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Bevezetés és a török nép eredete és ösvallása. — Az izlam fel
vétele. — Λ gliaznavidák. — Toghrul bég és a testőri intéz
mény. — Keleti és nyugati szelcsukok. — Az Ozmán-ház. — 

Szuleiman shall. Ertoghrul. — Byzancz és a frank befolyás.

A középkor utolsó századában mint legutolsó állam
alkotó elem egy nép jelenik meg az európai történelem 
színpadán, mely úgy vallása valamint kultúrái arravaló- 
ságainak sajátságos fogyatkozásai miatt inkább  ̂hivatva 
lett volna — rendeltetését és állami szervezkedését Ázsiában 
teljesíteni és végrehajrani.

A török birodalom történetére és míveltségére nézve 
nem sorolható az európai államok sorába. Már első kezde
tétől fogva összeütközésbe jött Európa mívelődési ténye
zőjével: a kereszténységgel; mely viszony mai napig sem 
változott meg egészen. S ha mindazonáltal a történelem
ben és az emberiség mívelődésében oly fontos szerepet 
játszik, első sorban azon sajátszerű vallásszervezetnek 
tulajdonítható, mely a régi Ázsia egy részének társadalmi 
és politikai viszonyait felforgatta, s melynek képviselő
jévé és megvédőjévé az újabb korban az ozmán török 
nemzet lön hivatva. A mohamedanismus rugója lett mind
azon eseményeknek, melyek az ó-világot egy évezredig 
tartó mozgásba hozták s a keresztény nyugatot majdnem 
ugyanannyi ideig izgalomban tartották.

A VII. század kezdetén a keresztény világot ép 
oly nagy erkölcsi sülyedésben, mint szellemi pangásban 
találjuk. A keresztény hit alaptanai a napról-napra mind
inkább szaporodó eretnekek által nemcsak megtámadva, 
hanem komolyan veszélyeztetve is valának. A hitetlenek, 
rajongók, újítók stb. mindig jobban aláásták tekintélyét 
kiváltképpen keleten; s alig vala immár közönség, mely

1L á z á r :  A tör ik birodalom tortcncte.



Jézus tanait tisztán vallotta volna. A zsidók, kik az 
Industól a Földközi tengerig el voltak terjedve, makacs és 
bizonyára túlságos ragaszkodásuk által a Talmud tételeihez, 
de kiváltképpen kapzsiságuk miatt egész Ázsiában meg
vetés tárgyát képezték. — A régen oly hires alexandriai 
iskolák, melyek hajdan az egész világot világossággal látták 
el, most még a szűk Egyptomot is sötétségben hagyták. 
A romaiak és görögök, egykoron a míveltség és politikai 
nagyság utólérhetlen óriásai, tudatlan, korcs barbárokká 
törpiilének, kik a metaphysika üres szalmáját csépelték; 
Aristotelest, Platót és Pythagorast ellenben névről is alig 
ismerték.

Bárhová tekintünk ezen sötét korszakban, sehounan 
sem int felénk a szabadság jótékony világa: s ha talán 
itt-ott mégis találkozunk szabadabb népekkel, ez onnan 
van, mert nem volt már senki, ki őket megtámadni és 
leigázni elég bátor lett volna.

Ilyen állapotban volt az ó - világ, midőn keleten 
Mohamed csillaga feltűnt. Tagadhatatlan, hogy az elő
sorolt körülmények felettén megkönnyiték, ha nem lehe
tővé tették az új vallás terjedését; mely nem javított 
ugyan az emberiségen, mert az ehez szükséges alapfel
tétellel: a lélek tisztán szellemi diadalával nem rendelke
zett, de fekezé és megköté az emberek szilaj hajlamainak 
egynémelyikét.

Mohamed, az új vallás megalapítója, egyéniségében 
ép oly kevéssé mutatja, miként jellemében azon nagyságot, 
melyet akár Mózesnél, akár pedig és kiváltképpen Jézusnál 
csodálunk. Tudatlan, önző, s a bujaság és kegyetlenség 
befolyása alatt nem ritkán gyáva, Mohamed minden bűné
ből, melyekre gyakran a véletlen csábitá, erényt kovácsolt. 
Bírt mindazonáltal elragadó ékesszólással s hatalmas kép
zelőtehetséggel, melynek segítségével amúgy is heves vér- 
alkatú honfitársait akár a boldogság kéjelgő ösvényein, 
akár a kínokban gazdag pokol tornáczain, — egyaránt 
meggyőzőleg vagy elragadőlag tudta végig vezetni. Ezen 
tulajdonságokban rejlik a varázs, melyet a tudatlan láng
ész környezetére gyakorolt, s melynek diadalait főképpen 
köszönheti. Abbé Mignot tanúsága szerint ifjúságában 
oly szegény volt, hogy tevehajtóként kereste kenyerét s 
negyvenedik életévéig maga is aligha gondolt azon ne



vezetes szerepre, melyre hivatva vala. Szegénységének 
csak szerencsés házassága vetett véget s ettől fogva, 
mintegy felmentve a lélekölő anyagi gondoktól, lángoló 
képzelőtehetsége segélyével gyorsan közeledett a kitűzött 
czél felé. Utazásai közben megismerkedett egy Írástudó 
zsidóval és egy elcsapott ne^toriánus szerzetessel, kik őt 
a Talmud és az Evangélium titkaiba beavatták. Való
színű, hogy ezek befolyása alatt jöttek létre első vallási 
nézetei is. Azon időben Arábia, valamint részben a szom
szédos Syria és Perzsia népei között a sabaeismus vagy 
a csillagimádás nagyon el volt terjedve; voltak azonkívül 
számos zsidó, keresztény és más felekezetek, melyek az 
általános zűrzavart vallási dolgokban még inkább 
növelték.

Mohamed kiváltképpen két alapra fektette új tanát. 
Az egyik a végzetben való hit, mely szerint senki sorsát 
ki nem kerülheti; s ha valaki arra volna kiszemelve, 
hogy békésen ágyában haljon meg, az bátran keresztül 
mehet akár egy n^ílzáporon is, mert azok egyike sem 
fogja őt találni. A másik a jövő élet boldogsága, mely 
a hívőkre vár s mely kéjteli gyönyöröket Ígér különösen 
azok számára, kik a vallásért küzdve, fegyverrel kezük
ben halnak meg. Könnyen megfogható, hogy az utóbbi 
rajongó híveivé tette a prófétának az amúgy is harczias 
arabokat; s a hit terjesztése nem volt más, mint egy 
óriási hadmívelet, mely az ó-világot vérrel áztatá meg, 
de a mely nem az emberiség felszabadításáért ontatott.

Míg a bagdadi khalifák trónján Mohamed egyenes 
utódai ültek, s mig a pártoskodás által a hívők közötti 
egyetértés meg nem zavartatott, addig a khalifák hatalma 
megdönthetetlen és az összes kereszténységre veszélyes 
volt. De a távolság, továbbá a nemzetiségi és éghajlati 
befolyás lassankint meglaziták a fegyelmet, mely eddigelé 
a mohamedanismus egyik főtámaszát képezte; s miután 
magában Bagdadban a korcs és tétlen khalifák alatt a 
lázadások és nyugtalanságok napirenden voltak, melye
ket mindig csak vérrel lehete elnyomta, — a félelem 
gyengesége Európában lassankint szűnni kezdett s helyét 
az öntudatos ellent állás foglalta el.

Afrika északi partjai egészen az Atlanti Óceánig; 
Olaszország déli része, de kiváltképpen Spanyolország

-  3 -
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érezték az arabok hatalmát; sőt a keleti és nyugati ke
resztény egyházak központjai: Róma és Byzancz, re
megtek Arábia rajongó harczosaitól.

De mig az arabok ekként félelmes befolyást kezeié
nek nyerni Európa állami és nemzetiségi viszonyaira, 
addig a szükség és kényszer ösztönzésére a keresztény 
világ is, babár lassan, a veszély tudatára ébredett. A 
frankok, németek, olaszok s a többi keresztény nemzetek 
a pápa ellenállhatlan sürgetésére mindig nagyobb tevé
kenységet kezdének kifejteni; s jellemző, hogy az ekként 
megindult ellentállás nem annyira nemzeti, mint inkább 
vallási jelleggel birt.

Azonban az araboknak legveszélyesebb ellenségei 
nem a keresztények, hanem a velők vallás tekintetében 
megegyező török, tatár és mongol népek valának. Dzsin- 
gisz egyik unokája feldúlta (1251) Bagdadot; Timur, a 
béna és kegyetlen, de vaslelkü hős iszonyú vérontás 
után hatalmába ejtette a klialifák városát s Ispahánban 
kilenczvenezer legyilkolt koponyájából emelt magának 
épp oly múlandó mint undorító oszlopot az arab uralom 
utolsó romjain.

Ettől fogva a sémiták hatalma végképpen meg vala 
törve; s habár Syriában, Egyptomban, Spanyolországban 
kiváltképpen a művészet és tudomány befolyása alatt még 
tovább is virágzó államközösségeket képeztek, elébbi 
politikai jelentőségüket mindazonáltal nem nyerték vissza 
többé.

Az arab uralom hanyatlásával kezdetét veszi a tö
rök nemzet befolyása; mely ekként örökösévé lön azon 
hagyományos vezérszerepnek, mely a khalifák szemé
lyével elválaszthatlanúl össze volt kötve s mely immár 
egy erélyesebb és ifjabb fajra vala átruházandó.

** *

A török nemzet őstörténelmének majdnem egyedüli 
kútforrásai a khinai évkönyvek; minthogy a, törökök ép 
úgy, mint a perzsák s más népek az izlam felvétele al
kalmával megváltak minden ősi hagyományaiktól és em
lékeiktől, mint a melyek nem a Koránból eredőknek, 
tehát hamisaknak nyilváníttattak. Ezen körülmény tér-
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mészetesen nagyon megnehezítette a történelmi kuta
tásokat.

A klímái kútforrások szigorúan megkülönböztetik a 
törököket a mongol és tatár népektől, mint a melyekkel 
gyakran összetévesztetnek, s első lakhelyüknek a Khina, 
az Altáj hegység és a Baikal tó közötti nagy területet 
említik. A török név a kliinai évkönyvekben Thu-kiu, 
azaz sisak,1) azonban csak sokkal később jött haszná
latba; eredeti közös neve a harczias népnek: Chiung-nu 
vagy Hiung-nu volt, miből némelyek kisebb vagy na
gyobb alapossággal a hunok nevét származtatták.

A Hiung-nu-k elején, mintegy 1200 évvel a keresz
tény időszámítás előtt, számos törzsekre oszolva a khi- 
naiak fenhatósága alatt állottak; mígnem Hia fejedelem 
alatt egyesülve, egy hatalmas birodalomnak vetették meg 
alapját, mely ezer évig fennállott s melynek hatalma 
kiterjedett az egész középázsiai nagy fensíkra. Mintegy 
200 évvel Ivr. e. azonban hatalmuk íassankint csökkenni 
kezdett, mígnem legyőzetvén az egyesült khinaiak és 
mongolok által, nyugat felé szorittatának, hol számtalan 
törzsekre vagy hordákra oszlottak fel s a turáni mély
föld pusztaságaiban nevük és régi jelentőségük el
enyészett. /

Majdnem ugyanazon időben, midőn a Hiung-nu-k 
neve a történelem lapjairól eltűnik, a régi Sogdiána és 
Hyrkánia területén egy harczias hordával találkozunk, 
mely országát Turkistánnak, magát pedig töröknek ne- 
vezé. Kétségtelen, hogy ezen nép ugyanaz, mely az Altáj 
vidékéről a khinaiak és mongolok által nyugat felé szo- 
rittatott, csakhogy a nagy Hiung-nu nemzetnek egy ki
sebb töredéke. A többi vele közös eredetű népek külön 
hordákat képeztek, melyek közül a Juan-Juan-ok, való
színűleg az avarok, mint Klaproth2) gondolja; továbbá 
Hoei-he és Uigurok különös említést érdemelnek.3)

f) Egy hegy alakjától igy nevezve, melynek közelében ere
detileg tanyáztak.

2) Klaproth, „Asia Polyglotta“ czimü nagybecsű müvében; 
lásd ehez ugyanattól „Tableaux historiques“, térképekkel.

3) Ezen népekről többet és érdekeset találhatni, Deguignes: 
„Histoires générale des Huns, Tartars, Mogols etc.“ czimü mü
vének első kötetében.
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A török oghuz-szelcsuk közös törzs, melynek egye
nes utódai az ozmánok, a VIII. század elején a Dzsihun 
és Sihun környékét lakta; s habár nagyobb részben még 
nomádok, mindazonáltal ügyes kézmívesek és különösen 
fegyverkovácsok voltak.

Vallás tekintetében sokban különböztek többi, durva 
természetimádó szomszédaiktól; s mint A. Remusat ,,fíe- 
cherches sur les langues tartares“ czímű művében mondja: 
legfőbb istenöket. Kauk nagy Kök-Tangri nak, azaz kék 
istennek nevezték; miben a franczia tudós az etymologia 
segítségével a kök, kék (bleu) szóban a török név szár
mazását is sejti.

A törökök már a IX. században megismerkedtek az 
izlammal, mely Perzsiában és a szomszédos országokban 
már régebben el vala terjedve. Szelesük fejedelmük alatt 
pedig maguk is felvették Mohamed vallását; s ezen lépés 
által megnyitották maguknak az utat Nyugat Ázsia ben- 
sejébe, mi egyértelmű volt hatalmuk fokozatos megala
pításával.

Nagy Mahmud, a hatalmas Ghazna fejedelme, ki az 
izlamot Indiába átültette, 1034 körül meghívta a h»rczias 
szelcsukokat, telepednének meg birodalmában. Általuk 
nemcsak növelni akarván harezosainak számát, hanem 
egyszersmind politikai támaszt is keresett bennük saját 
nyugtalan alattvalói ellen. Azonban számítása nem sike- 
rü't, mert a beköltözött törökök csakhamar elárasztották 
birodalmát, melyben nem mint barátok, hanem kérlelhet- 
len hódítókként léptek föl. — A portyázó török hadak már 
ekkor egész Bagdad falai alá merészedének, melynek 
megvételétől ezúttal még valósziriűleg csak a vallási ke
gyelet tartotta őket vissza, melylyel Mohamed utódai 
iránt viseltetének.

Szelesük unokája Toghrul bég 1040 körül megbuk
tatta a ghaznavidák birodalmát s Nishapur-ban a keleti 
szelcsukok első khánjának kiáltat ék ki. így a törököket 
alig egy századdal az izlam felvétele után az Indus, to
vábbá a Tigris és Euphrates vidékein, sőt a byzanczi 
császárság örmény tartományainak szomszédságában ta
láljuk. S a bagdadi khalifa hatalma is már csak névle
ges volt, minthogy tartományainak legnagyobb részét a 
törökök tartották megszállva.
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Kaim-Bamr Illah, egyike Bagdad legerőtlenebb kha- 
lifáinak, a helyett, hogy a merész jövevényekkel férfias 
harczot vívott volna, lemondott önként hatalmáról s 
1057-ben Toghrul-bég nagy pompával bevonúlt az izlam 
fővárosába s a khalifa mellett, mint annak egyenrangú 
társa és szövetségese foglalt helyet; feldíszítve mindazon 
jelvényekkel, melyek az uralkodót az izlam hívői előtt 
nagygyá és sérthetlenné teszik. Toghrul-bég ekkor nyerte 
az igaz vallás védelmezőjének czímét is, mely későbbi 
utódainak a khalifa czímet jövedelmezte.

Helyén véljük itt egy körülményről tenni említést, 
mely úgy a régi, mint az újabb történelemben nevezetes 
szerepet játszik: s ez az uralkodók személye körül ke
letkezett testőri intézmény, mely Róma történetében a 
praetorianusok neve alatt lett híressé, s mely a török 
nemzet történelmében is nagyjelentőségű ténynek bi
zony ált.

A korlátlan monarchiák fejei, kik sohasem bíztak az 
általuk kormányzott népek hűségében és őszinteségében, 
már a legrégibb időkben oly tiszteket alkottak maguk 
körül, melyeket nehéz felelősség terhe mellett közönsége
sen idegenekre bíztak, mint a kik a néppel csak csekély 
érdekközösségben állottak s igy inkább ragaszkodónak 
uraikhoz, kiktől egyedül hatalmat és gazdagságot, de egy
szersmind nehéz büntetést is várhattak. így keletkeztek 
valószínűleg egyptomi mintára, Dárius idejében a főtál- 
noki, főpohárnok! stb. udvari méltóságok, melyek viselői
nek kötelessége volt a feltálalt étkeket és italokat az 
uralkodó jelenlétében megizlelni, mintegy elhárítandó a 
gyanút, mintha azok — mérget tartalmaznának.

Hasonló indok vezérelte a régi kényurakat a test
őrök felállításánál is. Már a bibliai Dávid király idegenek
ből alkotott magának testőrséget, mint Lenormant a kelet 
őstörténelméről irt híres művében bebizonyítja. A mame- 
lukkok, bevándorolt kaukázi harczosok Egyptomban, a 
strelizzek .Oroszországban, a svájezi testőrök az európai 
udvaroknál ugyanazon szerepet játszották, csakhogy nem 
egyenlő eredménynyel, mint a régi idők testőrei.

A törökök, kitűnő lovasok és a harczban vitéz ka
tonák elhagyván hazájukat, egyes csapatokban már korán 
szolgálatába léptek a ghaznavida fejedelmeknek és a
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khalifáknak, kiknél magukat eszélyességük és bátorságuk 
által csakhamar megkedveltették s lassankint oly hata
lommá nőtték ki magukat az uralkodók környezetében, 
hogy azokat, — miként egykor a praetoriánusok — le
tették és megválasztották a szerint, a mint érdekük kívánta.

Ezen harczias testőrség azonban nem szakította meg 
sohasem összeköttetését honmaradott fajrokonaival; ellen
kezőleg befolyását és kedvező helyzetét az összes nemzet 
hatalmi növekedésére használta fel. Ί

Ezen körülményben nem egy magyarázatát látjuk a 
török hatalom gyors terjeszkedésének.

Toghrul bég 1068 ban meglialálozván, nagykiferje- 
désíí birtokai unokaöcscsére Alp Arszlánra szállottak, ki 
nevének, mely erős oroszlánt jelent, teljesen megfelelt. 
Nagybátyja győzedelmes nyomdokait követve, Alp Arszlán 
hadai megszállották Syriát, Kilikiát és Kappadokiát; s 
miután Romanus Diogenes görög császárt egy véres üt
közetben megverte és fogságba ejtette, Kis Ázsia nagyobb 
részének urává lön.

Ezen jeles uralkodó, ki alatt a tudományok és mű
vészetek keleten új lendületet nyertek, őseinek régi ha
záját, a távol Turkistánt is meghódítandó, kétszázezer 
harczossal ment keletre; azonban még. mielőtt szándékát 
valósíthatta volnav egy rajongó által orozva meggyilkol
tatott 1072-ben. Ot követte fia Malek-shah, ki alatt a 
keleti szelcsukok birodalma, kivált a tudós és bölcs nagy
vezér befolyása alatt fénykorát élte. A bagdadi, mossuli, 
ispaháni, heráti stb. iskolák alatta virágozának. Λ költé
szet, az építészet, sőt a természettudományok addig, alig 
ismert virágzásnak indúltak, s oly nagy volt a keleti 
uralkodó és bölcs tanácsosának híre: hogy a legtávolabb 
országokból követségek jöttek Bagdadba, keresvén a 
nagy fejedelem barátságát és szövetségét.

Malek shali halála után a nyugati szelcsukok Szüléi
mén alatt elszakadának a birodalomtól s a kis-ázsiai 
ikoniumi szultánságot függetlenné tették ; roppant kiterje
désű többi birtokait pedig czivakodó rokonai egymás 
között felosztották.

A keleti szelesük birodalom, mely Toghrul béggel 
veszi kezdetét s 1195 ben ugyancsak egy Toghrullal 
végződik, 155 évig tartotta fenn magát.
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A hatalmas szelesük birodalom hanyatlásának több 
okaival találkozunk a történelemben. A keresztes háborúk, 
Byzancz ármánykodásai, az izlamban beállott veszélyes 
szakadás, de kiváltképen a mongolok megjelenése oly 
nagy és nevezetes tényezők voltak, melyek a legerősebb 
birodalmat is megingathatták.

A keresztény világot a szentföld felszabadításának 
eszméje felrázta nyomasztó', századokig tartő tétlenségéből; 
s ha ezen nagyszerű vállalatnak egyéb sikere nem lett 
volna, ez egy' megérdemelné méltánylásunkat. Hogy ily 
általános mozgalom, mely nem csupán az izlam, hanem 
egyszersmind annak területi fennállása ellen volt intézve, 
nagy befolyással volt magára a birodalom létezésére, az 
könnyen megmagyarázható.

A byzanczi császárok, kik a keresztes háborúk mel
lett sohasem lelkesültek, sőt elég gyakran azoknak nyíl
tan ellene szegőiének, mi által átmenőleg 1204-től 1261-ig 
trónjukat is elvesztették, minden eszközt mozgásba hoztak, 
hogy magukat és országukat kelet felől biztosítsák. Elgon
dolható, hogy a byzanczi politika az eszközök megvá
lasztásában nem vala felettén szigorú. így történt, hogy 
egy és ugyanazon időben kereste az uralkodók és alatt
valóinak barátságát különféle utakon és eszközök által, 
mitsem törődve joggal és méltányossággal, ármánykodá
saival az egyenetlenség magvát hintvén el mindenütt, a 
hová jutott, Byzancz szójárásos hűtlenségét a kelet tör
ténelmének majd minden lapja bizonyítja. így a nyugati 
szelcsukok ikoniumi fejedelemségének függetlenségét csak 
azért pártolta és segítette elő a byzanczi udvar minden 
áron: mert bennök magának védfalat kívánt biztosítani 
a mindig valószínűbbnek mutatkozó mongol betörés ellen. 
Azonban hűtlensége ezúttal nem remélt módon boszúlta 
meg magát; mert elvonúlva a mongol veszedelem, ugyan
csak a nyugati szelcsukok voltak azok, kik Ozmán utódai 
alatt Byzanczot megbuktatták. E szerint a török rész
uralom pártolásával maguk növelték nagyra a császá
rok azon nép hatalmát, mely egykoron őket is elnye
lendő vala.

Mohamed vallási rendszere keleten oly szoros össze
függésben áll a politikai és erkölcsi fogalmakkal, hogy 
egyik a másik nélkül fenn nem állhat, s vagy együtt
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léteznek, vagy együtt kell megbnkniok. Az Al-Korán, mely 
a hívők meggyőződése szerint az isteni kinyilatkoztatá
sokat foglalja magában, csalhatatlan és szent, melyben 
hinni mindenkinek első kötelessége. Ez az izlam tulajdon
képpeni vallási törvénykönyve. Az Asszonoh, eommentárja 
a Koránnak, megmagyarázza Mohamed rendeletéit és a 
hagyományokat. Ezen könyv képezi sarkkövét a hívők 
tudományosságának. Végre az Amani azon következteté
seket tartalmazza, melyeket a két előbbi könyvből vonni 
hasznos és .szükséges, s melyek szerint bölcsen és vallá
sosan, mi egy, élni kell. E három könyv azonban már 
az izlam kezdetétől fogva nem részesült egyenlő tiszte
letben. A két utóbbi ugyanis nem Mohamed műve, ha
nem halála után négy utóda: Abú-Bekr, Omár, Ali és 
Otmán alatt jött létre és sok vitatkozásra nyújtott alkal
mat. A legnagyobb viszályt mindazonáltal maga a Ko
rán idézte elő, mely a hívőket két elkeseredett táborra 
osztotta.

Al-Manun khalifa alatt (832.) azon kérdés tartotta 
izgatottságban Mohamed hívőit, vájjon a Korán emberi 
mű-e, avagy isteni alkotás? Azok, kik az utóbbit hitték, 
a szunniták, s ide tartoztak a törökök, tűzzel-vassal ül
dözték a velők egyet nem értő shiitákat, kiknek élén a 
perzsák állottak. Ezen véres vallásháború, melyben Ázsia 
Európát megelőzte, az izlamnak felekezetekre szakadásá
val végződött.

Az általános vallási mozgalom az izlam hívői között 
nem maradhatott befolyás nélkül a politikai életre sem, 
s ettől fogva a keleti és nyugati, a szunnita és shiita 
mohamedánok külön utakon haladának s külön érdeke
ket követve saját történelmi fejlődésen ménének keresztül, 
miként ezt az ozmánok és perzsák történelme elegendő
képpen bizonyítja.

A XIII. század legnagyobb világtörténelmi eseménye 
a mongolok megjelenése, kik az ázsiai államokat és nem
zeteket végpusztulással fenyegették. Az Altáj vidékéről 
délnyugat felé özönlő óriási emberraj elönté a nagy 
szittya szarmát mélyföldet egész a Dnjeperig s mindent 
eltiport, mit útjában talált; megadóztató a gazdag Indiát, 
elfoglalta Perzsiát s Dzsengisz unokája Mangu feldúlta 
Bagdadot (1251-ben).
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A mongol betörésnek legnagyobb politikai következ
ménye Közép-Ázsiára nézve abban állott: hogy a khali- 
fák, habár csak névleges uralma megszűnt; s röviddel 
ezen veszedelmes fergeteg elvonulása után számtalan apró 
független országokat látunk keletkezni a régi romjain, 
melyek közül legéletrevaltíbbak azok valának, melyeket 
a szelcsukok alapítottak; igy Syriában, Kis-Ázsiában stb. 
Megjegyzendő, hogy ettől fogva az ozmán-törökök, mint 
a nyugati szelesük birodalom örökösei lőnek a szunniták 
vezetőivé.

Azon kisebb államok között, melyekkel a mongolok 
első kitakarodása után találkozunk, első helyen áll Rum, 
azaz a keleti, másként a koniai vagy ikoniumi szultán- 
ság. Kis-Azsia bensejében. Innen indult ki a törökök 
világhatalma; s mig a többi ázsiai rokonbirodalmak las- 
sankint mind elenyésztek, az ozmán törökök nagy poli
tikai jelentőségre emelkedének.

Az ozmán ház őstörténelme oly homályos, miként a 
keleté általában, mihez a hatalmas nemzetséget ünneplő 
költők túlzásaik és elferdítéseik által nem kis mértékben 
járultak. Annyi mégis bizonyos, hogy a szelcsuk-török 
néppel közel rokonságban állott. Szuleiman-shah, kiről a 
történelem először tesz említést, hordájával 1214 körül a 
mongolok elől menekülvén, Alaeddin ikoniumi szultán 
által az örmény felföldön telepíttetett meg. A jövevények 
jó szolgálatokat tőnek ezen veszélyes időkben a szultá
noknak, a miért is ezektől mindig nagyobb szabadal
makkal láttattak el, úgy. hogy befolyásuk a birodalom
ban mindinkább növekedett s Alaeddin gyenge utódai 
alatt a fontos Angora és környéke már a törökök tulaj
donát képezte.

Szuleiman shahot fia Ertoghrul követte, ki a hanyatló 
szelesük birodalmat máris sajátjának tekintvén, házának 
hatalmát minden áron nagyobbifani igyekezett. Ily czél- 
ból nem mulasztott el semmit, hogy magát a néppel 
megkedveltesse; szigorú vallásossága mellett fejedelmi 
bőkezűséget tanúsított s számos jótékony alapítvány által 
örökítette meg nevét. Házasságából a népszerű Edebali- 
seik leányával született Ozmán fia (1258), kitől magukat 
a török faj ezen legutóbb jelentkezett harezosai ozmá
noknak nevezték. Ozmán apjának 1288-ban bekövet-
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kezeit halálával minden nagyobb akadály nélkül birto
kába lépett a korcs örökösöktől gyáván elhagyott koniai 
trónnak.

