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Segítség az ellenségtől
Amerikai–magyar kapcsolatok Trianon előtt és után
Glant Tibor cikke bemutatja, hogy az egymás iránt
korábban csekély érdeklődést mutató Amerikai
Egyesült Államok és Magyarország hogyan alakított
ki kétoldalú kapcsolatot az első világháború után,
egyetlen év alatt – miközben jogilag még hadban
álltak egymással

Az iszlám erős védőgátja

Bursától Mohácsig
Hosszú és tekervényes út vezetett
a legyőzhetetlen hadigépezetként
Európa szívéig terjeszkedő oszmántörök birodalom kiépüléséig. A kezdeteket és a Mohácsig tartó erő
gyűjtést Dobrovits Mihály idézi fel
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Szulejmán szultán az oszmán szokásoknak megfelelően már első budai
látogatásától, 1526-tól kezdve magáénak tekintette Magyarországot, tel
jesen meghódítani viszont sohasem
tudta. A párhuzamosan jelen lévő
magyar és török hatalmi struktúrák
harca miatt – derül ki Horn Ildikó
írásából – a hódoltság végül nem
jutott a Balkán sorsára

Ki vigyáz a gyerekre?

A középkori mágia
démoni varázsa
Középkori eleink ráolvasással próbálták
elűzni a betegségeket, imádkoztak 
az őrangyalokhoz, és átkot szórtak ellenségeikre. A papság pedig alig tehetett
valamit ennek megakadályozására,
állítja Catherine Rider
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A brit dolgozó anyáknak a 20. század
eleje óta a legnagyobb zsonglőr
mutatványra kell vállalkozniuk:
megtartani állásukat, miközben gyermekeiket nevelik.
Helen McCarthy azokat
a kísérleteket követi nyomon,
amelyekkel a nők a gyermekgondozás nagy feladványát
próbálják megoldani
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George Orwell 1939 előtt úgy
látta, hogy a demokrácia alig-alig
jobb a fasizmusnál, ám ezután
ráébredt, hogy a demokrácia
a totalitárius államberendezkedés
elleni legerősebb védelem.
Phil Tinline az író 1984 című
regényéig tartó politikai szemlélet
váltásának útját követi nyomon
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Kedves Olvasónk!
Most a megszokott lapjánál karcsúbb számot tart a kezében. A járványhelyzet miatt
rákényszerültünk a takarékosságra: átmenetileg kénytelenek vagyunk 16 oldallal
csökkenteni a terjedelmet. Arra törekszünk, hogy ez minél kevésbé menjen
a tartalom rovására – visszafogottabban bánunk az illusztrációkkal, s néhány kisebb
rovatunkat is szüneteltetjük. Kérjük kedves Olvasónk megértését!
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– vagy mégsem?

István és Matild az angol koronáért
vívott 12. századi harcát – teszi fel
a kérdést Matthew Lewis – vajon
joggal tartják-e a káosz időszakának?
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felszabadítók

Hannah-Rose Murray meséli el
a fekete aktivisták történetét,
akik végigjárták a Brit-szigeteket,
megdöbbentve a hallgatóságot
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A trianoni küldöttség

A kétkedő diadala
Érzelmes búcsú egy baráttól
és kiváló munkatárstól, valamint
egy nagyszerű főszerkesztőtől
Szinte illetlen és zavarba ejtően
groteszk helyzet, hogy ezen
a helyen nem Papp Gábor főszerkesztői sorait olvassák, hanem
egy fájdalmas elköszönés néhány
mondatát.
Fut a toll a papíron, talán így
egy kissé könnyebb megidézni Őt,
a pótolhatatlan örök kétkedőt, akinek az intellektuális erejét
többek között ez adta. Kétkedései folyamatosan nagyszerű
vitákhoz és megoldásokhoz vezettek, és ezek mindig megújuló erővel vitték tovább a közös munkánkat. Nem feketénfehéren gondolkodott, az árnyalatok finom világában próbált eligazodni és eligazítani. Az élete az újságírás, a tények
analízise és azok átadása az olvasóknak – volt…
Hogy akadtak-e előítéletei? Természetesen, mint minden
határozott értékeket valló embernek, de ezeket újságírói
tevékenysége során mindig igyekezett félretenni, egy etikus
zsinórmértéket követve. Ízig-vérig történész volt, akinek
az ismeretterjesztés a hivatásává vált, és az általa vallott nemes
értékeket, amelyek a munkáját jellemezték, soha nem adta fel.
A kör bezárult. Szerkesztői pályáját a régi Kossuth Könyv
kiadónál kezdte, és ezt a fantasztikus életutat ugyanitt fejezte be. Tíz évig dolgozott a Népszabadságnál, szerkesztette a
Világosságot, az Európai Szemlét, majd a National Geographic
magyar kiadásának lett főszerkesztője. 2010-ben mint
a BBC History magazin alapító főszerkesztője csatlakozott
újra a Kossuth Kiadóhoz.
Hiányzik a szarkasztikus humora, a rá jellemző kézlegyintése, és az a légkör, amely csak körülötte alakulhatott ki.
Beszélgetéseink során vallotta és követte egy régi zsidó bölcselet értelmét: „Ha nem tehetjük, amit akarunk, akkor azt kell
akarnunk, amit tehetünk.”
Megszállottan kereste az új ismereteket, amelyeket folyamatosan több oldalról próbált megközelíteni, és azokat
hivatásához híven közkinccsé tenni. Műveltsége, veretes intellektusa minden korosztály számára mintaértékű volt, ahogyan nyitottsága és az új dolgok megismerésének vágya is.
Gábor! Leverten támasztom fejemet a papír felett, és tolulnak a Veled kapcsolatos emlékek. Te már nem mosolyogsz
vissza ránk, de immár virtuális jelenléted nagyon fontos
marad számunkra!
Kocsis András Sándor
elnök-vezérigazgató,
Kossuth Kiadói Csoport
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Figyelemmel olvastam a
Trianonnal kapcsolatos cikke
ket [évfordulós összeállításunk
a 2020. júniusi számunkban
jelent meg – a szerk.], illetve
a sok más folyóiratban megjelent álláspontokat, szakemberi
véleményeket. Nincs köztük
egy sem, amely ezt a kényes
kérdést más szemszögből vizsgálná. Általában azt közlik,
hogy milyen gyalázatos és
szégyenteljes véget jelentett
a trianoni tárgyalás a magyarokkal szemben.
Feltette valaha, valaki azt
a kérdést a sok Trianon-elemző
nek, történészeknek, hogy miért
tudtak Benešék, Masarykék,
Štefánikék egy abszolút ismeretlen, nem létező „Csehszlo
vákiát” kiharcolni, létrehozni?
Tudniillik a magyar delegáció
csak az előkelőségi státusszal,
nemesi ranggal, széles körű
tudással, hidrográfiai, kartográfiai és egyéb szakértői tudással akarta meggyőzni a tárgyalóasztalnál lévőket. Hiszen
Trianon nem egy szakmai találkozás, hanem egy politikai
összejövetel volt, ahol a diplomáciai és egyéb komoly előké
születek megalapozták a konferencia kimenetelét. A felsorakozott magyar delegáció sok
főből állt, de ott nem a tömeg
döntött! Politikai dilettánsok
sora jelent meg, és természete
sen meg is buktak.
Úgy, ahogy az a három cseh
és szlovák, nem szakemberi
tudással bíró, hanem politiká
ban jártas ember a semmiből
egy új országot kiharcolt, úgy
kellett volna a magyaroknak is
jóval a trianoni tárgyalás előtt
a fél világot bejárni, ha olyan
nagyszerű és széles körű ismeretségük volt, mint ahogy azt
Apponyiról sokszor hangoztatják. Persze, sokan azt mondják,
hogy mi egy vesztes állam vol-

