar nemzetet
és államot a fejlődés fő útjáról. Végső értékelése így szólt: „Ez a török uralom a magyar történet legnagyobb, talán egyetlen katasztrófája…”44 Az oszmán-törökök és
itteni uralmuk kettős megítéléséhez a korabeli irodalom is hozzátette a magáét. A
magyar olvasóközönséget hosszú időn át elsősorban a hihetetlenül népszerű Jókai
Mór törökkori kalandregényei „nevelték”, aki már a XIX. század közepén meglehetősen elfogulatlan képet adott a törökökről. A XIX–XX. század fordulóján azonban
megjelentek azok a történelmi regények (Donászy Ferenc: Buda hőse, Gárdonyi
Géza: Egri csillagok), amelyek hatására a magyar közvélemény a hódoltság kori
törököket – máig ható érvénnyel – a nemzet legnagyobb ellenségei közé sorolta
be.45
Mindez azonban egyáltalán nem akadályozta a magyarokat abban, hogy a kortárs törökséget nagy szimpátiával szemléljék. A turanista elgondolás hívei 1910
végén megalapították Turáni Társaságot, és a Kelet megismerésének tudományos
programján kívül azt a célt tűzték maguk elé, hogy a magyarságnak vezető szerepet
biztosítsanak „a turáni népcsaládban tudományos és gazdasági téren”.46 A rokonszenv a későbbiekben tovább erősödött azáltal is, hogy a két ország szövetségesként harcolt az első világháborúban,47 s hogy a világégés során mindkettő hasonló
Vö. Géza DÁVID, Pál FODOR, Hungarian Studies in Ottoman History = The Ottomans and the Balkans: A
Discussion of Historiography, ed. by Fikret ADANIR, Suraiya FAROQHI, Leiden, Boston, Köln, Brill, 2002 (The
Ottoman Empire and Its Heritage: Politics, Society and Economy 25.), 314–316.
43 ADY Endre, Ismeretlen Korvin-kódex margójára, Figyelő, 1905. október 15.
44 SZEKFŰ Gyula, Magyar történet: A tizenhetedik század (HÓMAN Bálint, SZEKFŰ Gyula, Magyar történet 5.),
[Bp.], Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, é. n., 108.
45 Ugyanilyen hatást gyakorolt a XIX. századi magyar történelmi festészet is, Lásd GALAVICS Géza, A történeti téma = Művészet Magyarországon 1780–1830: Kiállítás a MTA MKCS és a MNG rendezésében, Magyar
Nemzeti Galéria, 1980, Bp., Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport, 1980,
63–72. SZVOBODA DOMÁNSZKY Gabriella, Régi dicsőségünk: Magyar históriai képek a XIX. században, Bp.,
Corvina, 2001.
46 ABLONCZY Balázs, Teleki Pál, Bp., Osiris Kiadó, 2005, 92. SZENDREI, A turanizmus… i. m., 16.
47 A „kereszt” és a „félhold” szövetségének egy érzelmes dokumentuma: Magyar–török almanach a
Vörös Félhold javára, szerk. és kiad. MEZEY István, Bp., Athenaeum, 1915.
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sorsra jutott: elvesztette területe és népessége jelentős részét. Ez is belejátszott
abba, hogy a két háború között a magyar és a török állam között széles körű gazdasági és kulturális együttműködés alakult ki.48 Az átélt traumák, a két ország újjászervezése (Törökország esetében gyors és kíméletlen európaizálás) és helykeresése a nácik és a bolsevikok szorításában nagyon hasonló reakciókat váltott ki a magyar és a török társadalomban. A korabeli magyar kormányzat ismét elővette a
„kereszténység védőbástyája” régi eszméjét, amellyel ezúttal az ország bolsevikokkal
szembeni védelmi szerepét kívánta hangsúlyozni (aztán a sors iróniája folytán a
második világháború után Magyarország hamarosan a kommunista világ nyugati
védőbástyája lett). Időről időre fajsúlyos értelmiségiek tették és teszik fel a kérdést:
mi a magyar, vagy mi a török? Kelethez tartozunk-e, vagy a Nyugathoz?49 A számtalan tanulmánykötet helyett elég csak Orhán Pamuk, a Nobel-díjas török író életművére utalni, aki mást sem tesz, mint ezt a „komp-ország” mentalitást, a két part közötti ingázásában megnyilatkozó identitászavart elemzi konokul és fáradhatatlanul.50
*
A fentebb már említett Jókai Mór 1853-ban, négy évvel a forradalom és szabadságharc bukása után jelentette meg Török világ Magyarországon című történelmi
regényét, az 1851-ben kiadott, nagy sikert aratott Erdély aranykorának folytatását.
A XVII. század második felében játszódó könyv lényegében azt vizsgálja, milyen
magatartásformákkal lehet becsületesen élni egy olyan világban, ahol az egyéni és
az állami szuverenitás súlyosan korlátozva van (maradványait csupán a kis erdélyi
fejedelemség őrzi). Hogy Jókai mindezzel természetesen saját korának dilemmáira
kereste a választ, az nyilvánvaló az előszóból, ahol ezt írja: „Tán választhattam volna
fényesebb időszakot Magyarország történetéből…; ámde egy nemzetet nem a szerencse, hanem a balsors jellemez”.51 A könyv egyik – Bethlen János XVII. századi történe-

48 DÁVID Géza, Modernizáció magyar részvétellel, Korunk, 1996/6, 61–65.

Mi a magyar? szerk. SZEKFŰ Gyula, Bp., Magyar Szemle Társaság, 1939.; Mi a magyar? szerk. ROMSICS
Ignác, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., Habsburg Történeti Intézet, Rubicon Kiadó, 2005. Bozkurt GÜVENÇ,
Türk Kimliği Kültür Tarihinin Kaynakları, İstanbul, 1993. Cemal KAFADAR, A Rome of One’s Own: Reflections
on Cultural Geography and Identity in the Lands of Rum = History and Ideology: Architectural Heritage of
the ‘Lands of Rum’, ed. S. BOZDOĞAN, Gülru NECIPOĞLU, Muqarnas, Special Issue, 24(2007), 7–25. A két
társadalomban felbukkanó, nagyon hasonló és máig viruló dilettáns nézetekről Lásd İsmail DOĞAN,
Dilettáns nyelv- és néprokonsági nézetek párhuzamai Törökországban és Magyarországon = A nyelvrokonságról: Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság, főszerk. HONTI László, szerk. CSÚCS Sándor,
KERESZTES László, második, bővített kiadás, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2010 (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához 104.), 80–86.
50 Orhan PAMUK, Hó, ford. LADÁNYI Katalin, Bp., Ulpius-ház Könyvkiadó, 2005. UŐ., A fehér vár, ford. CSIRKÉS
Ferenc, Bp., Ulpius-ház Könyvkiadó, 2006. UŐ., A nevem piros, ford. TASNÁDI Edit, Bp., Ulpius-ház Könyvkiadó, 2007. UŐ., Isztambul: A város és az emlékek, ford. NEMES Krisztián, Bp., Ulpius-ház Könyvkiadó, 2007.
UŐ., Fekete könyv, ford. TASNÁDI Edit, Bp., Ulpius-ház Könyvkiadó, 2008.
51 JÓKAI Mór, Török világ Magyarországon, I., Bp., Unikornis Kiadó, 1995 (Jókai Mór munkái. Gyűjteményes díszkiadás), 5.
49

29

ti munkáján alapuló52 és a regényen belül szinte külön regény alapjául szolgáló –
epizódja arról szól, hogy Apafi Mihály uralma idején, a törökök számára hatalmas
vereséget hozó szentgotthárdi ütközet és a vasvári béke megkötése (1664) után a
Porta le akarja fogatni a bűnbaknak kikiáltott havasalföldi vajdát. Ő azonban Lengyelországba szökik, szülés előtt álló felesége, Strudzsa Mária pedig Erdélyben kér
menedéket. A törökök azonnal követelik a vajdáné kiadását, mire a fejedelmi udvarban nagy vita támad arról, meghajoljanak-e a követelés előtt. A fejedelemaszszony és a főurak feleségei emberiességi okokból a menekült nő védelmére kelnek,
s melléjük áll Bethlen Miklós is, aki Európa támogatásában bízva ekképpen érvel a
kiadás megtagadása mellett: „…azt is jól tudom, hogy Erdély szerencsére Európában
fekszik, hol egyik országnak gondja van a másikra, s Európa minden fejedelmeinek
érdekükben van az, hogy köztök és az ozmán uralom között egy szabad ország létezzen, bárha oly kicsiny is, mint Erdély…”53 Teleki Mihály tanácsúr azonban hosszú és
hatásos beszédben darabokra zúzza e naiv felfogást, rámutatva: nincs értékalapú
együttműködés, hanem csak érdek, s aki nem ismeri fel saját érdekeit, az bukásra
van ítélve. Ezt a beszédet, amelyben Jókai valójában saját és számos hozzá hasonlóan gondolkodó XIX–XX. századi magyar értelmiségi érzéseit fogalmazza meg, azért
is érdemes hosszabban idézni, mert nagy erővel fejti ki azt a gondolatot, hogy ha az
ország érdeke azt kívánja, akár a Kelet erőivel is szabad egyezséget kötni. Íme Jókai
Teleki szájába adott érvei:
„– Keserű dolgokat kell kegyelmeteknek mondanom, méltóságos uraim!
Kénytelen vagyok benneteket fölébreszteni egy kedves álomból egy igen szigorú
valóra. Európának legkisebb gondja a világon az, hogy mi élünk; nekünk csak
akkor vannak szövetségeseink, midőn áldozatunkra van szükség; ha mi kérünk,
akkor nem ismer bennünket senki… Való, hogy egy időben egészen ellenkező
dolgokat mondék, de az idő olyan jó mester, hogy néha egy nap alatt többre tanítja az embert, mint amennyit kilenc iskolában tanult. A szentgotthárdi csata
következtében a béke a két császár között megköttetett, én olvastam annak
pontjait, rólunk, magyarokról, egy pont sem szólt belőle, egy komma sem, ki
vagyunk feledve az egészből, mint figyelembe sem vehető nemzet. Pedig ott volt
a frank, az angol, a lengyel követ, s mondhatom, hogy saját udvarától egyik sem
húz annyi fizetést, mint húzott mitőlünk. Ha háborúra kellünk, óh, akkor nagy
és dicső nemzet vagyunk, a békekötéskor nem is tudják, ha vagyunk-e. A harcban mehetünk legelöl, a jutalomosztásból akár el is maradjunk. … – Óh, uraim,
valljuk meg egymás közt, hogy mi csak játsszuk az urat e honban, de valóban
nem vagyunk annak urai többé. Erőnkben bízni, igazságunkra támaszkodni,
rajtunk többé nem segít, pártfogónk nincs sem jobbról, sem balról, csak uraink
vannak: akármelyikhez folyamodunk, csak urat cseréltünk, nem frigyet kötöttünk. E titkot magunknak megsúgni jó, de megőrizni még jobb, hogy más meg
ne tudja, s ha uralkodásunk csupa látszat, a látszat nekünk sokat ér, s gondunk
BETHLEN János, Erdély története 1629–1673, ford. P. VÁSÁRHELYI Judit, utószót és jegyzeteket írta JANKOVICS József, Bp., Balassi Kiadó, 1993, 245–248.
52

53 JÓKAI, Török világ…

i. m., 181.
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legyen rá, hogy el ne enyésztessünk. A hatalom, mely felettünk áll, csak okot vár,
hogy tervét foganatosítsa rajtunk, s nem teend neki senki jobb szolgálatot Erdélyben, mint aki legelőször fölemeli ellene fejét… Nekünk egy kötelességünk
van: ismerni azt, mily kevéssel bírunk, s rajta lenni, hogy azt megtarthassuk, s
ha jön idő, hozzá foglalhassunk. Nekünk senki sem jó barátunk, mi se legyünk
azok senkinek. Ha a kénytelenség előtt meghajolunk, meg fog bennünket vetni
a világ? Hát, ha a túlerő előtt megállva összetöretünk, tesz-e egyebet? Tőlünk
nagylelkűséget követel a világ; volt-e valaha nagylelkű mihozzánk, volt-e csak
igazságos is? Igenis, míg kezünkben volt a kard, védtük vele egész Európát, de e
kard szét van törve, országunk szétdarabolva; népek szeme láttára gázolt bennünket össze a pogány, másfél századig vérzettünk, s nem jött segítségünkre
senki, országunk kapuit ellenségeink őrzik, s mint a tűzzel kerített skorpió, szívünk keserűségét csak magunk ellen fordíthatjuk! Okai vagyunk-e, ha nem
védhetjük többé a hozzánk menekült üldözöttet? Velünk bevégezte számadásait a sors és világ; ez ország nem tartozik senkinek többé, csak magának. Azért a
dolgok ekként állván, hogy ha az említett moldovai hercegnőt Olaj bégnek
bárminemű okból ki nem szolgáltatjuk, legyen az bár kegyelemkérő küldötteink visszatértének bevárása, ő utasítva van a budai és váradi basák seregeit
rögtön behívni az országba, s ezt a porta szolgatartományává tenni; itt minden
szánalom, minden emberiségi tekintet elenyészik, csak egy kötelesség maradt
fenn: az önfenntartásé, s ez azt parancsolja, hogy amit megváltoztatnunk nem
lehet, azt tegyük meg önkényt…”54
Magyarországon és az Európai Unióban egyesek értetlenkedve figyelik a mai
magyar külpolitika ún. „keleti nyitását”, az időnkénti látványos szembefordulást a
nyugati szövetségesekkel és azok egyes elvárásaival. Ugyanilyen meglepetést, nemzetközi figyelmet kelt a magyar társadalom egyes köreiben nagy népszerűségnek
örvendő új keleti romantika, például a sokak által – valószínűleg tévesen csak – a
szélsőjobb politikai erőkhöz kapcsolt új-turanizmus stb.55 Azonban az ezeréves
határhelyzet, különösen az oszmán-török hódítás következtében kialakult és beégett reflexek ismeretében az volna igazán meglepő, ha időről időre, búvópatakszerűen, nem bukkanna felszínre a keleti orientáció, ha a jobbára kétértelműségekben
kifejezésre jutó török hagyaték nem szólna bele Magyarország jelenébe is. Ennek
okaira mutatnak rá minden történészi okoskodásnál mélyenszántóbban Jókai Mór
idézett sorai.