Mig Ázsia nyugati részében a mongolok kitakaro- 
dása után az említett változások történtek, addig a 
byzanczi császárság hatalma első sorban saját bűnei 
következtében mindig jobban hanyatlott. A paleologok 
Konstantinápoly és a császári trón visszafoglalása után 
1261-ben nem voltak elég erősek a császári tekintélyt 
idegen segély nélkül fentartani, s kényszerítve lőnek- a 
birodalom különböző részeiben, de kivált Görögország
ban szétszórt frank zsoldosokhoz folyamodni, kik az 
olasz condottieri mintájára mindenkinek kölcsönzék fegy
vereiket, pogánynak ép úgy, mint kereszténynek, ki őket 
jól megfizeté. Ezen durva, csupán a háborúból élődő 
harczosok azonban többet ártottak az uralkodói tekin
télynek, mint bármely elveszett ütközet; mig másrész
ről a nép erkölcsi romlását nem kis mértékben segítet
ték elő.

Nem lesz talán érdektelen ezen alkalommal a fran
kok befolyásáról keleten röviden megemlékezni, annyival 
inkább, minthogy kitűzött tárgyunkhoz ez amúgy is 
tartozik.

A keresztes vitézek 1204-ben elfoglalták Konstanti
nápolyi fegyveres kézzel s egy új átmeneti birodalmat 
alapítottak Románia vagy a Latin császárság neve alatt. 
Ezen esemény rendkívüli változásokat idézett elő a görög 
császárság régi tartományaiban. A frank lovagok, mind
nyájan a hűbérség képviselői alig telepedének meg égy 
tartományban vagy városban, máris életbe léptették azon 
hazai intézményüket, mely a mívelődést és szabadságot 
nyugaton oly sokáig megakasztotta. A latin császárok, 
mintegy érzetében ephemer hatalmuknak, bőkezűen osz
tották a httbéreket az új országban, — s még alig 
hogy megismerkedének a nép erkölcseivel és szokásai
val, — már a földbirtok nagyobbrésze az idegen nemes
ség kezeiben volt, s a jobbágyi viszonyokhoz nem szo
kott nép jogos panasza sehol sem talált orvoslásra.

Kétségtelen, hogy a nyugati keresztények ezen jog
talan s a nyers erőszakon alapuló eljárása sok rósz vért 
csinált s még azokkal is a régi állapotok visszaállítását
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óhajtotta, kik a szomorú byzanczi kormánynak különben 
sohasem voltak barátai.

Azon családok közül, kik ezen időszakban a régi 
byzanczi császárság területén a feudális intézmény be
hozatala \ l ta l  történelmi jelentőségre tevének szert, meg
említjük a de la Roche lovagokat, kik az athéni her- 
czegséget, bírták; továbbá Champlitte, a rövid életű thes- 
salonikai császárokat; nemkülönben a fejedelmi vérü 
Brienne családot; végre Saint Omer, Clarence stb.; kik 
részint Görögországban, részint az Archipelaguson nyer
tek terjedelmes hűbéreket s kik közül többen még akkor 
is fenntartották magukat, midőn a byzanczi trónt újból 
a paleologok foglalták el.

Mint látjuk, a hűbéri intézmény e szerint a byzanczi 
császárságba is befészkelé magát, hol azonban mint Fin
lay: Görögország középkori történelméről és a thessalo- 
nikai s a trapezunti császárságokról irt figyelemreméltó 
munkájában bebizonyítja, — melyhez a legérdekesebb 
adatokat a trapezunti származású Bessarion bibornoknak 
a vatikáni könyvtárban felfedezett kézirata szolgáltatta, 
— korántsem gyakorolta azon hatást, melyet tőle a fran
kok vártak. Ennek oka könnyen megmagyarázható, ha 
meggondoljuk, hogy a görög császárság népessége, daczára 
politika sülyedésének, ez idő szerint mégis oly fokán 
állott a míveltségnek, melyet a lovagias de tudatlan 
latinok meg sem közelíthetnének. Jellemzésül felemlítjük 
itt, mit ha nem csalódunk Gibbon beszél el, hogy a 
keresztes vitézek nemcsak teljesen tájékozatlanok valá- 
nak a kelet azon vidékein, melyeken keresztül vonulá- 
nak, hanem tudatlanságuk annyira ment, hogy a régi 
classikai föld, mint Trója stb. történelméről még sejtel
mük sem volt. így téli táborozásuk alkalmával az ó-kor 
hét csodáinak egyikét — a Herodot által is leirt mauso
leum szobrászati márvány-remekeit, — mészégetésre 
használták fel, nem is sejtvén, mily műkincsektől fosztják 
meg a míveltebb utókort!
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Bithynia megszállása. — Ozmán jellemzése. — Brussa megvétele. — 
Gyors terjeszkedés. — Urchán hódításai. — Nikaea és Niko- 
média. — Trónviszály Byzanczban és török közbenjárás. — 
Urchan hűtlensége és Thrakia elpusztítása. — Török hadviselés. — 
Első foglalás Európában. — Első török telepitvények. — Urchan 
halála. — Visszapillantás. — Ozmán törvényhozás és államszervezet

Ilyen viszonyokkal állott szemben az erélyes Ozmán 
férfi korának delében, kinek nagyravágyása máris lúl- 
ment országainak határain, s ki egy vitéz és tettvágyó 
harczias néptől volt környezve, mely türelmetlenül várta 
a pillanatot, melyben az alapjaiban megromlott, hitelétől 
és tekintélyétől már amúgy is régen megfosztott keleti 
császárságra törjön.

Az idő kedvezett s az esemenyek gyors cselekvést 
igényeltek. A hanyatló császárság kis ázsiai tartományait 
az Ermeni Dagh, a Tumanidzs és az Olympos hegység 
választá el az ozmánok birtokától. Ezek között különösen 
fontos volt az Ermeni, mely átjáró szorost képezett Bi- 
thyniába. Délen Karahissar, éjszakon Jeuisehehr voltak 
a több pontok, melyek háború esetében megerősített fek
vésüknél fogva kiváló jelentőséggel bírtak. Bithynia 
felette elhanyagolt állapotban volt; érődéi nagyobbrészt 
romokban hevertek, a császári helytartók által kizsarolt 
lakosság pedig minden nemzeti önérzet nélkül, lesújtó 
közönynyel vagy szégyenitő panaszokkal telve, nézte a 
természettől oly gazdagon megáldott tartomány elpusz
tulását. Az Ida és Olympos vidékén szétszórt fellegvárak, 
mint Angelikoma, Bdedzsik, stb. inkább rablófészkek 
voltak, melyekből a várúr kapzsi tekintettel kémlelte az 
alatta elterülő vidéket.

Ozmán, ki csak alkalomra várt, hogy Bithyniába 
betörhessen, nem késett ezen körülményeket saját javára
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felhasználni. A biledzsiki császári parancsnok, kivel az 
ozmánok folytonos ellenségeskedésben éltek, menyegzőt 
ült várában, s az örömühnep alkalmából az őrség teljesen 
megfeledkezett kötelességéről. így történt, hogy az oz
mánok könnyű szerével elfoglalták a fontos erődöt, az 
őrséget lemészárolták, a várurat és vendégeit pedig, gaz
dag váltságdíj reményében, fogságba ejtették. A meny
asszonyt, a szépségéről híres Nenuphár-t, kit az ozmánok 
Nilufer nek, azaz Lotosvirágnak neveznek, Ozmán fia, 
Urchán számára, ki ekkor még csak 12 éves volt, nőül 
rendelte. A görög hölgy, ki később buzgó híve lön az 
izlamnak, anyja lett: Murad és Szuleimánnak.

Ozmán 27 évi uralkodása alatt nem rohamosan, de 
rendszeresen haladott a kitűzött czél felé. Házának ha
talma ép oly fontos volt előtte, mint nemzetének dicső
sége ; s habár vérengző kegyetlenségek bélyegzik számos 
tetteit, annyi mindazonáltal kétségtelen, hogy épp oly 
bölcs mint belátó uralkodó volt, ki talán csak azért nem 
lehete jobb, mert ennek útjában állott a Korán, a hit 
terjesztésére vonatkozó kemény tételeivel.

Bithynia meghódítását nem Ozmán fejezte be, hanem 
nagyreményű fia Urchán; ki éppen akkor ejtette a gazdag 
és fontos Brussát hatalmába, midőn az agg szultán a 
halállal küzdött. Még hírét vette a haldokló a nagy ese
ménynek, s miután fiának végül jó tanácsot adott a kor
mányzásra nézve, 1326-ban megszűnt élni. Kívánsága 
szerint az imént meghódított Brussában temetteték el, 
mely ettől fogva fővárosa és egyik szent helyévé lett 
az ozmánoknak; s mely erősen nyugatra előretolt fek
vésénél s Byzancz közelségénél fogva kettős jelentőséggel 
bírt, s mintegy előőrsnek tekinthető Konstantinápoly felé.

Hogyha az okokat kutatjuk, melyek az ozmánok 
gyors emelkedését elősegítették, kik alig egy évszázad 
alatt Szuleiman-shahtól Ozmánig, az örmény felföldről 
egész a Márvány tengerig terjeszkedének, azt fogjuk 
látni,hogy az különösen három körülmény által segitteték 
elő. A szelcsukok erőtlensége és tehetetlensége megnyitá 
az ozmánoknak Ivis-Ázsiát; a görög császárok vétkes 
könnyelműsége, mely úgyszólván egészen védtelenül 
hagyta a keleti tartományokat, mig nyugaton minden 
komolyabb czél és eredmény nélkül háborúzott, megerő-
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södni engedé azokat; végre a hallatlan kegyetlenség és 
pusztitási szenvedély, melyeknek hire megelőzte s egy
szersmind rémületessé, tévé az ozmánokat, mindmegannyi 
tényezői ezen gyors terjeszkedésnek.

Urchán, a Brussa megvételével járó előnyt sietett 
felhasználni, s alig hogy apját a brussai ezüstkápolnában 
nyugalomra helyezte, máris Aidos és Semendra, majd 
pedig Nikaea és Nikomedia ostromához fogott. A kiéhe
zett s mindenben hiányt szenvedő helyőrsége a két utóbbi 
városnak, mindazon által nem remélt vitézséggel és el
szántsággal védelmezte e fontos előfalait Ivonstantinápoly- 
nak; de miután Andronikus császár a legsürgősebb segélyt 
is késett a fenyegetett városoknak megadni, azok végre 
hősies ellentállás után mégis az ozmánok kezeibe kerültek.

Birtokában lévén igy a legfontosabb erősségeknek 
s miután a tétlenségéből végre a csatatéren is megjelenő 
Andronikust, Philokréne mellett nyílt csatában is meg
verte, Urchán egész figyelmét a Márvány tengerre és a 
Dardanellák szorosának megszerzésére forditá, mint a 
melyeket mint Konstantinápoly kulcsait, későbbi had- 
míveleteinél nem is nélkülözhetett.

Szándokát maguk a byzancziak segítették elő. Az 
ifjú Paleolog János édes anyja és gyámja Anna császárné, 
az egykori udvarnagy és most társcsászár Kantakucze- 
nussal már régebben ellenséges viszonyban volt. A szer- 
bek és bolgárok, kik ezen egyenetlenséget saját hasznukra 
kívánták felhasználni, hadaikkal Makedoniát és Thrákia 
egy részét tartották megszállva, úgy, hogy a császárság 
épségben lévő területe csak a partokra és Thrákia keleti 
részére s a Maricza alsó folyására szorítkozott. Minthogy 
sem Anna sem Kantakuczenus a védelemben egymással 
megegyezni nem tudtak volna s minthogy titokban egyik 
a másik bukásán dolgozott, mindketten Urduin és az 
ozmánok közbenjárását keresték ; nem tekintve, hogy a 
barbárok beavatkozását és közbenjárását csak függet
lenségük árán lehet megvásárolniok!

Urchán nem is vonakodott a két párttal érintkezésbe 
lépni, miben különösen megerősité őt birodalmának egyik 
legtekintélyesebb törzsfője Umur-bég, Aidin ura, ki már 
régóta kizsákmányolta a byzanczi uralkodók közötti vi
szályokat s nem csekély politikai befolyással bírt magá-
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ban Konstantinápolyban; csakhogy Urchán elég óvatos 
vala, a kötendő szövetség biztosítására megfelelő kezes
séget követelni. A szultán gondos megfontolás után Kan- 
takuczenus pártjára állott. A császárnak azonban Urchán 
kétes barátságát saját gyermekével kelle megvásárolnia, 
kit a szövetség értelmében tartozott a vén szultánnak 
nőül adni.

Ezen esemény, mely később még sokszor fog ismét
lődni, legjobban bizonyítja a császári udvar sülyedését. 
Theodora herczegnő, egy, szépsége és lelkitehetségei által 
egyaránt kitűnő hölgy eljegyzését és egybekelését az 
egykori byzanczi irók mint valami felette szerencsés és 
örvendetes eseményt nagy szóbőséggel, de legkisebb szé- 
gyenpir nélkül beszélik el. Az ünnepélyesség Selymbriá- 
ban ment véghez, hol egy tágas szabad téren egy magas 
faállvány állott aranynyal és ezüsttel gazdagon átszőtt 
szőnyegektől bevonva. Az állvány tetején gazdag füg- 
gönyzettel elzárt menyezet állott. Ezen emelvény körül 
csődült össze két világrész és két birodalom népsége; s 
midőn napföl keltekor a nehéz függönyök a menyezet- 
ről lehullottak, a kiváncsi tömeg a selyembe és aranyba 
öltözött áldozatát szemlélhette azon politikának, mely a 
vérből is árút csinált, csakhogy kétséges léteiét egy nap
pal tovább tengethesse. — Theodoráról a byzanczi irók 
megj-gyzik, hogy a háremben is hű maraddt a keresz
tény valláshoz, s hogy szerencsétlen keresztény rabszol
gákat tömegesen kiváltott és szabadon bocsátott.

Azonban Urchánnak sohasem volt komoly szándoka 
a Kantakuczenussal kötött szerződést megtartani; s habár 
külsőleg a legnagyobb barátságot színlelte a császár iránt, 
alattomban mégis ellene működött annak minden válla
latának. A szerbek és bolgárok ellen Urchán saját fiát 
Szuleimant helyezte a ' segélyhad parancsnokságába, ki 
alig hogy az ellenséget megpillantotta volna, a szultán
nak egy titkos meghagyása folytán hűtlenül cserben 
hagyta a császárt, éppen midőn a lázadók ellen a döntő 
ütközetnek kellett volna véghez mennie. Csak későn jött 
a szerencsétlen császár a hűtlen barbár durva cselszö- 
vényeinek nyomaira.

De nemcsak cselszövényeivel, nemsokára Urchán 
nyílt és alattomos ellenségeskedéseivel is kelle Kanta-

2L á z á r :  Λ török birodalom tortónete.



kuczenusnak találkozni. Az ázsiai partokon letelepedett 
törökök rabldbetörései Thrákiába napirenden voltak; 
kisebb nagyobb csapatokban megszállották a védtelen 
városokat és falvakat, a lakosokat legyilkolták vagy fog
ságba hurczolták; a vetéseket és gazdag iiltetményeket 
eltiporták s a nyájakat elhajtották. így rövid idő alatt 
a legtermékenyebb vidékek lakatlan vadonokká lőnek, 
melyekből a házak iüstölgő romjai s az eltemetetlen 
hullák maradványai, az ázsiai barbárság szomorú diadalát 
hirdették a világnak. Éhez járult, hogy a szerbek és 
bolgárok szakadatlanul pusztítottak a birodalom ben
sőjében.

A törökök miként a tatárok csak vadonokban és romokra 
tűzték ki győzedelmes lobogóikat, mert nem rendszeres hábo
rúkat v ívtak; s az eszközöket, melyekkel sikert arattak, közön
ségesen a pusztítás és kegyetlenség képezték. A török hódítók 
az elfoglalandó tartományok pusztulásában és ki fosztogatásában 
látták győzedelmuk legbiztosabb támaszát.

Ezen nemtelen rendszer legnagyobb hadvezéreinek 
nevét beszennvezé a történelemben.

J

Könnyen elgondolható, hogy az ilyen körülmények 
az általános elszegényedést nemcsak siettették, de magát 
az államot, mely lassankint minden jövedelem forrásától 
megfosztatott, a legkétségbeejtőbb helyzetbe hozták.

Urchán, ki életének titkos tervéről: az ozmánok 
hatalmát Európába átültetni, sohasem mondott le, meg
érkezettnek látta az időt a cselekvésre. De előrehaladott 
koránál fogva ezen nagyszerű vállalatnak csak intézője 
kívánt lenni, mig a kivitelt magát teljes férfierőben levő 
kedvencz fiára és örökösére: Szuleimánra bízta.

Az első támadás, Európában tartósan lábra kapni: 
a Dardanellákat őrző erődítmények ellen intéztetett; s 
miután Szuleimán alig 80 válogatott emberével csel által 
Tzympe várát hatalmába ejtette, csakhamar a többi erős
ségek is és ezek között első helven a gazdag Gfallipolis 
az ozmánok kezébe kerültek. Ezen hadmíveletek s az 
ozmánok legelső tartós foglalása Európában az 1356. 
évre esnek. — Kantakuczenus hiába hivatkozott a szer
ződésekre, rokonságra s a szultán ígéreteire, U'chán azzal 
válaszolt, hogy az egész vállalatot fiára Szuleimánra há- 
ritá; sőt azt tanácsolta a császárnak, hogy fordúljon ahoz



s ajánljon neki az elfoglalt erősségekért megfelelő vált
ságdíjat. A császár, ki nem is gondolhatott többé arra, 
hogy a barbárokat fegyveres kézzel űzze ki birtokából, 
az utolsó eszközhöz folyamodott s tízezer aranyat aján
lott Szuleimánnak, ha az, az elfoglalt helyeket kiadja s 
azok őrségét visszaküldi Ázsiába. Szüléimén az aján
latot, azaz a tízezer aranyat elfogadta ugyan, de az 
elfoglalt erősségeket tarthatlan ürügyek alatt átadni vo
nakodott.

Ugyanazon évben, melyben az ozmánok Európában 
tartósan megtelepedének, a keletet, de különösen az 
amúgy is erősen sújtott görög császárságot roppant föld
rengések látogatták meg, melyek a legtöbb városokat 
és várakat annyira megrongálták, hogy azok védelméről 
egyelőre szó sem lehetett. Ezen csapást az ozmánok nagy 
ügyességgel és gyorsasággal fordították hasznukra. A Már
ványtenger partjait egészen Rodostóig, a thrákiai félszigetet, 
a Maricza alsó folyását és Mösia egy részét egészen az 
erős Tsorlu szomszédságáig hatalmukba ejtették, a nélkül, 
hogy a császár komolyabb kísérletet is tett volna őket 
ebben megakadályozni; úgy, hogy az 1357-ben Konstan
tinápoly már három oldalról, kelet, dél és nyugat felől 
körül vala véve az ozmánoktól.

Hogy hódításaikat minél tartósabbá és következ
ményeiben a további terjeszkedés tekintetéből minél elő
nyösebbé tegyék, az ozmánok egy eszközhez folyamodtak, 
mely kivitelében, a legkegyetlenebbek közé tartozik, 
melyet valaha hódítók alkalmazásba hoztak. Ez a gyar
matosításnak egy barbár neme volt, melyet már Nagy 
Károly a legyőzött szászok irányában érvényesített, s 
mely abban állott: hogy az elfoglalt városok és vidékek 
legtekintélyesebb lakosai családostól átültettettek Ázsiába, 
és pedig tisztán izlam hűitek közé, hol nemsokára nyel
vük és vallásuk elenyészett, s helyüket az onnan Euró
pába költöztetett ozmán családok foglalták el. így alkot
tak maguknak az ozmánok Európában alapot egy ój 
társadalmi és nemzeti élethez; igy honosíttatott meg az 
izlam Európában; s végre ezen, később még nagyobb 
mérvben gyakorolt átültetés idézte elő jó részben azon 
népkeverék keletkezését, mely a Balkán félszigetnek 
napjainkban oly veszélyes s egyúttal bonyolódott poli-
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tikai jelentőséget kölcsönzött. Kétségtelen, hogy ezen 
erőszakos eszköz nagyban sietteté a kereszténység bu
kását keleten.

Az ozmánok hódításai Európában ez időben rövid 
megszakítást szenvedtek a nagyreményű trónörökös Szu- 
leimánnak váratlanul bekövetkezett halála által 1359 ben. 
Urchán kedvencz fia állítólag vadászat alkalmával le
esvén lováról, életveszélyesen megsebesült s néhány 
nappal ezen baleset után megszűnt élni. Urchán mély 
fájdalomba merülve kedvenczének halála fölött, kihez 
házának legnagyobb reményeit kötötte, alig két hóval 
utóbb maga is utána költözött s apja mellett Brossában 
temetteték el.

Szuleimán, ki az ozmánok hatalmának megalapítója 
Európában, — mert apja Urchán nagyra törekvő tervei 
daczára sohasem tette lábát európai földre, — ugyanitt 
lelte sírját is s a thrákiai Bulair mellett tétetett örök 
nyugalomra. Ezen látszólag felette egyszerű körülmény
nek azonban mélyebb jelentősége van. Az ozmánok im
már vallási érzületüknél fogva sem hagyhatták el többé 
azon földet, hol legkitűnőbb és legnépszerűbb vezérük 
egyike pihent, kinek sírját a kegyelet szent helynek 
nyilvánitá, hová még századok után is seregestül zarán
dokoltak a hívők, kivált nehéz megpróbáltatások idejé
ben, melyekben az ozmánok ójabb történelme oly gazdag, 
mintegy erőt merítve őseik nagy tetteinek élénk vissza
emlékezésében.

Mielőtt az eseményeket tovább folytatnánk, szüksé
ges, a byzanczi császárság politikai és társadalmi viszo
nyaira az utóbbi századokban, nemkülönben az ozmánok 
belső és törvénykezési állapotára Urchán alatt, rövid 
visszapillantást vetni, mi a későbbi események könnyebb 
megértéséhez okvetlenül megkivántatik.

Európa egyik része sem volt a századok folytán 
annyi viszontagságoknak és változásoknak kitéve, mint 
a keleti. Európának mintegy küszöbét képezve, melyen 
át Ázsiából legkönnyebben behatni lehete, már a leg
régibb időkben színhelyét, képezte az emberi küzdelmek
nek. Két különböző természetű és roívetységü világ jött 
itt egymással érintkezésbe, melyek épp oly élesen el van
nak egymástól választva a természetben, miként törté-
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nelmük és fejlődésük különféle és sajátszerü. Mint római 
tartomány századokon keresztül osztozott annak sorsá
ban s midőn ezen világállam saját bűnei következtében 
lianyatlani, hatalma megoszlani kezdett, egy időre át
vette annak szerepét, mígnem ugyanazon vétkek ásták 
alá hatalmát és tekintélyét, melyek Romát megbuktat
ták. A tanulság, mely Róma bukásából háramlóit a 
világra, a büszke Byzanczot érintetlenül hagyá mind
addig, mig végzetes büntetése elhalaszthatlanná lön.

Azon népek sorát, melyek Európa ezen részén ke
resztül vonultak, mióta a történelem az eseményeket fel
jegyezte, s melyek nyomaikat rövidebb vagy hosszabb 
időre hátrahagyták, — már a régi perzsákkal kezdhet
nek meg, kik mintegy G00 évvel a keresztény időszámí
tás előtt ezen utón akartak a szityák országába beha
tolni, s kiknek fejedelme az első ázsiai uralkodó volt, 
ki hadaival Európába lépett; folytathatnánk a gallokkal, 
kik yiharszerüen vonulának keresztül, sőt tál a tengeren 
Kis-Azsiát is meglátogatták, hol emlékük a Galata, Ga
latia és Gallipolis nevekben kétezer évnél tovább fenn
tartotta magát; de feladatunk csak azon népekről emlé
kezni meg, melyek a III. egész a IX. századig a görög 
császárság történelmében többé kevésbbé nevezetes sze
repet játszottak.

A barbárok betörése a byzanczi birodalomba a III. 
század második felében a góthokkal veszi kezdetét; kik 
átkelvén a Dunán, egész Athén közelébe jutottak, s habár 
nyomaikat mindenütt pusztítás jelölé. tartósabb befolyást 
mindazonáltal a birodalom politikai vagy nemzetiségi 
viszonyaira nem gyakoroltak. A naissosi ütközet Byzan
czot végképpen megszabaditá a góthoktól.

Tartósabb és károsabb befolyással voltak 375 tői 
fogva a hunok mindaddig, mígnem hódításaik súlypont
ját a nyugatra helyezték át. Két nemzedékkel utóbb 
azonban, Attila halála után ezen nemzet töredéke újból 
megjelent s habár veszélyes többé nem volt, az által 
mégis, hogy a birodalom különböző részeiben erőszakosan 
megtelepedett, káros hatással volt a nép erkölcseire. A 
drinápolyi ütközet és Valens császár halála a csatatéren, 
a hunok hatalmának jelköve a keleti császárság törté
nelmében.
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Sokkal vészesebb és utókövetkezményeiben tartósabb 
volt a két előbbinél a vandálok befolyása, kik Alarieh 
alatt egész Konstantinápolyig nyomúlrak; s miután Hel- 
lást, Thessaliát, Makedoniát és Thrákiát feldúlták, a 
lakosok között oly mészárlást vittek véghez, hogy rövid 
idő alatt az előbb oly virágzó tartományok vadonokká 
változtak, melyekben csak elvétve lebete egy bujdosó, 
kiéhezett emberi alakkal, mint hirmondjával a nemzeti 
veszedelemmel találkozni. A vandálok káros befolyása 
alatt a nyelv, az erkölcsök és szokások oly annyira 
megváltoztak, hogy ettől fogva nemzetiségi tekintet
ben egészen más tényezőkkel találkozunk az európai 
keleten.

A YI. század elején a bolgárok rontottak a byzanczi 
birodalomba, kik a Volga vidékéről kiszorittatva, fegy
veres kézzel kerestek maguknak zsákmányt és űj hazát. 
Anastasius császár, alig hogy hírét vette a fenyegető 
veszélynek, csak személye és a főváros biztonságára gon
dolt, s a fővárost egv roppant kőfallal zárta el a szá
razföldtől, mely a Márvány tengertől egész a Fekete 
tengerig terjedt. A gyáva uralkodó birodalmának elpusz
títását közönynyel nézte, csak hogy maga és fővárosa 
biztosítva volt! A bolgárok a már amúgy is kizsarolt 
tartományokban csak kevés zsákmányt találtak s miután 
a gyéren szétszórt lakosság részéről komolyabb ellent- 
állást nem tapasztaltak, a Duna 'jobbpartjának alsó folyá
sát egészen mélyen be Thrákiába és Mösiába, s a Fekete 
tenger partjaitól egész a Tnnok és Morawa folyókig ter
jedő termékeny tartományt megszállották. A bolgárok 
ettől fogva politikai ellenségei valának a görögöknek; 
mindazonáltal jótékony hatással voltak a birodalom népe
sedési viszonyaira. — A bolgárok ezen megtelepedése 
678-ban Constantin Pogonatus alatt szerződésileg is el 
lett ismerve, s ezen időtől fogva a bolgárok a keleti 
császárság európa tartományainak egyik legnevezetesbikét 
magukénak tekintették.

Azonban a birodalom jelenére ép úgy, mint jövő
jére a legnagyobb befolyással a szlávok voltak ; kik a 
VI. századtól fogva, midőn legelőször jelentkeztek kele
ten, a Közép Duna vidékéről gyakran becsaptak s habár 
magukat egyelőre tartósan befészkelni még nem tudták,
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folytonos támadásaik által annyit mégis elértek, hogy 
kedvezd alkalommal befogadásra számíthattak. A byzanczi 
Prokopius, ki a szlávoknak nem volt barátja, oly 
túlságos és sokban hamis leírást ad ezen barbárokról, 
mint Jordanes (hibásan Jornandes) a hunokról. Szerinte 
a szlávok valódi fenevadak voltak, úgy külsőre mint 
erkölcseikre. Megjegyzendő, hogy az idézett Prokopius 
az antesi szlávokat következetesen hunoknak nevezi, mi 
sem az időszámítással, sem pedig a történelemmel meg 
nem egyezik. Oka ezen valószínűleg szándékos tévedés
nek a harag és félelem, melyek befolyása alatt élt és 
irt; s miután az akkori idők felfogása szerint minden, 
mi rémületes vala, a hunokkal hozatott éppen nem 
indokolt összeköttetésbe. Hasonló elfogultság korlátolta 
említett Jordanest is, ki góth származású s mint ilyen a 
hunoknak kérlelhetlen ellensége volt. Innen ama undo
rító mese, melyet a hunok eredetéről és származásáról 
közöl.