tunk, korlátozott volt a mozgásunk, stb. Ez egy nagyon gyenge
érv, sőt elfogadhatatlan! A fent
említett három pedig semmiből
egy új államot hozott létre! Ezt
hogy lehet egy mérlegre tenni?

Tényleg
a nyers erő
diktált – bár
olvasónk
szerint lehetett volna
azt jobban is
befolyásolni

A rangot el kellett volna felej
teni, leszállni a fellegekből, és
„rimánkodni”, magyarázkodni,
meggyőzni. De erre a magyar
küldöttség a rangjával együtt
túl büszke volt, hogy harcoljon, megvédeni, amit meg lehetett volna. A szégyen tehát
másokat illet, nem a döntésho
zókat. Mondjam ki, kiket?
Egri Balázs, Szolnok

Utolsó csata?

A „Harc a végsőkig – és tovább”
(2020. június, 56–60. o.) című
cikk szerzője, Eric Lee szerint
a nácik utoljára Texel szigetén
tették le a fegyvert Európában,
1945. május 20-án. Tényleg
ez volt az utolsó lövésük?
A bosznia-hercegovinai Odžakban április 19-étől május 25-ig
súlyos csata zajlott a kollaboráns horvát usztasák és Tito
végül diadalmaskodó jugoszláv
partizánjai között. Mi több,
a messzi Jeges-tengeren található norvég Spitzbergákon az
európai háború vége után négy
hónappal, szeptember 4-én
adták meg magukat az ottani
meteorológiai állomáson lévő
német katonák a norvég fókavadászoknak.
Anindya Kundu,
Hornchurch (Anglia)
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Polgárőrség, rendőrség,
megfigyelés

A

Z ÁLLAMBIZTONSÁGI Szolgálatok
Történeti Levéltárá
nak negyedéves folyóirata,
a Betekintő 2020/1. számában
Máthé Áron az 1944–1945
fordulóján és a későbbi hónapokban létrejött, kommunista hátterű polgárőrségek
rendőrséggé alakulásának
történetét vizsgálja, Miklós
Dániel pedig egy magyarországi olasz diplomata megfigyelését rögzíti az 1960–
1970-es években, amelynek
különös sporttörténeti aktualitása is akadt.
Már 1944 végétől felálltak
a Vörös Hadsereg által uralt
magyar területeken különféle
ideiglenes karhatalmi egysé
gek, amelyeket sok esetben
helyi, „baloldalinak” tartott
lakosokból töltöttek fel. Mivel
ennek már akkor sem volt
egzakt meghatározása, gyakran a személyes és rokonsági
kapcsolatok döntötték el, kit
tartottak rendes kádernek vagy
„fasisztának”, mutat rá tanulmányában Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának
történésze. Ami Szegedet illeti,
a szovjetek felhatalmazásával egy nyugalmazott honvéd
alezredes, Diczfalussy Ferenc
kezdhette el 1944 októberében
a polgárőrség létrehozását, a
rendőrséggé való átalakulásra
csak az új évben került sor.
A polgárőrség a rendfenntartás
mellett a németeknek nyilvánítottak elhurcolásában is részt
vehetett. Túlkapások is előfordultak e szervezetekben: a Szeged
melletti Mórahalmon a polgár
őrség vezetője és helyettese két
kommunista, Vaszkó Elek és
Papdi Pál lett, utóbbit túlkapásai miatt saját főnöke szerel-
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tette le. Sztanykovszky Tibor
szintén a szegedi polgárőrségnél kezdte pályafutását – neve
közismert volt, hiszen Tisza
István meggyilkolásakor biztosította társai tevékenységét,
majd a Tanácsköztársaság Vörös
Őrségében szolgált. A Tiszagyilkosság bűnrészeseként halálra
ítélték, amit 18 évre enyhítettek; miután kiszabadult, gazdálkodni kezdett, és 1938-ban
belépett a Nyilaskeresztes Pártba.

tesnek, és jelentéseiben jelezte,
hogy sok helyen több rendőr
ség alakult, sőt egy rendőrőrsön
akár több kapitány is tényke
dett, és működtek illegális rendőrségek is. A nemzetőrség, polgárőrség megszervezése a
szovjet csapatok bevonulása
utáni időszakban a Kiskunfél
egyháza körüli tanyavilágban
egyfajta önvédelmi reakció
volt az elterjedt fosztogatások,
erőszak miatt, olykor halálos
összetűzések is történtek a szovjetekkel. Tanulságos Vezér
Ferenc, a pálosszentkúti kolostor szerzetesének esete, akit
a kecskeméti rendőrség kért fel
polgárőrség felállítására, amelynek szerepét 1945 januárjá-