54 Uo., 181–183.

Emel AKÇALI, Umut KORKUT, Geographical Metanarratives in East-Central Europe: Neo-Turanism in
Hungary, Eurasian Geography and Economics, 53(2012), 5, 596–614.
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REZÜMÉ
A Kárpát-medencét megszálló és belakó magyarok a földrajzi Európa közepét
foglalták el, és rövid időn belül a nyugati (latin) civilizációhoz csatlakoztak, de országuk az azóta eltelt ezer évben jobbára mégis e civilizáció határterületének számított. A magyar történelmet és észjárást a mai napig erősen meghatározza ez a
határhelyzet, ami többnyire az „egyedülvalóság” érzetében jut kifejezésre. Ám miközben a magyarok sosem feledkeztek el identitásuk keleti összetevőiről, minden
választási helyzetben, minden történelmi fordulóponton (tatárjárás, török hódítás)
a Nyugatot választották. Ugyanakkor a „keletiség” – amely a magyarság intenzív
török kapcsolataira utalva a „török hagyaték” kifejezéssel írható le szimbolikusan –
a hódoltság kora óta növekvő mértékben nyert teret a magyar gondolkodásban.
Ebből számos kétértelműség, önértékelési zavar és ellentétes politikai program
származott. Miközben az oszmán-törökök elleni évszázados harc emléke a formálódó nemzeti tudat egyik talpköve lett, a patrióta magyarok nagy lelkesedéssel fordultak a török világ felé, ahol népük eredetét, jellemének és lelkületének ősi formáit
vélték felfedezni. A magyar külpolitika ún. „keleti nyitása” is csak azok számára
okozhat meglepetést, akik nem veszik tekintetbe a jobbára kétértelműségekben
kifejezésre jutó „török hagyaték” szerepét a magyarság elmúlt ezer éves történetében.

HUNGARY BETWEEN EAST AND WEST: THE TURKISH LEGACY
Although the Hungarians, who have invaded the Carpathian Basin and have settled there, have occupied the geographical middle of Europe and have ever since
been part of Western or European civilisation, they have mostly been relegated to
the margins of that civilisation over the course of the last millennium. This frontier
situation and experience have profoundly influenced both the history of Hungary
and the mentality of its inhabitants and manifests itself in a sense of “aloneness”.
But while the Hungarians have never forgotten the oriental components of their
identity, they opted for the West in all decisive situations and at all major turning
points, whatever the costs (this is what happened at the time of the Mongol and
Ottoman invasions). Yet, from the period of the Ottoman domination of the country
onward, the “orientalness” – which can best be described with the notion of “Turkish legacy” based on the intense Turkish contacts of the Hungarians – gradually
gained ground in the Hungarian mind. This resulted in considerable ambiguity,
identity troubles and rival political programmes during the nineteenth century.
While the memory of the century-long fight against the Ottomans became a cornerstone of Hungarian national consciousness, the Hungarian patriots turned with
great enthusiasm toward the contemporary Turkish world where they were eager
to find their origins, the ancient forms of the Hungarian character and soul. The
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present Hungarian government’s policy of “opening to the East” can only be a surprise for those who do not consider the role of the ambiguous “Turkish legacy” in
the last millennium of Hungarian history.
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PAPP SÁNDOR

A kényszerű együttélés jogait tartalmazó
oszmán szerződéslevelek (‛ahdnâmék) és
kinevező iratok (berâtok)
Az Oszmán Birodalom államszerkezetével foglalkozó kutatók élesen megkülönböztetik azokat a provinciákat, amelyekben a klasszikusnak ismert berendezkedés
figyelhető meg azoktól, amelyek valamilyen formában megtartották a hódítás előtti
belső struktúrájukat, esetlegesen uralkodó dinasztiájukat. Ezeket az utóbbiakat
vazallusként vagy adófizetőként jellemzik. Donald Edgard Pitcher, majd utána Andreas Birken történeti földrajzi munkájában külön elemzi a központból irányított, és
a helyi autonómiával rendelkező tartományokat, közösségeket.1 A magyar olvasó
Hegyi Klára tanulmányából nyerhet képet az eltérő irányítási metódusokról.2
Az utóbbi években felélénkült az Oszmán Birodalom vazallus államainak kutatása. A Lipcsei Egyetem mellett működő Bölcsészettudományi Intézet (Geisteswissenschaftliches Zentrum Ostmitteleuropas der Universität Leipzig) egyik kutatási projektje (koordinátora Robert Born) ezt a témát tűzte ki kutatási célul. Az elmúlt hetekben jelent meg az a reprezentatív kötet, amely a téma szakembereinek
munkáit adja közre Kármán Gábor és Lovro Kunčević szerkesztésében The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries3 címmel. A tanulmánykötetből készült válogatást nemrégiben tették közzé magyarul Kármán Gábor fordításában és szerkesztésében a Korallban.4 A további érdeklődést mutatja, hogy a kötet horvát nyelvű kiadása is megkezdődött, de
Donald Edgar PITCHER, An Historical Geography of the Ottoman Empire, Leiden, E. J. Brill, 1972. A török
fordítása, amelyet használtam: Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihsel coğrafyası, übers. Bahar Tırnakcı,
İstanbul, 1999. Doğrudan Yönetim (Direkt irányítás), 179–186 és Vasal Devletler (Vazallus országok)
187–192. Andreas BIRKEN, Die Provinzen des Osmanischen Reiches, Wiesbaden, 1976, 11 (Vasallenstaaten
innerhalb und außerhalb des Provinzsystems).
2 HEGYI Klára: Török berendezkedés Magyarországon, Bp., História-M.T.A. Történettudományi Intézete,
1995 (História Könyvtár Monográfiák 7.), 15–35.
3 The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, eds.
KÁRMÁN Gábor, Lovro KUNČEVIĆ, Leiden–Boston, Brill, 2013.
4 Lovro KUNČEVIĆ, Janus-arcú szuverenitás: A kora újkori Raguzai Köztársaság nemzetközi státusa, Korall,
13(2012), 5–32. KÁRMÁN Gábor, Szuverenitás és reprezentáció: Erdély a Porta 17. századi diplomáciai
rendszerében, Korall, 13(2012), 33–61. Radu G. PĂUN, Belső ellenségek: Hatalmi kapcsolathálók és oszmánellenes katonai lázadások a 16–17. századi Havasalföldön és Moldvában, Korall, 13(2012), 62–89.
Nedim ZAHIROVIĆ, A Memibégovicsok Magyarországon, Szlavóniában és Horvátországban a 17. század első
felében, Korall, 13(2012), 121–132. Domagoj MUDANIĆ, Cengizáde Ali pasa és az Oszmán Birodalom
határmenti elitje a krétai háború alatt (1645–1669), Korall, 13(2012), 90–120. (Ez az egy tanulmány nem
jelent meg az angol nyelvű tanulmánykötetben, helyette a szerző Raguza városa védelmi rendszeréről írt
egy nagyon értékes tanulmányt.)
1
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török részről is mutatkozott fogadókészség. A tanulmányok három nagyobb egységet fognak át, az oszmán vazallus államok jogi helyzetét, a diplomáciai kapcsolatrendszerüket és az oszmánokkal közösen folytatott hadműveletekben elfoglalt
helyüket. Végül két tanulmány összefoglaló képet rajzolt az Oszmán Birodalom és a
neki alávetettek viszonyrendszeréről. A keresztény vazallusok közül Moldvával és
Havasalfölddel jogi szempontból Viorel Panaite foglalkozik az eddigi munkásságának összefoglalásával,5 a két román vajdaság diplomáciai viszonyaival Radu G.
Păun. A katonai együttműködést Ovidiu Cristea mutatja be. Erdély helyzetét diplomáciai és jogi szempontból Oborni Teréz,6 katonai együttműködés tekintetében
pedig B. Szabó János értékeli.7 A kötetben jelentős helyet foglal el Raguza története,
s örvendetes, hogy a horvát történetírás képviselői mindhárom kérdéskörben
adatgazdag tanulmányokkal szerepelnek.8 Külön kiemelendő, hogy a kozák felkelések idején fennálló kapcsolatrendszert (1648–1681) önálló tanulmányban tárgyalja
Victor Ostapchuk, amelyben a többszörös vazallitás lehetőségét is felveti (orosz és
oszmán relációban).9 A vazallusok között jelentős szerepet kapott a Krími Kánság,
amelyről jogi szempontból Natalia Królikowska,10 a katonai együttműködésről
pedig Ivanics Mária készített tanulmányokat.11
A kötetet záró két tanulmány arra tesz kísérletet, hogy túllépve egy-egy állam
vagy tartomány keretein, az egész Oszmán Birodalmat áttekintve fogalmazza meg a
vazallus viszony jellemzőit. Dariusz Kołodziejczyk ennek jellemzőit, az adófizetést, a
katonai segítségnyújtást, illetve az oszmán szultán nevének a pénteki kollektív ima
előtti prédikációba való belefoglalását (hutbe) vizsgálja meg. Ez utóbbi KözépÁzsiában egészen Kásgárig, Délkelet-Ázsiában egészen Észak-Szumátráig terjedt.
Természetesen ezek a távoli muszlim országok nem tekinthetők tényleges vazallusnak. Ugyanúgy a Habsburg Birodalom, a Lengyel-Litván Perszonálunió, illetve

Viorel PANAITE, The Legal and Political Status of Wallachia and Moldavia in Relation to Ottoman Porte =
The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, eds.
KÁRMÁN Gábor, Lovro KUNČEVIĆ, Leiden–Boston, Brill, 2013, 942.
6 OBORNI Teréz, Between Vienna and Constantinople: Notes ont he Legal Status of the Principality of
Transylvania = The European Tributary States… i. m., 67–89.
7 B. SZABÓ János, ’Splendid Isolation’? The Military Cooperation of the Principality of Transylvania with the
Ottoman Empire (1571–1688) in the Mirror of the Hungarian Historiography’s Dilemmas = The European
Tributary States… i. m., 301–339.
8 Lovro KUNČEVIĆ, Janus-faced Sovereignty: The International Status of the Ragusan Republic in the Early
Modern Period = The European Tributary States… i. m., 91–121. Vesna MIOVIĆ, Diplomatic Relations
between the Ottoman Empire and the Republic of Dubrovnik = The European Tributary States… i. m., 187–
208. Domagoj MADUNIĆ, The Defensive Sistem of the Ragusan Republic (c. 1580–1620) Dubrovnik = The
European Tributary States… i. m., 341–372.
9 Victor OSTAPCHUK, Cossack Ukraine In and Out of Ottoman Orbit, 1648–1681 = The European Tributary
States… i. m., 123–152.
10 Natalia KRÓLIKOWSKA, Sovereignty and Subordination on the Crimean-Ottoman Relations (SixteenthEighteenth Centuries) = The European Tributary States… i. m., 43–65.
11 IVANICS Mária, The Military Co-operation of the Crimean Khanate with the Ottoman Empire in the
Sixteenth and Seventeenth Centuries = The European Tributary States… i. m., 275–299.
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Oroszország sem, pedig az magának Konstantinápolynak, az utóbbi kettő pedig a
Krímnek, tehát a szultánok vazallusának fizetett évi adót, ajándékot.12
A tanulmánykötetben megjelent írásom szintén az összefoglaló részben található. Nagyrészt megegyezik a Keletkutatásban 2011-ben publikált tanulmánnyal,
azzal a kivétellel, hogy az angol változatot kiegészítettem egy rövid oklevéltani terminológiát magyarázó résszel, ugyanakkor elmaradt a magyar királyoknak és rendeknek, illetve az erdélyi fejedelmeknek kiállított szultáni szerződéslevelek és beiktató iratok listája.13
*
Oklevéltani és intézménytörténeti vizsgálódásaim során azonos következtetésre
jutottam, mint a korábbi történeti földrajzi munkák. Andreas Birken – Pitcherre
hivatkozva – így fogalmazott: „Es gab eine Vielzahl von autonomen Gebieten und
Vasallenstaaten innerhalb und außerhalb des eigentlichen Reichsgebietes.”14 A
kisebb közösségi jogokból kiindulva egyes bekebelezett államok területi autonómiáját érintve egészen a kereskedelmi privilégiumokkal kedvezményezett nyugati
államokig, illetve a nekik adott ún. „kapitulációkkal” bezárólag az Oszmán Birodalom hasonló metódust követett. Ez adott biztosítékot arra, hogy a bizonyos önállósággal rendelkező közösségek belső életét nem bolygatva a vezetőiken keresztül
kapcsolták össze a központi hatalommal. Ez a rendszer alapvetően az Oszmán Birodalom központi irányítását tekintette mintául, azzal a különbséggel, hogy a Portáról kinevezett vezetők a XVI. század végéig elméletileg életfogytig megkapták az
alájuk rendelt közösség vagy tartomány irányításának a jogát, később azonban a
központból irányított szandzsákokhoz, vilájetekhez hasonlóan, gyakorivá váltak a
személycserék. Azt, hogy időben pontosan mikor kezdődött a vazallusok alávetése,
a források hiányos volta miatt nehéz minden esetben meghatározni.
Jogosan merül fel, hogy egyáltalán miért volt szükséges a központi irányítás mellett egy másik, indirekt formát is fenntartani? A válasz olyan összetevőkben keresendő, mint amilyen az iszlámtól eltérő, de az ún. „könyves” vallást követő közösségeknek az integrálása. Már a Próféta idején ismertek olyan csoportok, amelyeket
nem olvasztottak be, hanem valamilyen szolgálat fejében autonóm közösségként
integrálták őket.15 Rendelkezünk forrásokkal arról, hogy az Oszmán Birodalom
létrejötte előtti muszlim birodalmak esetében is fellelhető a magukat önkéntesen
alávető közösségek önrendelkezésének bizonyos mértékű megtartása. A kutatásaim azonban jelenleg nem érintik ezeket az előképeket.