Justinián császár, ki erélyessége és eszélyessége által 
jóval fölülmúlta közvetlen elődeit, tartósan óhajtotta biro
dalmát ezen barbárok ellen biztosítani s ez okból éjszaki 
határain alkalmas erősségeket építtetett, melyek az Al- 
Dunától egész a dinári alpesekig terjedtek s melyek 
feladata volt, a szlávok betöréseit megakadályozni, Ezen 
költséges védrendszer azonban már II. Justinián alatt elég
telennek bizonyult, legalább a szlávokat illetőleg; mert 
az avarok, kik már régebben dúltak és nyugtalanították 
a birodalom belsejét, szövetkezve most a szlávokkal, új 
veszedelemmel fenyegették magát Konstantinápolyi. He- 
raklius császár, hogy egyik ellenségétől megszabaduljon, 
egy másik karjaiba veté magát, mi kétségkívül a leg
szerencsétlenebb választás vala, s hogy az avarokat 
annál könnyebben elnyomhassa, azon ajánlatot tette a 
szlávoknak, hogy segítenék őt az avarok ellen, s ha 
sikerül tőlük megszabulnia, azon esetben birodalmában 
tágas tartományokat fog a szláv törzsek számára kije
lölni. A szlávok ezen ajánlatot elfogadták s rövid idő 
múlva megveretvén az avarok, kiszorittatának s helyöket 
ettől fogva a szlávok foglalták el.

így a VI. század végén a birodalom különböző 
részeiben már megtelepedett szláv népességgel találko
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zunk, mely földmívelést űzött, s békés egyetértésben 
lakott byzanczi szomszédja mellett.

Minél inkább meggyőződének a császárok ezen be
vándoroltak békés és munkaszerető hajlamairól, melyek 
az előbbi szilajság és vadság helyébe léptek, mihelyt a 
fegyvert forgatni többé kénytelenek nem valának, a 
folytonos harczok és pusztítások következtében néptelen 
és elhanyagolt tartományaikat, általuk kívánták újból 
népesittetni; ily czélból már most mindenképpen előse
gítették beköltözésüket. Az első szláv letelepedések két
ségkívül a mai Dalmácziábari történtek; melyet a jöve
vények 11 zsupánságra azaz ispánságra osztottak, s kik
től a kereszténység felvétele alkalmával a római szék 
azon fogadalmat kívánta és nyerte: hogy új hazájukon 
kívül sohasem fognak harczolni s békésen élnek szom
szédaikkal. A byzanczi irdk ezen szlávokat chorwátok- 
nak nevezik, kik eredetileg a Kárpátoktól éjszak-nyu- 
gatra laktak; valószínűbb, sőt az újabb kutatások sze
rint majdnem bizonyos, hogy az érkezettek az Elba 
és Odera vidékéről bevándorolt,, daleminczek valának, 
kiket a szászokkal való küzdelem kényszeritett a kiván
dorlásra.

Röviddel a daleminczek megtelepedése után érkez
tek a szerbek, kikről a byzanczi írók azt állítják, hogy 
egykor túl a Kárpátokon szomszédai valának a chorwá- 
toknak. Bizonyos, hogy az új jövevények a szorbok vol
tak, kik hasonló indokból, miként daleminczi fajrokonaik, 
elhagyták a germánok szomszédságában fekvő s ezektől 
mindig fenyegetett hazájukat, s a Duna völgyéhen lefelé 
vonulónak. A szerbek a régi Illyricum területén fekvő 
lakhelyeit a kipusztult dardaniai és triballiai népeknek 
foglalták el. Úgy látszik, hogy innen eredeti később azon 
téves állítás, mintha a szerbek a régi propontisi darda
niai népeknek utódai volnátok.

A dalmátok és szerbek azonban, r í szint mert mind
nyájan a számukra lakhelyűi kijelölt tartományokban 
meg nem fértek, részint pedig mert Hellas, Thessalia, 
Albánia stb. kedvezőbb éghajlattal és földdel bírtak, nem 
akadályozhatták meg, hogy számosán elszakadva a nem
zettől, délre és dél-nyugatra költöznének s keresztül a 
pindusi és kambuni bérczeken Görögország belsejébe
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nyomultak. így szállották meg a szlávok több ízben és 
különböző időben a Peloponnesust, mely a századokig 
tartott viszontagságok és betörések után alig birt még 
egy kis töredékével régi népességének, melylyel a jöve
vény szlávok csakhamar összeolvadának, s a régi Hellas 
és Peloponnesus nyelvét, szokásait és erkölcseit teljesen 
átalakították, mint Fallmerayer bizonyítja.

így görögök és római gyarmatosok, mint tulajdon
képpeni lakosai a keleti császárságnak, egy félezredéves 
küzdelem után a barbárokkal, nemcsak elvesztették tel
jesen nemzeti jellegüket, hanem műveltségük és nyelvük 
is annyira megváltoztak, hogy alig maradt fenn a régiek
ből egyéb, mint a puszta név s azon kétes dicsőség: 
Róma és Hellás utódainak neveztetni!

Ezen népözönben szerepelő barbárok között kétség
kívül a szlávok voltak azok, kik a népességben meg- 
fogyott s nemzetiségi érzületében alásülyedett byzanczi 
birodalomra még a legkedvezőbb befolyást gyakorolták. 
Sőt jó hatással voltak a későbbi nemzedékre még ott 
is, hol kisebbségben lévén, nyelvük és erkölcsük el
enyészett. Ennek oka egyrészről a szláv faj megférliető- 
ségében, másrészről azon köiülményben keresendő, hogy 
a szlávok már korán és pedig mihelyt valahol megtele- 
pedének, — a földet mivelni kezdték, s már ezen okból 
is idegenkedtek a háboiuktól, melyek békés munkásságuk 
gyümölcseit megsemmisítéssel fenyegették. A szlávokat 
csak a nemzetiségi eszme mellett látjuk újabban 
küzdeni, vagy pedig kényszerűségből leigázóinak so
raiban.

Az ozmánok Urchán idejéig nem éltek rendezett, 
szigorú törvényekre fektetett államközösségben. A Korán 
tételei és a szokás adták közönségesen az irányt, melyben 
úgy az állam, mint az egyesek ügyei elintéztettek. Egy 
durva neme a jobbágyi viszonynak kötötte össze az ural
kodót a törzsek fejeivel és vezéreivel. S valamint Er- 
toghrul tulajdonképpen még az utolsó szelesük fejedelem 
hűbérese volt, Urcbán a már korlátlanul birt országot 
számtalan újabb és aprd hűbérekre osztotta fel, melyeket 
közönségesen az örökség kizárásával jelesebb harezosai- 
nak adományozott.

Ezen hűbéri viszony azonban sokban különbözött az
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európai ftudum intézményétől. Mig ott a hűbéres egy 
kiváltságos, a nemesi osztálynak volt tagja, s a fejede
lemhez közelebb állott, mint a néphez, addig keleten a 
hűbérbirtok csak valódi szolgálatok megjutalmazása fejé
ben adatván, másra átruházható vagy örökölhető nem 
volt; s a birtokost nem emelte azon kör fölé, melyből 
származott. Tagadhatatlan, hogy ezen nyersebb felfogás
nak helyesebb gyakorlati oldala volt, mint a légi európai 
hasontermészetű állapotoknak.

Az ozmánok legelső államférfia és törvényhozója 
Alaeddin volt, Urchán öcsc.se, ki visszahúzódva élt sokáig 
Brussa melletti magányában, s a nélkül hogy bátyjának 
és nemzetének harczaiban tettleg részt vett volna, mégis 
minden gondját az ozmánok jövőjére és megerősödésére 
fordította. Ezen bölcs férfiú jól tudta, hogy fegyverrel 
csak megszerezni lehet a hatalmat, de annak megtartá
sára más tényezők kívántainak, s ezek: a törvények, 
melyek a polgári élet különböző viszonyait és az állam 
kormányzását szabályozzák és irányozzák.

Urchán nagy tisztelettel viselteték testvére iránt, kinek 
tanácsát és intelmeit mindig és mindenben követte. Niko- 
media megvétele után, midőn az ozmánok diadala Nyugat- 
Ázsiában teljes volt, Alaeddin elhagyta falusi magányát 
s bátyja udvarába költözött, hogy őt tanácsaival az el
foglalt tartományok kormányzása iránt erélyesebben tá
mogathassa.

Alaeddin kiváltképpen négy irányban kívánt reform
terveinek érvényt szerezni. A katonai szervezés és ennek 
alapján a véderő rendszeres kifejlődése, a birodalom po
litikai felosztása és igazgatása, a pénzérték szabályozása, 
végre az öltözék és ruházat módosítása nemzetiségi és 
gazdasági tekintetekből.

Alaeddin fáradozásait Urchán azzal jutalmazta, hogy 
őt birodalmának első nagyvezirjévé, azaz teherhordozójává 
nevezte ki, mint Hammer a vezir szót értelmezi; s való
ban ezen kitűnő férfiú a birodalom legelső munkásának 
tekinthető a polgári élet nem kevésbé rögös és küzdel
mes pályáján.

E szerint a birodalom két nagy katonai kerületre 
(szandzsák, azaz zászló) lett felosztva, melyek élén kö
zönségesen a szultánnak egy megbízható híve vagy ro
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kona állott. Az ozmánok, mint részben még mindig 
nomádok, sokáig idegenkedtek a szabályszerű, rendes 
hadmíveléstől s közönségesen minden rend és összefüg
gés nélkül támadták meg az ellenséget, kit is legtöbb 
esetben rendkívüli vitézségük által valának képesek meg
győzni. Alaeddin figyelmét nem kerülhette el a hadsereg 
ezen hiánya s azért oda törekedett, hogy a sereget minél 
előbb katonai rendhez és fegyelemhez szoktassa, vala
mint a hadsereg intézményének állandósítása által rend
szert hozzon úgy a seregbe, mint annak míveleteibe. Ez 
okból alakult legelőször a jnják vagy piadok, azaz a 
gyalogosok csapata, mely századokra és tizedekre lévén 
felosztva, tömegesen ép úgy, mint feloszolva hangolha
tott. Később a j-tjákat az azabok, vagyis nőtlenek vál
tották fel. Ezen harczosok már rendes zsoldot kaptak s 
nem sarczolásból és rablásból éltek. A gyalog harczoso- 
kon kívül voltak lovasok is, kik rendes szakaszokból 
állottak s két részre oszlottak, u. m. a szipahi vagy lo
vagokra, és szilihdare, azaz fegyverhordozókra. Ezen 
rendes csapatokon kívül volt még a számra nézve na
gyobb, rendezetlen nagy néphad, mely amazt műveletei
ben támogatta, de nem ritkán akadályozta is.

Az ozmánok legcsodálatraméltóbb alkotmányát e 
téren a jenicserik vagy janicsárok képezik, melyről 
Hammer és Zinkeisen nyomán a következőket jegyez
zük fel.

Mint már mondánk, az ozmánok sokáig idegenked
tek a rendes katonai fegyelemtől s csak nehezen voltak 
rávehetők, zárt sorokban és rendben harczolni. Minthogy 
azonban ennek szükségessége napról napra érezhetőbb 
lön s miután egy, ozmán ifjakból alakúit zártsereg csak
hamar felbomlott, Urchán öcscse Alaeddin és had
vezére Kara Chalil Csendereli tanácsára egy ezer főből 
álló és keresztény iljakból alakúit rendes csapatot ál
lított fel, mely azontúl magvát képezte az ozmán had
seregnek.

Az első csapathoz erőszakkal vétettek a keresztény 
ifjak, kik ozmán tisztek és mollák által szigorúan az iz- 
lam törvényei szerint neveltettek, s kik csakhamar el- 
feledék régi vallásukat és családi összeköttetéseiket s épp 
oly buzgó hívei, mint rettegett harczosaivá lettek Moha



med vallásának. Később azonban, kivált I. Murad ural
kodása alatt maguk a keresztény szülők, sőt a byzanczi 
nemesek önként odaadták fiaikat, mert a vallás iránt 
érzett közöny a keresztényeknél keleten oly nagy volt, 
mint politikai romlottságuk, s gyermekeik szerencséjét és 
jövőjét vélték megalapítani, midőn azokat a hatalmas 
szultán szolgálatába léptették. Sok túlzás van tehát 
azon állításban, mintha az ozmánok kivétel nélkül el
rablóit keresztény ifjakból képezték volna ezen félelmes 
csapatot.

Midőn az első osztály megalakult, Urclián zavarban 
volt, vájjon hogy nevezze el az új csapatot; s minthogy 
ugyanazon időben az Amásia környékén lakó s a nép 
által szentnek tartott jámbor dervist Hadzsi Begtasch-t 
volt az ifjaktól kisérve felkeresendő, ettől kért tanácsot. 
A jámbor Begtasch erre felemeld karját s fehér széles- 
újjas nemezköntösének egy részével beborítván egy ifjú 
fejét, a csapatot: jeni cseri, azaz új seregnek nevezé el. 
Ennek emlékére a janicsárok fővege azon különös, hátúi 
szélesen alálógó zsákszerű alakkal birt. Hadzsi Begtasch, 
ki az ozmánoknak a Mtwlewi szerzetesek mellett legki 
tünőbb rendjét, az u. n. Begtasch-dervis rendet alapította, 
a fennebbi eseménytől fogva a janicsárok védnökének is 
tekintetett.

Ezen kiváló harczosok száma azonban elején csekély 
volt, s csak II. Mohamed szultán alatt és pedig Kon
stantinápoly ostroma alkalmával emeltetett 12 ezer főre; 
mely szám a későbbi időkben, de kivált I. Szuleimán 
alatt megkétszereződött.

Az ozmán államjog és polgári törvénykezés, mely 
Urchán alatt keletkezett és pedig kiválóan a már több
ször említett Alaeddin befolyása mellett: a Khanun nevű 
könyvben van letéve. Czélja, az állam érdekét a vallás 
formáin kívül is megóvni, úgy mindazonáltal, hogy a 
kormányzás és bíráskodás elve, a Szunna és a négy nagy 
imám (a négy első khalifa) nyilatkozataival soha össze
ütközésbe ne jöjjön.

Kiváló figyelmet fordított Alaeddin a pénz vereté- 
sének jogára és a pénz értékének meghatározására; mi 
kapcsolatban a mecsetekben mondatni szokott imákkal 
a fejedelemért, az ozmán uralkodóknak souverainitási jo
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gaival áll összefüggésben. Az első arany és ezüst pénzek 
a koniai verdében Urchán nevével 1328 ban verettek. 
Megjegyzendő, hogy a mohamedán uralkodók pénzein 
sohasem látható az uralkodó arczképe, mert az ízlam 
szigorúan megtiltja a természet és az emberek alakjainak 
mes'erséges utánzását. Ezen tilalommal bizonyosan össze
függésben áll azon tény is, hogy a mohamedánok soha
sem foglalkoztak a festészettel és szobrászattal úgy, mi
ként más felekezetüek, a művészet ezen nemeiben tehát 
mai napig járatlanok maradtak.

A keleti népeknek a szép iránt táplált sajátszerű 
Ízlése, mely részben az éghajlati viszonyokban találja 
magyarázatát, hozza magával, hogy a ruházat ssinre 
nézve ép úgy, mint szabásra lényegesen különbözik a 
nyugati népekétől. A bő, szellős felső öltönyök s a zub
bonyszerű alsó ruhák és a fejet a nap káros behatása 
ellen megóvó fővegek, kiváló sajátságai a keletnek öl
tözék tekintetében; színre és a kelmék értékére nézve 
pedig sehol sem találkozunk oly tarka drágaságokkal, 
mint itt. Byzancz fényűző, elpuhult s öltözékében is sü- 
lyedésének jelét magán viselő lakosságával, kétségtelenül 
rósz hatással lehete az egyszerű ozmánokra ; s hogy a 
törvényhozás figyelme ide is kiterjedett, csak intézőjének 
bölcseségéről tesz tanúságot. De volt az öltözék szabá
lyozásának még egy más, nem nemzetgazdászati oldala 
is, mely nem csekély mértékben vonja magára figyel
münket, s ez a nemzeti érzület emelése egy közös és 
átalános nemzeti viselet meghonosítása által.

Eddig a byzanczi és az olasz divat túlnyomó vala; 
a vörös színű öltönyök görög és olasz szabás szerint az 
ozmánok által is használatban voltak, s a legközönsége
sebb fővegek vörös, világossárga és fehér színeket mu
tattak. A fehér szín Alaeddin által, mint a legnemesebb, 
különösen ajánltatott a hadsereg és a szultán közvetlen 
környezete számára. A fővegek eredeti alakja kúpidomú 
volt, anyagra nézve pedig közönségesen nemezből ké- 
szittetének. Ünnepélyek alkalmával ezen fővegen kívül 
még egy színes tekercs jött használatba, mely amaz kö
rül göngyölteték, s melyből a későbbi turbánok fejlődtek 
ki, úgy, miként azokat, kiváltképpen a, régi brussai sír
emlékeken láthatni. Iáé vonatkozó bővebb adatok Bra-
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tutti olasz fordításában Seadeddin ozmán történetéből 
találhatók.

Tagadhatatlan, hogy a nemzeti viselet a nép érzüle
tére felette jótékony hatással volt. A nagy tömeg közön
ségesen összeköti a külső megjelenés eredetiségével és 
fényével a személy befolyását és fontosságát. A gazdag 
szőrmeköntösök drága sújtásokkal és zsinórzattal mai 
napig nagy tiszteletben állanak keleten, hol a népek 
hajlama különlegességek iránt semmiben sem mutatkozott 
oly feltűnően, mint éppen a nemzeti vise'etben.

A mondottak után folytatjuk az ozmánok terjeszke
désének történetét Európában, melyet Urchán és Szulei- 
mán halálával 1359-ben megszakitánk.



A R M A D I K F E J E Z E T .

Nagy Lajos törekvése. -  I. Murád. — Paleologos János. — 
Újabb hódítások. — Szerbek és bolgárok. — Nissa megvétele. — 
A császár körútja. — Lázadások. — Murad hadjárata Bolgár
országban. — A rigómezei ütközet. — Murad halála és jel

lemzése.

Midőn a tizennegyedik század második felében a 
török hatalom rohamosan terjedni kezdett, Nagy Lajos, 
az Anjou-házi magyar király, kinek úgy látszik, még 
nem tetszett oly veszélyesnek az ozmán hatalom, egészen 
sajátságos mádon igyekezett meghiúsítani a hódítók ter
jeszkedését a Balkán félszigeten. Azon fáradozott ugyanis, 
hogy a bolgár és szerb népet a keleti egyház köteléké
ből kivegye; s miután azokat a nyugati egyház híveivé 
tette ez által minden időkre természetes és erkölcsi szö
vetségeseivé tegye a magyar koronának, melynek külön
ben hol erősebb hol gyengébb hűbéri kötelékében állot
tak eddig is. A jeles magyar király ezen törekvését ter
mészetesen a pápa is támogatta, ámbár az egész — tekintve 
a törökök rohamos terjeszkedését — csak kevés gyakor
lati sikerrel kecsegtetett.

Első Murad (1359—1389) harminczéves országlása 
az ozmánok történelmének egyik legfényesebb korszakát 
képezi. Urchán és Szuleiman gyors és váratlan halála 
legkevésbé sem akasztá meg az ozmánok előnyomulását; 
s miután Kantakuczenus halálával végre Paleologos János 
névleges egyedurává lett a byzanczi trónnak, ezen gyenge 
uralkodó semmit sem tett, mi a fenyegető vihart fejéről 
és birodalmáról elhárítani vagy megakadályozni képes 
lett volna. A fővárosnak egyelőre biztos falai mögött, 
fényes palotaiban, körülvéve szolgai udvaronczoktól, kik 
gyengéinek tömjéneztek, s a hazafiasság és becsület ér



zetének legkisebb szikráját is elnyomóik keblében, nyu
godtan nézett a Konstantinok örököse a jövő' elé, mig 
egyik tartomány a másik« után kérlelhetlen és kapzsi 
ellenségének kezébe került.

Murad fegyverének diadalait első sorban jeles had
vezéreinek, mint Lala-Shahin, Ewrenos bég és Iladzsi 
Ilbeki köszönheti, kik Hammer tanúsága szerint kevés 
kivétellel renegáták vagy hitehagyott keresztények voltak. 
— Mig a szultán mindjárt uralkodásának kezdetén a 
fellázadt karamaniai fejedelmet alázta meg, addig had
vezérei Thrákiában, sőt már Makedoniában is mindig 
nagyobb foglalásokat tettek. Az erős Tsorlá, mely nyugat 
felől Konstantinápoly védfalának nevezteték, rohammal 
vétetett meg; majd a Maricza melletti Burgas került 
ostrom alá, s miután parancsnoka az ozmánok kezébe 
került, a város és erősség feladta magát. Hasonló sors 
érte a gazdag és erős D.dymotichon-t (most Dimotika), 
mely az egész birodalomban hires volt iparáról s melyet 
Murad egyelőre európai tartományainak fővárosává tett. 
Mindez oly gyorsan történt, hogy komoly védelemre alig 
lehete gondolni, még ott is, hol miként a gazdag és 
népes Drinápolyban jelentékeny helyőrség állott a pa
rancsnok rendelkezésére. Éhez járult, hogy az ozmánok 
szokott kegyetlenségeik miatt, rémülettel és félelemmel 
tölték el a lakosságot, mely ez okból sok helyütt inkább 
védtelenül kívánt az ellenség kezébe kerülni.

Murad 1361. elején jelent meg először személyesen 
az európai harcztéren, s miután bátyja sírja fölött leróvta 
kegyeletének adóját, maga köré gyüjté hadvezéreit s ki
fejté az okokat, melyek Drinápoly gyors megvételét szük
ségessé és kívánatossá tevék. Első sorban nyomás volt 
ez a császárra, ki fővárosában máris fogoly vagy ostrom
lott szerepét játszá. A haditanács a szultán javaslatát 
kifogás nélkül elfogadá s Lala Shahin jelöltetett ki a 
nevezett várost azonnal ostrom alá venni, mig társai 
Ewrenos és Ilbeki éjszaki és déli irányban volnának mi- 
veleteit támogatandók Murad kíséretével együtt Lala- 
Shahin serege után indult, ki egy nyílt, csatában a fenye
getett város falai alatt megvervén a görögöket, csakha
mar körültáborozta Drinápolyt. A császári parancsnok, 
kit a görög írók Hadrianos-nak neveznek, gyáván oda



hagyta a védelmére bízott várost a veszély pillanatában, 
s a Maricza gyors áradását felhasználván, az éjnek 
védelme alatt családjával és kincseivel hajón kiszökött 
a városból, mely ekkép parancsnok nélkül másnap meg
adta magát a győzedelmes ozmánoknak.

Drinápoly elestét követte nemsokára az erős és nem 
kevésbé fontos Philippopolis, mely nyugati irányban egy
előre végpontja lön az ozmánok birtokának.

Mig az ozmánok fegyvere ekként a Balkántól délre 
mindenütt győzedelmes vala s a byzanczi császárság 
lassankint csak a főváros területére szorítkozott, addig 
túl ezen hegylánczon, éjszak felől nem kis veszély fenye
gető az új birodalmat. Ezen veszély a szerbek és szövet
ségeseinek támadásában állott.

Philippopolis megvétele után az ozmánok által, annak 
egykori parancsnoka, ki származására nézve valószínűleg 
maga is szerb vagy bolgár volt, rá birta Uros szerb 
fejedelmet, hogy a szövetségeseket keresvén, azokkal 
egyetemben megtámadja az ozmánokat. Uros csakhamar 
megnyerte I. Lajos magyar királyt, továbbá a bosnya 
és oláh fejedelmeket, kik jelentékeny hadakkal járultak 
a nevezetes vállalathoz. Murad, ez idő szerint Ázsiában 
lévén elfoglalva, későn értesült a veszélyről, ngy, 
hogy Lala-Shahin és Ubeki csak csekély sereg fe
lett rendelkezvén, aggodalommal néztek a legközelebbi 
jövő elé.

A szerbek és szövetségeseik egyenesen Drinápoly felé 
tartottak s a Maricza partjain ütötték fel táborukat; s 
miután értesültek az ozmánok csekély haderejéről, a 
győzedelmet már biztosnak hitték. Lala-Shahin a túlnyomó 
erővel szemben azon bátor elhatározásra jött, hogy a 
sikert nyílt csatában fogja megkísérteni; s minthogy 
tudomása volt arról, hogy a keresztények vad tivornyák 
és féktelen vigságok között szokták az éj nagyobb részét 
tölteni, ezen körülményt sietett felhasználni. Csekély 
számú lovasságával ugyanis hajnal felé négy oldalról 
egyszerre támadta meg az ellenséget, mely a mámor és 
az álom bilincseiben komoly védelem nélkül felkonczol- 
tatott vagy tömegesen a Maricza hullámaiba kergettetett, 
hol ezerek dísztelen sírjukat találták. így végződött az 
ozmánok legelső összeütközése a szerbekkel 1363. nyarán.

L á z á r :  A török birodalom története.
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Azon térség, hol a végzetes ütközet véghez ment, mai 
napig a „szerbek veszedelme“ nevet viseli.

Ezen győzelem nemcsak növelé az ozmánok hírét 
és hatalmát, hanem egyszersmind roppant kincseket és 
zsákmányt szolgáltatott a győztesek kezeibe.

A következő időszakban Muradot részint Ázsiában 
találjuk, hol mecsetek, kórházak és menhelyek építésével 
volt elfoglalva s kiváltképpen Brussát gazdagitá szép és 
hasznos épületekkel; részint személyesen vezette hadait 
a Fekete tengertől a Wardárig, mely folyó ez idő szerint 
nyugati határait jelölé birtokainak; továbbá Szeresz-től 
az Aegaei tenger partján egész a Duna közeiéig, hol 
Nissa, a szerbeknek még az imént főerőssége mintegy 
éjszaki végpontját képezé birodalmának; majd az önként 
meghódolt bolgár fejedelemmel Sismánnal lépett véd- 
szövetségre; majd végre Byzancz falai alatt találjuk, 
győzedelmei következtében mindenütt rémülettel és egy
szersmind csodálattal fogadtatván.

Ezen nevezetes események közül kétségkívül leg
fontosabb volt Murádnak a szerbekkel viselt háborúja 
1375-ben. — Lázár, szerb fejedelem, a Balkán erősségei
ben létező ozmánokat szakadatlanul nyugtalanitá, kik 
végre Szerbia megtámadására határozták el magukat. — 
Lázár, értesülvén erről, határtartományainak népességét 
könnyen szállítható értékével együtt a megerősített váro
sokba rendelte, a vidéket pedig teljesen ki pusztította s a fal
vakat felégette, úgy, hogy a bevonuló ozmánok csakhamar 
hiányt szenvedtek a legszükségesebb élelmi szerekben is.

Ilyen helyzetben s miután a szerbek a nyílt ütkö
zetet gondosan kerülték, Murad egy döntő támadásra 
határozta el magát. Jól tudva, hogy az erős Nissa, hová 
a szerbek minden kincseiket és értékeiket szállították, 
mindenben bővelkedik, mire kiéhezett és megfogyott 
seregének szüksége volt, mindenek előtt annak elfogla
lását tűzte ki feladatául. — Huszonötnapi kemény ostrom 
után, mialatt a szerbek csodálandó vitézséget fejtettek 
ki, végre Nissa az ozmánok kezeibe került. Roppant volt 
a zsákmány aranyban és ezüstben és egyéb drágaságok
ban ; rendkívüli, keresett női szépségekben és rabszol
gákban. Nissa még inkább megerősittetvén, jelentékeny 
helyőrséggel láttatott el.