A kiskunfélegyházi kommunisták, akik vélhetőleg egy önálló
hatalmi központ kialakulásától féltek, 1945 áprilisában
letartóztatták a pátert
1944 októberétől a szegedi kommunista csoport tagja volt,
novemberben a közrendészet
vezetőjének nevezték ki, ahol
túlságosan is buzgón látott
neki az „antifasiszta” internálásnak, ezért áthelyezték kiskundorozsmai rendőrkapitánynak, hivatali visszaélések és
hatalmaskodások miatt azonban innen is leváltották. Ezután
a Dunántúlon németek kitelepítésében vett részt. Volt nyilasként később internálták,
majd 1956 után rehabilitálták.
Ebből is látszik, hogy a
hatalomátvétel időszakában
igen nagy volt a zűrzavar, és a
helyi kommunista pártszervezetek mindenütt harcot vívtak
a karhatalmi erők irányításáért vagy legalább kontrolljáért.
A fiatal Kádár Jánost 1945.
január 23-án nevezték ki budapesti rendőrfőkapitány-helyet-

ban már a rendőrség vette át.
A kiskunfélegyházi kommunisták, akik vélhetőleg egy önálló
hatalmi központ kialakulásától
féltek, 1945 áprilisában letartóztatták a pátert, és népellenes
bűncselekményekkel vádolták
meg, de szeptemberben a bíróság jogerős ítélete felmentette.
Az ezt az időszakot jellemző
visszaélésekről és hatalmi harcokról képet ad Erdei Ferenc
belügyminiszter 1945. szeptemberi kijelentése: „Bizonyos forradalmias gőg és fegyelmezetlenség, a hatalom destrukciója,
a könnyű szerzés csábításai,
a jognélküliség kényelme és a
pártönzés azok a hibák, amelyek
gyakran még most is fellelhetők a rendőrség munkájában.”
A megerősödött karhatalomnak az 1960-as évek közepén-végén már arra is volt ereje
és kapacitása, hogy egy nem

túl jelentékeny olasz diplomata
kapcsolatait és sportszervezési
tevékenységét élénk figyelem
mel kísérje és dokumentálja.
Miklós Dániel, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél
tárának munkatársa az ÁBTLben fellelhető két vaskos iratköteg alapján rekonstruálja,
mit tett vagy nem tett az állambiztonság azért, hogy a korai
tétova kezdetek után végül
éppen Carlo Passalacqua közreműködésével honosodjon
meg a rögbi Magyarországon, és
váljon tiltottból megtűrt sportággá. Az 1945 után hazánkban „imperialista sportként”
elkönyvelt rögbi a szocialista
blokk más országaival (így
Csehszlovákiával, Romániával)
ellentétben nem szökkenhetett szárba, a lazítást talán az
indította be, hogy 1967-ben
Vlagyimir Iljusin tesztpilóta
vezetésével alakult meg a szovjet szakági szövetség. Ez jól
jöhetett az olasz diplomatának,
akinek szívügye volt a sportág,
korábbi nyugatnémet állomáshelyein művelte is, a magyar
állambiztonság célkeresztjébe
azonban különféle ügyeskedései miatt került. A szerveket
az is aggasztotta, hogy hazai
játékosokat próbált verbuválni
középiskolásokból, akikkel sorkatonai szolgálatuk alatt is találkozgatott, s így félőnek tartották, hogy katonai információ
kat próbál megszerezni. Ez a
feltételezés azonban alaptalannak bizonyult: a III/II-es csoportfőnökség is azzal zárta le
az aktáját 1972 januárjában
– a magyar állomáshelyéről
való végleges távozást követő
hónapban –, hogy „államellenes
tevékenységet” nem végzett
Passalacqua. Egy dolgot azonban
biztosan tett: sportszervezői
munkája nyomán gombamód
szaporodtak az egyesületek,
edzések és mérkőzések, külföldi
csapatok is jöttek látogatóba,
és Magyarországon ténylegesen
gyökeret eresztett a sportág. ■
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VÉLEMÉNY

A feketék jogfosztásáról

A

FEMKE DE JONG

„BLACK LIVES
MATTER” mozgalom
amerikai kibontako
zását figyelve 1968 zűrzavaros
napjai jutnak az eszembe,
Martin Luther King meggyilkolásától a Richard Nixon elnökké
választását felvezető tüntetése
kig. Hatvannyolc decemberé
ben diákként tartózkodtam
Virginiában, ahol bemutattak
egy nőnek, aki fiatalkorában
találkozott egy a polgárháború
előtti Délen rabszolgának született emberrel. Nem is volt ez
olyan régen, nem igaz?
A történelem, még ha nem
is látható, a felszín alatt úgy
rohan, mint a jéggel borított
víz. Néha-néha – mint napjainkban is – a felszín felé tör. Gene
rációm úgy vélte, a polgárjogi
mozgalom beharangozza majd
az igazságosabb és egyenlőbb
társadalmakhoz elkerülhetetlenül vezető utat, az idei amerikai és brit események azonban
azt sejtetik, hogy lassabban
haladunk a reméltnél. Végső
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soron mindez a rabszolgaságra
vezethető vissza.
Az amerikai ikerkontinens
felfedezésekor, először a történelem során, egy kontinens
lakói vették át a hatalmat egy
másik felett, lakóit megölték
és szolgaságba vetették, földjeit és természeti erőforrásait
elbitorolták. Az őslakosok
többségét fertőző betegségek
pusztították el. A környezet
történet atyja, Alfred Crosby
(a Texasi, a Harvard és a
Helsinki Egyetem 2018-ban
elhunyt professzora) 90 mil
lióra becsülte az áldozatok
számát. (Mellesleg legfontosabb munkái most, a koronavírus évében relevánsabbak,
mint valaha.)
A megtizedelt munkaerő
pótlására még a demográfiai
összeomlás előtt megindult
a rabszolga-kereskedelem.
Az 1502 és 1866 között Ameri
kába hurcolt 12 millió afrikai
többségét portugál és spanyol
gyarmatokra vitték, mintegy