Dariusz KOŁODZIEJCZYK, What is Inseid and What is Outside? Tributary States in Ottoman Politics = The
European Tributary States… i. m., 421–432.
13 PAPP Sándor, Muszlim és keresztény közösségek, egyházak és államok autonóm rendszerei az Oszmán
Birodalomban, Keletkutatás, 2011 tavasz, 25-72. UŐ, The System of Autonomous Muslim and Christian
Communities, Churches and States in Ottoman Empire = The European Tributary States… i. m., 375–419.
14 BIRKEN, i. m., 1976, 11.
15 Majid KHADDURI, War and Peace in the Law of Islam, Baltimor, The Johns Hopkins Press, 1955, 209–
214.
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A témában folytatott kutatómunkám elején alapvetően arra koncentráltam,
hogy az önállósággal bíró tartományok és közösségek jogi viszonyait összehasonlítsam Erdéllyel és Magyarországgal. Mivel átfogó előmunkálatok nem folytak a témában, kézenfekvőnek tűnt, hogy a levéltári és irattári kutatásokra építve önállóan
tárjam fel azokat a donációkat, amelyek nemcsak a tartományok vagy közösségek
vezetőjének, hanem a neki alávetetteknek a jogi helyzetét is bemutatják.16
A vazallusi viszonyt egyelőre és jobb híján az autonómia kifejezéssel adom viszsza, mivel az angol szakirodalomban emlegetett „tributary states” nem segít olyan
esetekben, ahol az adófizetés sohasem merült fel.
Abban az esetben, ha a közösségnek adott jogokat az oszmán kancellárián valamilyen államközi megállapodás formájában állították ki, az ilyen oklevél típusát a
szakirodalomban szerződéslevélnek (‛adhnâme vagy modern török ahitname,
mu‛âhedât-nâme, şevkend-nâme) szokás nevezni, tanulmányaimban ezt a hagyományt követem. Az eddig feltárt esetek legalább felében azonban nem ez a forma a
jellemző. Pontosabban, több esetben látható, hogy egy korábbi államközi szerződésjelleg idővel a vezető kinevezésére korlátozódik. Ilyen esetben a közösség élére
kerülő méltóságot hasonló típusú okmányokkal nevezték ki, mint amelyek a központból irányított tartományok vezetőinek, a vezíreknek és a hadjáratok élére kinevezett parancsnokoknak járt. A kinevezésekor használt donációs dokumentumok (berât, nişân, menşûr) külön kategóriát alkotnak. A magyar szakirodalom és
részben a román is, nem vesz tudomást erről az oklevéltípusról (a berâtról), s a
portai vazallusok megerősítését kizárólag ‛ahdnâmén, régiesen athnámén keresztül
tartja megvalósíthatónak, s így a fennmaradt berât–típusú kinevező iratokat is szerződéslevélnek értelmezi.17
Az Oszmán Birodalom szerkezete, az erős központosító törekvések dacára magán viselte a „konglomerátum” jelleget, amely jellemző volt rá fennállásának teljes
időtartamában. Mivel elméletileg minden hatalom a szultán személyétől származott, a birodalom tisztségviselői, a legkisebbtől a legnagyobbakig, s így az autonóm
közösségek és vazallus államok is, a vezető beiktatásán, illetve – ha erre nem volt
szükség – a közösség jogait és kötelességeit megfogalmazó megállapodások írásba
foglalásán keresztül kapcsolódtak a központhoz. Az eddigi írásaimra való szakmai

PAPP Sándor, Keresztény közösségek életének jogi garanciái az Oszmán Birodalomban = Corollarium:
Tanulmányok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére, Szeged, 2010 (Acta Universitatis Szegediensis, Acta
Antiqua et Archaeologica Supplementum 13), 214–220. UŐ, Zákonné garancie pre kresťanské obce v
Osmanskej Ríši. K diskusii o systéme milletov a zmluvnej listine františkánov v Bosne, Historia Ecclesiastica,
2(2011), 1, 69–87. UŐ, Muszlim és keresztény közösségek, egyházak és államok autonóm rendszerei az
Oszmán Birodalomban, Keletkutatás, 2011 tavasz, 25–72. UŐ, Zur sultanischen Bestätigung der
muslimischen Vasallen des osmanischen Reiches: Muslimische Beispiele für die Vasallenverhältnis der
christlichen Länder = Osmanlı’nın İzninde: Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, II, haz. Feridun M. EMECEN,
İshak KESKIN, Ali AHMETBEYOĞLU, İstanbul, Timaş Yayınları, 2013, 411–422. UŐ, The System… i. m., 375–
419.
17 PAPP Sándor: Keresztény vazallusok az Oszmán Birodalom észak-nyugati határainál (Diplomatikai
vizsgálat a román vajdák szultáni ‘ahdnâméi körül), Aetas, 17(2002), 1, 67–96.
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reagálások arra a következtetésre vezettek,18 hogy érdemes röviden összefoglalni a
vazallusok számára adott szerződéslevelek és kinevező okmányok irattípusaira
vonatkozó eredényeimet.
Mielőtt a két irattípus közötti eltérésre, s az ezekből levonható következtetésekre rátérnék, összefoglalom, hogy a történeti-földrajzi kutatások eredményeképpen
milyen „nem klasszikus” jellegű irányítás alatt álló területekkel, irányítási körzetekkel találkozhatunk. Birken szerint a Porta fennhatósága alatti vazallus területek
jelentős eltéréseket mutattak:
1.

Némely szandzsák alatt álltak például olyan körzetek, amelyek belső önállósággal bírtak. Ilyenek lehetnek a teljesen alá nem vetett hegyi törzsek, a
speciális „foglalkozással” rendelkező közösségek, illetve a zárt egységben
élő szerzetesek, a katonai szolgálatra kötelezett keresztények.

2.

A XVI. században Örményország és Kurdisztán elfoglalása után több fejedelem magától vetette alá magát az oszmán uralomnak, ezért megtarthatták a pozíciójukat, és szandzsákbégekké nevezték ki őket. Ez a tisztség
adományozható és örökölhető volt. Ezeket hükümet-beyeknek (uralkodóbégeknek) hívták, s annyi különbség mutatkozott csak köztük, hogy az illető vazallus adományként (yurdluk) vagy örök birtokként (mülk) örökítette a címét és a területét utódaira.

3.

Kisebb csoportok a határvidéken elismerték a szultán fennhatóságát, de
ténylegesen autonómok voltak, a szomszédos beglerbégek irányítása alatt
álltak.

4.

Néhány vilájet a hódoltatás idején besorakozott a többi oszmán tartomány közé, később a 16. században autonómokká váltak, saját dinasztiájuk alakult ki, a szultánok azonban mindig megerősítették őket a hatalmukban.

5.

Vannak területek, ahol a berendezkedés a vazallus és a vilájet rendszere
között állt. Ehhez a csoporthoz tartozónak gondolta Birken a mekkai emíreket, akiket a Porta nevezett ki, azonban ők nem fizettek adót, hanem állami ellátmányban részesültek.

6.

A utolsó pontba sorolta a jól ismert vazallus államokat, mint a Krím,
Raguza, Moldva, Havasalföld, Erdély. Megjegyezte, hogy köztük is nagy a
különbség, hiszen Raguza fizetett adót, kereskedelmi illetéket, más szolgáltatással azonban nem tartozott. A Krím sohasem fizetett adót, azonban
a kánok állandó állami támogatásban részesültek. Ugyanakkor az Oszmán-ház kihalása esetén a Giráj-dinasztia örökölte volna a hatalmat,
azonban a tatár csapatoknak a távoli hadjáratokban is szolgálniuk kellett a

GEBEI Sándor, Az erdélyi fejedelmek legitimációjának kérdéséhez = Tanulmányok Erdély fejedelemségkori történetéből. Konferenciák, műhelybeszélgetések, VI, sorozatszerk. ROMSICS Ignác, Eger, Líceum Kiadó,
2012 (Az Eszterházy Károly Főiskola Történettudományi Doktori Iskolájának Kiadványai. 37–52). PANYI
Adrienn, I. és II. Apafi Mihály erdélyi fejedelmek legitimitásáról = Tanulmányok Erdély… i. m., 53–71.
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szultánt. A legkisebb mértékű autonómiával Moldva és Havasalföld rendelkezett, amely két vajdaság adót fizetett, külön anyagi szolgáltatásra volt
kötelezve, s a Porta nem ismerte el a dinasztián belüli öröklést.19 Vizsgálataim szerint a vajdáknak időnként újra és újra meg kellett erősíttetniük
magukat a székükben.20

AZ ‘AHDNÂME ÉS TÍPUSAI
Az ‘ahdnâme a tárgyalt viszonyrendszerben a legismertebb okmánytípus, s valószínűleg a magyar történetírás hatására a román historiográfiában is különleges
szerepet kapott. Magyar relációban Szapolyai János magyar király (1526–1540) és
János Zsigmond választott magyar király (1540–1570), majd erdélyi fejedelem
(1571) korától kezdve a szultáni uralmat elfogadó magyar, majd erdélyi uralkodók
kinevező gyakorlatának következtében, továbbá Báthory István erdélyi vajda
(1571–1575) hatalomra jutásának iratanyagából kiolvashatóan a vazallus-uralkodó
szultáni megerősítésének legfontosabb okmánytípusa az ‘ahdnâme volt. Ez a szokás
olyan erősnek mutatkozott, hogy egészen 1661-ig – mint ez alább látható – minden
vajdai, fejedelmi megerősítés ezzel az okmánytípussal történt.21
Az ‘ahdnâme felbukkanása a vazallusok esetében azért bír jelentőséggel, mert a
török diplomáciai gyakorlatban a kereskedelmi megállapodásokat és a szuverén
hatalmakkal kötött békeszerződéseket (nyugati nyelveken capitulatio) (Habsburg
Birodalom, Lengyelország, Franciaország, Velence stb.) az oszmán török diplomáciai nyelv ugyancsak ‘ahdâménak (vagy változataiban sevgendnâme, sulhnâme,
mu‘âhede stb.) nevezte. Így az utólagosan a könnyen össze lehet mosni a két eltérő
célból kiállított okmánytípust, s ebből téves következtetésre lehet jutni.
A XV. században az ‘ahdnâme-típust szélesebb körben használták az oszmán
kancelláriában, mint később. Előfordult, hogy amikor valamilyen jogkört átruháztak
valakire, illetve várak, vártartományok adományozásáról volt szó – tehát a későbbiekben belső ügynek számító kérdésben jártak el –, akkor ezt a jogi aktust is szerződés jellegű okmányba foglalták. Egy nagyobb birtokos, helytartó beiktatása a 15.
században még szerződéskötés formáján keresztül ment végbe. Erre utal például
egy Fâtih (II.) Mehmed korához (1473) köthető levélgyűjteményben fennmaradt
kinevezőirat-formula (sevgendnâme = hitlevél, eskülevél), amelyet egy vártartományt elnyerő szandzsákbégnek állítottak ki. Az okmány szerint az átruházás terminológiája ‘ahd u misâk (szerződés és megállapodás).22

19 BIRKEN, i. m., 11–12.
20 PAPP, Muszlim és keresztény közösségek… i. m., 49–52.; UŐ, The System… i. m., 399-404.
21 PAPP, Muszlim és keresztény közösségek… i. m., 54–59.; UŐ, The System… i. m., 402-404.