Alig értesült Lázár fejedelem Nissa bukásáról, mi
dőn Muradot megengesztelendő, követséget küldött hozzá 
ellátva gazdag ajándékokkal, — és békét kért a rette
gett ellenségtől. Murad, fensőségi jogának elismerése, 
továbbá ezer font ezüst évi adót fizetése és egy ezer
főnyi lovashad állítása mellett megadta a kért békét -— 
s ezzel véget ért az ozmánok első hadjárata Szerbiában.

Murádnak ezen hadjáratát hosszabb béke követte, 
melyet a hadsereg és a jobbágyi viszony rendezése körül 
tett intézkedései vettek igénybe. A hadsereg alatta számra 
nézve ép úgy növekedett, mint rend és fegyelem tekin
tetében nevezetes előlialadást tőn. Ettől fogva a hadse
regben. a legyőzött és adófizető népek segélyhadai is 
nevezetes szerepet kezdenek játszani.

Mig Murad a békét igy birodalmának megerősítésére 
használta tel, addig a byzanczi császár Paleologos János 
magát egy nevezetes körútra határozta, az európai udva
rokhoz, oly czélból, hogy azokat birodalmának megmen
tése érdekében az ozmánok ellen háborúra bírja. Velencze, 
hol a császár nagy pompával fogadtatott, nem érezte 
magát indíttatva, a gyenge byzanczi trón érdekében az 
ozmánokkal háborúba keveredni, kik szárazföldi hódítá
saik által a köztársaság érdekét úgysem érintették eddig 
közvetlenül. Minthogy azonban a császárnak már Velen- 
czében kifogyott a pénze, uzsorások drága kamatok mel
lett ellátták a szükséges összegekkel, melyek segélyével 
azután útját folytatta Francziaország felé. Azonban itt 
sem volt szerencsésebb s Y. Károly király, ki háborúi 
következtében az angolokkal maga is felette zilált pénz
ügyi viszonyok között tengett, nem volt képes jó kíván
ságoknál egyebet útra adni, — a szegény fejedelemnek.

Miután János még több kisebb udvarokat látogatott 
meg hasonló csekély eredménynyel, végre Rómába indult, 
hol ekkor Y. Orbán ült szent Péter székében.

A pápa nagy kitüntetéssel fogadta a keleti keresz
ténység fejét, s miután János nyilvánosan és nagy ünne
pélyességgel lemondott őseinek vallásáról és a nyugati 
egyház ölébe tért át, a pápa 15 hajót, továbbá 1000 
Íjászt és 500 lovast ígért neki segélyképpen az ozmánok 
ellen. De ez is csak puszta Ígéret maradt; s miután 
végre János meggyőződött, hogy e részről sem számit-
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liat segélyre, reményeiben csalódva üres erszénynyel má
sodszor is Velencéébe indult, hogy onnan hazájába visz- 
szatérjen. De itt most hitelezői állották árját, kik őt elébb 
szabadon bocsátani vonakodtak, mig kötelezettségének 
irányukban eleget nem teend. A szegény fejedelem most 
egy gyors kiildóncz által kérte fel távolléte alatt a kor
mány vezetésével megbízott fiát és örökösét — Andro- 
nikust, — hogy küldené meg számára, bárhonnan veendi 
is, a hitelezői által követelt összeget. De Andronikus 
megtagadta apja kívánságát; valószínűleg azon remény
ben, hogy igy tartósabban birtokában fog maradni a 
hatalomnak. Azonban, midőn Manuel, a császár második 
fia és The3salonika helytartója apja helyzetéről értesült, 
azonnal maga indult útnak, természetesen a szükséges 
pénzösszegekkel, hogy apját a velenczei kalmárok körmei 
közül kiszabadítsa. János hazaérkezvén, Andronikust 
száműzte, örökösének pedig Manuelt nevezte ki.

Ezen utóbbi esemény szomorú következményekkel 
volt úgy a byzanczi császárra, mint magára Murádra, 
miként azonnal látni fogjuk.

Murád ifjabb fia Szaucsi apja távollétében az euró
pai tartományok kormányzásával bízatott meg s Driná- 
polyban székelt. A ifjú S raucsi, valószínűleg a byzanczi 
iierczegek példáját követve, függetlenné kívánta magát 
tenni apjától s ily czélból összeesküvést hozott létre, 
melyhez hasonló indokból a száműzött Andronikus is 
csatlakozott. A dolog annál veszélyesebb vala, mert a 
két herczeg pénz és ígéretek által máris jelentékeny 
haderővel birt, melyet különösen az elégületlen nemzeti
ségek soraiból vettek. — Azonban Murad erélye és 
tekintélye végre győzedelmesen elnyomta a lázadást, s 
az ifjak az egyenlő érdekből szövetkezett apák fogsá
gába estek. Szaucsi apja parancsára megvákittatván, le
fejeztetett. Andronikus hasonlólag szeme világától fosz
tatván meg, — egy toronyba záratott, honnan két év 
múlva megszökvén, számos viszontagságok után Murad 
közbenjárása folytán végre megnyerte apja bocsánatát.

így végződött az első családi egyenetlenség Ozmán 
házában, mely később alapúi szolgált azon épp oly gyalá
zatos mint kegyetlen intézménynek, mely az uralkodót 
feljogosító, fiait és rokonait bárodkor kivégeztetni. Józan
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törvények és egy méltányos örökösödési rend helyett az 
ozmán fejedelmek czélszeriibbnek tartották a kegyetlen
séget szentesíteni, hogy magukat belháborúk és trónvi
szályok ellen biztosítsák.

Az összeesküvés elnyomatása után, mely a császárt 
épp úgy, mint a szultánt veszélybe hozta, a két uralkodó 
között még szorosabbá látszottak fűződni a szomszédság 
és barátság kötelékei; habár ezen viszony őszinteségében 
mindkét részről alapos okunk lehet a kétkedésre. Mind
azonáltal tény, hogy a császár elhagyatva az európai 
udvaroktól, egyedül a szultán barátságára és jóindulatára 
volt utalva, ki ennek folytán lassankint védúri befolyást 
kezde gyakorolni Byzanczban, mit a császár nemcsak 
tűrni, de utóbb elismerni is kénytelen volt; s mi által 
tekintélyének még azon kis része is elveszett, melyet 
még talán bírt vala.

Hogy Murad magát ilyen körülmények között köny- 
nyü szerével urává tehette volna Konstantinápolynak, az 
kétséget alig szenved. De az ozmánok hódításaiknál 
sajátszerü, sok tekintetben bámulandó mérséklet által 
vezérelteiének, melynek talán első sorban rendkívüli dia
dalaikat köszönhetik. Kis Ázsia rendszeres elfoglalása s 
az európai birodalom megalapítása első kezdettől fogva 
ezen bölcs mérsékletről tanúskodnak. Még nem látszott 
elérkezettnek az idő, mely ezen nagy jelentőségű és 
világra szóló eseményt megérlelhette volna, s Murad azt 
siettetni nem tartá szükségesnek.

Időközben Kis-Ázsiábán is meggyűlt a baja Murád
nak; hol veje Ali bég, egyike leghatalmasabb vasalljai- 
nak, Kiutahia és Ivonia vidékét függeleniteni akarta a 
szultántól. Azonban a Konia melletti véres ütközet, mely
ben többek között 2000 főnyi szerb segélyhad is Murad 
mellett harczolt, a szultán teljes győzedelmével végződött.

így Murad hatalmának delében a Halys-tól egész 
az Al-Dunáig magáénak nevezhette mindazon országokat, 
melyek természeti gazdagság tekintetében valamennyi 
európai állammal versenyezhetének, véderő tekintetében 
pedig mindnyáját felülmúlják.

Említettük, hogy Lázár szerb fejedelem Nissa meg
vétele után adófizetőjévé, a bolgár fejedelem pedig, mi
után leányát Maradnak nőül adta, a szultán hűbéres
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szövetségesévé lőnek. Ezen viszony a keresztény fejedel
mek és Murad között azonban nem volt őszinte; kiváltkép
pen nem a két első részéről, kik minden alkalmat kilestek, 
hogy az ozmánoknak ártsanak s kik türelmetlenül várták 
a pillanatot, melyben magukról fensőbbségüket lerázzák. 
Murad előtt ez aligha titok maradhatott, mindazonáltal 
semmit sem tett, mi az események fejlődését ezen oldal
ról gyorsította volna.

A két keresztény fejedelem közül mindenesetre Lázár 
az, ki bátor, férfias elhatározása által inkább megérdemli 
tiszteletünket, mig Sismán a gyengék határozatlansá
gával sem a szerencsében, sem pedig a balsorsban nem 
képes rokonszenvünket megnyerni.

A szerbek különösen szigora miatt g) ülölték Mura- 
dot, mit Ázsiában volt alkalmuk tapasztalni, hol a szi
gorú fegyelmet tartó szultán többeket közülök felkötte
tett, kik tilalma daczára Konia vidékén raboltak.

Lázár fejedelem mindenekelőtt a szomszéd keresztény 
nemzeteket igyekezett megnye ni, kik közül a magyarok, 
továbbá a bosnyákok, oláhok és moldvaiak elsők valának, 
kik többé kevésbé számos harczosckat Ígértek a háború 
esetére. Lázárnak terve volt az ozmánokat, ha egyelőre 
nem is Európából kiűzni, de mindenesetre a Balkán déli 
lejtőire szorítani.

Lázár már 1387-ben mintegy 30,000 főnyi sereg 
felett rendelkezett, melylyel a szomszéd ozmán telepit- 
vényeket és kisebb erősségeket feldúlta és kifosztogatta. 
Murad ennek hírére sietett európai helyőrségeiből egy 
20,000 emberből álló sereget összevonni, mely Bosniába, 
mint a mozgalom tulajdonképpeni központjába tört s 
mindenütt, a hová jutott, rémületet és ijedtséget terjesz
tett embertelen kegyetlenségei által. Lázár most főhadát 
több kisebb csapatokra osztotta fel s azokkal a portyázó 
ozmánokat számtalan apróbb csatározásokban teljesen 
tönkre tette, úgy, hogy hiteles adatok szerint alig sike
rült nehány ezernek a Balkánon kérésziül menekülni.

Murád Ázsiában volt elfoglalva, midőn e váratlan 
vereségnek hírét vette. Az első alkalom volt ez, melyben 
az ozmánok első betörésük óta — a rövidebbet húzták; 
s a szultán attól tartván, hogy ezen kudarcz az ozmán 
fegyverek nymbusának felette nagy ártalmára lehetne,
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azonnal a legvéresebb boszú-hadjáratra határozta magát. 
Ázsia és Európa, ozmán és hadköteles keresztény feje
delmek, s ezek között Sismán is szigorú utasítást kap
tak, hogy a legrövidebb idő alatt gyülekezzenek fegy
vereseikkel a szultán sátora élé. A gyülekező hely 
Jenishehr volt Kis Ázsiában.

Sismán, ki az erélytelenek géldájára sokáig habo
zott a nyílt vallomással, szorittatva Lázár által, végre 
kénytelen volt Murádnak kijelenteni: hogy a vele kö
tött szerződést semmisnek tekinti s csatlakozik azon 
mozgalomhoz, mely czélúl tűzte ki az ozmánok igáját 
lerázni. Ezen izenet, habár nem lephette meg, mégis nagy 
haragra lobbantá Muradot.

Míg a hadsereg egybegyiilt s a hadjárathoz szük
séges előkészületek megtétettek, addig Murad egy kettős 
családi ünnep megtartására is bírt még elég idővel. Két 
fia, Bajezid és Jakub menyegzője volt ez 1388 ban két 
byzanczi herczegnővel. Jellemző, hogy a byzanczi írók 
ezen kettős menyegzőről mitsem említenek, mi azonban 
az esemény hitelességét nem képes csökkenteni.

Végre a hadsereg teljes volt s a nagyvezir Ali pasa 
parancsot kapott előhadával Drinápolyon keresztül egye
nesen Bolgárországba nyomódni. Ali pasa, a főhadat be
várandó, Jaksi pasát küldötte mintegy 5000 tőből álló 
csapatával a Nadir szoroson át Bolgárországba, ki min
den komolyabb ellentállás nélkül elfoglalta Tirnowát, 
Shumnát és más erősségeket, s bárhol jelent is meg, a 
lakosság majd mindenütt hódolattal vagy kegyelemért 
könyörögve nyújtotta át a város kulcsait az ozmán 
hadvezérnek. Ezen váratlan eredmény ép oly megdöb
bentő, mint lesújtó volt Sismánra, ki az ozmánok köze
ledésekor magát a Duna melletti erősségbe Nikápolyba 
húzta vissza, mint örvendetes Murádra, ki ezen körül
ményben kedvező előjelét vélte látni a hadjárat további 
sikerének. Majd maga is főhadával bevonúlván Bolgár
országba, Nikápolyt roham által akarta kezébe keríteni. 
Midőn ennek Sismán hírét vette, bátorságát vesztve 
Ali pasa közbenjárása által kegyelemért esedezett Mu
rádnál, ki azon feltétel mellett bocsátott meg hűtlen 
apósának, hogy az Murad fensőbbségének elismeréséül 
és hűségének zálogául a dunai erősséget Silistriát adja
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az ozmánok kezébe. Sismán látszólag örömmel fogadta 
a feltételt, melynek teljesítését erős fogadalmakkal Ígérte. 
De alig hogy a veszély közvetlen szomszédságából eltűnt, 
Silistria átadását napról napra kétes ürügyek mellett 
elhalasztó, miközben titokban folytonosan fegyverkezett; 
s midőn elég erősnek hitte magát az ellentállásra, a 
kérdéses vár kiadatását egyenesen megtagadta.

Sismán hűtlensége és szószegése Maradót most még 
nagyobb haragra gyújtotta s Ali nagyvezirt egész sere
gével ellene küldötte. A hadjárat ezúttal is rövid, de 
következményeiben kivált Bolgárországra annál fontosabb 
volt. Ali pasa csakhamar birtokába ejtett«3 a legfontosabb 
helveket és dunai várakat s Sismánt, ki ismét Niká- 
polyba menekült vert hadával, ostrom alá vette. Sikeres 
ellentállásról most sem lehetett szó s a hűtlen fejedelem 
szószegését még gyávasággal tetézendő: nejével és fiával 
Ali pasa lábai elé borult, s kegyelemért könyörgött. 
Murad a szerencsétlen fejedelmet tausli-i táborában fo
gadta s életével és szabadságával ajándékozta meg oly 
feltétellel, hogy Bolgárország ezentúl ozmán tartomány- 
nyá leend. így lettek a bolgárok török alattvalók 
1388-ban.

A bolgár fejedelem szerencsétlensége azonban még 
inkább fokozta Lázár és a szerbek harczvágyát, kik 
példás rendben és nagy számmal gyülekeztek már 1389 
tavaszán a fejedelem zászlója alá. Bosznia, Oláhország, 
Moldva, Albánia, sőt Magyarország is számos harczossal 
járúltak a nehéz és fontos vállalathoz, mely, miként Lá
zár szövetségeseinek mondá: szabadságot és békét fog 
hozni a népeknek.

A szövetséges had 1389. nyarán mintegy 200 ezer 
harczosból állott; oly számból, melylyel szemben az 
ozmánok kétségkívül nagy kisebbségben voltak, habár 
a későbbi szerb források ellenkezőt állítanak, s azt 
mondják: hogy az ozmánok számra nézve háromszor 
fölülmúlták a keresztényeket! Bármint legyen, annyi bi
zonyos, hogy a harcz kimenetelétől függött nemcsak a 
keresztények sorsa keleten, hanem az ozmánok további 
fennmaradása Európában. Mindkét fél érezte a pillanat 
fontosságát s oly bámulatos vitézséget fejtett ki, mely 
az antik kor létlaarczaira emlékezteti a történetírót.
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A elöntő harez színhelyét a Kossowo polje, azaz a 
Rigómező hosszas, mérsékelt magaslatoktól környezett 
síksága képezte, melynek legnagyobb hossza állítólag 
20,000, szélessége pedig 5000 lépést tesz; s melynek kö
zepén a Sitnicza pataka folyik, a síkságot két egyenlő 
részre osztván. A patak jobb partján, háttal éjszaknak 
a szerbek és szövetségeseik, velők átellenben a túlsó 
parton az ozmánok foglaltak állást. A keresztényhad 
központját Lázár fejedelem, a jobb szárnyat unokaöcscse 
Brankovics Farkas, a balszárnyat pedig a bosnya király 
vezérelte. A magyarok, bolgárok s más segélycsapatok 
az utóhadat képezték. — Murad janicsárjaival és 2000 
válogatott Íjásszal a középhadat vezényelte; a jobbszár
nyat az ázsiai harczosokkal idősb fia Bajezid, a balszár
nyat pedig az ifjabb Jakub. Segélyükre voltak rendelve 
a harczbaij kipróbált Ewrenos, Bálán és Ajni bégek, 
továbbá Ali nagyvezér és Timurtas beglerbég. Murad 
ezúttal meghagyta hadvezéreinek, hogy a harezban sze
mélyesen és tettleg is részt vegyenek, ezáltal a netán 
végzetes kimenetelt megakadályozandók.

Az ütközetet a könnyű ozmán íjászok nyitották meg; 
de mozdulatlanul állott, mint egy vasból készült fal, mi
ként egy ozmán krónista mondja, a szerbek harezsora. 
A liarcz már sokáig eredmény nélkül dúlt, midőn a nehéz 
vértezetü szerb sorok rohammal törték át az ozmánok 
phalanxját s a balszárnyat megsemmisüléssel fenyegették. 
Ekkor a döntő pillanatban előront villámgyorsasággal 
Bajezid, a szultán fia és örököse, s kezében hatalmas 
vasbuzogányt forgatva óriási erő és csodás vitézség ki
fejtése mellett a vértezetükben nehézkes szerbekre tör s 
azok soraiban rettenetes pusztítást visz véghez. Példája 
feltüzelte a már-már csüggedező ozmánokat, kik most 
egymással versenyeztek erőben és vitézségben. De a 
szerbek is érezték a pillanat nagyságát s óriási erőmeg- 
feszitéssel küzdöttek az ingadozó siker dicsőségéért. A 
harezmező egész kiterjedésében halottakkal és sebesül
tekkel volt elborítva, s vérpatakok árasztották meg a kis 
Sitniczát, melynek ágya most közös sírgödrét képezte 
úgy szerbeknek, mint ozmánoknak. De a liarcz kimene
tele végzetes vala a keresztényekre nézve. A szövetsé
gesek nagyobb része elvérzett a hareztéren, a többiek
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bilincsekbe verve a thrákiai rabszolgavásárokra hurczol- 
tattak. Az elesettek között volt maga Lázár fejedelem 
is, vitézeinek és országának virágával.

De a pyrrhusi diadal még egy más áldozatot is kö
vetelt, s ez a győzedelmes Murad volt. A szultán, ki a 
harcz előtti éjszakát imával és könyörgésekkel töltötte s 
magát miként mondá, a martyriumra előkészité, mély 
aggodalomban volt a harcz kimenetele iránt. De midőn 
fegyvereinek győzelmét látta, háláját a csaták intézőjé
nek már a harcztéren kívánta nyilvánítani. Az elesettek 
és sebesültek magasan felhalmozott sorain végig halad
ván, egy ifjú szerb harczos emelkedik ki a halottak tö
megéből s a szultán közelébe csúszván, boszuló tőrét 
annak szivébe mártotta. A szerbek megboszulója Kobi- 
lovics Milos volt, ki tettének végrehajtása után a dühöngő 
ozmánoktól felapróztatott.

A rigómezei ütközetnek több tekintetben nagy és 
fontos következményei voltak. Kimenetele szünteté meg 
a szerbek önállóságát a történelemben s adta kezébe az 
ozmánoknak azon termékeny és nagy kiterjedésű tarto
mányokat, melyek az Adriai és a Fekete tenger közt, 
éjszakra pedig egész a Dunáig terjednek; mert miként 
látni fogjuk, ezen tartományok ettől fogva rövid meg
szakítással egészen napjainkig vagy hűbéri vagy teljesen 
alávetett viszonyban állottak az ozmán birodalomhoz. 
Egy másik, nem kevésbé fontos eredménye ezen véres 
ütközetnek abban állott, hogy a könnyű lovasság fölényét 
a nehéz vértezetü harczosokkal szemben kétségtelenül 
bebizonyította. Tagadhatatlan, hogy az ozmánok ezen 
körülménynek nem egy győzedelmiiket köszönhetik. Jel
lemző, hogy a hadviselésben ezen nyomős körülmény a 
nyugat előtt még sokáig nem részesült azon figyelemben, 
melyet bizonyára megérdemelt.

I. Murad uralkodása, miként láttuk, egy hosszú 
lánczsorát képezi a szerencsés háborúknak, melyek befo
lyása alatt az ozmánok nem gyanított hatalomra emel
kedtek. De nemcsak háborúiban, Murad a béke rnívele- 
teiben is épp oly kitűnő mint szerencsés uralkodónak 
mondható. A katonai és polgári igazságszolgáltatást, mely 
apja alatt még a kezdeményezés nehézségeivel küzdött, 
nemcsak kibővité, de egyszersmind tökélyesité is. Alatta
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jött létre többek között a főhadbirói intézmény, mely 
nem sokára egyike lön a legbefolyásosabb méltóságoknak 
az államban. Keresztény alattvalóiból egy saját csapatot 
alkotott, az u. n. wojnákokat, kik háború esetében a 
szekerekre, élelmezésre és a podgyászra felügyeltek, kü
lönben a harczban részt nem vettek. — Az úrbéri viszo
nyok szabályozása alkalmával kiszolgált, bénult vagy 
elaggott liarczosai számára külön hűbéreket alapított. 
Ezen intézkedés azonban a későbbi időkben sok bajnak 
lett kútforrása. Szabályozta továbbá a kincstári javadal
makat és kimondá, hogy a rabszolgák 125 asperben 
megállapított értékének egy ötödé adó fejében az állam 
pénztárába fizetendő be. Kiválóan magasztalják az ozmán 
történetírók Murad jótékonyságát s azon körülményt, 
hogy alalta gazdagodott a birodalom legpompásabb nyil
vános épületekkel.

Habár mindezekből kitűnik, hogy Murad nem ide
genkedett a magasabb műveltségtől és képzettségtől, ő 
maga mindazonáltal míveltséggel még sem birt, sőt még 
nevét sem tudta írni. Bizonyítja ezt a raguzai köztársa
sággal kötött egy szerződése, ·— mely felett pecsét és 
aláírás helyett — a szultánnak tintába mártott és lenyo
mott öt ujja szemlélhető. Timur khán is igy szokta 
szerződéseit aláírni, csakhogy ilyenkor nem tintába hanem 
egy, ezen czélra legyilkolt rabszolgának még párolgó 
vérébe mártotta kezét, A symbolikát kiválóan kedvelő 
keletiek ezen barbár szokásban nem csak meg nem bot- 
ránkoztak, hanem ellenkezőleg a kéz ilyetén lenyomá
sában számos titkos jeleket láttak, melyekből a szultánok 
„mindig győzedelmes“ jeligéjét vélték kiolvashatni.
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I. Bajezid (1389 —1402) átveszi az uralkodást a csatatéren. — 
Bajezid pusztító hadjáratai. — By z an ez i állapotok. — Hadjárat 
Oláhországba. — Az ozmánok viszonya Magyarországhoz. — 
Zsigmond király intézkedései. — Hangulat nyugaton. — Új 
keresztes háború. — Zsigmond követsége Francziaországban, — 
A franczia segélyhad. — Megindulás keletre. — Rósz jel. — Ni- 
kápoly alatt. — Bajezid megérkezése. — A csatarend. — Táma
dás. — Az ütközet. — A nikápolyi veszedelem okai és kö

vetkezményei.

I. Bajezid (1389—1402), kit gyorsasága miatt kivált 
a csatatéren Jilderim, azaz villám melléknévvel tisztelt 
meg az ozmán történetírás, ugyancsak a csatatéren lé
pett trónra. Még dúlt a rigómezei ütközet, midőn a ha
lálosan megsebzett Murád maga köré gyüjté legtekin
télyesebb hadvezéreit, s ünnepélyesen első szülött fiát 
Bajezidot nevezé ki utódjának. A jelenlevő nagyok azon
nal hűséget esküdtek az új fejedelemnek s hódolatuk 
jeléül a szokásos lábcsókolást is végrehajtották.

Bajezid legelső tette mint uralkodó: a testvérgyil
kosság volt. Az ellenség üldözéséből visszatérő s mitsem 
sejtő öcscsét Jakubot, alig hogy az apja haláláról érte
sült volna, — rögtön a harezmezőn megfojtatta; — 
később azután apjával együtt nagy pompával a brussai 
sírboltba temetteté. — Ezen kegyetlenség okát az ozmán 
irók s ezek között különösen Seadeddin, különféleképpen 
magyarázzák. Némelyek a két testvér között már ré
gebben fennállott gyülölségnek, mások féltékenységnek 
tulajdonítják; valószínűbb azonban, hogy Bajezid a még 
mindenkinek eleven emlékezetében lévő Szaucsi-féle 
összeesküvés ismétlésétől félt. Bármint legyen is, az új 
szultán ezen első tette, rósz előjelnek tekinteték úgy 
barát mint ellenség által.



Bajezid Szerbiából, melyet most minden irányban 
feldúltak és kifosztogattak az ozmánok s honnan több 
ezer nőt és gyermeket hurczoltak fogságba, — főváro
sába Drinápolyba ment, hol a telet hadi tervek és elő- 
készülődések között töltötte, mert el volt határozva, a 
következő évben mindazokat megfenyíteni, kik a szerbeket 
segítették.

Az 1390. év tavaszán három nagy hadsereg állott 
Drinápoly körű', melyeket a szultán Szerbia, Bosznia, 
Oláhország és a szomszéd tartományok pusztítására ren
delt. Ezen évben törtek az ozmánok legelőször magyar 
területre is; s nagy volt az ijedség, melyet a rémhír az 
egész országban keltett.

Lázár szerb fejedelem fia és utódja, István, látva 
országának és családjának veszedelmét, s miután sehon
nan sem ígérkezett segély, végre elhatározta magát a 
szultánnak meghódolni; mi által legalább egy kis töre
dékét régi függetlenségének sikerült megmentenie. A 
feltételek, melyeket Bajezid Istvánnak szabott: annak 
hűbéres hadkötelezettségében, továbbá adófizetésben és 
az ezüstbányák jövedelmének egy részében állottak. 
Végre István tartozott a békeszerződés biztosítására 
nővérét, a szépségéről hires Milenát Bijezidnak nőül 
adni.

Még keményebb sors érte Bosniát, mely, habár 
tartósan még nem csatoltatott ekkor a birodalomhoz, de 
megfosztva népességének nagy részétől, valódi siva
taggá tétetett, melyet utóbb Ázsiából beköltözött ozmá
nok kezdének megszállani családjaikkal, mi által a sze
rencsétlen ország majdnem egészen elvesztette régi 
nemzetiségi jellegét. Makedoniát és Albániát egészen a 
tengerekig hasonló sors érte; s ha volt valami, mi a 
megtizedelt népességet még reményétől is egy jobb 
jövőre megfosztotta, úgy ez az ozmánok újabb és töme
ges megtelepedése vala, kik magukat a szerencsétlen 
országok urainak tekintették, melyekben a benszülött 
népesség csak amazok kegyelméből tengethette nyomo- 
rúlt életét. Ezen alkalommal hagyták el tömegesen kü
lönösen az albániaiak fenyegetett hazájukat s túl az 
Adrián Dél-Olaszországban és Szicziliában telepedének 
meg, hol mai napig úgy nyelvüket, mint szokásaikat



tisztán megőrizték; a nélkül azonban, hogy maguknak 
sajátszerű nemzetiségi jogokat tulajdonítottak volna új 
hazájukban. A hasonló indokból Magyarországba mene
kült szerbek, kik egy Brankovics és az ipeki patriárcha 
Czern ója vies alatt itt nyertek vendégszeretőleg men- 
helyet, — kevésbé tapintatosan és liálaadatosan viselték 
magukat.