400 ezret pedig a mai Egyesült
Államokba. Ma már az ame
rikaiak 13 százaléka származik
afrikai ősöktől: ez a gyökere
Amerika úgynevezett „eredendő
bűnének”.
Az amerikai polgárháborút
a rabszolgaság okán vívták az
1860-as években, ám az 1863tól 1877-ig tartó rekonstruk
ciós időszak úgyszintén szolgaságot kényszerített a feketékre,
a déli államokban meghonosodott, apartheidszerű rendszerben csak a fehéreknek voltak
jogaik. A feketék elkülönítését
legitimáló Jim Crow-törvények
lényegében 1965-ig hatályban
voltak, nem is beszélve a lincselésekről és a kirekesztésről.
Franklin D. Roosevelt New Deal
politikáját csak úgy lehetett
keresztülvinni, hogy Délen
békén hagyták a status quót.
A második világháború után
is megmaradt az intézményesített előítélet a jogrendszerben,
rendfenntartásban, lakásügyben és a kontrollként szolgáló
bebörtönzésben. A polgárjogi
mozgalom nagyobb képviselethez vezetett, de attól még életben maradt a munkát és munkahelyet érintő, valamint az
egészség- és igazságügyi megkülönböztetés. Az első fekete
elnök sem tudott igazi
változást elérni, Trump
elnöksége pedig faji
kérdésben visszatekerte
az órát. Százötven
évvel a polgárháborút
követően a rabszolgaság hagyatéka még
mindig jelen van az
amerikai társada
lomban.
Azért idéztem
fel újra az Egye
sült Államok zanzásított históriáját, mert ilyen
történeteken
keresztül mutatja
meg magát a történelem. Természetesen ugyan-

azt a sztorit számtalanképpen
el lehet mondani, ezt mindenütt tetten lehet érni korunk
féktelen, közösségi média által
vezérelt világában, a magukat „alternatív tényként” álcázó
hazugságokat is ideértve. Igaz
ez a brit történelemre, végül is
a britek voltak azok, akik megalapították Amerikát, kolonizálták a Karibi-térséget, s olyan
emberek pénzén működtették a rabszolga-kereskedelmet,
mint Edward Colston, akinek
most júniusban döntötték le a
szobrát Bristolban – évtizedekkel később, mint amikor meg
kellett volna tenni.
1968-as meggyilkolása előtt
Martin Luther King négy nagy,
fenyegető katasztrófáról ejtett
szót: a militarizmusról, a szegénységről, a rasszizmusról és
a materializmusról, utóbbit a
pénzhez, hírnévhez, feltűnés
hez és hivalkodó vagyonhoz,
illetve fogyasztáshoz való narcisztikus ragaszkodásnak,
függőségnek tartotta. (Nehéz
lenne erre Donald Trumpnál
alkalmasabb szimbólumot
találni.) Előre látott mindent.
Hiába ért véget ötven éve
a vietnámi háború, Amerika
még mindig ugyanott tart,
nyakig merül a makacs kultu
rális amnéziában, és vakság
jellemzi a történelmük által
az afroamerikaiakra örökül
hagyott hétköznapi jogtalan
ságokkal szemben.
A szintén történelmi rövidlátással és kivételességtudattal
sújtott Nagy-Britanniában
Colston szobrának sorsa egy
csapásra e hatalmas történelmi
események jelképe lett. De ez
csupán egy szobor. Sokkal több
forog itt kockán, mindnyájunk
jövőjét befolyásolja. Mert a történelem, ha még nem is érzékeljük, itt van velünk, erős sodrása a jég alatt áramlik, s csak
arra vár, hogy kitörjön.
Michael Wood, a Manchesteri
Egyetem professzora, szakterülete
a nyilvános történelem

15

Az iszlám erős
védőgátja
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Szulejmán szultán
az oszmán szokásoknak
megfelelően már első
budai látogatásától,
1526-tól kezdve magáénak tekintette Magyarországot, teljesen
meghódítani viszont
sohasem tudta. A párhu
zamosan jelen lévő
magyar és török hatalmi
struktúrák harca miatt
– derül ki Horn Ildikó
a Magyar História könyvsorozat nemrég megjelent 4. kötetének alábbi
részletéből – a hódoltság végül nem jutott
a Balkán sorsára

CULTIRIS / AKG-IMAGES

A
BBC History – 2020. szeptember

TÖRÖKÖK az elfoglalt
területeket azonnal szandzsákokra osztották, a szandzsákokat pedig vilájetekbe
szervezték. A hódoltságban
hat vilájet működött: a budai (1541),
a temesvári (1552), az egri (1596), a kanizsai (1600), a váradi (1660) és az érsekújvári (1663). A tizenöt éves háború
során több új rövid életű vilájet alakult,
de az 1594-ben elfoglalt Győrt és Pápát
az oszmánok nem tudták megtartani,
így ezek 1598-ra el is tűntek. A hódoltság
stabilitását az oszmán vezetés azzal is
erősítette, hogy 1580-ban Boszniát önálló
vilájetté alakította és a budai pasa fenn
hatósága alá rendelte. Az új vilájet feladata
A Budát ostromló keresztény seregek 1686-ban,
ismeretlen festő 1700 körüli képén
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Szolnok a török időkben, Joris Hoefnagel
16. század végi rézmetszetén

a maximum 300 fős palánkvárak és a 100 fő
alatti erődített párkányok álltak.
Térképen megjeleníthető határvonal
sem a hódoltság peremén, sem belül,
a vilájetek között nem jött létre. A külső
határok nem csak a hódítások miatt változtak. A török–magyar határ békeidőben is egy folyton hullámzó, széles övezet
volt, amely kiterjedt a két szembenálló
végvárvonal közötti és részben mögötti
területekre is. A vilájetek közötti határok
azért mozogtak, mert az újabb tartományok szervezése, illetve gazdasági megfontolások miatt gyakran helyeztek át