Prof.Necâti LUGAL, Doç. Dr. Adnan ERZI, Fâtih devrine âit münşeât mecmuası, LXII, İstanbul, İstanbul
Fethi Derneği, İstanbul Enstitüsü Yayınları, 1956,101–102.
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A fenti véleményt erősítik más példák, mint például a Karamánoğlu İbrahim
béggel 1444-ben kötött portai alávetést tartalmazó szerződés,23 1475-ig a krími
kánoknak,24 1535 körül pedig a kurd előkelőknek kiállított mu‘âhede-i hümâyûn.25
Ugyanakkor a fenti gyakorlatot erősíti meg a János Zsigmond választott magyar
király uralmát elismerő, de a magyar előkelőknek szóló szerződéslevél (1540),26
illetve a Chios (Sakiz) szigetének27 és Raguza előkelőinek kiállított ‘ahdnâmék sora.28
Az ‘ahdnâménak, annak megfelelően, hogy milyen célból állították ki, illetve abból kiindulva, hogy a szerződésbe foglalt közösségre milyen kapcsolatrendszer volt
PAPP, Muszlim és keresztény közösségek… i. m., 27–28. UŐ, The System… i. m., 380–381. Halil İNALCIK,
Mevlud OGUZ, Gazavat-i Sultan Murad b. Mehemmed Han. İzladi ve Varna Savasları (1443–1444) Üzerinde
Anonim Gazavatname, Ankara, 1989 (TTK 33). ÁGOSTON Gábor, Az 1444. évi török követjárás (Adalékok
az 1444. évi török-magyar békekötés történetéhez), TSz, 1986, 2, 262–263. PAPP Sándor, II. Murád szultán
és I. Ulászló lengyel és magyar király 1444. évi békekötése = Acta Historica, CIX, szerk. TÓTH Sándor László,
1999, 47–62. UŐ, Der ungarisch-türkische Friedensvertrag im Jahre 1444., Chronica, 1(2001), 67–78.
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Karamanoğulları Devri Vesikalarından İbrahim Beyin Karaman İmareti,
Belleten, 1(1937/1), 1–127. Aladdin AKGÖZ, Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultan II. Murad’a
Verilmiş Olduğu Ahidnâme: The Ahidnâme which was Given by Karaman İbrahim Bey II to the Ottoman
Sultan Murad II, Tarih Araştırmaları, 24(2005), sayı: 38/5, 159–178.
24 PAPP, Muszlim és keresztény közösségek… i. m., 28–29. UŐ, The System… i. m., 381–383. IVANICS Mária, A
Krími Kánság a tizenöt éves háborúban, Bp., Akadémiai, 1994 (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 22). UŐ, Der
Bündnisplan zwischen dem Khan Gazi Giray II. und dem Fürsten Sigismund Báthory aus dem Jahre 1598 =
Hungarian Ottoman Militari and Diplomatic Relations in the Age of Süleyman the Magnificent, ed. DÁVID
Géza, FODOR Pál, Bp., 1994, 183–193. UŐ, The Military Co-operation… i. m., 275–299. Halil İNALCIK, Yeni
Vesikalarına Göre Kırım Hanlığının Osmanlı Tâbiliğine Girmesi ve Ahidnâme Meselesi, Belleten, 8(1944),
185–229. Alexandre BENNIGSEN, Pertev Naili BORATAV, Dilek DESAIVE, Chantal LEMERCIER-QUELQUEJAY, Le
Khanat de Crimée dans les Archives du Musée du Palais de Topkapı, Paris, 1978. Jan RYPKA, Briefwechsel der
Hohen Pforte mit den Krimchanen im II. Bande von Ferīdūns Münšeāt (Regesten und Chronologie) =
Festschrift Georg Jacob zum siebzigsten Geburtstag, 26. Mai 1932: gewidmet von Freunden und Schülern,
Leipzig, Harrassowitz Verlag, 1932, 263. FERÎDÛN AHMED BEG, Mecmû’a-i münşe'âtü s-selâtîn, II2, İstanbul,
1275 (AH), 135-136. PAPP Sándor, Die Inaugurationen der Krimkhane durch die Hohe Pforte (16–18.
Jahrhundert) = The Crimean Khanate between East and West (15th–18th Century), ed. Denise KLEIN,
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2012 (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte Bd. 78.), 75–90.
25 PAPP, Muszlim és keresztény közösségek… i. m., 32–33.; UŐ, The System… i. m., 385–386. Şakir EPÖZDEMIR,
1514 Amasya Antlaşması: Kürt-Osmanlı İttifaki ve Mevlana İdris-i Bitlisi, İstanbul, Pêrî Yayınları, 2005,
152–152. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi E. 11969. Nazmi SEVGEN, Kürtler, Belgelerde Türk Tarihi Dergisi,
2(1968), Sayı: 9, 70–72. Sârı Abdullah Efendi: Destûrü l-inşâ, Österreichische Nationalbibliothek,
Handschriftensammlung, Ho. 167. 255v-258r.
26 A KORÁBBIAKBAN NINCS 2003-AS CIKKE, AMIRE UTAL valószínűleg: PAPP Sándor, Die Verleihungs-,
Bekräftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen: Eine quellenkritische
Untersuchung, Wien, 2003 (Schriften der Balkan-Kommission der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften Nr. 42), 159–162.
27 UŐ, Muszlim és keresztény közösségek… i. m., 41. UŐ, The System… i. m., 395.; Bayezit KÜTÜPHANESI,
Elyazmaları, Veliyüddin, 1970, 148v–149v.
28 PAPP, Muszlim és keresztény közösségek… i. m., 42–44; UŐ, The System… i. m., 395–398.; Fahri DALSAR,
Bursa Şer’i Mahkeme Sicillerine Göre: Selim I’in Dubrovnik Cumhuriyeti İle Yaptığı Muahede, Tarih
Vesikaları, 2/12(1943), 410–414. Nicolaas BIEGMAN, The Turco-Ragusan Relationship According to the
Firmân of Murâd III (1575–1595) Extant in the State Archives of Dubrovnik, The Hague–Paris, Mouton,
1967. Mladen GLAVINA, An Overview of the Formation and Functioning of the Institute of Capitulations in
the Ottoman Empire and the 1604 Dubrovnik capitulation, Revue de Philologie Orientale / Prilozi za
orientalnu filologiju, 58(2008), 139–166.
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a jellemző (különbség van a háború utáni békeszerződések és alávetések, illetve a
kereskedelmi megállapodások között), több típusa létezett. A legismertebb talán a
nişân-típusú ‘ahdnâme. Ilyen típusú szerződésleveleket találunk a XV. századtól a
Magyar Királysággal kötött békekötésekkor (amikor Magyarország még egyenlő
félként állt a Portával szemben), ugyanakkor az adófizetést elismerő Moldva esetében is. Ennek a felépítése a következő szerkezeti elemekből áll.29
Bevezető, vagy nişân-formula: Nişân-i şerîf-i ‘âlî-şân-i sultânî ve tuga-yi garrâ-yi
gîtî-sitân-i hâkânî nefeze bi-l-‘avni r-rabbânî ve-s-savni l-samedânî ve-l-menni lsübhâni hükmi oldur ki [A nemes, hírneves és magas rangú szultáni kézjegy (nişân)
és a tündöklő, ország-hódító nagyúri tugra – részesüljön isteni támogatásban, égi
segítségben – parancsa a következő:] A fenti formula olvasható jelentősen rövidítve
a XVI. századi erdélyi ‘ahdnâmékon.30 A Thököly Imre vezetésével a Habsburguralom ellen felkelt magyar rendek kérésére kiállított ‘ahdnâme is ebbe a kategóriába tartozik, annak ellenére is, hogy a tartalmát 14 különálló pontban fogalmazták
meg.
A legjellemzőbb nişân-típusú ‘ahdnâmék, melyeknek igen szép példányai a
Raguzának adott okmányok, a nişân-formula után azonnal az expositio-narratio
vagy törökül iblâg-nak nevezett egységet tartalmazzák, amely általában a bundan
akdem, bundan evvel [korábban, ezelőtt] szavakkal kezdődnek. Az ilyen kezdetű
szerződésleveleket tekintem igazi, tiszta szerkezetű nişân-típusú ‘ahdnâméknak.31
Eddig egyedül az erdélyi fejedelmek esetében bukkant fel az a vegyes megoldás,
amely a fenti nişân-típusú bevezető-formula után a legdíszesebb szultáni levélforma, a nâme elemeit követte. Az alábbi szerkezeti elemek találhatók meg benne a
nişân-formula után. (Felhívom a figyelmet, hogy az alábbi oklevél-elemek a nâmetípusú ‛ahdnâmékkal egyeznek meg, amelyekből azonban hiányzik a nişân-jellegű
bevezetés!): Intitulatio / ‘unvân: Ebben a szultán neve, az apja neve és az uralkodó
címek sorban követik egymást. Az erdélyi ‘ahdnâmék ebből adódóan pontosan
olyan képet mutatnak, mint az idegen szuveréneknek kiállított rendkívül ünnepélyes
nâme-típusú szultáni szerződéslevelek. Theunissen a velencei forrásokból úgy látta,
hogy ezt az okmányrészt devotionisnak, vagy formula pietasnak is kellene nevezni,
hiszen a szultáni méltóság kiteljesedését közvetlenül az Isten kegyelméből és Mohamed próféta közbenjárásából vezette le. Erre a szerkezeti elemre a Báthory IstTheunissen az 1991-ben megvédett PhD. disszertációjában kigyűjtötte a Velencének kiállított
‘ahdnâmék szerkezeti elemeit. A törökül fennmaradt nişân bevezető formula 1482–1641 között, tehát a
vizsgált időtartamban szinte semmit sem változott. Hans Peter Alexander THEUNISSEN, Ottoman Venetian
Diplomatics: the ‘Ahdnames. The Historical Background and the Development of Categhory of PoliticalCommercial Instruments together with an Annotated Edition of Corpus of Relevant Dokuments, Dok.
Dissert. an der Univ. Utrecht, 1991, 258–259.
30 Illetve ezzel azonos értelmű változatát találjuk: Tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vasıl olıcak ma‘lûm ola ki [Amint
a fenséges nagyúri kézjel megérkezik, szolgáljon tudomásul]. Báthory István szultáni szerződéslevele.
PAPP, Die Verleihungs… i. m., 214–219.
31 Ilyen például az 1575-ös, 1604-es ‛ahdnâme szövege. Lásd GLAVINA, An Overview… i. m., 139–166,
Nicholas H. BIEGMAN, The Turco-Ragusan Relationship, The Hague, Mouton, 1967, 55–59. Valamint az
1649-es szerződéslevél, amelyet lefényképeztem a raguzai levéltárban: HR-Državni Arhiv Dubrovnik,
Acta Turcarum (‛ahdnâme-i hümâyûn 1649).
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ván számára feltehetően 1572-ben kiállított ‘ahdnâméban szintén találunk példát:
„Tevkî‛-i refi‛-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‛lûm ola ki benki sultânü s-selâtîn burhânü lhavâkîn tâc-bahş-i husrevân-i rûy-i zemîn Ak denizün ve Kara denizün ve Rûmili ve
Anatôlınun ve Erz-i Rûm ve Diyâr-i Bekr ve Kürdistân ve Mısr ve Haleb ve Bagdâd ve
‘Aden vilâyetlerinün ve Deşt-i Kıpçak iklîmlerinüñ ve Cezâyir ve vilâyet-i Vân ve
Gürçistân ve Cezîre-i Kıbrîs ve dahı şemşîr-i zafer-te'sîrimüz ile feth u teshîr olunan
vilâyet u memâlikün hazret-i Hakkun ‘inâyeti ve iki cihân fahri peygamberimüz sallâ
llâhu te’âlâ ‘aleyhi ve-sellem efendimizün mu’cizât-i kesîrü l-berekâtiyle pâdişâhi
Sultân Selîm hân bin Sultân Süleymân hânam [Amint a fenséges nagyúri kézjel megérkezik, szolgáljon tudomásul: Én, aki a szultánok szultánja, a kánok támasza, a
földkerekség Hüszrevjeinek koronaosztója, a Földközi- és Fekete-tengernek,
Rumélia, Anatólia, Erzurum, Dijárbakir, Kürdisztán, Egyiptom, Aleppó, Bagdad,
Áden országainak, a Kipcsák pusztáknak, Algériának, Van, Grúzia vilájetjének,
Ciprus szigetének, és győzelmes kardunkkal és a szent Isten kegyelmével, és urunk
és prófétánk, a két világ dicsősége – legyen rajta Isten áldása és kegyelme – isteni
csodái által elfoglalt és meghódított országoknak és birodalmaknak padisahja,
Szülejmán szultán fia, Szelim kán vagyok.].32

Inscriptio-salutatio / lakâb vagy elkâb és a du‘â: Ebben a részben
olvashatunk a címzettről, s arról, annak portai kapcsolatfelvételéről:
„vilâyet-i Erdel voyvodası Bâtôrî İştvân ve sâ'ir begler südde-i senîye-i se’âdetmedâr ve ‘atebe-i ‘alîye-i gerdûn-iktidârımuza ki melâz-i selâtîn-i cihân ve
melcâ-i havâkîn-i deverândur âdemler ile mektûblar gönderüb … [Erdély
vajdája, Báthory István és más urak boldogságos küszöbömhöz, és a magas
trónusomhoz, amely hatalmas, mint a sors, s a világ szultánjainak
menedéke, a bujdosó kánok védelme, emberein keresztül levelet
küldött.]”33 A okmányban előforduló személynevekhez szinte minden
esetben áldóformulát illesztettek, amely keresztények esetében mindig az
iszlámra való áttérésre hívott fel: „Betlen Gâbór hutimet ‘avâkibuhu bi-l-hayr
[Bethlen Gábor, érjen jó véget] (vagyis legyen muszlim).34
Expositio-narratio / nakl vagy iblâg: Ebben a részben olvashatunk az
oklevél kiállításának okáról. Ezt a szöveget általában egy – az eredeti
példányokon hosszasan elhúzott, s ezzel is az új szövegegységet vizuálisan is
jelző rész követi. Az elválasztó formula a buyurdum ki [megparancsoltam],
amely a dispositio bevezetője.
Dispositio / emir vagy hükm: Ez a fentebb jelzett buyurdum ki elnyújtott
formulával osztja két részre a szultáni ‘ahdnâmét, amely után az új
keresztény vazallus uralkodó kinevezésének feltételei szerepelnek.

32 FERÎDÛN AHMED BEG, Mecmû’a-i… i. m. II., 461; PAPP, Die Verleihungs… i. m., 214–219.

33 FERÎDÛN AHMED BEG, Mecmû’a-i… i. m., II., 461; PAPP, Die Verleihungs… i. m., 214–219.
34 FERÎDÛN AHMED BEG, Mecmû’a-i… i. m., II., 443.
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Ehhez kapcsolódik egy esküformula (yemîn), amelyben a szultán ígéretet
tesz, hogy ameddig a másik fél betartja a megállapodást, az oszmán részről
sem történik semmi ellenkező.
Corraboratio / la‘net: A szultáni szerződéslevelek általánosan egy olyan
formulával zárulnak, amely arra figyelmeztet, hogy a megállapodás
feltételeit fogadják el: „şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız [Így
tudjátok, a nemes kézjelnek adjatok hitelt! ]”
Datatio-locatio / tarîh: A dátum általában az ‘ahdnâme kiállításának
idejét muzulmán év és hónap megnevezése után tíznapos dekádokban adja
meg. Ugyanakkor jelzi a kiállítás helyét. Az esetek egy részében a
dispositioban a kinevezés pontos napját is megjelölik.

A NÂME-TÍPUSÚ ‘AHDNÂME ÉS A NIŞÂN-TÍPUSÚ ‘AHDNÁMÉK
LEGJELLEGZETESEBB ELTÉRÉSEI

A nâme-típusú ‘ahdnâme nagyon ritkán fordul elő a vazallusokkal tartott
diplomáciai viszonyban. Elsősorban a nyugati vagy keleti szuverén
uralkodóknak állították ki. Külsőségeiben is mutatja a díszes jellegét, hiszen
a nâmék a legnagyobb, több métert is kitevő okmányok. Kutatásaimból úgy
tűnik, hogy nâme-típusú ‘ahdnâmét olyankor készítettek, amikor egy
független hatalommal háború után békét kötöttek vagy azt
meghosszabbították, és a kereskedelmi kapcsolatoknak jóval kisebb
szerepe volt, mint a politikai-katonai döntéseknek. A legszebb példányokat
Lengyelország és a Habsburg Birodalom levéltáraiból publikálták.35
A nişân-típustól a nâme-típus több részletben eltér. Így már az invocatio (da‘vet)
formulája is két részből áll. Az okmány felső szélén egy rövidebb olvasható, amely
csak arra utal, hogy az alábbiakat az Isten nevében állították ki: „Hüve [Ő, az Isten]”,
illetve ennek variáltabb változatai olvashatók. Ezt követően a szultáni névjegy, a
tugra alatt egy hosszabb, három-öt soros invocatio-t találunk, amely azt jelzi, hogy a
szultán hatalma az Isten, a Próféta és a négy első kalifa, és az összes szentek túlvilági
jóindulatát élvezi: „Hazret-i rebbü l-‘izzeti cellet kudretuhu ve ‘alet kelimetuhunun
‘inâyet bî-gâyeti ve mihr-i sipihr-i nübüvvet ve âhter-i burc-i risâlet pîşvâ-yi firka-i
asfiyâ ve muktedâ-yi zümre-i enbiyâ iki cihân fahrı Muhammed Mustafâ sallâ llâhu
35 Anton C. SCHAENDLINGER, unter Mitarbeit von Claudia RÖMER, Die Schreiben Süleymâns des Prächtigen an

Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien, I. (Transkriptionen
und Übersetzungen) II.( Faksimile), Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Philosophisch-historische Klasse, 1983 (Denkschriften 163. Osmanisch türkische Dokumente aus dem
Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien 1.). Dariusz KOŁODZIEJCZYK, Ottoman-Polnish Diplomatic Relations
(15th–18th Century): An Annotated Edition of ‘Ahdnames and Other Document, Leiden-Boston-Köln,
2000.
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te‘âlâ ‘aleyhi ve sellemün mu‘cizât-i kesîretü l-berekâtı ve çehâr-yâr-i güzîn-i rizvânu
llâhu te‘âlâ ‘aleyhim ecma‘în ve sâyir evliyâ-yi ‘izâm ve etkiyâ-yi kirâmün ervâh-i
mukaddiseleri mürâfakatıyle [A felséges Isten végtelen kegyelme, hatalmas az ő
ereje és felségesek a szavai, és a prófétaság égboltjának napja, az isteni küldöttek
csillagzatának csillaga, a szentek közösségének példaképe, a próféták gyülekezetének vezetője, a két világ dicsősége, a kiválasztott Mohamed, áldja őt és dicsértesse a
hatalmas Isten, nagyszámú áldásos csodái által; és a négy kiválasztott kalifa, legyen
mindegyiken a magasságos Isten kegyelme, és a többi nagy szent és kegyelmes
istenfélő szent lelkeinek közreműködésével].36
A XVII. század első felében (Bethlen Gábor, Brandenburgi Katalin, I. Rákóczi
György és II. Rákóczi György esetében) kiállított erdélyi nâme-típusú
‘ahdnâméknak még egy másik sajátossága is van. Az egyértelműen nâme-típusban
kiállított ‘ahdnâmék szövegében a berât elnevezést is feltüntették az okmány megnevezésekor: „berât-i hümâyûnı ve ‘ahdnâme-i sıdk-meşhûnı verdüm [ezen nagyúri
megerősítő levelemet és őszinteséggel teljes szerződéslevelemet kiadtam.].”