Bajezid viszonya a byzanczi udvarhoz ezen időben 
sajátságos fordulatot vön; mit azért sem hagyhatunk 
említés nélkül, mert legjobb bizonyítékát adja úgy a 
császárok tehetetlenségének, mint az ozmánok mindig 
növekedő befolyásának a főváros falain belül is. Az 
árnyéktrónon még mindig Paleolog János és fia Manuel 
ült; mig az idősebb, a világtalan Andronikus, kiről 
Szaucsi lázadása alkalmával már szólottunk, János fiá
val együtt a börtönben síulett, melyet egy ízben már 
elhagyott ugyan, de a hova ármánykodásai miatt újból 
visszakerült.

Andronikus, értesülvén Murad haláláról és Bajezid 
trónraléptéről, ezen változásra fektette új tervét, mely
nek kiviteléhez gyorsan hozzáfogott. Őreit megveszte
getvén, fiával együtt Kis-Ázsiába szökött, hol Bajezid 
lábaihoz borúit s tőle segítséget kért a byzanczi trón 
visszaszerzésére, mely jogosan őt mint elsőszülöttet, és 
nem öcscsét Manuslt illeti. Bajezid, kinek politikájával: 
az ingadozó császári trónt legvégső tekintélyétől is 
megfosztani, — Andronikus kívánsága megegyezett, 
pártfogásába fogadta a világtalan trónkeresőt s neki 
oly feltétel mellett: hogy a fővárosban már számosán 
lakozó ozmánok számára teljesen szabad vallásgyakorlás 
és egy kadi vagy bíró alkalmazása által külön bírás
kodás biztosittassék, továbbá: hogy a szultánnak évi 
adó fejében 30 ezer aranyat fizetend s őt háborúiban 
seregével követni tartozik, — tiz ezer fegyverest adott 
rendelkezésére.

Paleologos János és fia Manuel ezen támadásra 
elkészülve nem lévén, megfutottak s védelem nélkül 
átengedék a trónt nyugtalan rokonuknak; de nemsokára 
elfogatván, ugyanazon börtönbe zárattak, melyet Andro
nikus az imént elhagyott.

Azonban Andronikus diadala sem eredményezett
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tartós gyümölcsöket; s miután a szultán irányában el
vállalt kötelezettségeinek csak kis részben tudott eleget 
tenni, s minthogy apjának meggyilkoltatásába, mit tőle 
Bajezid kívánt, beleegyezni vonakodott, végre elvesztette 
pártfogójának támaszát s vele együtt ingadozó trónját, 
melyet ·— és ezt különösen ki kell emelnünk, — nem 
szennyezett be rokonainak vérével.

Az öreg János és Manuel, kiszabadulván a börtön
ből, hasonló utón keresték sérelmük orvoslását, — s 
Bajezidlioz menekültek; kit nagyobb számú segélyhad 
és egyéb Ígéretek által csakugyan rábírtak: hogy letiltá 
Andronikust a trónról, s abba újbői Jánost és Manuelt 
helyezte vissza.

így a byzanczi trón alig volt más, ozmán hübórnél, 
melyet az nyert el, kit a szultán vele megajándékozni 
jónak látott.

A legnagyobb megaláztatások azonban az öreg Paleo- 
logos Jánost életének végső napjaiban érték: midőn az 
utolsó görög város Philadelphia (Alasher) ellen Kis- 
Azsiában, melynek parancsnoka a császár nevében vé
delmezte a kereszténységnek ezen végső bástyáját, -—- 
kellett a szultán parancsából tulajdon seregét vezetni; 
s midőn a főváros egy védfalát, melyet egyéb anyag 
hiányában három széthordott templom köveiből építte
tett, ugyancsak Bajezid rendeletére le kelle rombolnia. 
Nemsokára ezen események után János bevégezte viszon
tagságokban gazdag életét.

Bajezid szenvedélyes és vad természete nem vala 
képes a békével hosszabb ideig megférni: s ha nem ta
lált, tehát keresett okot, mely őt újból meg újból a har- 
czok izgalmas körébe liivta, mely tulajdonképpeni elemét 
képezte ezen zsarnoknak. Említettük, hogy a rigómezei 
ütközet után három részre osztotta hadát; egyikét ezek
nek Oláhország ellen küldötte. Azonban Mircse vajda 
rendkívüli vitézséggel védelmezte országát, s végre csak 
a túlnyomd erőnek és az ozmánok által kifejtett ember
telen gyilkolást és mészárlást rendszernek volt kénytelen 
tágítani, a midőn elismerte a szultán fensőségét Oláhor
szágra nézve s évi adó fizetésére kötelezte magát. Az 
ozmánok ettől fogva, vagyis 1391. óta sorolják Oláhor
szágot rendes adófizető tartományaik közé.



Ugyancsak az 1391. és kővetkező években az oz
mánok betörései Magyarországba mindig gyakoriabbak 
lőnek, úgy, hogy Zsigmond király követek által kért 
felvilágosítást Bajezidtól, minthogy a magyarok eddigelé 
ellene támadást még nem intéztek. Bajezid szokott gőggel 
fogadta a magyar király követeit, s már az első talál
kozáskor szenvedélyes haragot árúit el úgy a magyarok, 
mint kivált Zsigmond király iránt, kinek végre azon 
izenetet küldte: hogy nemsokára meg fogja őt látogatni 
országában, és pedig harczosainak kíséretében; onnan 
azután egyenesen Rómába fog menni s Szent Péter ol
tárán megabrakoltatni harczi paripáját.

A féktelen dölyf és elbizakodottság mélyen sértették 
a keresztény fejedelmet. Éhez járult, hogy Manuel csá
szár, ki fővárosába szorulva fogolyként őrizteték Baje- 
zidnak Konstantinápoly kapui előtt tanyázó katonáitól, 
mindig sűrűbben fordult levélben és személyes megbí
zottak által Zsigmondhoz, kit trónjának védelmére kért 
fel, mely, miként mondá, egyszersmind a kereszténység
nek utolsó támasza keleten.

Zsigmond, ki a nyugati udvarokkal és kivált YI. 
Károly franczia királylyal barátságos viszonyban állott, 
s kinek mint legközelebbről érdekeltnek égető feladata 
volt országát a legközelebbi jövő eshetőségei ellen még 
idejében biztosítani, nyílt levélben kérte fel a keresztény 
udvarokat segélyre. — Ezen felhívás tulajdonképpeni 
czélja volt, az ozmánok ellen egy keresztes hadjáratot 
létesíteni, melynek feladatai közé tartozott volna tágasabb 
értelemben a Szentföld felszabadítása is.

Habár az idők a keresztes háborúk óta nagyon 
megváltoztak, a tudomány és művészet, a kereskedelem 
és közlekedés azóta jelentékeny előhaladást tőnek, s az 
emberi társaság lassankint inkább gyakorlati eszmékért 
kezde hevülni, annyi mégis bizonyos, hogy a nemesség, 
és pedig első sorban a franczia lovagok bizonyára nem 
csekélyebb hévvel ragadták meg a felvetett eszmét, mint 
őseik egykoron a clermonti zsinat felszólítását. -— "De 
nem csupán Francziaország, hanem a Németbirodalom 
és Olaszország is, kiváltképpen a pápa felszólítására nagy 
érdekkel karolták fel az ügyet.

Zsigmond király, ki már elébb, 1392-ben vezetett
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egy hadat Bolgárországba s nem egy, habár kisebb üt
közetben győzedelmeskedett az ozmánok felett, jól is
merte az ellenség harczi szokásait és bámulatos kitartá
sát kivált a liarcz végzetes pillanatában; s ez okbői a 
megindult érdekeltséget az új keresztes had mellett mi
nél inkább fokozni igyekezett. Tapasztalatai szerint a 
hadjárat nem volt oly könnyű, s azért kivált a franczia 
közvélemény vérmes, sőt könnyelmű várakozásait és en
nek következtében lábra kapott elbizakodottságát min
denképpen ellensúlyozni iparkodott. A következmények 
megmutatták, mennyiben volt igazolva Zsigmond ez ér
dembeli igyekezete.

Zsigmond az 1396. tavaszán két egyházi és egy vi
lági fŐurból álló követséget küldött Párisba VI. Károly
hoz egy sajátkezű levelével. Ebben ékes és egyszersmind 
szívhez szóló szavakban volt a keleti országok sanyarú- 
sága, a szerencsétlen lakosok üldözése és legyilkolása, s 
a városok és falvak kifosztogatása leírva. Megemlékezett 
a levél a fenyegetett byzanczi császárságról is, és külö
nösen azon veszedelmes terjeszkedéséről az ozmánoknak, 
kik immár Európa szivét, a kereszténység központját 
fenyegeték. Végül a legkeresztényebb fejedelemhez és 
népéhez fordúl: segélyt kérvén a fenyegető veszély ellen. 
A levél tartalma, melyet a király parancsolatából az 
egész országban kihirdettek, roppant hatást gyakorolt a 
francziákra s nehány hét alatt Dijon táján oly nagy 
számú önkénytesek gyülekeztek össze, hogy azok nagyobb 
részét vissza kelle utasítani s csak mintegy 8000 válo
gatott harczos szemelteték ki köztilök.

Az igy alakult franczia segélyhad élén a burgundi 
herczeg és legidősb fia Nevers gróf állott, kik a királyi 
házzal közeli rokonságban voltak. Ezek körül csoporto
sultak a legelső főnemesi családok díszei, mint: Gruy és 
la Tremouille, továbbá Eu gróf és Boucicault tábornagy; 
nemkülönben a Bare, de la Marche és Artois grófok, 
hasonlóiag királyi vérből; valamint Francziaország hős 
tengernagyja de Vienne és még számtalan mások, kiket 
a történelem mind feljegyzett mint vitéz harczosokat, 
kik azonban oroszlánbátorságuk és magas származásuk 
daczára sem voltak mentek azon kor erkölcsi és társa
dalmi hibáitól, melyek részben szerencsétlenségüket elő·

4X iázdr; A török birodalom történőt©.
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idézték. A lelkesedés tisztán eszményi iránya nem sokáig 
tartott, s helyét a nemes de tudatlan vitézség váltotta fel.

Ezen válogatott sereg, mely útközben még a német
birodalmi segélyhaddal egyesült, melyet a pfalczi választó- 
fejedelem vezényelt, ápril havában levonult Budára, hol 
Zsigmond által nagy kitüntetésekkel fogadtatott. A bajor 
vitézek között volc az ismeretes Schiitberger is, ki a ni- 
kápolyi szerencsétlenség alkalmával az ozmánok fogságába 
került s 30 évet töltött rabszolgaságban. Utóbb megsza
badulván, haza jött és megírta sok tekintetben érdekes 
éleményeit, melyek „Reise im Orient“ czim alatt több 
kiadásban jelentek meg Németországban.

Az egész had, mely ápril havának utolsó napjaiban 
Budán egyesülve volt, megközelité a 100 ezeret. Zsig
mond, kinek Bajezid már elébb megizente, hogy május 
havában a Dunán keresztül fog egész hadával Magyar- 
országba jönni, a kiindulást sietteté, úgy, hogy az összes 
hadsereg május derekán már Orsovánál állott. Hiányos 
előkészületek folytán azonban a sereg átszállítása a Du
nán további nyolcz napot vett igénybe.

Még mielőtt a hadsereg Budáról megindult volna, 
máris oly jelek kezdének mutatkozni, melyek minden ko
molyabban gondolkozót aggodalomba ejthettek. Az ak
kori idők mindennapi jelenségei közé tartozott ugyanis, 
hogy a seregeket minden lépten-nyomon, egy másik sereg 
követte, mely feslett erkölcsű, pénz és kéj után sóvárgó 
nőszemélyekből állott, mely azon idők erkölcsi állapotát 
felette szomorú szinben tünteti elénk. Ezen mételyei az 
emberiségnek itt sem hiányoztak s könnyen elgondolható, 
hogy kivált a könnyű vérű franczia harczosokra mily 
rósz hatással voltak. Ezen szomorú körülménynek tulaj
donítható, hogy a keresztény sereg már kezdetben nem 
volt oly fegyelmezett és szigorú rendhez szoktatható, 
miként az kívánatos lett volna, kivált egy oly ellenséggel 
szemben, mely ezen kellékekkel bőven el vala látva. 
Hiába tiltakoztak a hadseregben lévő papok ezen kiséret 
ellen, hiába voltak magának Zsigmond királynak minden 
ide irányzott fáradozásai, ezen eleven dögvész mindenütt 
követte a tábort s megkötötte a harczosok rígy lelki 
mint testi működését.

így érkezett a sereg az Al-Dunára; így vonult be
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az ellenség földére. Az előhadat a magyar, német és oláh 
csapatok képezték, ezt követték a francziák, mig Zsig- 
mond király a burgundi herczeggel az utóhadat vezette, 
melyben a magyar nemesség, köztük: Laczkovics, Perényi, 
Gara stb. nagy számmal volt képviselve. Orsovától Wid- 
dinig, mely egy görög parancsnok alatt, úgy látszik, 
vegyes ozmán helyőrséggel volt ellátva s csakhamar 
megadta magát, győzedelmesen vonultak keresztül a ke
resztények, s több, habár jelentéktelen csatározások ered
ménye, kivált a francziák elbizakodottságát egész a 
könnyelműségig fokozta. A keresztény lakosságot min
denütt a francziák vették védelmük alá; azonban az itt- 
ott talált mohamedánok irgalom nélkül felkonczoltattak. 
Szeptember derekán végre az egész hadsereg az erős 
Nikápoly alá érkezett, melyet nem nagy őrséggel Toghán 
bég védelmezett.

A város, kivált a nagyszámú vidéki lakosságot te
kintve, nem volt eléggé élelemmel ellátva, úgy, hogy 
midőn azt a keresztények minden oldalról körültáboroz
ták, csakhamar a legkomolyabb jelei kezdének mutatkozni 
a szükségnek és élelemhiánynak; mely körülmény Toghán 
béget arra bírta, hogy kiküldött hírvivők által értesítse 
Bajezidot a fenyegető veszélyről.

Bajezid, ki ekkor éppen komolyabb ostrom terveivel 
Konstantinápoly falai alatt táborozott, alig vévé a hírt, 
hogy Nikápoly veszélyben forog, midőn azon izenetet 
küldé Toghán bégnek, hogy nyomon követi a hírvivőt.

E közben a Nikápoly alatt táborozó keresztény ha
dak, de kiváltképpen a francziák féktelen tivornyák és 
mulatságok között tölték a napokat és éjeket, s mindenre 
gondoltak inkább, mint az ozmánok közeledésére. Elbi
zakodottságuk annyira ment, hogy még azokat is, kik 
időről időre az ellenség közeledését jelentették, árulóknak 
s az ozmánok titkos szövetségeseinek nyilvánították; sőt 
ezen vélt merényletükért nem ritkán tettlegességekkel bán- 
talmaztattak is. — A tábori sátrak puhitő kényelemmel 
és fényűzéssel voltak felszerelve, melyekben a megszokott 
vitézség mellett a kéj és élvezet hajhászat pusztító szen
vedélyei ütötték fel tanyájukat.

Ez alatt Bajezid gyorsan közeledett a harcz színhe
lyéhez, mig a keresztények nagyobb része még mindig

4*



Szokott könnyelműséggel élvezte a tétlenség és képzelt 
biztonság veszedelmes gyümölcseit. Déltájban volt, midőn 
Bajezid könnyű lovasai már a keresztény tábor körül 
száguldának. Nagy volt most egyszerre a rémület, még 
nagyobb a zavar mint annak kísérője. Csak a francziák 
nem akarták még most sem hinni a valót, de midőn az 
ostromlott vár őrségének örömrivalgása a bástyákról 
lehatott a keresztény táborba, a könnyüvérü népség egy
szerre tudatára ébredett a veszedelemnek.

Zsigmond király első volt, ki a helyzet komolyságát 
átlátta s egyedül neki köszönhető, hogy a harczosok még 
idejében csatarendbe sorakoztak. Példája és nyugalma 
rendkívüli hatással volt az egész táborra, mely rövid idő 
alatt készen várta az ellenséget. De Bajezidnak nem volt 
szándéka a támadást megkezdeni; ismervén a kereszté
nyek heves harczmodorát, a támadást ezektől várta.

A csatarend felállítása alkalmával mutatkozott szük- 
keblüségnek és hiúságnak, ·—- mely vád különösen a 
franczia lovagokat terheli, — mint a következmények 
megmutatták, a legkárosabb következményei voltak. A 
franczia hadnak Zsigmond terve szerint csak a második 
sorban kellett volna az ellenséget megtámadni. A király 
a könnyű török előhad ellen első sorban az egyesült 
magyar-német hadat rendelte támadásra; de ezen intéz
kedése által mélyen sértve érezték magukat a franczia 
nemesek, s szemben az ellenséggel oly visszautasithatlan 
szenvedélylyel követelték Zsigmondiéi az elsőséget, hogy 
ez képtelen vala zajos kívánságukat megtagadni. így a 
francziáknak jutott az első támadás dicsősége, de egy
szersmind őket terheli a nehéz vád is, hogy ez által az 
ütközet sorsát eldöntötték.

A francziák ellenállhatatlan vitézséggel rontottak az 
ozmán sorokra s mindent eltiportak, mi útjokat állotta: 
s mig Francziaországban az udvar egyházi körmeneteket 
és nyilvános imákat tartott a harcz szerencsés kimene
telére, addig vidáman lobogott a szűz Mária képével 
díszített franczia zászló, melyet az ősz, de rendithetlen 
Vienne admirál tartott kezében. Mindig hátrább szoritta- 
tának az ozmánok, kiknek felhalmozott holttérnél máris 
akadályozni kezdék az előnyomulást.

Zsigmond, ki az egész hadjárat alatt épp oly nagy
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gondosságot, mint gyakran gyengeségre mutató elnézést 
tanúsított, most, a döntő pillanatban valódi hadvezéri 
tehetséget árult el; s ha az alatta harczoló vitézek pa
rancsait mindenben szigorúan követik, majdnem bizonyos, 
hogy a végzetes harcz kimenetele szerencsés lett volna.

Alig ezer lépéssel a francziák mögött a főhad állott 
Zsigmonddal, a következő rendben: a jobbszárny Laczko- 
vics István vezérlete alatt a magyarokkal; a balszárny 
az oláhokkal Mircse vajda alatt; a központban végre a 
bajor és styriai segélyhadak Zsigmonddal; közelében vol
tak: Grara nádor, a pfalczi választó fejedelem, czilli-i 
Herrmann gróf és mások. Az egész sereg háttal éjszak
nak a Dunára támaszkodott s egy tágas magaslatot 
foglalt el.

Bajezid, kinek összes hadereje legfeljebb 120 ezerre 
tehető, három hadrendre osztá fel seregét. Az elsőben 24 
ezer nagyobb részben janicsár fogadta a támadókat; a 
középhad 30 ezer kitűnő lovasból állott; mig az utóhad
ban mintegy 50 ezer nagyobbrészt válogatott lovassal 
rendelkezett Bajezid. Ide számíthatók még a szerb, bolgár 
és albániai keresztény segélyhadak is. Az utóhad, mint 
a sereg zöme délnek egy erdős magaslatra támaszkodott.

A francziák első támadása a janicsárok ellen volt 
intézve, kiknek sorai roppant mészárlás után, mely tíz
ezer ozmán harczosnak került életébe, végre sikerült 
keresztül törniök. Az ozmánok által akadályképpen a 
földbe vert hegyes vasczölöpök nem voltak képesek a 
franczia hősöket feltartóztatni, kik csodálandó vitézséggel 
támadták meg most a még számosabb s eddig a harcz- 
ban részt nem vett középhadat. A győzelem itt még 
nehezebb volt; de rendithetlen bátorságuk itt is minden 
akadályt leküzdött s miután a hadrend védelmére felállí
tott ozmán lovasságot megsemmisítették, ezt magát át
törték, mire az ozmánok rémülettel kezdének megfuta
modni azon magaslat irányában, melyen Bajezid maga,
■— ki a veszedelem láttára már parancsot adott a vissza
vonulásra, — mintegy 50 ezer pihent harczossal állott. 
— A francziák, elragadtatva a győzelem lángoló tüze 
által, nem vették figyelembe, hogy a szakadatlan harcz- 
ban erejök immár fogyatkozni kezd, s hogy harczi pari
páik sem bírják már sokáig a minden mértéket meg-
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haladó erőmegfeszitést___ De újból meg újból eleire
törtek s miután a magaslatot elérték, már· már az utó
haddal állottak szemben. . . . Most azonban, a döntő pil
lanatban, melytől minden függött, mintha egyszerre ébred
tek volna tudatára az ö'riási merényletnek, ezen még az 
imént rendithetlen hősök miként egy adott jelre, vad 
futásnak eredtek. . .. Hiába volt az ősz Vienne dörgő 
szózata, ki balkezében a szűz Mária lobogóval, jobbjában 
pedig halált osztogató kardjával újból meg újból a leg
sűrűbb soraiba rontott az ellenségnek; s kinek kezéből 
hatszor ragadtaték ki a szent lobogó s ki ugyanannyi
szor szerezte azt vissza; mígnem számtalan sebekből 
vérezve lehulló;t lováról s kilehelé hős lelkét.

Bajezid alig vévé észre a harcz ezen nem várt for
dulatát, midőn sietett azt felhasználni. Pihent seregével 
miként a völgybe aláomló görgeteg rontott a menekülő 
franeziák után, kiket fáradt és kimerült lovaikon még 
elébb utóiért, mint azok a magyar fóliádhoz értek volna, 
mely eddig a harezban még semmi részt nem vett. A 
franeziák nagyobb része levágatott s csak 24 lovag jutott 
utóbb még az ozmánok fogságába. Ezek között találjuk : 
Nevers, Eu, Bar és Tremouille grófokat, továbbá Bou- 
cicault marsallt sfb., kik nehéz bilincsekre verve, a ha
ragtól dühöngő Bajezid elé vezettetének.

Most egyszerre megváltozott az ütközet képe. Az 
ozmánok minden oldalról rettentő kiáltással támadták 
meg a főhadat, melynek két szárnya be sem várva a 
gyors rohammal közeledő ellenséget, vad futásnak ere- 
dett; mi annál végzetesebb lön, mert a menekülők mind
nyájan a Duna felé tartottak, melynek meredek partjai
ról ezerek zuhantak alá a folyam hullámaiba s lelték 
sírjukat, mig mások a túlterhelt hajók elsülyedése alkal
mával vesztették el életüket, s csak csekély volt azon 
szerencsések száma, kik ezer viszontagságok után hazá
jukba visszakerültek.

Egyedül Zsigmond király állott ellent egy ideig 
mintegy 12 ezernyi központi hadával, mígnem a túl
nyomó erő s a beállott éj rémes sötétségének befolyása 
alatt, mely még jobban növelé a vad rendetlenséget, 
seregével együtt, futásban keresett menekülést. A nürn
bergi várgróf Hohenzollern Frigyes, az esztergomi érsek.
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czilli-i Hermann és a János-lovagrend nagymesterének 
kíséretében sikerült Zsigmondnak egy dunai hajóra szert 
tenni s azzal a folyam torkolatáig eljutni, hol a mene
külőket a rhodosi lovagok hajói fogadták be s Konstanti- 
nápolyon keresztül Dalmácziába szálliták.

Az egész tábor, a királyi kincsek és drágaságok, 
roppant mennyiségű élelem és hadikészletek stb. mind a 
győzedelmes ozmánok kezébe kerültek. Nagy volt a hadi 
foglyok, még nagyobb az elesettek száma. Az ozmánok 
részéről nem kevesebb mint 60 ezer halott boritá a 
csatatért, a keresztény elesettek száma nem lehete kisebb. 
S igy, habár óriási áldozatokkal vásárolva meg, a győ
zelem teljes volt, s Bajezid nem tarthatott többé Nyugat- 
Eurőpától, mely ezúttal legelőször érezte közvetlenül az 
ozmánoknak még kevéssel előbb kicsinylett, de immár 
rettegett hatalmát.

A nikápolyi ütközet nem annyira politikai követ
kezményeiben, melyek, miként látni fogjuk, egy másik 
esemény által részben megakasztattak, hanem inkább 
folyamában egyikét képezi azon jelenségeknek a törté
nelemben, melyek fölött a vélemények nagyon szét
ágaznak.

A keresztény világ részéről rendkívüli előkészületek 
tétettek ezen hadjáratra, de sem a kereszténység lelke
sülése és áldozatkészsége, sem pedig a nyugat rokon- 
szenve, sőt tettleges segélye nem vala képes azon csa
pást feltartóztatni, melylyel a keleti barbárok a nyugatot 
s vele a mívelődést sújtották. Mert ezen időtől fogva 
rövid megszakítással feltartózhatlanúl nyugat felé tartott 
a barbár áramlat, mely elnyelte Budát, fenyegette Bécset 
s ha itt végre meg nem töretik, valószínű, hogy a nyu
gati kereszténység legalább részben az izlam fenhatósága 
alá kerül, miként Oroszország politikai megaláztatásával 
együtt a keleti egyház századokig a mohamedhitű tatá
rok kegyelméből tengett. így tekintve a nikápolyi vesze
delem nem csupán nemzeti, hanem egyszersmind álta
lános mívelődési veszedelemnek is nevezhető.

Az erők, melyek egymással szemben állottak, meg
közelítőleg egyenlők valának. A keresztények már régeb
ben Nikápoly alatt táborozván, nemcsak megerősitheték, 
hanem egyszersmind ott választhatták állásukat, hol az
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legczélszerűbbnek mutatkozott. A keresztény bolgár né
pesség, melynek földjén táboroztak, nem viseltetett irá
nyukban ellenséges indulattal, legalább nem találjuk 
ennek sehol sem nyomait; ellenkezőleg már a hadjárat 
természeténél fogva inkább feltehető, hogy a lakosság a 
keresztény haddal rokonszenvezett. Végre — talán csak 
a szükséges ostromszereket leszámítva, minthogy Niká- 
poly megvétele elején rohammal terveztetett, — a had
sereg mindennel el volt látva, mi az akkori idők had
viseléséhez szükséges volt. Sőt ha nem csalódunk, Engel- 
nél azon állítással is találkozunk, hogy Zsigmond tábo
rában már ágyúk is voltak találhatók, melyek az európai 
hadviselésben állítólag itt jöttek volna először haszná
latba. ............De hiányzott egy fontos tényező, mely
nélkül a harczban győzelem nem is gondolható, s ez a 
fegyelem és engedelmesség volt, melyek hiányában a 
legszámosabb had is csak bénúlt test, melynek míveleteit 
nem a tervszerű akarás, hanem a véletlen vezérli.

S vájjon ki állítaná, hogy a keresztény had, mely 
Nikápolynál a nyugati nnvelődésért állott tűzben, ezen 
felette fontos kellékekkel bírt? . . . Igaz, hogy a fegye
lem fcntartása már azáltal is nagyon meg volt nehezítve, 
hogy a hadsereg különféle nemzetiségekből állott. Azon
ban van egy közös tulajdonsága a vitézségnek, mely egy 
közös czélért való küzdelemben minden más érdek fölé 
emeli a harczost: s ez az egyenlő bátorság. De fájdalom, 
ezen tulajdonsággal nem birt általánosan a keresztény 
had. Mert mig a francziák aránylag kis csapatukkal az 
ellenség elő- és középhadát egymaguk megsemmisítették, 
mig óriási erő ellen órákon keresztül egyedül harczoltak, 
addig a közép- és utóhad magyar, német és oláh har- 
czosaival mozdulatlanúl, miként lebűvölve, szemlélte az 
egyenlőtlen harczot, a nélkül, hogy a kellő pillanatban 
való belépése által a harczba a vitéz francziákat támo
gatta s igy a győzelmet, melyet amazok már-már ki
vívtak, teljessé tette volna. S .végre, midőn a francziák 
a túlfeszített erő ellenhatása alatt hátrálni kezdének, mi
dőn a lét vagy nem lét kérdése a főhad elő állott, ez, 
a nélkül, hogy az ellenséget bevárta volna, vad és ren
detlen megfutamodása által nemcsak végveszedelmet, 
hanem szégyent is hozott azokra, kik az utókornak mu-
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Osztásaikért számolni tartoznak. Gibbon, ki á nikápolyi 
ütközetet bővebben írja le, azt mondja: ,,ha a francziák 
a magyarok higgadtságával, a magyarok ellenben a francziák 
vitézségével bírnak, az ütközet kimenetele más le tt volna."