lezárása, Buda kiemelt biztosítása, valamint az utánpótlást biztosító folyók
és utak védelme volt.
A Buda körüli és a határ mentén kialakított védővonal kiépítése az 1580-as
években fejeződött be.
Ebben a bő negyven évben a törökök
igyekeztek korszerűsíteni a már meglévő,
de elavult várakat és több mint húsz új
kisebb erősséget emeltek. A keresztény
félhez hasonlóan egy többszörösen tagolt
végvárrendszert
hoztak létre, amely„Mert az uralkodók szokásai és törvényei között régtől fogva
nek csomópontmegszokott és ismert dolog, hogy ha egy országot valamely
jait a két-három
padisah lovának lába megtisztel és szerencséltet,
az az ország az övé.”
ezer fős óriásvárak
Ibrahim pasa nagyvezír levele
(például Buda,
I.
Ferdinándnak,
1530. december
Székesfehérvár,
Esztergom, Pest,
„A török országunk egyes részeit ugyan elfoglalta, de inkább
Temesvár), illetve
csak a háta mögött hagyta, mint meghódította. Hiszen saját
a négyszáz–ötszáz
hivatalait, saját törvényeit behozni nem bírta, kénytelen eltűrni,
fős nagyobb várak
hogy azok a részek a maguk szervezetében maradjanak,
és hogy a maguk alkotmányával éljenek.”
(Szigetvár, Palota,
Fülek, Hatvan)
Balassa János, bányavidéki főkapitány
képezték. A védelem
beiktatási beszédéből (1555)
alsóbb szintjein
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a horvát és a szlavóniai főkapitányság
ellensúlyozása volt.
A temesvári vilájet több szempontból
is eltért a többitől. Eger elfoglalása után
belső vilájetté vált – nem érintkezett
ellenséges területtel –, ezért a többiekhez
képest kedvezőbb katonai és pénzügyi
helyzetben volt. Az itt élő, többségében
délszláv, románokkal kiegészülő lakosság
kevésbé kötődött a Magyar Koronához,
életmódjuk, mentalitásuk pedig nem
ütött el annyira a zömében balkáni törökökből álló hódítókétól, mint a magyaroké. Emiatt a török berendezkedés itt
sokkal gyorsabban és zökkenőmentesebben zajlott, s itt maradt fenn legtovább,
egészen 1718-ig. Maguk a temesvári
törökök is érezték tartományuk különlegességét, amit gyakran hangoztattak is.
„Aki Budát elfoglalta, az csak egy várost
kapott, aki azonban Temesvárt hódította
meg, az egész országot nyert” – idézte a
temesvári törökök büszke szavait Henrik
Ottendorf Budáról Belgrádba 1663-ban
című útleírásában.
Az oszmán vezetés már 1541-től
kezdve nagy figyelmet fordított az elfoglalt területek megtartására. A védelmi
koncepció három fő célja a határ teljes
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szandzsákokat az egyik vilájettől a másikhoz, bár ennek a pasák – különösen
a budaiak – a maguk igencsak szűkre
szabott eszközeivel mindig próbáltak
ellenállni.
A hódoltság stratégiailag kevésbé fontos részein is kialakult a várak hálózata.
Ezekben csak kis létszámú fizetett őrség
tartózkodott, ide húzódtak viszont a terület tisztségviselői és a környéken birtokos szpáhik családjukkal és kíséretükkel
együtt. Ezeken a védett helyeken alakultak ki a hódoltság szellemi központjai is.
A vízi utak közül a Belgrádból Budára
vezető dunai út kiemelt szerepet játszott.
A folyó mentén a törökök kis palánkvárakat emeltek olyan távolságra, amit az árral
szemben vontatott hajók is egy nap alatt
meg tudtak tenni. A kis, többnyire száz fő
alatti várak láncolata jelentett védelmet
az észak felé hajózóknak és a folyó menti
úton haladóknak. Szeged, majd Szolnok
elfoglalásával a törökök ellenőrizni tudták a tiszai átkelést, és a folyó hódoltsági
szakaszának környékét új erődített palánkok építésével biztosították. Hasonlóan
szervezték meg a Dráva, az Ipoly, a Körös
és a Maros völgyének, valamint a Balaton
Pasa Az Oszmán Birodalom legmagasabb
rangú katonai és közigazgatási hivatalai
nak méltóságneve, vezírek, beglerbégek
kapták a pasa címet.

WIKIMEDIA

Szpáhi Nem örökíthető javadalombir
tokért harcoló lovas katona, illetve földesúr; a birtok éves jövedelme szerint meg
határozott számú lovas katonával volt
köteles hadba vonulni. Mivel nem hasz
náltak tűzfegyvereket, harcértékük egyre
csökkent.
Abdullah-fiak A török zsoldlistákban
a katonák saját neve mellett az apjukét is
feljegyezték, például: „Hasszán, Musztafa
fia”. A frissen áttértek muszlim nevet
kaptak, amit viszont tilos volt keresztény
névvel összekapcsolni, tehát nem lehe
tett az apa eredeti keresztnevét feltün
tetni. Ezért a renegát (hitüket elhagyó)
katonák új neve az Abdullah – ’Allah szol
gája’ – formulával egészült ki, amely az
oszmán felfogás szerint minden emberre
vonatkoztatható. A név olyan mértékben
összefonódott a renegátokkal, hogy szü
letett török már nem nevezte el így gyer
mekeit. A zsoldlisták megőrizték az
áttértek eredeti származását, pl. „albán
fiú”, „magyar fiú” (madzsar oglani)
bejegyzéssel.
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Szpáhik a Codex Vindobonensis ábrázolásán

a magyar vármegyékhez hasonlítható.
Élükön a szandzsákbégek – a „zászló
urai” – álltak, igen összetett feladatkörrel:
az elsődleges katonai kötelezettségeiken
túl az adóbehajtásban, a birtokigazgatásban, a közrend fenntartásában és a náhi
jéket vezető tisztek irányításában játszottak fontos szerepet. A jogszolgáltatást
külön hálózatba szervezték, melynek egységei a kazák voltak, ezek vezetői pedig
a kádik. A hódoltság mintegy 50 kádija
bírói tevékenysége mellett közjegyzői feladatokat is ellátott (szerződések, végrendeletek, házasságkötés, válás). Emellett
szakértelmükre még számos egyéb területen szükség volt, rájuk hárult többek közt
az adóztatás, a hadi logisztika, a céhek,
a piacok működésének minőségbiztosí
tása. A pénzügyeket a defterdárok intézték, akik a szandzsákokat összefogó vilá
jetek központjaiban dolgoztak.
A vilájeteket pasai ranggal felruházott
beglerbégek kormányozták, akiknek
munkáját a tartomány legfontosabb katonai, pénzügyi és vallási tisztségviselőiből
álló testület, a szultáni tanács mintájára
megszervezett díván segítette. A pasák
irányították a helyi közigazgatást, az adóztatást és az egyéb pénzügyeket, valamint
a hadsereget. Vezetőjük az 1623-tól kezdve