A BERÂT, A NIŞÂN ÉS A MENŞÛR
A berât, vagy más neveken nişân, menşûr az Oszmán Birodalom szinte minden
kinevezését véglegesen helybenhagyó irattípusa. Minden olyan esetben, amikor a
jog átruházása, címek és rangok adományozása, katonai szolgálati birtok és bármilyen állami hivatal betöltése a szultán nevében történt, akkor a donációhoz használatos berâtot állítottak ki.
Az oszmán felfogás szerint a szultán birodalmában minden privilégium az ő kegyéből származott, így nem lehet azon sem csodálkozni, ha a kereskedelmi vagy
konzuli jogokkal megajándékozott Portától független hatalom (Velence, Raguza,
később Franciaország, Anglia, Hollandia és mások) olyan ‘ahdnâmét kapott, amely
kiállításában is hasonlított az állam belső életében megszokott nişân-típusú adománylevélhez, a berâthoz. (Mint fentebb jeleztem, ennek a nişân-típusú
‛ahdnáménak gyönyörű példányai a raguzai levéltárban találhatók. Ezek az iratok
azonban önelnevezésben is egyértelműen szerződéslevelek!)
A berât a vazallusok esetében arra szolgált, hogy egy bizonyos név szerint megnevezett személy a szultántól megkapja egy jól körülhatárolható közösség vezetői
méltóságát. Ahogy az ‘ahdnâméknál láttuk, a berâtnak is több fajtája alakult ki. A
vazallusok esetében egyetlen nem nişân-típusú berâtot találtam, 1604-ben Bocskai

Franz BABINGER, Zwei türkische Schutzbriefe für Georg II. Rákóczi, Fürsten von Siebenbürgen, aus dem
Jahre 1649: Mit zwei Lichtdrucktafeln, Le Monde Oriental, 14(1920), 155–151. Babinger a jelzett tanulmányában közölte II. Rákóczi György eredeti ‛ahdnâméjának fényképét. A fenti fordítást a török szöveg
és nem a német fordítás alapján készítettem. Az okmány eredetije a második világháború alatt megsemmisült.
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Istvánnak a magyar nemzet királyává és erdélyi fejedelemmé való kinevezéskor
használatos okmányt.37
A berâtok kezdőformulái megegyeznek a nişân-típusú ‘ahdnâméval (A nemes,
hírneves és magas rangú szultáni kézjegy (nişân) … parancsa a következő).38 Ezt az
intitulatio / ‘unvân39 követi, amely azonban teljesen eltérő az eddig látottaktól. Ez a
szerkezeti elem az eredeti példányokon feltűnően hosszan lejegyzett, kihangsúlyozott çûn [mivel] szóval kezdődik. Az intitulatióban (a szerkezeti elem jelentésével
szemben) a szultán önmagát nem nevezi meg. Viszont egyes szám első személyben
az oszmán uralkodó szájába adják azt a fohásznak beillő szövegrészt, amely szerint
az Isten a birodalom központját a világ menedékhelyévé, az üldözöttek védelmévé
tette, s emiatt a szultán is hálára van kötelezve iránta. A Porta nyitva áll a hozzá
fordulók előtt, ahol a segítségkérőket nem utasítják el.
Az alábbiakban az 1620 szeptembere végén leváltott Gaspar Graţiani moldvai
vajda helyére kinevezett Alexandru Iliaş berâtjából idézzük az említett formulát:
„Çûn hazret-i kâdir u hâb ve cenâb-i râzikü müsebbibi l-esbâb celle şânuhu
u te‛âlâ ve ‛amma ihsânuhu ve tevâlî-i kemâl-i kerem u ‛inâyet ve fazl-i vücûd-i
‛adîmü n-nihâyetden ‛atebe-i ‛alîye-i ‛izzet-medâr ve südde-i se‛âdet-i karârumı
maksim-i irzâk-i kâffe-i ümem ve âsitâne-i devlet-âşyân-i rif‛at-bünyânumi
melâz-i ‛âmme-i hükkâm-i sümmüvvü l-hemmüm eyledi lâ-cerem-i tevâlî-yi elâi sübhânî ve nu‛mâ-i bî -müntehâ-yi rebbânînün edâ-i merâsim-i şükri ve îfâ-i
levâzim-i hamdi içün zimmet-i himmet-i ‛alîye-i şâhâne ve ‛izzet-i nişân-i
pâdişâhâneme vâcib u lâzim olmışdur-ki âsitâne-i müşeyyidü l-erkânuma
hulûs-i fu’âd ile itâ‛at u inkiyâd idüb hidmet-i ‛ubûdîyetümle iftihâr-i aydın-i
‛ibâd-i sadâkat-i nihâdum hakklarında hemvâre-i ebvâb-i ‛inâyet u ihsânum
meftûh u küşâde ve esbâb-i mevhebet bî-imtinânum hemîşe-i âmâde olub
merâm u mukâsıdları husûli ile şâdigâm olalar binâen ‛alâ zâlike Boğdân
voyvodası olan Gaşpâr voyvodanun ba‛z-i nâ-hemvâr-i evzâ‛ u atvâri zuhûr
edüb. [Mivel a nagylelkű, a mindennapi kenyeret adó Mindenható Őszentsége, aki minden dolgok kiindulópontja, a legdicsőségesebb és leghatalmasabb,
az állandóság és jótétemények összessége, a mindenekfelett kegyes és megbocsátó, aki nem ölt testi formát, kinek legnagyobb kegyelme által dicsőséges
magas trónusom és boldogságos Portám az emberiség mindennapi kenyerének osztóhelye és az eget ostromló boldogságos küszöböm a fenséges uralkodók közösségének menedékhelye lett, kétségtelen tehát, hogy a fenséges
sahi köszönetnyilvánítás számomra, mint a dicséretre méltó padisahi méltóság számára elengedhetetlen és kötelező, s a szakadatlan isteni [áldásokért]
és a végtelen isteni jótétemények méltó módon való megköszönéséért a
37 PAPP, Die Verleihungs… i. m., 261–263.

Pontosan így hangzott Homonnai Drugeth Bálint berâtjának a bevezető formulája, amikor Bocskai
István halála után a nagyvezír a szultán nevében kinevezte a magyar nemzet királyává és Erdély fejedelmévé. Az okmányból az eredeti nevet kivakarták, s átírták az erdélyi fejedelmi hatalmat rövid időre
megszerző Rákóczi Zsigmond nevére. Braşov, Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Jud. Braşov,
România, Arh. Bisericii Negre E. IV, 150.
39 Mübahat KÜTÜKOĞLU, Osmanlı Belgelerinin dili (Diplomatik), İstanbul, 19982, 128.
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szükségeses módon dicsőítenem kell Őt. Ennek megfelelően azok előtt, akik a
magas oszlopokon nyugvó küszöböm iránt tiszta szívvel alázatosak, őszinték,
s dicső szolgálatomban a ragyogó jellemű emberek példaképei, a kegyelmem
és jóindulatom kapui mindig nyitva és szabadon állnak, s állandóan készen
állok, hogy a tőlem elvárt jóindulatban részesítsem őket. Legyenek megelégedettek azzal, hogy óhajaik és kívánságaik teljesülnek! Ennek megfelelően,
mivel a moldvai vajda, Gáspár vajda néhány esetben nem megfelelően viselkedett és tevékenykedett…]”.40
Az eddig megismert berâtokból a nyelvileg legpompázatosabbak a muszlim
uralkodóknak szólók, amelyek közül különösen a krími kánokéi emelkednek ki.41
Az intitulatio-t az inscriptio (elkâb) követi, amelyet az „ennek következtében”
(binâ’en ‛alâ hâzâ) vezet be. Az inscriptio megnevezi az újonnan kinevezett új uralkodót vagy közösségi vezetőt. Ezt követi a narratio (iblâg), amely általában a
bundan akdem [ezután, ezt követően] kifejezéssel kezdődik, s beszámol az új vazallus kinevezésének okairól. Itt említik meg azt, ha az elődöt valamilyen vétségéért
kellett leváltani. A narratio általában egy parancs-stílusban megfogalmazott utasítással (dispositio / hükm, emîr) zárul, amely szerint a szultán bejelenti az új vazallus
trónra léptetését, és az erről szóló díszes kinevező okmány kiállítását. Itt olvashatunk a legfontosabb tartalmi elemekről, mint az adófizetési és egyéb kötelezettségekről, vagy más – nem keresztény vazallus esetében – az évi járandóság mértékéről. A vazallusok kinevezésének a pontos napját nem a berât dátuma adja meg, hanem a dispositio-ban lévő rész, amely elmondja, hogy mely napon állították ki a
kinevező levelet.
Meg kell még azt is jegyeznem, hogy a berât tartalmazhat olyan tartalmi elemeket, amelyek a vazallus államjogi viszonyát rendezik a Portával. Ilyeneket elsősorban a Moldva, Havasalföld és Erdély esetében ismerünk. Ebben az értelemben a
berâtok tartalmilag – de nem irattípus és felépítés szempontjából – hasonlóvá válhatnak az ‘ahdnâmékhoz.
Mivel a fentiek alapján látható, hogy a két – témánk szempontjából legfontosabb
– oszmán okmányfajta több ponton egymást lefedő feladatot töltött be, szólni kell
arról, hogy miért is tartom fontosnak mégis ezek megkülönböztetését.
Először is abból a tényből indulok ki, hogy az oszmán kancellária maga is megkülönböztette a két okmánytípust, annak ellenére, hogy maradtak fenn olyan szövegrészek is, ahol – nem figyelve a diplomatikai tényekre – szinonimaként fordulnak elő. Ezek elsősorban a keresztény fél részéről törökül megfogalmazott dokumentumok vagy oklevéltani finomságokra nem sokat adó krónikák. A dokumentumok közül kiemelem Ştefan Cantacuzino havasalföldi vajda egyik felterjesztését
1715-ből a szultán számára, amelyben rendeletet kért annak érdekében, hogy a
40 FERÎDÛN AHMED BEG, Mecmû’a-i… i. m., II. 488–489; PAPP, Keresztény vazallusok… i. m., 92.

Eredeti formában fennmaradt káni berâtot egyelőre nem ismerünk, csak korabeli másolatok kerültek
eddig elő. Szövegüket oklevélgyűjtemények őrizték meg. A kiadott egyetlen példányról, annak szerkezetéről és a 17. század második felében kiadatlan példányokról ld: PAPP, Die Inaugurationen der
Krimkhane… i. m., 75–90.
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havasalföldi keresztény és muszlim alattvalók peres ügyeit, amelyeket a muszlim
vallásjog alapján kellett rendezni, ne a russzei (Rusçuk), hanem a giurgiui
(Gyurgyevó, Yerköğü) kádi intézze. Ennek a kérésnek az alátámasztására a vajda
azt állította, hogy a Havasalföld meghódítása óta keletkezett ‛ahdnâme és a régi
törvénykönyv a kezében van (feth-i hâkânîden berü yedimizde ihsân olunan
‛ahdnâme ve kânûn-i kadîm üzere), amelyek szerint a fenti pereket a giurgiui kádi
elé kell terjeszteni.42 A dokumentum kiadója, Mihai Maxim a szövegközlés és román
fordítás mellé hosszas elmélkedést írt, melyben hitelt adott Ştefan Cantacuzino
nyilatkozatának. Biztosnak látta, hogy a XVIII. század elején még ismertek voltak a
havasalföldi ‛ahdnâmék. Mivel Havasalfölde esetében egyetlen török szerződéslevél
sem került elő, erre az egy adatra építve nem mernék ilyen nagyívű következtetést
megfogalmazni. Ebben az esetben is inkább arról lehet szó, hogy a vajda rendelkezett néhány korábbi elődje berâtjának a szövegével, amelyekre a fenti idézetben
hivatkozott. Mihai Maxim véleményét összevetettem három ismert XVI. század
végén és a XVII. század elején keletkezett vajdai kinevező irattal, amelyekből kettő
Havasalföldre, egy pedig Moldvára vonatkozik. Ezek az okmányok nagyon hasonlítanak egymásra, tehát szövegük egy állandó formula alapján jött létre, amelyben
csak annyit változtattak, amennyi az újabb politikai helyzethez szükséges volt.
Ezekben megemlítik ugyan azt, hogy a román vajdaságokban elhunyt török gazdálkodó / kereskedő vagyonát a vajda egy jegyzékbe vételeztesse fel, s az örökséget –
amennyiben megtalálják a jogosultakat –adja át nekik, azonban semmilyen kádihatósági jogkört (a giurgiuit is beleértve) sem említenek meg bennük.43 Úgy vélem,
hogy Ştefan Cantacusino kijelentését az ‛ahdnâme tekintetében nem szabad – más
források felbukkanásáig legalábbis – készpénznek venni.
Az ‘ahdnâme többnyire olyan esetben bukkan fel, amikor nem neveznek ki senkit egy közösség élére, hanem a közösségnek biztosítanak valamilyen privilégiumot.
Ennek ellenpéldája lehetne az erdélyi fejedelmek sora, azonban ne felejtsük el, hogy
itt sem a fejedelem kinevezése az elsődleges, hiszen a rendek választását erősítette
meg a szultán. Erdély esetében az okmányok szövege másfél évszázadon keresztül
szinte kivétel nélkül megemlékezik az öröklés rendjéről, s biztosítja a szabad választás lehetőségét. Ahogy II. Rákóczi György lázadása után megszűnt a szabad választás, az első fennmaradt kinevező okmány 1661-ből I. Apafi Mihály számára már
nem ‘ahdnâme, hanem berât.44 Mint az I. Apafi Mihálynak adott berât szövegéből
látszik, az oszmán megszálló csapatok nem kérdezték meg az erdélyi rendeket az új
fejedelem személyéről, hanem haditanácsot tartottak, amelyet vallásjogi törvényszékként fogtak fel. Az ezen jelenlevők, tehát az oszmán katonai tisztviselők döntöttek az új erdélyi fejedelem személyéről, amelyet a hadbíró (kâdı‛asker) döntvénybe
42 BOA A.DVN dosya 692, vesika 62. Mihai MAXIM, O istorie a relaţiilor româno-otomane, cu documente noi