Semmi sem bizonyítja az ozmánok hadviselését, de 
különösen Bajezid kegyetlenségét jobban, mint azon 
undorító, czél és szükség nélküli vérengzés, mely a harcz 
utáni reggelt követte. Itt Bajezidot az emberiség ördö
geként látjuk működni, a boszú és gyűlölet legrútabb 
köntösében. Az embertelen zsarnok fényes sátra elé haj
tatja a szíjak és kötelek által egymással tömegesen ösz- 
szebilincselt keresztény foglyokat, s egy adott jelre meg- 
indúl a mészárlás. A védtelen szerencsétlenek ezerével 
gyilkoltatnak igy le ; a jajkiáltások, imák, átkok, melye
ket a haldoklók az ég felé szórnak, a megmagyarázhat- 
lan öröm egy nemével tölti el a roppant gyilkolás intézőjét, 
ki még mindig sátra előtt élvezettel szemléli az undo
rító látványé. Végre délután négy őrá körül — mintegy 
utálatig élvezve a szörnyű jelenetet — megszünteti az 
öldöklést. . . . Több mint 5000, mások szerint 10,000 
fogoly esett egyedül itt áldozatúl a barbár vérengzőnek; 
ide nem számiévá azon ezereket, kik az elmúlt napon 
harczban vagy ‘ futás közben vesztették el életöket. A 
többiek, és pedig csak az ifjúság nyervén részben kegyel
met, rabszolgaságba hurczoltattak, hol legnagyobb részük 
nyomorúltan elveszett.



A nikápolyi ütközet következményei. — Bajezid visszavonulásának 
okairól. —- Byzancz helyzete — Segély nyugatról. — Manuel 
utazása Nyugat-Európába. — Görögország. — Az ozmánok Görög
országban. — Hadjárat Peloponnesosban. — Manuel a nyugati 
udvaroknál. — Hír Konstantinápolyból. — Hazaérkezés. — 
Belső állapotok. — Timur és az ozmánok. — Követségek. — 
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fogságban. — Bajezid halála. — A mongolok kitakarodása.

Bajezid nem sokáig időzött a dunai tartományok
ban, s feltűnő, hogy a nagy győzelmet nem használta 
fel úgy, miként azt tehette volna. Ha meggondoljuk, 
hogy most a nyugat, de kivált Magyarország védtelenül 
ki volt téve az ozmánok támadásainak, s ha tekintetbe 
vesszük azon roppant zavart és rendetlenséget, mely a 
szerencsétlenség hírére az egész országban lábra kapott, 
s melyeket még növelt azon körülmény, hogy Zsigmond- 
ról elején senki sem tudott biztos hirt mondani, s mig 
némelyek az ozmánok fogságában, mások a harez- 
téren elesni látták, ismét mások Konstantinápolyba hagy
ták menekülni; s ha végre Laczkovits honárulő tervét, 
Zsigmond távollétében az ozmánok segítségével nápolyi 
Lászlót a trónba helyezni, — emlékezetünkbe visszaidéz
zük, könnyen megérthetjük azon általános rémületet, 
mely a kedélyeket megragadta s már-már az önfeladás
sal látszék alkudozásba hozni a nemzetet.

Azonban a rémület még ezúttal nem volt indokolt; 
igaz, hogy Bajezid portyázo csapatai Thuróczy tanúsága 
szerint kiváltképpen a Szerénységben és Boszniában, — 
mely utolsó királyának Dabisjának halálával szerződés
szerűen Zsigmondira szállott, s hol később a lázadó Her- 
voja oly sok zavart csinált, — nagy pusztításokat vittek
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véghez, de voltaképpen a Drina melletti Zwornik kivé
telével eddigelé tartósan még sehol sem állapodának 
meg; s azért megjelenésük inkább egy elemi csapáshoz 
hasonlított, melynek következményei ugyan sokáig lát
hatók, de a mely a nemzet belső életére egyelőre még 
nagyobb befolyást nem gyakorolt.

Bajezid visszavonulása a nikápolyi győzelem után 
a történelemben sokféle magyarázatra adott alkalmat. 
Némelyek az időközben Ázsiában kiütött zavargásoknak, 
vagy a szultánnak az ingadozó byzanczi trón ellen inté
zendő terveivel hozzák összeköttelésbe, melyek Bajezid 
személyes megjelenését szorgosan kivénták; mások Baje- 
zidnak egy fájdalmas testi nyavalyája által kívánják indo
kolni, mely egy görög írd szerint nemi kicsapongásainak 
volt következménye s melynek befolyása alatt gyakran 
napokat töltött beszámithatlan állapotban, elzárkózva palo
tájába vagy tábori sátrába. Azonban egy harmadik magya
rázatát is adhatnák ezen sokszor megbeszélt eseménynek; 
s ez, Bajezidnak teljes tájékozatlansága a nyugat segély- 
forrásai, népessége és harczias szelleme felől. Az általános 
ismeretek akkoron még felette gyarlók valának, a tudat
lanság pedig, mely amazokat helyettesité, talán csak kevés 
kivétellel annyira ment: hogy legtöbbször a szomszéd 
országok maguk teljesen ismeretlenek voltak egymásnak 
úgy belső, mint népességi és nemzetiségi viszonyaival. így, 
mint láttuk, Zsigmond és hadserege mély tudatlanságot 
árult el az ozmánok és véderejöknek megítélésében. Más 
oldalról az ozmánok sem tudtak többet ellenségeikről; 
ellenben azon körülmény, miszerint a francziák hallatlan 
vitézsége majdnem kétessé tette győzedelmét, Bajezidot 
méltán gondolkozásba ejthette. Végre az ozmán politika 
terjeszkedés tekintetében mindig oly gondos mérsékletet 
árult el, hogy Bajezidról sem tehető fel: miszerint kalan
dos és merész vállalatok által idegen országokban és 
nemzetiségek ellen, még mielőtt azok viszonyaival köze
lebbről megismerkedne, az eddigi sikert koczkára tette 
volna. Tudjuk, mily sokféle érintkezés, támadás stb. előzte 
meg az ozmánok végleges megtelepedését Európában; 
mily gondosan és fokozatosan haladának terjeszkedéseik
ben Szerbiát és Bolgárországot illetőleg. Tudjuk, hogy 
mielőtt egy nemzettel teljesen készen nem valának, azaz
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mielőtt azt teljesen védtelenné nem tették, addig csak 
rablóhadjáratokat intéztek a többiek ellen; mely alka
lommal azután nemcsak gyengíteni és kifosztogatni, hanem 
kémkedés és az elhurczolt lakosság vallomásai alapján 
oda igyekeztek, hogy azon országok különféle viszonyaival 
megismerkedjenek, mit később komolyabb megszállás 
alkalmával gazdagon kizsákmányoltak. Ez a barbár hódí
tók józan ösztönének teljesen megfelel.

Sehol sem volt a rémület az ozmánok győzelmének 
hírére nagyobb, mint Konstantinápolyban, mely minden 
reményét ezen hadjárat sikeréhez kötötte s melynek feje
delme a nyugati udvarokkal való' érintkezése által lényege
sen hozzájárult annak létrejö vételéhez s ki most egyedül 
és védtelenül állott a boszávágyó barbár haragja előtt. 
Es valóban Bajezid a .Dunától egyenesen a Bosporus 
felé tartott s Manuelt a főváros átadására szólitá fel. De 
a császárban a szégyen érzete felkölté most a szunyadó 
bátorságot és önbizalmat, ·— s a szultán követeit felelet 
nélkül elutasitá. -— Bajezid ellenben a kudarcz daczára 
még most sem mert nyílt támadást intézni Konstantinápoly 
ellen; hanem a táborában tartózkodó János herczeget, a 
világtalan Andronikus fiát, ki apai örökségéből és Bajezid 
kegyelméből még csak Selymbriát bírta, Ígéretek és fenye
getések által rávette, hogy unokatestvére Manuel ellen 
mint trónkövetelő lépjen fel. A szultánnak ezen épp oly 
gyáva, mint hasztalan kísérleteit meghiúsította maga János 
az által, hogy a fenyegetett császárt a dologról titkon 
értesité, s egyúttal biztositá, hogy semmiféle szándékai a 
byzanczi trónra nincsenek.

Minthogy Bajezid ezen oldalról terveit megvalósítani 
sehogy sem birta, s hogy mégis új hadjáratok által nevét 
és seregét továbbra is rettegés tárgyává tegye, s mert 
végre ezen úton a roskadozó byzanczi trón alól ismét egy 
támaszt eltávolithata, — hadjáratra készült Görögország 
és a Peloponnesos ellen.

Részint az önfentartás ösztöne, részint az ozmánok 
ismert kegyetlensége és hűtlensége arra bírták a nyugati 
udvarokat, hogy ezentúl több figyelemmel kisérték a 
keleti eseményeket s ezen megváltozott irány befolyása 
alatt inkább mutattak hajlandóságot a fenyegetett byzanczi 
trón támogatására. Boucicault tábornagynak, egyike azon



keveseknek, kik a nikápolyi veszedelmet túlélték, — 
sikerült 1399-ben VI. Károly franczia király és Manuel 
császár között oly közeledést hozni létre, mely nem cse
kély befolyással volt a keleti események fejlődésére. A 
franczia udvar becsületbeli kötelességének tekintette a 
Níkápolynál elesett franczia lovagok halálát megboszulni; 
s miután a még életben maradott nemesek s ezek közt 
Boucicault is, kétévi rabság és gazdag váltságdíj lefizetése 
után hazájukba visszatértek, csak alkalom kellett, hogy 
ezen hajlama határozott alakban nyilvánuljon. Az említett 
tábornagynak tehát, ki a keleti viszonyokat jól ismerte, 
nem nagy fáradságába került rövid idő alatt egy, 1200 
főből álló merész csapatot gyűjteni, mely azon czím alatt, 
mintha a byzanczi császár zsoldjába fogadta volna, csak
hamar tengeren útnak indult Konstantinápolyba.

A francziák jelenléte és vitézsége, de kivált azon 
igéretök, hogy nemsokára számosabban fogják őket kö
vetni, új reményt öntött a sokat megpróbált csüggedező 
lakosság keblébe. S valóban, egyedül a francziáknak 
köszönhető, hogy a politikai dolgokban eddig közönyös 
vagy éppen ellenséges indulatu genuaiak és velenczeiek 
lassankint a császári trón támaszai lettek; minek jóté- 
konv hatását csakhamar alkalma volt Manuelnek is 
érezni.

János herczeg, ki titkon elhagyta Bajezid udvarát 
és Selymbriába vomilt vissza, nem csekély aggodalomban 
volt, mióta tudta, hogy a szultánnak értésére esett a csá
szárrali egyetértése, s szüntelen eszközökről gondolkozott, 
melyek kényes helyzetén segíteni képesek lennének. Bou
cicault tábornagy, ki Manuel császár személyes megjele
nésétől az európai udvaroknál, de kivált Francziaország- 
ban a kereszténység ügyének keleten sokat Ígért, minden
képpen igyekezett a császárt ezen útra, -— melyet apja 
annak idején oly kétes körülmények között tőn, — rá
venni. Manuel végre a franczia tábornok sürgetésének 
engedvén, elhatározta a keresztény fejedelmek segélyét 
személyesen szorgalmazni; távolléte alatt azonban nemes 
indulatu unokaöcscsét Jánost ideiglenesen a kormányzással 
megbízni.

János, alig értesült császári nagybátyjának ezen reá 
nézve oly kedvező elhatározásáról, midőn a szultán által
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mellé rendelt kémek ébersége daczára sikerült Selymbriát 
elhagynia és Konstantinápolyba sietni, hol a császár által 
szívélyes kitüntetéssel fogadtatott. — Röviddel ezután 
Manuel családjával együtt, melyet útközben Metlionében 
helyezett biztonságba, elhagyá fővárosát s Boucicault 
kíséretében Francziaországba hajózott.

Bajezid, midőn ezekről értesült, boszuságának a 
byzanczi események fölött egyelőre más irányt adott. 
Görögország, mely az utóbbi századokban, de kivált a 
frank feudum behozatala óta fokonkint sülyedett anyagi 
jólétében, politikai jelentőséggel is csak annyiban birt, 
a mennyiben Byzanczhoz tartozandóságában még némi 
kis fontosság rejlett, az ozmánok terjeszkedésének hosszú 
korszakában véres harczok színhelye volt. Ha politikailag 
nem, de szerencsés fekvése és kedvező éghajlata által a 
kereskedelemre nézve annál nagyobb fontossággal birt. S 
habár a szultánok a kis - ázsiai ipart még nem szándé
koztak új tartományaikban meghonosítani, minthogy ezen 
veszélyes versengés ellen az ázsiai ozmánok ellenszegü
lésétől tartottak, arra mégis ügyeiének, hogy kereske
delmük minél nagyobb kiterjedést nyerjen. Itt fognak 
utóbb, mint látni fogjuk, az ozmánok és velenczeiek érde
kei egymással összeütközésbe jönni.

De volt még egy más ok is, mely Bajezid előtt 
Görögországot kívánatos birtoknak tüntette fel. A byzanczi 
császárság lassankint elvesztette minden tartományait, 
melyek a Fekete és az Adriai tenger, továbbá a Dana 
és a Rhodopé bérczei között feküvének. Görögország 
mindazonáltal, habár csak névleg, függő viszonyban volt 
még mindig Byzancztól, ámbár a körülmények és a távol
ság az utóbbi időkben sokat lazítottak azon viszony szo
rosságán.

Görögország sokáig a byzanczi császárok secun- 
dogeniturája vo lt; csakhogy a fejedelem, vagy despota, 
miként nevezteték, kivált az erélyesebb császárok alatt 
sohasem birt nagyobb politikai önállósággal s inkább a 
császár helytartójának tekinteték. Megjegyezzük, hogy a 
despota szó, mely egy hűbéres fejedelem czíme volt az 
európai keleten, épp oly kevéssé bir annak mainap 
szokásos értelmével, mint a classical korszakból a 
tyrann szó.



Mióta Byzancz hatalma és tekintélye naprél-napra 
alább szállott, Görögország is mindig jobban kibonta
kozott régi kötelékeiből, s számtalan apró tartományokra 
oszlott, melyek fejei magukat despotáknak nevezték. Az 
ekként szétdarabolt s belső viszályok által még inkább 
gyengített ország meghódítása nem látszott felette nehéz 
feladatnak. Ha tehát Görögország és a Peloponnesos, 
mely utóbbi mindig ide értendő, az ozmánok kezébe 
kerül, ez által a konstantinápolyi árnycsászárság leg
utolsó erkölcsi támaszától is megfosztatnék, mely lét- 
jogosultsága mellett talán még szólani tudna, s Görög
ország meghódítása Byzancz végleges bukását fogná 
jelenteni.

Az 1396. év tavaszán látta először a classical hellén 
föld az újabb idők barbárjait. A Tliermopylek szorosán 
nem állottak most azon rendithetlenek, kiket az utókor 
kegyelete még mindig eleven emlékezetben őriz; elha
gyatva állott Hellas eme természetes kapuja s a tudatlan 
barbárok aligha sejtették, mily nagyszerű emlékek szín
helyére tették otromba lábaikat. Egykor a xerxesi had 
milliói nem valának képesek Hellást meggyőzni; a per
zsák nyilainak árnyékában harczolt egy maroknyi nép 
— egy fegyverzett tenger ellen, s halála által nagyobb 
és maradandóbb diadalt szerzett magának, miként a világ 
legnagyobb hódítója.

De az idők megváltoztak. A régi Hellas népe már 
kipusztult. A mívelt Róma, a barbár gótli, vandál, hún, 
avar, szláv, stb. népek mindnyájan átkeltek sírján, mind
nyájan hátrahagyták nyomaikat a feldúlt, kifosztogatott 
országban. S az ozmán hadak csak törpe embereket és 
romokat találtak; amazokat szolgáikká tették, emezeket 
nem bántották.

A nyugati kereszténység készülődései 1396. elején, 
egy kis időre még elhárították a veszélyt Görögországról. 
De mindjárt a nikápolyi ütközet után újból jelentkezett.

Ewrenos bég, a tapasztalt vén harczos, kit mélyen 
sértett, hogy a nikápolyi ütközet után Oláhország ellen 
intézett hadjárata oly szerencsétlenül ütött ki; s ki Mircse 
vajda győzedelmei következtében majdnem egész sere
gétől megfosztva, hagyta el kudarczainak színhelyét, — 
most égett a vágytól, a kellemetlen csorbát mihamarébb
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kiköszörülni. Működéseit ezúttal jobb siker követte, mert 
a védelem a görögök részéröl épp oly eredménytelen mint 
elégtelen volt s egyik város a másik után sietett meg
hódolni. A Thermopyléktól egész a korinthusi fóldszorosig 
majdnem minden akadály nélkül eljutott az ozmán had- 
Delphi herczegnője, kit az egykorú írók kicsapongásai 
miatt valódi Phrynének rajzolnak, viruló leányával együtt
— ki egy szomszéd fejedelemnek már el vala jegyezve,
— Bajezid elé sietett s a szultánnak lábaihoz borulván, 
becstelen életéért könyörgött. Bajezid, miután Delphit 
ozmán területnek nyilvánitá, a herczegnönek megkegyel
mezett, leányával pedig háremjét gazdagitá. A Peloponne- 
sosban két részre oszlott a hadsereg. Az egyik Ewrenos 
béggel délnyugati irányban dúlta fel a félszigetet egész 
Módónig és a régi Spartáig, hol a mistrai fellegvárban 
rettegve nézett közeledésük elé az erélytelen despota 
Theodoros. A másik Jakub pasával éjszaki irányban 
pusztított és a jól védett Argost fenyegette. De tartósabb 
ostromot ez sem volt képes kiállani s csakhamar az 
ozmánok kezébe került, kik teljesen lerombolták, lakosait 
pedig, kik a környéken összeszedett szerencsétlenekkel 
együtt 30 ezeren felül valának, a kis-ázsiai rabszolga
vásárokra hajtották.

Miután igy a Peloponnesos, vagy miként a középkor
ban nevezték Morea minden irányban feldálatott, Bajezid 
egyszerre visszarendelte onnan hadait, a nélkül, bogy 
ott az ozmánok még ezúttal tartósabb foglalásokat tettek 
volna. Korinthosból ugyan még intéztetett egy kisebb 
támadás Attikába, hol a bölcsek városa, mint a byzan- 
cziak Athént nevezték, nem kis rettegésben volt. Azon
ban az Ázsiában fejlődő események legalább még egye
lőre megmentették xígy Athént, mint a többi Görögországot 
az ozmánok uralmától.

Mielőtt az ázsiai eseményekre fordítanánk figyelmün
ket, szükséges, hogy egy kis időre Byzanczba térjünk be.

Manuel három évig tartózkodott az európai nyu
gaton. Párisban az udvar és a nép által nagy kitünteté
sekkel fogadtatott; azonban jelentékeny segélyre ezen 
oldalról, legalább egyelőre nem számíthatott; meglátogatta 
Angliát, de hol IV. Henriket nem sikerült terveinek 
megnyerni. Megfordúlt azonfelül még Németországban
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és Olaszországban, s ámbár a pápa mindenkinek, ki a 
császárt az ozmánok ellen segíteni fogja, előre kilátásba 
helyezte a nagy bünbocsánatot (grand pardon), mégis 
csak kevesen találkoztak, kik ama kalandos vállalatra 
nevezetesebb áldozatokat hoztak volna.

Már készülőben volt Manuel hazafelé, midőn János
tól felhívást kapott, hogy sietne vissza Konstantinápolyba, 
mert Timur hajlandó minden tartományait visszadni, 
melyektől az ozmánok megfosztották. És valóban, ha az 
események az angorai ütközet után Timurt nem kény- 
telenitik egész gondját Kelet-Ázsia ügyeire fordítani, va
lószínű, hogy ezen ígéretét teljesíti, minthogy ez által 
az ozmánokat legérzékenyebben sújtotta volna.

Manuel tehát 1402-ben kisérve egy 200 főnyi fran- 
czia tiszteletőrség által rendkívüli Ígéretekkel, gazdag 
ajándékokkal és 14 ezer tallér évdijjal a franczia király 
részéről elhagyta Párist. Az Ígéretek utóbb csak felette 
csekély mértékben valósultak, az ajándékokat pedig 
elnyelték a hosszú út rendkívüli költségei, mig végre az 
évdij is nemsokára megszűnt. A császár csalódásokkal 
telve tért vissza fővárosába, s ezentúl minden reményét 
az ázsiai események mikénti fejlődésébe helyezte.

Az ozmán sereg, mely tiz év óta az u. n. aranykapu 
előtt táborozott s a fővárost minden mozdulatában kém
kedő figyelemmel kisérte, elhagyta ezen helyét s a szul
tán ázsiai hadaihoz csatlakozott. Ez volt hosszú idő óta 
az első megkönnyebbülés. Hasonlóképpen csekély hely
őrség maradt vissza Drinápolyban és a többi városokban, 
úgy, hogy egy erélyes támadás most kiszámithatlan kö
vetkezményeket vont volna maga után; s ha valaha, úgy 
most lett volna a pillanat, az ozmánokat Európából ki
szorítani. A szultán fogságban, főhada tönkre téve, fiai 
menekülőben és még hozzá gyűlöletes ellenségeskedésben 
a még meg sem ürült apai örökség fölött. . . .

Sajnos, hogy Európa oly kevéssé értette meg a 
pillanat fontosságát s hogy Byzancz oly szomorú álla
potban volt, miszerint egyedül kénytelen vala a hely
zetet felhasználni. Ily alkalmak a népek életében csak 
nagyon ritkán szoktak előfordúlni . . . .  s valamint 
az egyesek, úgy közönségesen a nemzetek is csak 
ritkán tudják felhasználni, mivel a pillanat kinálko-

L á z á r :  A török birodalom története. 5
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zik, s mit a költő szerint: e g y  örökkévalóság sem hoz 
többé vissza . . .

Timur lenk, azaz béna Timur, egyike a történelem 
legrémesebb és egyszersmind legnagyobb férfiainak, ki 
rendkívüli lelki ereje és bámulatos vitézsége által magát 
Ázsia urává tette, ki fenyitő fegyvereit Moszkwáig vitte; 
győzedelmes hadait a turáni mélyföldről és a Hindu Kush 
völgyeiből Indiába, Perzsiába, Syriába, Egyptomba ve
zette ; ki Bagdadot, a mohamedanismus kegyeletes köz
pontját, Kurdistánt és Örményországot meghódította; a 
kaukázusi és nyugat ázsiai fejedelmeket megalázta; s ki 
mindenütt a hol megjelent, a bámulat és rettegés tárgyát 
képezte, 1401-ben Bajezid ellen intézte régen tervezett 
támadását.

Az ozmán hatalom, eddig két világrésznek réme, 
Ázsia régi államrendszerét és a nemzetek függetlenségét 
mindenütt veszélylyel fenyegette. Azon rendszeres, ha
gyományokra fektetett politika, mely az ozmánok terjesz
kedését eddigelé lehetségessé tette, lassankint nem csupán 
Európában, hanem Ázsiában is általános nyugtalanságot 
keltett. Nemcsak a Bosporus, hanem az Indus és Euphrát 
partjain is érezték már, habár egyelőre még nem köz
vetlen hatásaiban, a khalifák örököseinek befolyását.

Timur·lenk, az ázsiai világhódítók ezen legutolsó, 
de egyszersmind legnagyobb alakja, éppen akkor lépett 
a történelem színpadára, midőn az ozmánok hatalma I. 
Murad tevékeny és szerencsés országlása alatt a legelső 
nagyobb diadalokat ülte. A féltékenység és korlátlan 
hatalomvágy, párosúlva ritka és nagy havezéri tehetsé
gekkel, Timurt mindjárt diadalainak kezdetén ellenségévé 
tették az ozmánoknak. Mint a nagy Dzsingisz utódja, 
— habár kétes leszármazási alapokon, — Timur az 
Ázsia, sőt a világ fölötti uralomra egyedül magát és 
nemzetét tartotta hivatottnak. Természetes, hogy a kelet 
korlátlan kényuralmi rendszere ezen felfogásnak nem
csak nem mondott ellene, sőt Timurt mindjárt elején 
egyedüli örökösévé tette a mongol világbirodalmi esz
mének. . . A nemzetiségi vagy talán helyesebben faji 
eszme itt először győzedelmeskedik a vallási felett, azon 
népeknél, melyek a mohamedanismus egységét hirdető 
tanai mellett még más érdekeket is kezdének megismerni.



Bajezid, ki elfoglaltsága mellett Európában és Ázsiá
ban féltékeny gonddal kisérte Timur minden míveleteit, 
jól tudta, bogy közte és a mongol hódító között elébb 
vagy utóbb véres harczra kerül a sor; s azért, kivált 
1396. óta minden alkalmat került, mely tartományaiban 
politikai bonyodalmakra nyújthatott volna alkalmat. Ezen 
tekintetek eléggé megmagyarázzák azon látszólag cse
kély tevékenységet is, melyben Bajezid az utolsó éveket, 
kivált a nikápolyi ütközet után töltötte; s mely puszta 
fenyegetésekből állott, melyekkel a byzanczi császárt 
ostromolta, s azon pusztító de nem foglaló hadjáratból, 
melyet Görögország ellen intézett 1396 és 1397-ben.

Ha a keresztény Európa Timur politikai és világ- 
történelmi jelentőségét felfogni képes lett volna, s ha 
elfogultságát és félénkségét magasabb érdekeknek alá
rendelni tudja, majdnem bizonyos, hogy Bajezid és vele 
az ozmánok még a nikápolyi ütközet előtt kipusztultak 
volna Európából. De a keresztény világ az ázsiai hódí
tókban mindig csak vérengzőket látott, kiket szükség 
esetében megengesztelni igen, de ügyesen felhasználni 
nem tudott; s kik iránt naiv tudatlanságánál fogva nem 
érzett egyebet — undornál. Ezen politikai rövidlátás sok 
szerencsétlenséget hozott Európa népeire.

Timur az 1401—1402 iki telet Felső-Örményország
ban töltötte s a következő tavaszt jelölte ki az ozmán 
birodalom megtámadására. De mielőtt magát ezen fontos 
lépésre elhatározta, mintha lelkiismeretét kívánta volna 
megnyugtatni, elébb számos követségeket és ajándékokat 
küldött Brussába, hol a szultán ekkoron tartózkodott, — 
s barátságot és szövetséget ajánlott ellenségének, oly fel
tételek mellett mindazonáltal, hogy Bajezid nemcsak a 
követeket, de a nagykhán ajándokait is büszke megve
téssel kiildé vissza. Az ajándékok egyébiránt mind dur
ván dolgozott tatár fegyverekből állottak, többek között 
egy íjból, melynek kötelét erősen összecsavart emberi 
izmok képezték! — Timur jól ismerte ellenségét és tudta, 
hogy ez sohasem fog vele másként, mint fegyverrel ke
zében találkozni. De Timur, mintha a szultánt csak in-· 
gerelni akarná, a szövetségeket és ajánlatokat többször 
ismételteté, persze mindig egyenlő sikerrel, vagyis jobban 
sikertelenséggel; s az egész érintkezésnek nem volt más



eredménye, mint hogy a kedélyeket a közelgő harczra 
mindig jobban előkészité.

A mongolok e közben 1402. tavaszán benyomultak 
az ozmán birodalom területére s Tokát-ot és Siwas-t, 
mely utóbbit Bajezid legidősb fia és örököse Ertoghrul 
védelmezte, kemény harcz után elfoglalták. Timur a fog
ságába került Ertoghrult első felindulásában megölette, 
mi által Bajezid gyűlöletét és haragját nagy mértékben 
fokozta. A két barbár versenyzett egymással, mi módon 
fokozhatnák gyűlöletüket még jobban.