déli partjának a védelmét is. A várak
katonasága mellett a dunai, tiszai, drávai
és balatoni török flotta felügyelte a vízi
közlekedést.
A hódoltsági török várak száma 100–
130 között mozgott, ezekben 18–19 ezer
gyalogos és lovas szolgált, ehhez járult
a körülbelül 8 ezer főre tehető javadalom
birtokos szpáhikatonaság. Mivel a 16.
században még igen részletes, a vallást,
származási helyeket is feltüntető zsoldlisták készültek, ezért az itt állomásozó
hadsereg etnikai összetételéről is képet
kaphatunk. Az újabb
kutatások szerint a kato„Ezöknek csak az nevök vagyon, szancság bég neve,
nák 80–90 százaléka
de tehetségök nincsen, mert sehol semmijök nincsen.
a Balkánról érkezett –
Haszán bég penig egy potor fi [csavargó fia] volt, az
hatalmas császár az urak könyörgése által jó kedvéből,
de nem Kis-Ázsiából oda
hogy szancságot adott volt kezében, de az afféle itt
áttelepült törökök vagy
mint egy keszkenő, hogy ki ma egyik kezében vagyon,
azok leszármazottjai
holnap meg más kezében kerül.”
voltak, hanem iszlamizá
Ferhát budai pasa levele Pálffy Miklósnak,
lódott, első generációs
Buda, 1589. március 19.
vagy régebben áttért délszlávok. A muszlimok és a
frissen áttért „Abdullah-fiak” mellett
már vezíri ranggal is felruházott mindenkis számban keresztény balkániak is kato- kori budai pasa volt, akire a kormánynának álltak, ők a csekélyebb hadértékű
zati és katonai teendőkön túl jelentős
martalócok vagy a hadi infrastruktúrát
diplomáciai feladatok hárultak.
szolgáltató mesteremberek csapatában
A budai pasák sokszor képviselték
a szultánt a Habsburgokkal való tárgyakaptak helyet.
lásokon. Folyamatosan tájékoztatniuk
Bégek és pasák
kellett a szultáni tanácsot a Magyar
és a Lengyel Királysággal, valamint az
A hódoltság közigazgatása a birodalom
ban alkalmazott modellt követte. A vilá Erdélyi Fejedelemséggel kapcsolatos
jeteket szandzsákokra, azokat pedig a
hírekről. Jó kapcsolatot kellett kiépíteniük
hatékonyabb adóztatást segítő járásokra, a szomszédos keresztény méltóságokkal,
a náhijékre osztották fel. A szandzsákok,
így számos magyar nyelvű levelük maradt
amelyek mindig egy-egy jelentősebb
fenn, amelyeket például a Habsburg
vár köré szerveződtek, a katonai és polgári főhercegekhez, a nádorhoz és más tisztigazgatás alapegységei voltak, szerepük
ségviselőkhöz írtak.
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Selyemzsinór A szultán által kimondott
halálos ítélet jelképe és egyben eszköze,
amellyel az erre a feladatra kirendelt tiszt
(a kapudzsi basi) és segédjei megfojtották
a bűnöst. Kizárólag magas rangú, koráb
ban megbecsült tisztségviselők része
sülhettek a kivégzés eme kivételezett
formájában, amely lehetővé tette a vég
rendelkezést és a családjuktól való
elbúcsúzást.
Rumélia Az Oszmán Birodalom fennha
tósága alatt álló délkelet-európai, bal
káni terület. A török Rumeli szó jelentése
a „rómaiak földje”, amely ebben az eset
ben a Kelet-római Birodalmat, azaz
Bizáncot takarja.
Akcse (török, akçe, ’fehérke’) Az Oszmán
Birodalom kis méretű ezüstpénze, amely
fokozatosan elvesztette fizetőeszköz jel
legét és a pénzügyi elszámolások egysé
gévé vált. A 17. század eleji adatok alap
ján egy akcse másfél dénárt ért, egy
magyar forint pedig 66,6 akcsét, de értéke
fokozatosan csökkent.
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Kufstein gróf császári követ a budai pasánál
1628-ban egy korabeli festmény másolatán

húgával, aki a 17. század közepén túlélte
négy budai pasa férjét is.
A hódoltsági vezetőréteg, akárcsak
a katonaság, többségében délszláv gyökerekkel rendelkezett. Míg az idekerült
köztörökök többsége huzamosabban
helyben maradt vagy véglegesen letele
pedett, az elit – mint mindenhol a birodalomban –
folyamatosan mozgásban
volt: átlagosan egy-másfél
évente új állomáshelyre
rendelték őket. A budai
vilájet fennállásának 145
éve alatt 75 személyt neveztek ki pasának, egyeseket
többször is. Kivételesnek
számított Szokollu Musztafa
pályafutása, aki 12 évig
töltötte be e tisztséget.
Hasonló volt a helyzet a
többi vilájetben is. A pasák
mellett a leggyorsabban
a bégeket és a kádikat forgatták, így
a kadályozva meg azt, hogy valaki helyi
kiskirályságot építsen ki és elszakadjon
a birodalomtól.
A magyarországi török tisztségviselők
többsége a hódoltsághoz és Boszniához
kötődött. Tirjáki Hasszán pasa például
31 évnyi szolgálata alatt ötször volt
Szigetváron, közben megjárta Gyulát
és Szegedet, majd szintet lépve háromszor
töltötte be a budai pasai tisztet, egyszer
a temesvárit és kétszer került Rumélia
élére. Végül ágyban, párnák közt, budai
pasaként érte a halál 1614-ben.