din arhivele turceşti, I, Perioda clasică (1400–1600), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012, 215–
237.
43 PAPP, Keresztény vazallusok… i. m., 91–93. (Csak jelzem, hogy a havasalföldi berâtok egyikét Mihai
Maxim találta meg és közölte le többször is.)
44 ANR DG-Bucureşti = Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Generală Bucureşti, suluri 137. 1072.
safer 22 / 1661. 10. 15–24.
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(hüccet) foglalt, s felterjesztett a szultánhoz. Ennek a procedúrának a végén született meg a kinevező levél.45
A berât és az ‘ahdnâme határozott szétválasztásának egyértelmű példája az Orta
Macâr, vagyis a Köztes-Magyarország létrejötte 1682-ben. Thököly Imre berâtot
kapott a terület feletti uralom elismerésére, ugyanakkor a felvidéki rendeknek a
jogaik biztosítására 14 pontba foglalt nişân-típusú ‘ahdnâmét állítottak ki. Úgy vélem, hogy a kozákok esetében is hasonló helyzetet feltételezhetünk.46
Egy újabb példát kínál I. Rákóczi György esete, aki 1642-ben el akarta érni, hogy
a fia, II. Rákóczi György még az életében megkaphassa a fejedelmi címet és az
‘ahdnâmét, mint ahogy ezt Bethlen Gábor 1626-ban biztosította a felesége, Brandenburgi Katalin számára. A tervet nem koronázta siker, a szultán „csak“ berâtot
küldött, amelyben biztosította a fiút, hogy az édesapja halála után örökölheti a trónt.
Mivel az okmánnyal nem tekintették az ügyet lezártnak, a Porta eljárása nagy felháborodást keltett Erdélyben.47
Utolsó érvként az 1530-as évekbből származó kurd előkelőknek adott kollektív
‛ahdnâmét említem. Az uralom módozatát, a jogköröket egy kollektív mu’âhedenâméban foglalták össze I. Szülejmán nevében. Az okmány szintén nişân típusú
‘ahdnâme volt, amelyet arra építek, hogy çûn [mivel] szóval vezeti be az intitulacio-t
/ ‘unvânt. A nişân-formula a másolatban – ahogy általában lenni szokott ilyen esetben – elmaradt. Az okmány azonban arról szól, hogy a kurd törzsek fejeit különkülön berâttal nevezik ki, amelyekben az öröklési és birtoklási jogukat is megerősíti
a szultán. A rendszer működését azzal is igazolni lehet, hogy találtam egy kurd bégnek szóló kinevező berâtot a XVI. századra vonatkozóan.48
Az alábbiakban még egy kérdést kívánok érinteni, jelezve, hogy inkább a téma
felvetése, mint a részletes kifejtés a szándékom. Bár az utóbbi évtizedekben nagyon
sok új adattal és kiadvánnyal lettünk gazdagabbak a török uralom alatt álló keresztény közösségek életével kapcsolatban, itt elsősorban a szegedi régi magyar tanszék
PAPP Sándor, II. Rákóczi György és a Porta = Szerencsének elegyes forgása: II. Rákóczi György és kora,
szerk. KÁRMÁN Gábor , SZABÓ András, Bp., L'Harmattan, 2009, 162–169.
46 ÖStA HHStA Türkische Urkunden 05-15. 08. 1682.; BOA Nâme-i hümâyûn defteri Nr. 5. 347–352.;
PAPP Sándor, Thököly Imrének és Közép-Magyarország népének kiállított szultáni szerződéslevél. İmre
Thököly ve Orta Macaristan halkına verilen ahidname-i hümayun = SERES István, Thököly Imre és Törökország: Imre Thököly ve Türkiye, Bp., Akadémiai, Török–Magyar Baráti Társaság, 2006, 278–289.
OSTAPCHUK, Cossack Ukraine… i. m., 137. A szerző lehetségesnek tartja , hogy az oszmánokkal már Bogdan
Hmelnyitzki szerződéses viszonyra lépett. Én a Thököly-féle Köztes-Magyarország megteremtése és a
Petro Dorošenko-féle kozák vazallus állam közötti hasonlóság, illetve a kuruc és a kozák vezér berâtja
közötti rendkívüli egyezés, továbbá pedig a felvidéki rendeknek adott 14 pontos szultáni ‛ahdnâme léte
alapján gondolom, hogy 1669-ben a török uralmat elismerő Ukrajna részei is kaphattak szultáni szerződéslevelet. PAPP, Muszlim és keresztény közösségek… i. m., 60–61.; UŐ, The System… i. m., 413–414.
47 Dr. ÖTVÖS Ágoston LT, Brandenburgi Katalin fejedelemsége, Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai,
Törvény és Történettudományi Osztályok Közlönye, 2(1861/2), 153–244. SZILÁGYI Sándor, Brandenburgi Katalin trónraléptére vonatkozó oklevelek, Új Magyar Múzeum, 5(1855), 470–476. PAPP, II. Rákóczi
György és a Porta… i. m., 115.
48 Dr. Mehmet İNBAŞI, XVIII. Yüzyılda Bitlis sancağı ve İdareciler: Bitlis Province and Its Governors in 18th
Century, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 33(2007), 243–261. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi
E. 11969. Nazmi SEVGEN, Kürtler… i. m., 70–72. Sârı Abdullah Efendi: Destûrü l-inşâ. Österreichische
Nationalbibliothek, Handschriftensammlung, Ho. 167, 255v–258r.
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Adattár sorozatára, Tóth István György és Molnár Antal és mások jeles kiadványaira
és monográfiáira gondolok, a kérdés azonban török hivatalokból származó források
alapján kevésbé kutatott. A nyelvi körülmények mellett a források gyér volta, illetve
a XIX. századi hazai kivonatos forráskiadások elegendő magyarázatot adnak erre a
hiányosságra. Ugyanakkor a szegedi ferences anyag török iratainak az áttekintése
és az eredeti török okmányok kézbevétele olyan új szempontokat vetettek fel, amelyekre a regeszták alapján nem is gondolna az ember. A kutatók és fordítók alapvetően a magyar vonatkozású, sokszor város- vagy rend- és templomtörténeti elemeket ragadták ki, s így az általánosabb kérdésekre vonatkozó oklevelek és forrásadatok felé, amelyek a keresztény alattvalók muszlim uralom alatti jogi viszonyát, illetve a felekezeti különbségek közötti eltérő megítélését ábrázolták, nem fordult elég
figyelem.
Így aztán olyan, a nemzetközi tudományos életben is fontos okmány is az ismeretlenség homályában maradt, mint a boszniai szerzetesek II. Mehmed szultántól
származó ‛ahdnâméjának 1640-ben hitelesített változata, amely példányon egyedüliként olvasható teljes dátum. Ez a dokumentum másolatokban másfél évszázada
ismert a nyugati tudományosság előtt. Az a körülmény azonban, hogy egy irat
együttes részeként bukkant fel a szegedi ferences rendház levéltárában, különös
jelentést ad a boszniai ferences ‛ahdnâménak. Az irat együttesből egy nagyon komoly katolikus-ortodox ellentét bontakozott ki. A szerb, román és görög metropoliták meg akarták szerezni a Hódoltság déli részén a katolikus egyház, így elsősorban
a szegedi ferencesek jövedelmeit és egyházi adóit.49 A Hódoltság déli, mai határok
szerint romániai és szerbiai területén több ortodox metropolita tevékenykedett,
akik a szultántól kapott kinevező leveleikben, vagyis berâtjaikban jogot kaptak a
szultán katolikus alattvalóinak adóztatására is. Ennek a kivédésére indult a ferencesek ellentámadása, amely a budai, majd a belgrádi díván elé vitte a katolikus ráják
sérelmeit. Az a tény, hogy a hódoltsági ortodox metropoliták a szultáni dívántól
kapták a berâtjaikat, arra utal, hogy az oszmánok a magyarországi török uralmi
területen ugyanazokat az elveket követték az ortodox egyházzal kapcsolatban, mint
a Balkánon vagy Anatóliában. A nemzetközi oszmanisztikai kutatások az utóbbi
évtizedekben komoly előrelépést hoztak a keleti egyház kolostorainak török okleveles anyaga feltárásában.50 Azonban a történeti Magyarország határain belüli ortodox méltóságok szultáni megerősítésére vonatkozó berât mindez ideig nem került elő. A szegedi anyag azonban egyértelműen igazolja, hogy ilyenek valamikor
ténylegesen léteztek. Zárásként fel kívánom hívni a figyelmet, hogy a keleti egyház
vezető méltóságai hasonlóan a vazallusok egy részéhez, a fentebb tárgyalt kinevező
PAPP, Keresztény közösségek… i. m., 214–220. PAPP, Zákonné garancie… i. m., 69–87. A tanulmány teljes
változata a GWZO kiadásában Robert Born szerkesztésében a közeljövőben Bonnban jelenik meg, eredeti címe: PAPP Sándor, Gesetzliche Garantien für die christlichen Gemeinden im Osmanischen Reich.
Überlegungen zur Vertragsurkunde der Franziskaner in Bosnien im Kontext der Diskussion um das
Millet-System.
50 Ilyen például az Athosz-hegyi Szent Hilandár szerb kolostor anyagának feldolgozása Aleksandar Fotić
belgrádi turkológus által: Александар ФOТИЋ, Света Гора и Хиландар у Османском Царству XV–XVII.
век: Mounth Athos and Hilandar in the Ottoman Empire (15th–17 th Centuries), Београд, 2000.
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iratok ismert változatát, vagyis berâtot kaptak a hivatalukban való megerősítéskor,
amelyben a jogaikat, illetve a hatalommal szembeni kötelezettségeiket is belefoglalták.51

REZÜMÉ
Az Oszmán Birodalomban a központilag irányított tartományok mellett léteztek
helyi autonómiákat megőrzött körzetek és közösségek, amelyeket a behódolás
előtti vezető-garnitúra irányított. Ezen tartományok és közösségek jogait az oszmán
állam írásbeli privilégium-levelekben biztosította, vagy pedig a vezető beiktatásának során kiállított kinevező iratba foglalta bele.
A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy az Oszmán Birodalom területén valamikor fennállott vazallus viszonyrendszert a levéltárakban megőrzött okmányokon
keresztül vizsgálja meg. Fő célkitűzése, hogy oklevéltani szempontból tárgyalja a
téma két legfontosabb okmánytípusát, a szultáni szerződés-levelet (‛ahdnâme) és
annak változatait, valamint a vazallus közösségi vezető kinevező iratát (berât) és
annak típusait.

OTTOMAN LETTERS OF CONTRACT (‛AHDNÂME) AND INAUGURATION
ORDERS (BERÂT)
In the Ottoman Empire, apart from the centrally administered provinces there
were territories and communities, which preserved local autonomies and were
governed by an elite preserved from the period before the Ottoman conquest. The
rights of these provinces and communities were secured by letters of privilege issued by the Ottoman state, or by specific parts of the inauguration documents
granted for the entity’s leaders.
In this paper I study the vassal relations in the Ottoman Empire’s territory
through documents preserved in various archives. My main goal is to provide a
textual analysis of diplomatics concerning the two main types of documents used
A témát máig legalaposabban egy cseh orientalista vizsgálta: Josef KABRDA, Berât Vidinskeho
metropolity Josefa z. r. 1763: Příspevek k dějinám pravoslavné ćrkve v říši osmanské, Prag, 1937 (Vestnik
Kralovske česke společnosti nauk, Třida pro filosofii, historii a filologii 1937/1). UŐ, Le système fiscal de
l’Eglise orthodoxe dans l’Empire ottoman. (d’après les documents turcs), Brno, 1969 (Opera Universitatis
Purkynianae Brunensis Facultas Philosophica 135). Rajta kívül mintaértékű még Helmuth Scheel, Die
staatsrechtliche Stellung der ökumenischen Kirchenfürsten in der alten Türkei, Berlin, 1943
(Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Jhrg. 1942. Phil.-hist. Klasse. No. 9). Az
egyetlen török összefoglaló, amely az Oszmán Birodalom nemzeti és vallási kisebbségeit tárgyalja a
keresztény egyházak, illetve a zsidó rabbik esetében csak kései, leginkább XVIII–XIX. századi levéltári
anyagra építkezik. Ld:, Macit M. KENANOĞLU, Osmanlı Millet Sistemi: Mit ve Gerçek, Istanbul, 2004.
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for these purposes: the sultanic treaty letter (‘ahdnâme) and the inauguration document for heads of vassal communities (berât) as well as their variations.
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SZ. SIMON ÉVA