Alig vette Bajezid hírét fia meggyilkoltatásának, 
midőn véres boszut esküdött annak okozójának; s min
den rendelkezhető hadait összevonta s azokkal birodal
mának fenyegetett belsejébe indult. De mintha Bajezid 
szerencsecsillaga letünőben volna, saját harczosai, kik 
máskor bámulatos önmegtagadással siettek a halál vagy 
győzelem elé, most zúgolódni kezdének s azt vetették a 
szultán szemére, hogy csupán személyes haragjának ál
dozza fel katonáit. Éhez járult, hogy Bajezid egy idő 
óta felette fösvény lett, ajándékokat nem osztogatott s 
e miatt elkényeztetett harczosait még jobban felizgatta, 
úgy, hogy azok már azt a gúnyt költötték rá, hogy 
pénzein bizonyosan már Timur neve látható, azért rejti 
és őrzi oly gondosan. De nem csak katonái, hadvezérei 
is kedvteleniil ménének a harczba. Ennek oka némileg 
megmagyarázható az által, hogy Timur sietett a szultán 
befolyásosabb embereit titkos ajándékok és ígéretek ál
tal megvesztegetni; mi az általános romlottsággal, mely
ről később még szólani fogunk, s mely kivált Bajezid 
alatt kapott lábra, könnyen összeegyeztethető. Bajezid, 
hogy legalább jobb hangulatba hozza seregét, végre 
megnyitá ugyan kincstárát s aranynyal önté el nyug
talankodó harczosait; de ez csak keveset használt, mert 
az elégületlenség azontúl is tartott.

Az élelmesség a tudatlanságot mindig ki tudta zsák
mányolni, kiváltképpen oly időben, a melyről szólunk, 
hol a legegyszerűbb jelenségek vagy tünemények ma
gyarázata vagy csodás látnoki erőt, vagy pedig, miként 
kivált a keresztény népeknél ördögöt és babonát föltéte
lezett. Azon időben, midőn az ozmánok és mongolok 
egymással megmérkőzni készülődének, Ázsia és Európa
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rendkívüli rettegésben valának — egy nagy üstökös 
megjelenése által. Timur csillagjósai uruk számára ezen 
tüneményből nagy szerencsét következtéiének, — míg 
ellenben Bajezidnak kevésbé udvarias augurjai ebben is 
veszedelmet láttak az ozmánok részére. A könnyűhivő- 
ség ezúttal nagy győzelmet ült, — mert a két külön
böző jóslat valóban teljesülésbe ment. — Itt is, ott is 
nagy volt ennek következtében az izgalom, s mindenki 
erősen hitte, hogy ezen rendkívüli égi tünemény egyedül 
az emberek végett jelentkezett s öltötte magára ritka
szövésű köntösét. S mint a zsarnokok közönségesen, 
Bajezid is sokat adott az efféle jóslatokra, s telve vég
zetes sejtelmekkel közeledett nyár derekán Angora váro
sához, melynek éjszaki szomszédságában ment véghez 
azon ütközet, mely az ozmán uralkodónak szabadságába 
és trónjába került; nemzetének tovább fennmaradását 
pedig a szerencsés véletlenre bízta. A történelem azt bi
zonyítja, hogy a legnagyobb nemzetek nem ritkán ha
sonló nehéz megpróbáltatásokon ménének keresztül, s 
hasonló véletleneknek köszönhetik nemcsak fennmara
dásukat, hanem gyakran jövő nagyságukat is. így Róma, 
Pyrrhus és kivált Hannibal elleni háborúiban.

Bajezid hadserege a gyors előnyomúlás, valamint az 
évszak kedvezőtlen befolyása alatt sokat szenvedett, úgy, 
hogy a döntő napon alig tett 60 ezer harczost, ide szá
mítva az európai keresztény segélyhadakat is, melyekhez 
egyedül Szerbia 20 ezer vértezett harczossal járult, kiket 
maga a szerb despota és Bajezid sógora István vezényelt. 
Ezen seregben volt a szerbek sokszor megénekelt nem
zeti hőse is, Kraljevics Márko, kiről annak idején még 
fogunk szólani.

Timur, alig vévé hírét, hogy Bajezid Angora mellett 
táborozik, midőn egész hadával sietett őt felkeresni. A 
mongolok állítólag 800 ezeren valának, s ha ezen szám 
talán némileg túlozva lenne is, annyi bizonyos, hogy az 
ozmán sereggel szemben roppant többséget képezének; 
mi a harcz kimenetelét nemcsak könnyebben megmagya
rázza, hanem egyszersmind Bajezid bukását dicsőbbé 
teszi.

A döntő nap végre megviradt, mely határozandó 
volt a fölött, vájjon a két zsarnok közül melyik marad-
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jón a világ ura vagy ostora. Az ozmánok harczrende 
ezúttal is a szokott volt, három had, mely egymásután 
és részben fölé vala felállítva, s melyek közül a harmadik 
vagy utóhadban maga Bajezid volt, körülvéve legvitézebb 
harczosaitól.

A mongolok nyomasztó tömegekben, tulajdonképpeni 
csatarend nélkül, rontottak az ozmánokra, kiknek eló'hada 
sokáig megállotta a harczot, mígnem maga Bajezid azon 
megfoghatlan hibát követte el, hogy azt vissza, és pedig 
közelébb az utóhadhoz renddé. Ezen mozdulatot az el
lenség hátrálásnak magyarázta s eget-földet megrendítő 
kiáltásokkal rontott a visszavonulók után; kik csak zú
golódva engedelmeskedének a szultán parancsának, mintha 
sejtették volna, hogy ezzel a harcznak sorsa el van döntve. 
Es valóban, a zavar, mely most beállott, minden leírást 
lehetetlenné tesz; a küzdelem mindkét részről csakha
mar valódi mészárlássá fajúit. Az átalános zavart és ije
delmet az ozmán táborban még inkább növelte azon kö
rülmény, hogy többen Bajezid kis-ázsiai vazalljai közül 
most seregestül Timur pártjára állottak.

B ijezid, ki a végzetes kimenetel láttára visszanyerte 
egész lelkierejét és bátorságát, körülvéve szerb harczosai
tól. kik ezúttal legliübb és legvitézebb támaszának bizo
nyultak az ellenség tömegébe rontott, hol nyolc óág ú vas
buzogányával, miként egykor a Rigőmezőn, roppant öl
döklést vitt véghez a mongolok soraiban. De ez mitsem 
változtatott többé a harcz sorsán. Mustafa, a szultán leg
ifjabb fia, nyomtalanúl tűnt el a harczban; Szüleim,an, 
Mohamed és Iza csak a hű szerbek segítségével menekül- 
hetének a csatatérről; egyedül Muza tartotta ki mindvégig 
apja oldala mellett.

A harcz, mely kora reggel vette kezdetét, még késő 
este is dúlt, s csak ekkor vala Bajezid nemkevésbé vitéz 
környezete által rávehető, hogy a menekülésre gondoljon. 
A szultán csak kevesektől környezve, keresztül vágta 
magát az ellenség sűrű sorain s a menekülés már már 
sikerültnek látszott, midőn Bajezid paripája szomjúság 
és kimerültség következtében nehány perezre megta
gadta a szolgálatot, mi által az üldöző mongoloktól 
utóléretve, rövid végső ellentállás után, azok fogságába 
került.
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A nem dicstelenül elbukott fejedelem tiszteletet 
ébresztő méltósággal viselte szerencsétlenségét, s midőn 
Timur elé vezetteték, ki állítólag sátrában éppen egyik 
unokájával sakkozott, a győzedelmes barbár is megha
jolt magas foglya előtt, kit mindenképpen igyekezett 
kibékíteni nehéz sorsával. Különben a szultán fényes 
sátorában, körülvéve fia Muza, híve Feriz bég és mások
tól, őriztetek; — de a fogság a büszke Bajezidnak annál 
nehezebben esett, mert fénynyel volt körülvéve.

Menekült fiainak egyike, Mohamed, alig értesült 
apja fogságáról, midőn mindent elkövetett, hogy őt ki
szabadítsa. Ily czélból álöltözetben egészen a mongol 
táborba lopődzék s itt érintkezésbe tette magát a szultán 
őreivel, kik között sikerült többeket megvesztegetnie. 
Egy titkos út ásaték a föld alatt azon sátor alá, mely
ben a szerencsétlen szultán őrizteték; s a terv már-már 
sikerültnek látszott, midőn röviddel a kitűzött menekülés 
előtt felfedeztetett, minek következtében Bajezid szigo
rúbb és egyszersmind kíméletlenebb őrizet alá került, 
sőt éjjen át kezeire és lábaira bilincseket verettek.

Nem csoda, ha Bajezid ilyen körülmények között 
teljesen elvesztette lelki nyugalmát, úgy, hogy midőn 
hírül vette, hogy a mongolok Brussát is feldúlták s 
háremje is Timur kezébe került, nem tudván indulatait 
többé fékezni, hangos panaszokba tört ki, átkozván vég
zetét. A folytonos izgalom, kétségbeesés és lelki harcz 
gyorsan fölemésztették a még deli férfiú erejét, úgy, 
hogy 1403. tavaszán, nyolcz havi fogság után a halál 
véget vetett küzdelmeinek.

Azon körülmény, hogy Bajezid a mongol tábor foly
tonos helyváltoztatásai alatt egy rácsozott gyaloghintó
bán viteték, azon sokáig mint valóban szerepelt mesére 
adott alkalmat, mintha a szultán vaskeretbe záratva, 
mutogattatok volna a népnek. A történelem ezen állítást 
a mesék országába száműzte.

Timur megelégedett azzal, hogy Ázsiában az ozmá
nok uralmának legalább egy időre véget vetett; s mi
után Kis-Ázsiát és a szomszéd országokat kifosztogatta 
s számtalan előbb viruló tartományokat valódi sivata
gokká változtatott, egész hadával visszatért Ázsia ben- 
gejébe, hogy Khina megtámadásához szükséges élőké-
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szüléiéit megtegye. Azonban ezen szándokában meg
akadályozta nemsokára 1405 ben bekövetkezett halála, 
mely egyszersmind véget vetett Ázsiában a mongolok 
fensőbbségének.

A byzanczi írók feljegyzései azt bizonyítják, hogy 
Timurnak csakugyan terve volt hadaival Európát elön
teni, s ily czélból már korábban alkudozásba lépett a 
byzanczi császárral, hogy ez a mongol hadnak átszállí
tásáról Európába gondoskodjék. Szerencséjére az emberi
ségnek, az események úgy fejlődtek, hogy ezen terv nem 
valósíthatott.

így a mongolok megjelenése és győzedelme egy 
óriási viharhoz hasonlított, mely roppant pusztítások után 
gyorsan elvonult; de a melynek utóbajaiban a sújtott 
népek és tartományok nemzedékekig sínlődének vagy 
egészen elpusztultak.



A T O D IK F E J E Z E T ,

Bsjezid jellemzése. — Az erkölcsök sülyedése, az állam sülye- 
dése. — A polgárháború és okai. — Bajezid örökösei. — Szüléi
mén. — Mohamed. — A birodalom felosztása. — Iza. — Háború 
Szüléimén és Mohamed között — Muza. — Muza terve. — 
Háború Szuleimán és Muza között. — Muza Oláhországban. — 
Új háború Szuleimán és Muza között — Szuleimán bukása és 
halála. — Muza valódi czéljai. — Háború Mohamed és Muza 
között. — Mohamed győzelme és Muza halála, — A polgárháború 

vége. — Jellemzések.

Mielőtt az ozmánok történelmében azon tiz évig 
tartó polgárháborúra térnénk át, mely a nemzet és a 
dynastia léteiét oly nehéz próbára tette, s mely az angorai 
veszedelemnek és Bajezid halálának gyors következmé
nye volt; nem lesz talán felelseges Bajezid jelleméről s 
azon befolyásról röviden megemlékezni, melyet ezen ural
kodó erkölcsei az államra nem kevésbé mint a népre 
gyakoroltak, annyival inkább, minthogy ez, az ozmán 
birodalom korai sülyedésére és a porgárháborúra jelen
tékeny befolyással volt.

Bajezid uralkodása két nevezetes elődjének országlá- 
sától legelőször abban különbözött, hogy mig az utób
biak a nemzet véderejének és harczképességének kifej
lesztése mellett, nagy gondot fordítottak még az állam 
jogi és polgári intézményeinek felvirágozására is, addig 
Bajezid majdnem kizárólagosan csak a katonai rendszer 
képviselője volt. Innen van, hogy Bajezidot 13 évi kor
mányzása alatt majd mindig a csatatéren és hadi elő- 
késziilődések között találjuk, és sohasem a béke szeli- 
debb, de azért nem kevésbé fontos műveleteinél. Egye
düli kivételképpen lehet talán felhozni, hogy elődei békés 
hajlamait kórházak, mecsetek stb. építésében és alapítá
sában kívánta utánozni.
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De volt Bajezidnak a harczon kívül még egy más 
szenvedélye, mely kevésbé férfias, kevésbé nemes, s 
reá és nemzetére a legkárosabb hatással volt, s ez, a 
hárem gyönyörei iránt táplált túlságos előszeretete. Ter
mészetes, hogy ezen hiba, mely kezdetben mint gyenge
ség jelentkezett, később valódi szenvedélylyé lön, nem
csak legszebb, mert a béke idejétől fosztotta meg a 
szultánt, hanem egyszersmind a testi élvekbe sülyedezőt 
mindig új, meg új élvek felkutatására ösztönözte; mi
nek következményei : mértéktelenség és tunyaság ; a 
természet józan szabályain lúlmenő élvhajhászás által, 
testi és lelki elkorcsosulás lőnek. Ilávemjében képviselve 
voltak a szerb, görög, magyar, oláh, német, bolgár, 
olasz stb. nemzetek legkiválóbb szépségei, kik egyen- 
kint hazai nyelvükön dalolva mulattatták a szultánt, ki 
mint látszék, ilyesmiben nagy tetszést talált. . . .  A 
hárem élveibe elmerült zsarnok csakhamar rabjává lön 
azon kedvenczeinek, kik nem az izlamban születvén, 
idegen élvezeteket kívántak meghonosítani mulatságaik
nál, de a melyet a Korán szigorúan eltiltott. így került 
az ozmán uralkodók között a bor legelőször Bajezid 
asztalára.

De az uralkodó romlottsága kivált zsarnoki álla
mokban mindig maga után vonja legelőször szorosabb 
környezetének, utóbb pedig magának a népnek sülyedé- 
sét. A szultán környezete, miként ez közönségesen tör
ténni szokott, elején nagy megbotránkozással nézte, 
hogyan szegi meg Mohamed helytartója a földön — 
annak rendeletéit; minthogy azonban a példa ront, las
sanként kezdék megizlelni uruk példájára az eltiltott 
gyönyöröket s ime azt találták, hogy azok jobbak az 
engedélyezetteknél. Nem kellett sok idő és Bajezid kör
nyezete sem volt jobb a szultánnál. A nép, melynek leg
kevésbé áll tehetségében a nagyok költséges hajlamait utánozni, 
— legtovább szokott megmaradni az erény ösvényén. így az 
ozmánoknál is a nép maradt meg legtovább az ősi egy
szerűségben s ennek köszönhető, hogy a veszélyes át
menetet az egész faj szerencsésen túlélte.

A nagyok siilyedésének legveszélyesebb kinövése 
volt a hivatalvásárlás és megvesztegetés ; mely annyira 
ment, hogy Ali pasa, a hatalmas nagyvezér és Bajezid-
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nak legbefolyásosabb tanácsadója, minden magasabb 
hivatalnak az államban előre megszabta árát. A bírák 
csak pénzért hoztak ítéletet s közönségesen annak javára, 
ki jobban tudott vagy akart fizetni. Hiába volt a nép 
panasza, abból a szultán fülébe egy hang sem jutott, 
mert felfogta és elnémította környezete. Csak egyszer 
hatott a nép pnnaszkiáltása Bajez'dig, mire a szultán az 
első' szigoréi vizsgálatot rendelte el, melynek eredménye 
felette szomorú volt. Több mint nyolczvan magas állású 
férfiúra bizonyult rá a csalás, hamis ítélet stb. bűnténye; 
minek következtében a gonosztevők a szultán által ha
lálra ítéltettek. Mindnyájan egy házba zárattak, mely 
egy adott jelre minden oldalról meggyújtandó lett volna. 
Az elitéltek, mindannyian a nagyvezir bűnrészesei, han
gosan átkozták az utóbbit, ki tovább is bírja a szultán 
kegyét, mig nekik lakolni kell. Ali pasa, egy utolsó 
kísérletet tétetett az elitéltek megmentésére, — és pedig 
Bajezid udvari bolondja által. A bolond azt kérdezte 
urától: vájjon miként fogja a halálra ítélt nyolczvan 
tudós ember helyét betölteni? . . mire Bajezid gondol
kodásba merült, — s a bűnösöknek megkegyelmezett.

így Bajezid alatt az erkölcsök régi szigora nemcsak 
nagyon meglazúlt, hanem a rend és fegyelem elköltöz
tek még a hadseregből is, mely eddig egyedül és leg- 
hathatósabb támasza volt az ozmán faj terjeszkedésének. 
Nem csoda tehát, ha ekkép megromolva életfeltételeinek 
rendszerében, Bajezid elbukott az Angoránál győzedel
mes, mert erkölcseikben épp oly egyszerű, mint bátorság
ban feltilmulhatlan mongolok előtt; s hogy magával 
ragadta bukásában a nemzetet is, melynek erkölcseit 
megrontotta.

Ily állapotban találjuk az ozmánokat az angorai üt
közet után; ily tényezőkkel kell bevezetnünk a legköze
lebbi tiz év történetét, mely az ozmán birodalom felbom
lásával és szétdarabolásával kezdődik, — de annak fé
nyes győzelmével fog végződni.

Bajezid hat fiú és egy leánygyermeket hagyott maga 
u;án. Szuleiman, Muza, Iza és Mohamed, miként látni 
fogjuk, többé kevésbé nevezetes befolyással voltak a 
nemzet történelmére. Kasim és nővére Fatima ellenben 
kezesekként élvén Konstantinápolyban, az ozmánok szá



mára elveszetteknek tekinthetők; kivált Kasim, ki meg
ismerkedvén a keresztény hit tanaival, elhagyta az izla- 
mot s tudományokkal foglalkozván az események folya
mában nyomtalanul elenyészik. Jussuf, röviddel apja 
halála után hasonlóképpen eltűnik a történelemből; s 
igy csak az első négy fogja figyelmünket hosszabbra 
igénybe venni.

Az ozmán örökösödési rend szerint tulajdonképpen 
Szuleiman lett volna Bajezid örökségére feljogosítva; ki 
alig hogy a szerbek segedelmével az angorai ütközetből 
megmenekült, Brussába, majd onnan Európába sietett, 
hogy magát az ottani ozmán tartományok urává tegye. 
A vele menekült ozmánok és keresztények ezen törek
vésében nemcsak elősegítették, hanem tanácsaik által 
oda hatottak a gyenge jellemű, habár vitéz Szuleimannál, 
hogy ez, testvéreinek trónköyetelése esetében az európai 
örökséget az Ázsiaitól teljesen elválaszsza. Ez volt az 
első jel a polgárháborúra, melyet nemsokára még más 
körülmények is elkerülhetlenné tettek.

Mohamed, ki miként említettük, Bajezid megszaba
dításán fáradozott, utóbb, de kivált apja halála után 
először Timur pártfogása mellett, utóbb pedig, a mon
golók kitakarodása után nélküle, az ázsiai örökséget vette 
igénybe; s nehogy ebben az idősebb Szuleiman áhal 
háborgattassék, — annak jogait az európai tartományokra 
nemcsak elismerte, hanem egyszersmind bátyját barát
ságos frigyre és szomszédságra hívta fel. Szuleiman, ki 
heves vérrel nagy könnyelműséget párosított, öcscse aján
latát, miként látszott, jó indulattal fogadta; s igy Bajezid 
öröksége a két testvér között feldarabolva talán békés 
jövőnek ment volna eléje, ha a tanúsított jóindulat mind
két részről őszinte lett volna; s ha a többi testvérek 
igényeiket ezen örökségre érvényesíteni nem igyekeznek. 
Szuleiman épp úgy mint Mohamed csak színlelték a 
rokoni egyetértést és alkalomra vártak, hogy egymást 
az önhatalmúlag elfoglalt trónról leszorítsák. Éhez járult, 
hogy a két testvér birodalma felette különböző volt. 
Mig Kis-Ázsia a mongolok által majdnem lakatlan va
donná tétetett, addig Szuleiman európai tartományai nem
csak jobbrészt virágzó állapotnak örvendettek, hanem a 
byzanczi császársággal ezúttal kötött védszövetség követ



keztében politikailag is kedvező viszonyok között voltak. 
A szerb, oláh és bolgár hűbéresek egyelőre mind erős 
támaszai valának Szuleimánnak s nem tűrték, hogy 
annak trónjogosultsága bárki által kétségbe vonassák. 
Szuleimán fővárosa Drinápoly volt, melyet egy szép me
csettel és nyilvános fürdővel gazdagított.

Muza, ki annak idején Bajezid fogságában osztozott, 
nem liagyá el apját szerencsétlenségében ; sőt midőn az 
halála után ideiglenesen Kiutahiában eltemetteték, — 
Muza azontúl is őrzője maradt a szultán holttetemének, 
mindaddig, mígnem az Timur kivonulása után, nagy 
ünnepélyességgel az ősi sírboltban, tírussában lelte 
nyughelyét.

Alig hagyták el a mongolok Kis-Ázsiát, midőn Iza, 
ki eddig titkos rejtekekben tartózkodott, egyszerre meg
jelent s egy kis, de merész csapattal hatalmába .ejtette 
Brussát, honnan Mohameddel az ázsiai tartományok fel
osztása iránt kívánt alkudozásokba lépni. Mohamed a 
feldarabolásról egyelőre még mitsem akarván tudni, 
Amásiából, hol éppen tartózkodott, fegyveres erővel ment 
bátyja ellen, kit sikerült ugyan több csatában megvernie, 
de a ki a zavarosban halászni szerető nagyok, mint Aidin 
és Smyrna urai által mindig újból segitteték, úgy, hogy 
a két testvér közötti harcz több évekig tartott, miközben 
a szerencsétlen tartományok a polgárháborúnak minden 
borzalmait keresztülélték. Végre Mohamed a testvérhá- 
borúoak véget vetendő, hajlandónak mutatkozott a kis- 
ázsiai örökséget Izával megosztani, de minthogy a tarto
mányok iránt egymással megegyezni nem bírtak, — a 
harcz még tovább folyt mindaddig, mig Iza az Ulubad 
melletti ütközetben te’jes vereséget nem szenvedett; 
minek következtében először Manuelhez Konstantíná- 
polyha, majd később bátyjához Szuleimanhoz Drinápolyba 
futott, mindkettőt hasztalanul igyekezvén terveinek meg
nyerni. Nemsokára a nyugtalan Iza ismét visszatért Kis- 
Azsiába; de pártja most még kisebb volt mint elébb, 
— s miután egy végső kísérlet is az uralom elnyeréséért 
sikertelen maradt, — üldöztetve lépten-nyomon Mohamed 
kiküldött kémei és bérenczei által, a szerencsétlen ifjú 
erdőkben és barlangokban bujdokolt; mígnem 1406, óta 
nyomtalanul eltűnik a történelemből.



A viszony Mohamed és Szuleiman között időközben 
mindig feszültebbé lön. Az ázsiai nagyok, kiket Mohamed 
részint apja ellen tanúsított hűtlenségükért, részint azért, 
mert Iza pártjára állottak, szigorúan megfenyített, sőt 
némelyiket hűbérétől megfosztotta, most mindnyájan Szu- 
leimanhoz zarándokoltak s mindenképpen igyekeztek őt 
öcscse ellen háborúra bírni. A tétlen és élvekbe merült 
Szuleiman aligha meghallgatta volna kívánságukat; de 
Ali pasa, még mindig nagyvezir, ki Mohamednek régóta 
ellensége volt, megragadta az alkalmat s befolyásának 
sikerült a szultánt egy hadjáratra Mohamed ellen rávenni, 
melynek czélja nem volt más, —■ mint az idősebb jogá
nak alapján, — az ázsiai tartományokat az európaiakkal 
ismét egyesíteni.

Mohamed, ki Szuleiman ellenséges szándokairól még 
idejében értesült, egy figyelő hadsereget állított fel a 
Dardanellák közelében; maga pedig az ország bensejá- 
ben igyekezett a védelmet szervezni.

Mohamednek most egy nem várt oldalról nevezetes 
segítség látszék Ígérkezni. Bátyja Muza, ki Bajezid hű 
őrzője maradt akkor is, midőn az már régen ősei mellett 
pihent a brussai ezüítkápolnában s ki eddigelé semmiféle 
politikai vállalatba nem bocsájtkozott, most egyszerre 
megjelent Mohamed előtt s felajánld neki szolgálatát. 
Híve marad, úgymond öcscsének mindig és mindenben, 
s miután a kilátásban lévő harczban Szuleiman és Mo
hamed között, az utóbbinak érdekét kívánja pártolni, 
tehát kéri őt: bízná meg egy hadsereg vezetésével Euró
pában, Szuleimannak helytartói és szövetségesei ellen. 
Az igy visszaszerzendő tartományokat azután csak mint 
Mohamed helyettese óhajtaná kormányozni.

Mohamednek ezen ajánlat annál alkalmasabb időben 
jött, minthogy csakugyan szüksége volt egy férfiúra, kit 
népszerűsége és magas állása által közbenjárónak hasz
nálhatott az európai tartományok megnyerésében. Öröm
mel fogadta tehát Muza ajánlatát; de miután ez időszerint 
jelentékeny sereggel nem támogathatta, úgyszólván saját 
élelmességére bízta az egész vállalat sikerét.

Muza, ki Mircse oláh vajda által az európai ozmán 
tartományok megszállására még inkább felbátorittatott, elő
ször Oláhországba ment, hol fejedelmi pompával fogadtatott.



Mircse, ki Szuleimánnak sohasem volt barátja, min
dent elkövetett, hogy Mmát határozott lépésre birja. 
Máza, kinél a nagyravágyás végczéljai még talán nem 
voltak egészen kijelölve, elején habozni látszék; de ag
godalmai csakhamar szűnni kezűének, midó'n kivált Mir
cse közbenjárására a szerb fejedelem is mellette nyilatko
zott. Rövid idő alatt Muza, különösen Szuleimán gondat
lansága által már jelentékeny haderő' felett tarthatott 
szemlét Nissa közelében, honnan nemsokára Drinápoly 
felé nyomult előre.

Szulejmán, ki seregének nagyobb részével Ázsiában 
volt, alig vette hírét Muza törekvéseinek, midőn Kon- 
stantinápolyon keresztül, hol csak rövid ideig volt 
vendége Manuel császárnak, visszasietett fenyegeti tarto
mányaiba.

Az ellenséges testvérek Drinápoly közelében talál
koztak. Az ütközet, mely épp oly heves mint véres volt, 
talán Muza részére dűlt volna el, ha szerb fejedelem és 
mások oda nem hagyják sorait éppen a döntő pillanat
ban. István despota állítólag a byzanczi császár által 
megvesztegettetve hagyta volna el Muza ügyét, ki ugyan 
vitézül harczolt megfogyott híveivel, de végre kénytelen 
volt a túlnyomó erőnek engedni s a csatatérről barátjá
hoz Mircse vajdához Oláhországba menekült.

Muza nem sokáig tűrte a tétlenséget Oláhországban; 
s röviddel az említett; harcz után újból Szuleimán tarto
mányaiban találjuk, hol a Balkán rejtekéiből és őserdőiből 
valódi portyáző hadjáratot folytatott Szuleimán ellen; ki 
ez időben inkább mint valaha átengedte magát a harem 
test és lélekölő örömeinek, melyekből, mint látni fogjuk, 
a legnagyobb veszély idejében sem volt képes kibonta
kozni, s melyeknek első sorban bukása tulajdonítható.

Időközben a mindig résen álló Muza mindent elkö
vetett, hogy Szuleimán népszerűségét és tekintélyét alá
ássa, rejtekeibőí jól megválasztott hívei által az egész 
birodalomban a szultán tehetetlenségét a kormányzásra 
hirdette; sőt Thessália és némely más vidékek egyesü
lését Ígérvén az ozmán birodalommal, napról napra nö
vekedett pártja még a hadseregben is.