Magyarok kaftánban
Magyarországon nem vezették be a ret
tegett gyerekadót, a devsirmét, ezért
magyarok rendszeresen és szervezetten
nem kerültek olyan nagy számban sem
a janicsárok, sem a birodalom tisztség-

Írnok egy török miniatúrán

viselői közé, mint például bosnyákok,
albánok vagy grúzok. Így is szép számban
találkozunk „törökké lett” magyarokkal. Egy részük önként, esetleg kényszer
hatására átállt renegát volt – ők anyagi
haszonért, illetve a biztos halál helyett
választották az iszlámot. Egyedinek szá
mít a feleségbántalmazó erdélyi nemes,
Márkházy Pál esete, aki a fejedelmi igazságszolgáltatás elől menekült török földre.
Muszlim hitre térve, Ibrahim néven
több hódoltsági szandzsák bégje lett, sőt
BBC History – 2020. szeptember
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A budai pasák a hódoltság belső ügyeiben önállóan intézkedhettek, hatalmuk
az élet minden területére kiterjedt.
Emellett elnyerhették a szultán lányának
vagy más nőrokonának a kezét. A damát
(szultáni vő) rang nagy megtiszteltetésnek számított, ugyanakkor a férj alá
rendelődött magas rangú feleségének.
Mivel a rangosabb tisztségviselők haláluk,
illetve bukásuk miatt gyakran cserélődtek – a törvényszegésen ért magas rangú
személyeket a szultán selyemzsinórral
büntette –, az uralkodó többször is férjhez adhatta húgait vagy lányait. Ez történt
például IV. Mehmed szultán Atike nevű

A többség pályafutása tehát elsősorban
a hódoltságban zajlott, és ők jól láthatóan igyekeztek családjuk, tágabb rokonságuk tagjainak is pozíciókat szerezni.
Ennek következtében jó néhány Magyar
országhoz kötődő török hivatalnok-
dinasztia is kialakult, akik két-három
generáción keresztül töltöttek be itt
magas állásokat. A határvidéki bizony
talan helyzet ellenére a hódoltsági állások
is jó esélyt kínáltak az anyagi gyarapodásra. A pasáknak évi közel egymilliós,
a bégeknek 200–600 ezer akcse jövedelmű szolgálati birtokokat rendelt a
szultán. Ehhez járulhattak még többlet
munkáért az egyéb hivatalos mellékjövedelmek, a keresztényektől érkező
ajándékok, és az egész birodalmat átszövő
korrupcióból nekik is befolyó megbe
csülhetetlen összegek.

Élet a hódoltságban
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Magyar admirális
a török flotta élén
Pijále pasa (1515 k.–1578) egy tolnai csizmadia fia volt és valószínűleg a mohácsi
csata környékén hurcolták el. A szerájiskola befejezése után a tengeri flottánál folytatta a pályáját. Pijále 1553-ban lett a flotta
parancsnoka, és tisztségét 14 éven keresztül sikerült megőriznie. Nevéhez jelentős
sikerek fűződtek:
elfoglalta Elbát és
Korzikát, a spanyol és
dél-itáliai partvidé
keken több várost,
majd 1560 májusában
Dzserbánál szétverte
a keresztény flottát,
három évvel később
pedig a szövetséges
franciák számára
bevette Nápolyt.
Máltát nem tudta
bevenni, de Híosz
szigetét igen, és a
genovaiakat is sikerült kiszorítania az
Égei-tengerről. Pijále
pasa volt az első flottaparancsnok, aki
vezír lett, és magát a
tisztséget is felértékelte: utódai már nem
bég, hanem pasa
ranggal szerepeltek.
Az 1560-as évek elejére a birodalom
legtekintélyesebb politikusai közé emelkedett. Szokollu Mehmed nagyvezírrel,
illetve Haszán aga fősolymásszal együtt
1562-ben egyike lett annak a három államférfinak, akikhez Szulejmán egy-egy
lányunokáját férjhez adta. A hármas esküvővel a szultán a politikai elit legfontosabb
tagjait akarta lekötelezni és leendő utóda,
Szelim fia mögött felsorakoztatni. Pijále
1570-ben az általa vezetett flottával elfoglalta Ciprus szigetét.
Sikerei és eltérő terjeszkedési koncep
ciója miatt ellentétbe került hatalmát féltő
sógorával, Szokollu Mehmeddel, aki a
ciprusi diadal ellenére elérte, hogy Pijálét
nyugdíjazzák. Azonban már a következő
évben, a lepantói vereség után reaktiválták. A pasa egy év alatt újraépítette az oszmán flottát, majd utolsó nagy győzelmeit
Tunézia visszafoglalásával és a pugliai
partraszállással érte el.
Pijále kiválóan beszélt magyarul,
és azt is feljegyezték róla, hogy felkutatta,
majd Isztambulba költöztette édesanyját,
akit vasárnaponként elvitt a keresztény
negyedbe, ahol a templom előtt a hintójában ülve türelmesen várt az istentisztelet
végére.
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a Porta 1581-ben még erdélyi trónköve
telőként is megpróbálta felhasználni.
A törökké lett magyarok másik nagy
csoportját azok a gyermekek és ifjak
alkották, akiket a nagy hadjáratok során
hurcoltak el. Ők ugyanazt a képzést
kapták, mint a devsirmével begyűjtött

kai alapon összerendeződő csoportok
hoztak létre, nem állt a magyarokból lett
törökök rendelkezésére. Ennek ellenére
többen is magas pozíciókba jutottak,
szultánok vejei lettek. Ez a megtiszteltetés érte a harmadik vezírségig emelkedő
Ferhád pasát is, aki kitűnő kalligráfus és
mecénás volt, ugyanakkor olyan keménykezű katona, hogy beosztottjai a nagy
vezírnek írt panaszaikban megölésével
és házának felgyújtásával fenyegetőztek.
A Gyula környékéről származó Hadim
(Herélt) Dzsáfer pasa ugyancsak „szultáni vő” volt, a szintén magyar flottapa
rancsnok, Pijále pasa özvegyét kapta
feleségül. Dzsáfer szoros, szinte baráti
viszonyt épített ki a Báthoryakkal, de
a mérleg másik serpenyőjében ott volt
például, hogy 1596-ban ő felelt az Egert
ostromló oszmán hadsereg ellátásáért,
sőt a vár elfoglalásában is szerepet játszott. Pályafutását az 1598-ban elnyert
nagyvezírség koronázta meg, de súlyos
köszvénye miatt csupán nyolc hónapig
irányíthatta a birodalmat.