Kényszerű együttélés a múltban – kényszerű
forráshasználat a jelenben
Az oszmán és magyar adóösszeírások komparatív
vizsgálatának tapasztalatai
Az oszmán-magyar határvidéken a XVI. század folyamán a kettős adóztatás következtében olyan forrástöbblet keletkezett, amelynek bőségére és sokrétűségére
nem találunk példát az Oszmán Birodalom balkáni területeiről.
1 Az egymást kiegészítő, máskor pedig egymásnak ellentmondó, részben oszmánli nyelvű, részben pedig nyelvében latin vagy német, de lényegében „magyar”
összeírások nem csupán a kondominium adóztatási gyakorlatának vizsgálatára
biztosítanak lehetőséget, hanem összehasonlító elemzések során a mindeddig gyakorlatilag önmagukban vizsgált források – időnként még napjaink kutatói számára
is fejtörést okozó – terminusainak pontosabb meghatározásárát is lehetővé teszik,
jelentős lépést téve ezzel a forráskritika területén. A vizsgálati módszer lényege
tehát egyszerű: a török és magyar hatóságok által azonos időben készített adóöszszeírások egybevetése. A történeti irodalomban általában mégis az a szkeptikus
vélemény uralkodik, hogy az ilyen eltérő jellegű források összehasonlító vizsgálata
nehéz feladat.2 A nehézséget azonban elsődlegesen éppen a források mindeddig
jórészt definiálatlan fogalmi rendszere, nem pedig a kútfők – tagadhatatlanul fennálló – szerkezeti vagy tartalmi eltérése okozza. A probléma tehát önmagában orvosolható, úgy, ahogy azt Zimányi Vera már az 1990-es évek végén megfogalmazta:
„az adóösszeírások egyes részeinek az azonos területről fennmaradt forrásokkal való
további összevetése újabb részletekkel finomíthatja az összeírások értelmezhetőségét”.3 Az alábbiakban ezért az oszmán-magyar kényszerű együttélés, közelebbről a
kettős uralom kettős adminisztrációja által létrehozott adóösszeírások kutatási
nehézségeinek néhány példáján keresztül kívánom bemutatni a fenti tétel helytállóságát.
A mintaként kiválasztott körzet Zala megye középső és nyugati része, illetve Vas
megye zalai határsávja. Ha a hódítók szemszögéből nézzük, az Oszmán Birodalom
1 A balkáni területek berendezkedésére ld. HEGYI Klára, Török berendezkedés Magyarországon, Bp., 1995,

23–35.
2 H. NÉMETH István, Háború és népesség a kora újkori Magyarországon (16–17. század) = Történeti Demográfiai Évkönyv 2001., szerk. FARAGÓ Tamás, ŐRI Péter, Bp., Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, 2001, 133.
3 ZIMÁNYI Vera, Magyarország 16–17. századi demográfiatörténeténeti vizsgálatának problémái: Millecentenáriumi előadások = Magyarország történeti demográfiája (896–1995), szerk. KOVACSICS József, Bp.,
1997, 193.
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legnyugatabbra fekvő területe, amely a budai vilájetben 1566-ban létrejött szigetvári szandzsákhoz tartozott. Az összehasonlított források köre, a XVI. század második feléből fennmaradt dikális vagy más néven rovásadó-összeírások sorozata,4
illetve az 1579. évi szigetvári szandzsákösszeírásnak a megye Zala folyótól nyugatra
eső vidékeit magában foglaló részlete, amely közigazgatási értelemben a királyi
kézen lévő Kanizsát névadójául kölcsönző náhije területét foglalta magában.5
A szigetvári szandzsák helységeiről a XVI. század folyamán három összeírás készült, közülük azonban napjainkban már csak a most bemutatásra kerülő, Münchenben őrzött 1579. évi defter ismert.6 A fennmaradt jegyzék keletkezési körülményeinek vázlatos ismerete elengedhetetlen a forrás adatainak helyes értelmezéséhez. Az összeírás éppen a budai vilájet rövid ideig tartó gazdasági konszolidációjának időszakában, a Szokollu Musztafa budai beglerbég (1566–1578) általa megkezdett pénzügyi fordulatot befejező Kara Üvejsz, a korábbi birodalmi defterdár
budai beglerbégi működése (1578–1580) alatt jött létre. Üvejsz pasának a befolyó
jövedelmek gyarapítását célzó intézkedései közé tartozott a dzsizjét fizetők számának növelése – aminek egyik alapja a Magyar Királyság rovására végrehajtott területnövelés volt – és az adóbehajtás hatékonyságának fokozása. Irányítása alatt a
budai tartomány bevételei teljes mértékben fedezték a kiadásokat, sőt egy részük
még a központi kincstárat is gazdagította.7
Másrészről a defter keletkezésének éve éppen megegyezik a Magyar Királyság
nyugati területeinek és egyben Bécsnek a védelmét szolgáló új magyar védelmi
rendszer felállításával.8 A végvárvonal központja – megkérdőjelezhetetlenné téve a
kettős uralom létét – éppen úgy az ekkor még magyar kézen lévő Kanizsa volt, mint
a vizsgálni kívánt oszmán közigazgatási egységé. A kiépülő új védelmi rendszer
egészen 1600-ig, Kanizsa elfoglalásáig gátat vet majd a területen az oszmánok további adóztatási törekvéseinek, ezért a defter adataiból az oszmán állam nyugati
irányú adóztatásának XVI. századi legnagyobb kiterjedését is megismerhetjük.9

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest (MNL OL) E 158 Magyar Kincstári Levéltárak,
Magyar Kamara Archivuma, Conscriptiones portarum, 11., 54. kötet.
5 Bayerische Staatsbibliothek, München, Cod. Turc. 138. fol., 104–155.
6 A közigazgatási egység első szandzsák-összeírását valószínűleg az 1569. évben készítették el. Kiterjedéséről először az 1570. évi tímár-defterekben megjelenő települések adnak képet. A harmadik, egyben
utolsó jegyzék létéről és megközelítő tartalmáról pedig az 1590-es évek legelején kelt tímár-defter adatai
tájékoztatnak. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul Tapu 503, 480, 505, 638.
7 ÁGOSTON Gábor, A hódítás ára: A magyarországi török végvárak őrsége, fenntartási terhei és a tartomány
pénzügyi helyzete, Hadtörténelmi Közlemények, 111(1998), 351–383. FODOR Pál, Üvejsz pasa hagyatéka:
Pénzügypolitika, vagyonelkobzás és az oszmán hatalmi elit a 16. század végén, TSz., 44(2002), 209–254.
Legújabban HEGYI Klára, Adatok Szokollu Musztafa és Kara Üvejsz budai pasák konszolidációs kísérletéhez,
TSz., 54(2012), 187–217.
8 A védelmi rendszer kiépülésére általában: PÁLFFY Géza, A török elleni védelmi rendszer szervezetének
története a kezdetektől a 18. század elejéig, TSz., XXXVIII(1996), 2–3, 163–217. KELENIK József, A kanizsai
védelmi övezet és természetföldrajzi adottságai a XVI. század 70-es éveinek végén = Végvár és környezet,
szerk. PETERCSÁK Tivadar, PETŐ Ernő Eger, 1995 (Studia Agiensia 15.), 163–174.
9 SZ. SIMON Éva, A hódoltságkori török paleográfia tréfája vagy egy renegát írnok ügyeskedése? Egy különleges forrás a kanizsai védelmi övezet hatékonyságáról 1586 őszéről, Századok, 140(2006), 1045–1060.
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Az oszmán források kritikai vizsgálata szempontjából különleges jelentőséggel
bíró magyar államiadó-jegyzékeket, a dikális összeírásokat a szandzsákösszeírásoknál gyakrabban, országgyűlésről országgyűlésre, általában két–három
évenként készítették el újra,10 és ezek jelentős része fenn is maradt.11 Ezzel a deftereknél sokkal gyakoribb merítési lehetőséget biztosítanak a terület viszonyaira
nézve. Mivel a sorozat néhány kötete megközelítőleg azonos időben készült és
megközelítőleg azonos területre vonatkozik, kiváló lehetőséget ad a szigetvári
szandzsák-összeírással történő összehasonlításra.
A két forráscsoport létrejöttét és tartalmát mindkét oldalon szinte ugyanabban
az időben törvényekkel szabályozták. A magyar adóztatás egyik alaptétele az 1547.
évi 10. tc. volt, amely a következőképpen intézkedett: „…mindazokra róják ki az
adót, a kiknek hat forintot érő dolgaik és javaik vannak, s ezek mindegyike fizessen
rovatalt.”12 Az oszmán fél is rögtön Buda elfoglalása után meghatározta az adók
kivetésének rendjét. „Aki házán, szőlőjén és földjén kívül, marháit, házán belül lelhető
holmiját és hordaiban levő borát számítva 300 akcsét érő ingósággal rendelkezik,
annak évenként 50 akcse harácsadót kell fizetnie.”13 A törvényrészletek a XVI. századi jogharmonizáció szép példáját mutatják. Az 1540-es években ugyanis a második
részletben szereplő 300 török akcse éppen hat magyar forintnak felelt meg.14 Az
adóalanyok azonos körének meghatározásán kívül a két összeírásfajta elkészítésének célja is megegyezik, mert mindkettő az adott pillanatban vagy a jövőben majd
ismét adó alá vonható városok és falvak várható, tehát még nem a beszedett jövedelmének felmérése céljából készült. Az oszmán és magyar adóztatás gyakorlatának ez a nagymértékű egybecsengése azt az illúziót keltheti, hogy a két fél azonos
területre vonatkozó adójegyzékeiben ugyanolyan elvek szerint ugyanazokat az
adóalanyokat fogjuk találni. Ez azonban még sincs egészen így.
Az alapvető hasonlóságok ellenére a kétfajta adóösszeírás részben eltérő tartalmú. A kanizsai náhije jegyzéke két, szerkezetileg is jól elkülöníthető szakaszra osztható. Az összeírás első 210 települése esetében a helynév után az ott élő családfők
és a nőtlen férfiak felsorolása, majd az adókivetés egységeinek, a hánék számának
megadása következik. Legvégül az átalányösszegben számított adó fizetésére utaló
"ber vedzs-i maktú" formulát követően az egy összegben fizetendő adó értéke
1566 után a következő országgyűlések intézkedtek új dikális összeírás elkészítéséről: 1567:IV.,
1569:VII., 1572 (I. decr.):V., 1574:1., 1575:II., 1578:III. tc. Corpus Juris Hungarici, Magyar törvénytár
1526–1608. évi törvényczikkek, ford. KOLOSVÁRI Sándor, ÓVÁRI Klelemen, Bp., 1899 (Továbbiakban: CJH),
557, 593, 621, 633–635, 657, 673.
11 Az MNL OL ebből a forrástípusból az ország különböző területeiről származó 64 kötetből álló sorozatot őriz az 1530-as évektől 1696-ig illetve 1707-ig terjedő időszakból. Közülük 22 kötetet már digitálisan
is hozzáférhető a http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/segedletek/adatbazisok.html oldalon.
12 „Ita ut quicunque res, et bona ad valorem sex florenorum habuerint; dicentur, dicamque solvant.” CJH,
196–197.
13 „Kadir dedikleri şol kimesnedir ki evinden bağından tarlasından gayrı davarlarından ve evi içinde olan
esbabından ve fuçısı içinde olan hamrından hesab edüp ki üç yüz akçelık mıkdarı hasıl ola ol kimesneden elli
akçe harac alınur.” A budai, esztergomi, hatvani és nógrádi livák kánunnáméja 1546-ból. BOA Tapu 410,
fol. 2 (MNL OL Mikrofilmtár 10127. tekercs). Kiadva Lásd Gyula KALDY-NAGY, Kanuni devri Budin tahrir
defteri (1546-1562), Ankara, 1971, 1.
14 KÁLDY-NAGY Gyula, Harács-szedők és ráják, Bp., 1970, 72–73.
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(hászil) szerepel.15 Az összeírás második részében újabb 318 helynév található.
Ezek esetében azonban – az összeírás végén csokorban találhatók 16 település kivételével – hiányzik a lakosság felsorolása. Itt a „ráják nélkül” („háli ez raijet”) formulát követően a településeknek csupán az egy összegben megjelölt adója olvasható.
Az 1579. évre vonatkozóan elkészített dikák a helységek nevének felsorolásán
kívül tartalmazzák a magyar birtokosok nevét, településenként az adóköteles portáik számát és állapotát, a jobbágyok jogállását – és ami számunkra majd a legfontosabb lesz – feltüntetik, hogy a nevezett helységek adófizetői voltak-e a törököknek
vagy sem. Ennek alapján a két adóösszeírás összevethető adatai a mindkét oldalra
adót fizető települések nevére, adóegységeik számára és a várható adó mértékére
korlátozódnak.
Első kérdésként felvetődik, hogy ha az ugyanarra a területre vonatkozó adóöszszeírások helynév adatait összehasonlítjuk, akkor a településeknek ugyanazt a körét találjuk-e a két jegyzékben a török adófizetőjeként. Ebből a szempontból a defter
imént említett két szerkezeti egységét külön vizsgáltam. A defter első, részletesebben összeírt részét összevetve a dikával, a bejegyzett települések között mindössze
9%-os eltérést tapasztaltam. A defter második részébe felvett helyek viszont a dika
szerint általában nem fizettek az oszmánoknak adót. Ez utóbbi csoportba tartozott
például a Zrínyi család nehezen megközelíthető helyen fekvő muraközi birtoka és
Vas megye déli területei. Fordítva is elvégeztem ezt a vizsgálatot Zala megye legnyugatabbra eső járásának helységeit véve mintául. Eredményként megközelítőleg
ugyanezt az arányszámot kaptam. A települések közül 54% található meg a defterben, mint a töröknek adózó. Ezzel szemben a rovásadó jegyzékben 63%-uk neve
mellett jelenik meg az alávetett státusra utaló „subjectus” jelző, ami a kétfelé adózás
tényét mutatja. A különbséget adó 9% vélhetően az adó alóli kibújás egyik gyakori
módszerét, magát hódoltnak hazudva,16 a kétfelé adózók törvény által garantált
csökkentett adóját választotta.17 Ugyanekkor a török által átalányadóval összeírt
helyek kis része a magyar összeírásban nem nevezte magát hódoltnak. Az ilyen
helyek neve mellett leggyakrabban a „deserta” kifejezés áll.
A két fél oszmán adófizetésre (alávetésre) vonatkozó adatainak összehasonlítása során világos magyarázatot kaptam a defter szerkezeti megosztásával kapcsolatos jellegzetességre, arra, hogy miért szerepelnek az összeírt helyek két csoportban.
A 9%-nyi kivétel ellenére egyértelművé vált, hogy a defterben két hódoltsági zónát
különböztettek meg. Az elsőként összeírt, rendszeresen adóztatott helyek mellett
voltak olyan igényterületeknek nevezhető régiók, amelyek lakosságát és adózó
Az adófajták részletezése a határszélre jellemző módon az összeírásnak ebből az első szakaszából is
hiányzik.
16 „…wagon az Zalan twl ol falwk hog kjk tereknek meg holdoltak azok kezwt wadnak olyak kyk ingen sem
holdoltak es ezek mynd az kyk holdoltak mynd az kyk holdolatlanok mynd cak eg arant cak eg foryntot
akarnanak fyzetny az ket termynosban.” — jelentette Rajky Gábor és János Zala megyei dicator a Kamarának 1549-ben. MNL OL E 41 Magyar kincstári levéltárak, Magyar (pozsonyi) kamarai levéltár, Magyar
Kamara regisztratúrája, Litterae ad cameram exaratae, 1549, No. 63.
17 CJH, 235. (1548. évi 24. tc. A töröknek adózó jobbágyok a megajánlott segély felét fizessék.)
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képességét az oszmánoknak nem sikerült felmérni. Ezeket tartalmazza a defter
második része „ráják nélkül” megjegyzéssel. Kara Üvejsz budai pasa elképzelése
szerint a szigetvári bég feladata lett volna ezeknek az igényterületeknek az adó alá
vonása, a belőlük származó jövedelem pedig – ami ekkor még csak papíron létezett
– egyenesen a birodalmi kincstárba került volna.18
A két adójegyzékben szereplő településformák vizsgálata ugyancsak a fenti koncepció helyességét igazolja. Elsőként a régió gazdasági erejét mutató városok megjelenését tekintettem át. A defterben meglepően sok, 17 várost találtam.19 Ezek
közül 13 az igényterületek között szerepelt. Többnyire olyan, az adóztatási határtól
távol eső vagy megerődített helyek voltak ezek, amelyeknek adóztatására nem volt
lehetőség, csak nevüket ismerték az oszmán összeírók.20 Ugyanakkor az igényterületen több adóhatárhoz közeli város faluként jelent meg.21 Mindkét változat arra
utal, hogy az oszmánoknak nem volt közvetlen tapasztalatuk az igényterületként
összeírt régióról. Ezt bizonyítják azok a települések neve mellett megjelenő megjegyzések is, melyek a magyar várakról elnevezett körzetek szerinti lokalizálásra
szolgáltak. 1579-ben tehát az Oszmán Birodalom legnyugatabbra eső közigazgatási
egységének egy része nemcsak a katonai, hanem az adóztatási határon is kívül
esett, csupán papíron kapcsolódott az oszmán közigazgatáshoz. Ennek a területnek
az azonosítása és a defter adatainak helyes értelmezése csak a magyar források
felhasználásával lehetséges.
Érdekes és ez esetben különösen a dikális összeírások forrásértékére, adattartalmára vonatkozóan tanulságos eredménnyel szolgált a puszták összehasonlítása a
két forrástípusban. A defterben megjelenő 10 valódi pusztával (mezra) szemben22 a
keresztény összeírások gyakran használták a települések megjelölésére a latin
deserta kifejezést, ami szó szerinti fordításban szintén pusztát jelent. A korábbi kutatásokból viszont már tudjuk, hogy ezek a helyek sok esetben csupán adóztatási
értelemben voltak puszták, valójában azonban – mint ahogy a defterből is kiderül –
18 „A nevezett Haszán bég ezt megelőzően a Pécsi szandzsákban ziámetet birtokolt, most viszont egy, a 987.

év zilhiddzséjének középső harmadában (1580. január 29–február 7.) datált tiszteletreméltó parancsot
mutatott fel, melynek nagyúri tartalma értelmében a 987. év zilkádéjának 19-éjétől az előző emír, Musztafa
bég kiutalási okmányából 200.000 akcse hász-birtokkal megkapja a Szigetvári szandzsákot, bizonyos
feltételek és kikötések szerint, mégpedig hogy a Szigetvári és a Székesfehérvári szandzsák végvidékéről
kikerülő rabok ötöd-adóját, illetve az említett szandzsákokban a defterbe be nem jegyzett falvak dzsizjeadóját a szultáni hász-jövedelmekhez kapcsolja.” Österreichische Nationalbibliothek, Türkische
Handschriften, Mxt. 597, fol. 162v. A forrásrészletet magyar nyelven kiadta DÁVID Géza, Szigetvár 16.
századi bégjei = Tanulmányok a török hódoltság és a felszabadító háborúk történetéből, Pécs, 1993, 166–
167.
19 DÁVID Géza, Hódoltsági városaink és népességszámuk alakulása a 16. században, = Gazdaságtörténet –
könyvtártörténet: Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára, szerk. BUZA János. Bp., 2001, 103–114.
20 Az összeírtak között találunk Zala megye határain kívül eső helyeket, pl. Nagyszombat (Pozsony m.),
Sopron (Sopron m.), Rohonc (Vas m.), Monyorókerék (Vas m.), Szentgotthárd (Vas m.), Muraszombat
(Vas m.) és Kakonya (Somogy m.), továbbá egy Németújvár közeli azonosíthatatlan hely, valamint Alsólendva, Belica, Kanizsa, Szentmihály, Szonotica.
21 Dobronak, Csesztreg, Lenti, Páka és Tornistya.
22 Falkos, Kökényes, Cup, Dombra, Minhe, Kerkaújfalu, Szoboszló, Mikefalva, (Vizelő)sziget és két ismeretlen helyen fekvő település a defter második részében.
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több esetben lakott településeket takarnak.23 Vizsgálatom során 39 olyan települést
találtam, amelyről korábban azt gondolhattuk, hogy lakatlan, de a szandzsákösszeírás első részéből lakóikat név szerint megismerhettük. A 39 településnek az
oszmán részre becsült adóját megvizsgálva szintén érdekes következtetéseket vonhattam le. A legalacsonyabb, 100 akcsés adóval mindössze 3 települést említettek.
További tíz falu szerepel 120–750 akcse várható jövedelemmel. 26 településtől
viszont 1000 és 7000 akcse közötti adót kívántak beszedni a szigetvári bég emberei. A dikák alapján pusztának vélt helyek nagyobb részének gazdasági teherbíró
képessége tehát jó, esetenként kifejezetten jó volt. Ez a példa szemléletesen mutatja,
hogy bizonyos határszéli helyek népessége a dikák alapján nem, csak a szandzsákösszeírások segítségével állapítható meg pontosan.

Az eddigiekből láthatóvá vált, hogy a kettős uralom alatt álló területek
forrásai kiegészítik, pontosítják, értelmezik egymást. A következő példa
alapján megpróbálok magyarázatot adni a tapasztalt eltérések okára. Mikor
a magyar és a török jegyzékben egyaránt összeírt falvak esetében arra a
kérdésre próbáltam választ keresni, hogy melyek lehettek a vizsgált területen a legnagyobb, a legnépesebb vagy éppen a legjobb gazdasági teherbíróképességgel rendelkező helyek, ellentmondó válaszokat kaptam. Amelyik
településnél a dikában az adóegységek száma magas volt, ott a szandzsákösszeírásban általában alacsony háne-számot találtam. A jelenség fordítva is
igaz volt. A határvidéki összeírások tökéletlenségén túl az adóegységek
számának ilyen ellentétes mozgása a kettős uralom alatt álló területeken
kétségkívül a két hatalom befolyásának aktuális mértékét mutatja. Szélsőséges eseteit az első két példán keresztül láthattuk. Az egyik csoportba a keresztény oldalra teljes adót, török részre viszont semmit nem fizető, a defterben mégis szereplő igényterületek tartoztak, tehát azok a helységek,
amelyeknél az oszmánok nem voltak képesek feljegyezni a lakosságot. A
másik kategóriába a dikában desertaként összeírt, de a defterben magas
adóval és lakossággal megjelenő területek estek. Ezeknél feltehetően a magyar összeíró nem találta meg az adóalanyokat, mert a lakosság elrejtőzött a
magas állami terhek elől, vagy a rossz közbiztonság, a félelem miatt meg
sem kísérelte a felmérés elvégzését. A két véglet között viszont minden településnek saját története, saját harca és saját egyezsége volt a két adóztató
hatalommal. Hogy mikor melyik felé hajlott jobban, az a hely földrajzi környezetétől, magyar és török birtokosa katonai erejétől, és attól is függött,
hogy földrajzilag hol helyezkedett el az állandóan változó adóztatási határhoz képest.
Éppen ez az utolsó tényező, az állandóan változó adóztatási határ az, aminek a
megállapítása, különösen defter-sorozatok hiányában nagyon nehéz feladat. Az

BAKÁCS István, A dicalis összeírások = A történeti statisztika forrásai, szerk. KOVACSICS József, Bp., 1957,
64. DÁVID Zoltán, Adatok a török háborúk pusztításának értékeléséhez, Keletkutatás, 1993 ősz, 56–68.
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oszmán források alapján pillanatnyilag úgy tűnik, hogy egyenesen lehetetlen. A
szigetvári szandzsák 1569. évi elveszett és a meglévő 1579. évi szandzsákösszeírásának elkészítése közötti időszakból a török források alapján semmit sem
tudunk meg a frissen oszmán adó alá vont településekről. A birtokadományozásokat rögzítő oszmán források, a tímár-defterek és a naponként vezetett birtokadományozási naplók (rúznámcsék) ugyanis csak a szandzsák-összeírásokban is szereplő helyek birokosait rögzítik. A probléma megoldásában ez esetben is a keresztény összeírások lehetnek segítségünkre. Az általában két–három évente készített
dikák lehetőséget biztosítanak a közbülső időszakokban frissen oszmán adófizetésre szorított települések mozgó adóhatárának több időmetszetű megállapítására.
Zala és részben Vas megye területén a dikális összeírások adatai a települések
viszonylag gyors regenerálódását mutatják az 1566 utáni időszakban, pedig a szigetvári hadjárat során igazolhatóan komoly károk érték a környéket. Ugyanakkor
ez a folyamat még nem járt együtt a török adóztatás megjelenésével a kanizsai
náhije területén. A nagyarányú behódolás az 1576. évtől kezdve figyelhető meg,
amihez több lépésben jutott el a török katonaság.
1574–75-ben az új régió adóztatásának előkészítésére portyasorozat indult a
vizsgált területen, amit a dikális összeírásban megjelenő felégetett helyek
(combusta) megszaporodása bizonyít.
1576-ban a megye belsejébe vezető útvonalakat védő Kanizsa előterében fekvő
őrházak lerombolása következtében szabad út nyílt a kiszemelt területek felé. Ezt
követően a későbbi náhije egyre nagyobb része nevezte magát a török adófizetőjének. Arányuk 1574-ben 11%, 1576-ban 52%, 1578-ban 75%-ot tett ki.24 Az új
szandzsák-összeírás elkészítésére vonatkozó szultáni utasítás idejére a helységek
adójának átalányösszegben való meghatározása a „helyszíni szemlék” és a megfélemlített lakosság küldötteinek információi alapján 219 esetben minden bizonnyal
megtörtént. Azaz a települések előbb váltak az oszmán birodalom adófizetőjévé,
mint közigazgatásának akár csak adminisztratív részévé. Ezeket a helyeket, néhány
kivételtől eltekintve, majd az 1579. évi szandzsák-összeírás már említett első részébe jegyzik fel. A lajstrom eleje tehát a már akár több éve adóztatott helységek névsorát és gazdasági teherbíróképességét foglalja magában. Adóösszegeik, amelyek
szinte kivétel nélkül kerek számra végződnek, feltehetően a lakossággal kötött alku
alapján születtek, ezért nem találunk már a települések között becslés (ber vedzsh-i
tahmín) alapján adóztatandókat, de nem szerepel még az adófajták részletezése
sem.
1579-től kezdve a Kanizsa körül kiépülő magyar védelmi rendszer működése
erősen befolyásolta az oszmán adóztatás hatékonyságát. Az új várrendszer gyakorlatilag elválasztotta a kanizsai náhije területét a szigetvári szandzsák törzsterületeitől. Ennek hatására a magyar forrásokban ismét csökkenni kezdett az oszmán rész-
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re is adózó települések száma. 1582-ben a helységeknek már csak 68%-a volt hódolt.25
Ahogy a bemutatott példák alapján látható, az Oszmán Birodalom nyugati határszélén a kettős uralom következtében egymással összevethető oszmán és keresztény adójegyzékek több, eddig bizonytalanul megválaszolható kérdéskör esetében
is – Zimányi Vera szavaival élve – finomítani tudták az összeírások értelmezhetőségét. Mindemellett bebizonyosodott, hogy a felmérések elkészítésének korlátai miatt
az egyes jegyzékek kontroll nélküli felhasználása mindkét forráscsoport esetében
hibás következtetésekre vezethet. Együttes vizsgálatuk viszont nemcsak a két forráscsoportból nyert következtetések értékét, megbízhatóságát növeli, hanem az
oszmán terjeszkedés menetének pontosabb meghatározását is lehetővé teszi, ami
pusztán a defterek vagy a dikák alapján nem lenne lehetséges. Ezért a két forrástípus párhuzamos vizsgálata – már amikor és ahol ez lehetséges – nem csupán indokolt és kívánatos, hanem szinte azt mondhatjuk: módszertani kényszer.

REZÜMÉ
A tanulmány az oszmán–magyar határvidéken jellemző kettős uralom következtében párhuzamosan létrejött adóösszeírások, egy szandzsák-összeírás és egy
keresztény adóösszeírás-sorozat összehasonlító elemzésének tapasztalatait mutatja be. A források helyenként ellentmondanak egymásnak. Ennek ellenére a török
részre hódolt települések számának, státusának és a helységek által kirajzolt adóztatási határnak az elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy a kettős uralom alatt álló
területek forrásai kiegészítik, pontosítják és értelmezik egymást. Ezért a két forrástípus párhuzamos vizsgálata módszertani szükségszerűség.

COMPARATIVE ANALYSIS OF OTTOMAN AND HUNGARIAN
TAX REGISTERS
The study presents the experiences of the comparative analysis of simultaneously created Ottoman and Hungarian tax registers in the Ottoman-Hungarian
frontier zone under double domination. In this paper I compare an Ottoman detailed tax register and a series of Christian tax registers. Although the contents of
the tax registers sometimes contradict to each other, the analysis of the number and
status of settlements, and the study of the limits of the taxing capacity of the Ottoman Empire based on the location of settlements that were included in the Ottoman
tax registers show that the sources on the territories under double domination
supplement, clarify and interpret each other. Therefore, the simultaneous examination of the two source types is a methodological necessity.
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