Magyarok a hódoltságban
Málta 1565-ös ostroma Ignazio Danti
1580 körüli festményén
LENT: Magyar paraszt és parasztasszony
egy 1600-as metszeten

fiúk, és pályafutásuk is hasonlóan alakult.
Közülük kerültek ki a szultáni udvar,
illetve a hódoltsági közigazgatási közpon
tok tolmácsai és írnokai. Sokukról feljegyezték, hogy jóindulattal viseltettek
egykori honfitársaik iránt – fontos információkkal szolgáltak számukra, vagy
közbenjártak az érdekükben. Az ilyen
magatartásnak azonban
összetett okai voltak:
a többfelé dolgozás, kémkedés, dezinformálás
komoly extrajövedelmet
hozott.
Mások katonai pályán
érvényesültek. Egyszerű
várkatonák inkább
a renegátokból lettek,
az elhurcolt és a szerájban nevelkedő fiúkra
fényesebb karrier várt.
Az a fajta politikai hálózat, amit a Szokolluk
vagy más, szintén etni-

Magyarországon az oszmán hódítás
súlyos, visszafordíthatatlan károkat okozott. A kedvezőtlen demográfiai változások, a kereskedelmi kapcsolatrendszer
széthullása mellett felgyorsult a középkori településszerkezet átalakulása is.
Az ország gazdasági életében meghatározó szerepet játszó városok közül Buda,
Székesfehérvár, Pécs, Szeged a törökök
kezére, míg Nagyvárad az erdélyi feje
delmek fennhatósága alá került. A hódítók útjába eső területekről elmenekült
a nemesség, a vármegyei szervezet, a tehetős német és magyar polgárság.
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Magyar borkereskedő ábrázolása
egy 16. század végi emblémáskönyvből

egyben legkockázatosabb a „nagy futás”
volt, amikor a hadak és az adószedők
elől a környékbeli erdőkbe, mocsarakba
menekültek, majd a vész múltán visszatértek lakhelyeikre. Emellett öntevékenyen, önvédelmi szervezeteik, a parasztvármegyék életre hívásával egyre inkább
meg tudták szervezni saját védelmüket.
A jobbágyok egy része viszont a városokba vagy a közvetlen környezetükben
fekvő falvakba költözött, ahol nagyobb
biztonság és jóval kedvezőbb életkörülmények várták őket.
A hódoltság belsejében fekvő, hászbirtokoknak nyilvánított mezővárosok
– miután megegyeztek régi földesuraik
kal vagy a menekült vármegyékkel az
22

Szürkemarhagulya Müller Ignác
1769-es térképének részletén

városokba irányuló marhakivitel, és ez
a szükséglet a török korban csak még
inkább növekedett; Észak-Itália, Bécs és
adófizetés mértékéről és módjáról – gyakorlatilag magyar földesúr nélkül élő,
a délnémet területek húsellátását a magyar
saját életüket önállóan irányító, rohamo- szürkemarha biztosította. A marhatesan gazdagodó mezővárosokká váltak.
nyésztésben tehát hatalmas lehetőség rejKülönösen azok a városok fejlődtek
lett, de ehhez nagy kiterjedésű legelőkre
– például Nagykőrös, Kecskemét, Cegléd –, volt szükség. A jobbágyok városokba
menekülésével számos falu elnépteleneahol egyáltalán nem állomásozott katonaság és ezért nem költözhettek be török dett, pusztán maradt határaikat a városok
civilek sem. De a többi városnak (Szeged,
pedig sorra megszerezték és legelővé alaTolna, Mezőtúr, Hódmezővásárhely stb.) kították, majd itt nevelték fel az exportra
is sikerült elérniük bizonyos mértékű
szánt szürkemarhák százait, ezreit.
A hódoltsági települések nemcsak
gazdasági, igazgatási függetlenséget, sőt
a tenyésztésben, hanem a kereskedelema 17. század első felére az önálló bíráskodás jogát is kivívták maguknak. A teleben is szinte monopolhelyzetet élveztek.
pülést a választott főbíró és tanács vezette, A királyságbéli kereskedők török területre
a mindennapi életet továbbra is a magyar nem merészkedtek be, a törökök viszont
törvények és a helyi városi rendtartásokáig nem léphettek magyar földre,
sok szabályozták. A céhek a megszokott
mert az első Habsburg–török kereskekeretek között működhettek, a város
delmi egyezményt csak 1615-ben
gazdasági alkalmazottjait, valakötötték. Így a hódoltság és
mint a papot és az iskolamesa Magyar Királyság közötti
áruforgalmat a hódolttert a vezetés választhatta ki és
sági magyar kereskefogadhatta fel. Szintén a helyi
elöljárók vetették ki, gyűjtötték
dők bonyolíthatták,
be és továbbították az adókat,
mint például a bárósáfelügyelték a vásárokat, kezelték
gig emelkedő Thököly
a bevételeket, egyszóval teljesen
Sebestyén. A királyságönállóan gazdálkodhattak.
béli, illetve német és olasz
A törökök jól megkérték
partnerekkel kompániákba
Melanchthon- és Lutheraz önállóság árát: folyama
társulva Bécsig, a délnéérmekkel díszített
met városokig és Velencéig
tosan fizetni kellett az egyre
17. századi kupa
hajtották a marhákat.
csak növekvő pénz- és ter
Ez évente kb. 200 ezer állatot jelentett,
ményadókat, beküldeni az értékes ajánezzel Magyarország lett a világ akkori legdékokat és a különböző büntetésekből,
nagyobb húsexportőre. Mivel a marhákat
hagyatékokból befolyó összegeket a
tartományi központokba. Mégis vállalták többnyire százas nagyságrendben tartották és terelték, így a gazdag kereskedők
mindezt, mert ezzel nemcsak az önállóságra, hanem a város gyarapodására,
mellett kisemberek ezrei részesedhettek
polgárainak gazdagodására is lehetőséget és éltek meg az üzletből.
teremtettek.
A marhaexport mellett szintén jelenMár a 15. század végére kialakult
tős összegek folytak be a borkivitelből,
ugyanis a felduzzadt lakosságú nyugati
valamint a török és nyugati áruk közveBBC History – 2020. szeptember
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A hódoltságban maradtaknak gyorsan
alkalmazkodniuk kellett az új életkörül
ményekhez. A legkiszolgáltatottabb
helyzetben a jobbágyok voltak, akiknek
megnövekedtek az adóterhei, viszont
személyes biztonságukról, javaik és jogaik
védelméről már senki nem gondoskodott. A falvak lakói többféle módszerrel,
rugalmasan védekeztek. A legegyszerűbb,