Muza ilyen körülmények között 1410. tavaszán 
elhagyá rejtekét s egy jól szervezett hadsereg élén egye



nesen a fÖ/árosnak tartott. Ewrenos bég és Hasszán, a 
janicsárok agája hiába igyekeztek Szuleimánt a veszély 
tudatára ébreszteni. A fürdőben kéjelegve fogadta taná
csosait s szemrehányásokkal halmozá el, hogy öt mulat
ságában háborgatni merészkedének. E közben Muza már 
a főváros falai alatt volt s támadásra készült. Hasszán 
ismételve igyekezett a szultánt vétkes kéjelgéséből fel
rázni s eleven színekben festette a perczről perezre nö
vekedő veszélyt. De hűségéért és gondoskodásáért rósz 
jutalmat kapott, mert a bortól és szerelemtől egész az 
őrültségig fölhevült szultán parancsára, az érdemes férfiú 
ősz szakálla kíméletlenül kitépeték. Haszán a szégyen 
és fájdalom benyomása alatt vérző arczal jelent meg a 
felindúlt nép között, melyet most könnyű szerével rá
vett, hogy az őrült kéj mez ügyét elhagyja. S még mielőtt 
tulajdonképpeni harezra került volna a dolog, Drinápoly 
kapui megnyíltak, s a nép és a megvesztegetett hadse
reg örömkiáltásokkal fogadta Muzát.

Szuleimán elhagyatva seregétől, nehány hűn maradt 
szolgájával éppen az utolsó pillanatban hagyá el a fő
várost s Konstantinápoly felé vévé útját; de Muza lova
sai által utóléretvén, irgalom nélkül felkonczoltatott.

így Bajezid hat fia közül már csak kettő volt életben, 
u. m. Muza és Mohamed; mert Hasimról a történelem 
ezen időben már sehol sem emlékezik meg.

Mohamed, ki annak idején Muza ajánlatát örömmel 
fogadta s azt Ilivé, hogy benne trónjának leghathatósabb 
támaszát fogja találni, csakhamar meggyőződött az ellen
kezőről. Mindazonáltal felszólitá Muzát, ígéretét az elfoglalt 
tartományokra nézve beváltani, biztosítván őt helytartói 
tisztében való megerősítéséről.

Muza, kit a hatalom birtoka úgy látszik feledékeny- 
nyé tett, elején kitérő, majd utóbb tagadó választ adott 
Mohamednek; s a béke feltételéül az európai tartományok 
zavartalan birtokát követelte.

Mohamed, ki sohasem téveszté szem elől czélját, az 
ázsiai és erópai birodalom egyesítését, most megérke
zettnek látta az időt ezen életfeltétel kivitelét megvalósí
tani. Ily czélből egész birodalmában nagy előkészületeket 
tőn a Muza ellen intézendő háborúra.

Muza eközben erélylyel ragadta meg a kormány
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gyeplőjét s csakhamar éreztette úgy Manuellei, mint a 
szerb despotával — büntető1 hatalmát. Egy erős sereg 
benyomúlt Szerbiába s azt minden irányben feldúlta, 
egyszersmind az ifjak és szüzek ezreit hurczolván onnan 
rabszolgaságba. Manuelnek, ki a gyenge Szuleimántól 
Thessalonikát és Makedonia egy részét visszakapta, oly 
izenetet küldött, hogy ha a már több évek óta hátralékban 
lévő adót azonnal meg nem fizetné, s ha Thessalonikát 
és a többi Bajezid birodalmához tartozott részeket vissza
adni vonakodnék, — a szultán őt mindezekre fegyveres 
erővel fogná kényszeríteni.

Manuel, ki erre elkészülve nem volt, mindenhez 
kapott zavarában, s a helyett, hogy eszélyes mérséklet 
által Máza barátságát kereste volna megnyerni, még in
kább elmérgesité a viszonyt az által, hogy Szuleimán- 
nak egy kiskorú fiát Urchánt eszközül kívánta felhasz
nálni Muza ellen. A szerencsétlen gyermek, ki ekkor 
alig lehete 12 éves, Muza parancsára kivégeztetett: 
Thessalonika stb. pedig az ozmán birodalommal ismét 
egyesittettek; úgy, hogy Konstantinápoly helyzete nap
ról napra kétesebb lön.

Manuel tehát nagy elégtétellel és még nagyobb re
ményekkel nézte Mohamed hadikészülődéseit, s felszólítás 
nélkül csatlakozott hozzá. Később azonban még egy véd 
és daczszövetség is jött létre a két uralkodó között.

Alig értesült Muza a császár szándokáról, midőn 
Konstantinápolyi a szárazföldi részről ostrom alá vette. 
Manuel, ki magát az ellentállásra elég erősnek nem hitte, 
türelmetlenül várta szövetségesének Mohamednek megje
lenését. Végre az egyesült császári és ázsiai ozmán hadak 
közel Konstantinápolyhoz egy véres csatában megütköz
tek Mázával. De a szerencse nem kedvezett a szövetsé
geseknek s Mohamed nehéz sebekkel terhelve s hadse
regének nagyobb részétől megfosztva, alig volt képes 
byzanczi barátai segítségével a barcztérről menekülni.

A győzedelmes Muza most nagy fénynyel tartá má
sodik bevonulását Drinápolyba; s ezentúl még nagyobb 
szigorral követelte a byzancziaktől fensőbbségének elis
merését s a régóta nem fizetett adót, melynek összege 
már is oly nagy volt, hogy a császár a legjobb akarat 
mellett sem volt képes azt előteremteni,
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Á béke azonban most sem tartott sokáig; s Mohamed 
alig hogy sebeiből felgyo'gyúlt, Konstantinápolyba sietett, 
a legközelebbi hadjárat terve iránt tisztába jönni. A 
harczban tapasztalt Ewrenos bég, kinek fia Muza szol
gálatában állott, azt tanácsolta Mohamednek, hogy a 
nyílt ütközetet kerülve, lassankint a birodalom belsejébe 
igyekezzék magát hadaival becsempészni, oly czéiból, 
hogy megjelenése által magának az egyes tartományok
ban pártot szerezzen, s bogy igy a végső csapást annál 
súlyosabban mérhesse Muza fejére.

A terv épp oly jó mint szerencsés volt. Mohamed a 
Maricza völgyében egészen Filippopolisig nyomált előre, 
a nélkül, hogy Muzának sikerült volna őt ütközetre 
bírni; majd szerencsésen átkelvén a Balkán szorosain 
Szerbiába nyomúlt, hol István despota által tárt karok
kal fogadtatott.

Most gyorsan megváltozott a helyzet. Muzának, ki túl
ságos szigora miatt csak kevesekkel tudta magát meg
kedvelteim, mindennap jobban kelle tapasztalnia a hata
lom és nagyság múlandóságát; midőn egyik híve a másik 
után pártolt el tőle, úgy, hogy lépten nyomon követvén 
Mohamed hadait, végre Nissa közelében már alig bírt 
2000 emberrel, kiknek hűségére minden körülmények 
között számíthatott. — Sofia és Ihtimán közelében, szerb 
területen a Csamurli nevű síkságon dűlt el végre a biro
dalom és a két testvér sorsa. — Muza a többség ellen 
is vitézüljvédelmezte magát, mígnem Hasszán agának, ki 
hasonlólag Mohamed pártjára állott, egyik fegyverhordo
zója, egy hatalmas csapással karját, — mely a fegyvert 
oly vitézül tudta forgatni, — elvágta. Csak most kezde 
Muza a menekülésre gondolni s czélja volt Oláhországba 
eljutni, hol barátjának, Mircsének támogatására számít
hatott. De utóléretvén, elfogatott s Mohamed parancso
latára rögtön kivégeztetett.

így végződött a tízéves testvérháború Bajezid fiai 
között, mely az egész birodalmat és nemzetet megsemmi
süléssel fenyegeté, de mely a véletlen eseteinek szeren
csés összhangzása s a keresztény hatalmak szűkkeblüsége 
és politikai korlátoltsága következtében az ozmánok 
győzedelmével nyerte befejezését.

A testvérháborúban szereplők között kétségtelenül



Mohamed vonja magára leginkább figyelmünket; neül 
azért, mert végre ő diadalmaskodott a többiek fölött, 
hanem azért, mert rendkívüli kitartással és dicsérendő 
erélylyel haladott kitűzött czélja: a birodalom egyesí
tése felé.

S/uleiman gyenge jelleme nem birta el a hatalmat 
és a fényt, s elkábúiva esett a legnemtelenebb szenve
délyek ölébe. E Tekintetben valódi fia volt apjának. Mind
azonáltal birt személyes bátorsággal; s szive, ha más
ként hozzátérhető volt, nem idegenkedett nemesebb benyo
másoktól sem. Iza, e nyugtalan, heves indulaíu ifjú, ki 
mindent és mindenütt fel tudott használni, majd ígéretek, 
majd fenyegetésekkel alkotott magának pártot; de indu
latosságában eltévesztette az embereket jobbam megvá
lasztani s a körülményeket helyesebben megítélni, s kinek 
bukása ennek következtében elkerülhetlen volt. Egyéb
iránt az ozmánok rendithetlen vitézségével birt. — Muza, 
Mohamed mellett bizonyára a legtehetségesebb Bajezid 
fiai között, jeles uralkodói tehetségekkel birt, csakhogy 
az erélyt, nem ritkán a kérlelhetlen szigorig fokozta, mi
által még híveit is lassankint elidegenítette magától. Egy, 
erkölcnök tekintetében jobb korban, Muza kétségkívül 
kitűnő fejedelem lett volna. Vitézsége és személyes bá
torsága pedig minden kétségen felül áll.
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Mohamed viszonya a császárhoz. — Engedmények. — Ázsiai 
állapotok. — Smyrna és Karamán ellen. — Dzsuneid. — Velencze 
és Genua keleten. — Az ozmánok és Velencze. — Az első ten
geri had. — Első tengeri háború. — Háború Oláhországgal. — 
Rablóhadjáratok Magyarországba és Styriába. — Egyház-szakadás 
keleten és nyugaton. — Közös okok. — Mohamedán szakadárok. — 
Böreklücse Mustafa. — A szakadás és következményei. — Az 
új tan alaptételei. — Mahmud Bedreddin. — A szakadás vége. — 
B. Mustafa és Bedreddin kivégeztetése. — A hamis Mustafa. — 
Mohamed és Manuel közötti viszony. -— Byzancz Mohamed 
uralkodásának végén. — Mohamed halála és ennek hosszabb 

eltitkolása. — Mohamed rövid jellemzése.

A testvérháború sok és nehéz sebeket ejtett a biro
dalmon, s ha azokat Mohamed mégis orvosolni tudta, ez 
épp úgy bizonyít bölcsesége és tapintatossága, mint az 
eurőpai keresztény államok tehetetlensége mellett. És 
valóban, a történelem nem sok példát mutat fel, melyben 
egy uralkodó nagyobb akadályokkal lett volna megküz- 
dendö, mint Mohamed.

Byzancz, mely az utolsó zavaros időkben nagy szol
gálatokat tett az ozmánoknak, most, midőn végre Moha
med győzedelmeskedett, méltán számíthatott a szultán 
barátságára és jóindulatára. Mohamed, ki koránál nem
csak felvilágosodottabb, de sok tekintetben jobb is volt, 
első feladatának tekintette, viszonyát a szomszéd császár
sághoz szabályozni. Alig múltak el tehát a drinápolyi 
örömnapok, melyek Máza bukását követték, midőn Mo
hamed követei már útban voltak Konstantinápoly felé. 
Manuel, ki Mohamednek mindig a legnagyobb barátságot 
színlelte, nagy kitüntetésekkel fogadta a szultán követeit, 
s rövid idő alatt meg volt kötve az egyezség. A császár, 
fővárosának európai szomszédságában fekvő nehány vá
roson kívül, kiváltképpen sürgette Thessalonika és a



Peloponnesos egyesítését a császársággal, melyekben annak 
idején Szuleiman megerősítette ngyan, de a melyeket 
Muza legalább részben ismét elszakasztott a koronától. 
Mohamed, bölcs mérsékletességében kifogás nélkül bele
egyezett a császár kívánságába, s Thessalonika és a Pe
loponnesos újból egyesittettek a byzanczi császársággal.

Ha Mohamednek ezen készségét, melylyel örökségé
nek egyes nem csekély jelentőségű részeiről· lemondott, 
közelebbről megvizsgáljuk, azt fogjuk találni, hogy ezen 
elhatározásban nem csupán a háladatosság, hanem sokkal 
inkább politikai előrelátás által vezéreltetett. Thessalonika 
és a Peloponnesos, távol Byzancztől, azzal nemcsak szá
razföldi összeköttetésben nem voltak, hanem a tengeren 
is idegen hatalmasságok által korlátolva, a császárságnak 
inkább terhes gyarmatok, mint közvetlen tartományok 
jelentőségével bírtak. Jól tudta Mohamed, hogy ezen 
engedékenysége által nemcsak erősödni nem, sőt inkább 
gyengülni fog Byzancz; s azért érdekeinek legkisebb 
koczkáztatása nélkül átengedhető a kérdéses tartományo
kat: mi végre amúgy is csak időleges kedvezménynek 
volt nevezhető.

Mánuel, ki ettől fogva vérmes reményekkel táplál
kozott a byzanczi hatalom újbóli fölvirágzásárdi, szokott 
pompával személyesen meglátogatta a birodalomhoz visz- 
szakapcsolt tartományokat; sőt a korinthusi földszoros 
megerősítését nagy buzgalommal siettette.

Mohamed, ki ekként barátságos viszonyát a szomszéd 
császársággal újból megerősítette, most Ázsia felé forditá 
figyelmét, hol időközben oly veszélyes jelei kezdőnek 
mutatkozni a lázadásnak, hogy azok leküzdése okvetlenül 
személyes megjelenését tették szükségessé.

Karamán és Smyrna az ázsiai birodalom leghatal
masabb hűbérországainak nagyravágyó fejei semmiképpen 
sem nyugodtak bele az ozmán hatalom újbóli megerő
södésébe s Mohamed tavollétét arra használták fel, hogy 
a fennálló szerződéseket önhatalmúlag felbontották, mi 
által a szultán fenhatóságát kijátszani igyekeztek.

Ezek között Dzsuneid, Smyrna ura, a hatalmasabb, 
tehát veszedelmesebb volt; ellene fordította Mohamed 
fegyvereit legelőször. Az egész tartomány, melyen Moha
med keresztül vonúlt, feldúlatott, a főváros pedig, mely
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erősségekkel bírt, körülzároltatván azonnal ostrom alá 
vétetett. Dzsuneid, ki Ephesusban várta be az események 
fejlődését, nem bízván többé sem saját erejében, sem 
híveinek őszinteségében, a rhodosi lovagokhoz folyamo
dott segélyért, kik a kis-ázsiai partokon és az Archipe- 
lagusban számos erősségekkel bírtak s a szomszéd tar
tományok és nagyok gyakori viszálykodásaiban mindig 
örömmel részt vettek, ha ebből a rendre némi haszon 
vagy előny háramlóit. A lovagok most sem késtek Dzsu
neid érdekében Mohamednél közbenjárni; de sem fenye
getésük, sem igéretök nem vala képes a szultánt elhatá
rozásában megingatni. S miután nemsokára Smyrna az 
ozmánok kezébe került, Mohamed megkegyelmezett ugyan 
Dzsuneidnek, de megfosztván őt tartományaitól, a niká- 
polyi dunai helytartóságot bízta reá; alkalmat nyújtván 
igy a veszélyes lázadónak megújított liűségi esküjének 
könnyebb megtartására.

Smyrnából Konia felé tartott Mohamed, hogy Kara- 
mán fejedelmét is megfenyítse, ki Brussa megvétele alkal
mával Bajezid holttetemeit meggyalázta. A fenyegetett 
vasall megbánást színlelve, borúit a szultán lábai elé, ki 
elég nemes indulatot tanúsított, midőn a hűtlen és sok
szorosan szószegő alattvalónak megbocsátott, s ki ezúttal 
is megszegte fogadalmát.

Ezen oldalról is éi’vénvt szerezvén az uralkodói te- 
kintélynek, Mohamed visszatért Európába, hogy tarto
mányainak békés fejlődéséhez megkívántaid eszközökről 
gondoskodjék. De ebben csakhamar megakadályoztaték 
egy részről, a melyről aligha várta a béke megzavarását.

Yelencze és Genua, e két kalmárállam szűkkeblű 
és zsarnoki belpolitikájával, kifelé a diplomatia minden 
simulékonyságával birt, mely hatalmának erős alapokat 
biztosított, kiváltképpen oly időben, mely a nemzetközi 
jogokat még nem ismerte vagy azoktól idegenkedett. E 
két állam közvetítője volt az óvilági kereskedésnek, 
melyben ugyan még osztozkodának kisebb államok is, 
mint Amalfi, Pisa sth., de a melyek korántsem mérkőz- 
hetének amazokkal. Nem csoda tehát, ha egymás hatal
mára és befolyására féltékenyek voltak s minden eszközt 
felhasználtak egymásnak ártalmára. A genuaiak elébb 
nyertek a byzanczi császárságban jogokat s a Fekete ten-
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geren majdnem kizárólagos szabadalommal közlekedtek; 
sőt Byzanczban már Paleolog János alatt külön teleppel 
bírtak. Az ozmán hatalom terjeszkedésének idejétől a 
genuaiak jobban értették a szultánok pártfogását maguk
nak megszerezni, mi által a versengő Yelencze nem 
csekély haragját vonták magukra, s mi a két vetélytárs 
közötti feszültséget egész az ellenségeskedésig fokozta.

A szűkkeblű signoria már régebben megkezdette 
lépéseit, hogy Gemuit a keleti kikötőkből kiszorítsa; s most 
ajándékok, Ígéretek, megvesztegetések, árulkodások stb. 
napirenden voltak, mert nem vala eszköz, mely a velen- 
czei kormánynak rosznak látszott volna, mihelyt ez a 
kitűzött ezél elérését elősegíthette. Elgondolható, hogy 
Genua sem nyugodott, s épp oly kevéssé válogatta meg 
eszközeit, mint Ádriai vetélytársa.

Még midőn a testvérháboru be sem volt fejezve, 
Velencze követséget küldött Szuleimanhoz Drinápolyba, 
hogy a köztársaság által csak az imént elfoglalt albániai 
partrészek iránt békés egyezség jöjjön létre. Mert Ve- 
lenczének hagyományos politikája volt: az ozmánokkal 
mindaddig barátságos lábon élni, mig azok hódításai a 
szárazföldre szorítkoznak. Szuleiman a követeket jóakaró- 
lag fogadta, de a köztársaság minden furfangossága és 
szabódása daczára végre kénytelen volt az elfoglalt par
tok háborithatlan birtokáért a szultánnak 30 ezer tallér 
évi adót fizetni. Ez által egyelőre biztosítva volt Velen- 
cze fölénye a keleti vizeken, de nem akadályozhatta meg 
elengendőképpen a veszély fejlődését Ázsiában.

Mohamed, kinek gondoskodását nem kerülhette ki 
azon körülmény: hogy birodalmának kivált tengermelléki 
tartományait mindaddig nem bírhatja teljes biztossággal, 
mig azok megfelelő tengeri erő által megvédve nincse
nek, — már korán belátta szükségét egy erős hajóhad 
felállításának; mi még azon tekintetből is felette szüksé
gesnek mutatkozott, mert a közlekedés és gyakori sereg- 
szállítások az európai és ázsiai tartományok között eddig 
mindig idegen, byzanczi vagy más hajóban történtek, 
mi természetesen kevés biztonság mellett rendkívüli költ
ségeket vett igénybe.

Alig egyesítette tehát Mohamed apai örökségét, midőn 
ezen renkivüli hézag betöltésére gondolt 8 Csali bég és
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a világ minden tengervidékéről összesereglett kalandor, 
de merész és ügyes tengerészek segítségével — az ozmá
nok első tengeri hadát alkotta. Ez azonban egyelőre 
csak kísérletnek tekinthető, minthogy nagyobb mérvű 
míveletekbe még nem bocsájtkozott. De az ozmánok ki
tartása és élelmessége mindinkább javított, az űj intéz
ményen s rövid idő alatt épp oly tekintélyes mint jó 
vezényelt hajóhad horgonyozott Csali bég parancsnok
sága alatt Gallipolis kikötőjében, hogy a Dardanellákon 
történő közlekedést éber figyelemmel ellenőrizze.

Velenczének, mely szerencsés körülmények közbe
jöttével, kiváltképpen pedig Genua ellen vívott győzedel
mes háborúi következtében mindinkább kezéhez ragadta 
a keleti tengerek fölötti uralmat, — Kreta és Negroponte 
(Euböa) szigetek képezték legfontosabb tartományait 
keleten. Azonban a Kykiadok közül is több szigeteket 
birt vagy közvetlenül, vagy pedig jól megválasztott hű
béresek kezében. Hajói minden kikötőben a legnagyobb 
számmal voltak képviselve, s hogy kereskedelme annál 
biztosabb legyen, — hadihajói sehol sem hiányoztak.

A féltékeny köztársaság, mely a keleti kereskede
lemben megszokta a vezérszerepet, nem szívesen nézhette, 
miként kezdenek az ozmánok a tengeren is erősödni; s 
a signoria csak alkalmat keresett, hogy a veszedelmes 
kísérletet még keletkezésében megsemmisítse. Az alka
lom nem késett sokáig.

A Velencze védnöksége alatt álló arcbipelagusi szi
getekről gyakran kalózok támadták meg a védtelen 
kis-ázsiai parti városokat és kifosztogatták. A partikeres
kedelmet közvetítő ozmán kereskedő hajók pedig nem 
ritkán az archipelagusi velenczei hűbéresektől jó zsák
mányként elkoboztalak. Mohamed, hogy ezen állapotok
nak véget vessen, vagy hogy a keleti felfogás szerint 
hasonlót hasonlóval toroljon vissza, rendeletet adott Csali 
bégnek, hogy ezen sérelmek megboszúlására egész hajó
hadával indáljon az Arcln'pelagus ellen. Az ozmán hajó- 
raja, mely ekkor állítólag már 112 hajóból állott, meg
látogatta Mylos, Andros, Skyo stb. szigeteket, s miután 
azokon nagy pusztításokat vitt véghez, a lakosság nagyobb 
részét rabságba vitte.

Alig vette Velencze ennek hírét, midőn a védnöksége
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alatti szigetek ügyét magáévá tette s elhatározta, hogy 
Mohamedtől elégtételt követel. Egyszersmind egyikét leg
kitűnőbb tengeriparancsnokainak, Loredano Pétert bizta 
meg, hogy egy erős hajórajjal kisérje el a köztársaság 
követeit, kik az akkoron Brussában tartózkodó Mohamed
hez valának utasítva, — egészen az ozmán tengeri erő 
fészkéig Gallipolisig. Loredano, ki kétségkívül titkos uta
sításokkal is el volt látva, mint ez terjedelmes jelentésé
ből is kivehető, melyet utóbb a signoriának átnyújtott, — 
mindjárt megjelenésekor keleten elárulta ellenséges ter
veit; s habár hajóival egyelőre nem bocsájtkozott nyílt 
támadásba, mégis bizonyos, hogy már ekkor el vala ha
tározva az ozmánok hajóhadát megtámadni. Azon ürügy 
alatt, mintha a követek kíséretét képezné, sikerült Lo- 
redano-nak egész hajóhadával a Dardanellákba bevitor- 
lázni s Gallipoüssal szemben horgonyt vetni. Azonban 
az ozmánok ekkor már értesülve voltak Loredano valódi 
szándokairól, s a helyett, hogy a követeket partra szál- 
lani engedték volna, -— a kikötőből és a magaslatokról 
egy adott jelre egyszerre megindult a támadás a velenczi 
hajók ellen. Loredano, kinek hajói ez idő szerint (1416) 
már ágyúkkal voltak ellátva, erősen megrongálta a vá
rost; s csak akkor gondolt a nyíltabb tengerre vissza- 
vonúlni, midőn azt hívé, hogy az ozmánok őt, — 
látszólagos győzelmüktől elragadtatva, -— oda követni 
fogják. Számításában nem csalódott, mert alig hogy a 
Dardanellákból kivitorlázott, — utána sietett az egész 
ozmán hajóraj. A most fejlődött tengeri csatában azonban 
az ozmánoknak csakhamar meg kelle győződniük: harczi 
modoruk és hajóik szervezésének elégtelenségéről kivált
képpen a velenczeikkel szemben, kik a tengert valódi 
elemüknek tekintették, melyen bámulatos biztonsággal 
és könnyűséggel mozogtak. Csali bég, átlátva a veszélyt, 
mely egész hadát fenyegeté, kedvező szél felhasználásá
val sietett a Dardanellákba és a biztos Gallipolisba 
vissza; melyet daczára az ellenség makacs üldözésének 
szerencsésen és nagyobb veszteség nélkül sikerült is elér
nie. Loredano, ki Csali béget odáig követte, újból a 
kikötő előtt horgonyozott s el vala határozva: a harczot 
megújítani, mihelyt az ozmának erre alkalmat szolgál
tatnának. Időközben pedig megújitá kísérleteit az ozmá
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nokkal békés érintkezésbe jönni, oly czélbél, hogy a 
még mindig hajóin időző követeit a köztársaságnak partra 
szállíthassa.

De az ozmánok most is hajthatlanok voltak s ha
bár a követek személyeinek teljes biztonságot Ígértek, 
Loredanoval mindazonáltal semmi érintkezésbe sem bo- 
csájtkoznának mindaddig, mig az hadihajóit a kikötő 
közeléből el nem távolítja. Másnap, midőn a velenczei 
hajók a kikötőt még mindig zárolva tartották, az ozmá
nok megújították a támadást, melynek azonban most 
sem volt jobb eredménye. Loredano, látva, hogy ily 
utón a kívánt sikert elérni alig fogja, múltkori cseléhez 
folyamodott s igyekezett az ozmánokat födött helyzetek
ből a nyilt tengerre kicsalni. Szándókát sokáig nem érte 
el, mígnem hajóinak egy álmozdulata által megzavarva 
az ozmán hajók elhagyták eddigi állásukat s az ellen
séget szabadabb vizekbe követték. Ez eldöntötte a nap 
s egyelőre az ozmán tengerierő sorsát; mert a velenczeiek 
tagadhatatlan fölénye a tengeri harczokban itt újabb 
fényes bizonyítékot nyert. Loredano rendszeres hadmive- 
letei által csakhamar a legnagyobb kelepczébe kerítette 
az ozmán hajókat, melyek egymásután süllyesztettek el 
vagy a velenczeiek gyújtólövegei által megsemmisittettek. 
Maga a vezérhajó Csali béggel együtt Loredano kezébe 
került, ki a szerencsétlen parancsnokot minden késede
lem nélkül hajójának árboczára felköttette. Hasonló sors 
érte a többi hadi foglyokat is, kik Loredano jelentése 
szerint majdnem mindnyájan keresztények, és pedig ola
szok, spanyolok, francziák, görögök stb. valának; s kik
kel, miként tovább jelenti, csak azért bánt oly kegyet
lenül, hogy a keresztényeket visszariaszsza a pogányok 
szolgálatába lépni.

A velenczeiek tengeri győzelmének Gallipolis mel
lett, legfontosabb következménye abban állott, hogy 
Mohamed, ki eddigelé nagy ellenszenvvel viselteték az 
adriai kalmár-állam iránt, most a kényszerítő események 
befolyása alatt, legalább látszólag megváltoztatta né
zetét s engedvén Loredano kívánságának, Drinápolyban 
nagy ünnepélyességgel fogadta Velencze követeit: Ve
niero Delfiuot és Foscolo Andrást. — A béke most 
mindkét részt kielégítő módon valóban létre jött; s
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míg az ozmánok egy áj tapasztalattal gazdagodtak, a 
velenczeiek teljesen czélt értek, mert legalább egy 
időre, ismét egyedüli tulajdonuknak tekinthették a keleti 
vizeket. — így végződött az ozmánok legelső tengeri 
háborúja.

Mohamednek európai hűbéresei között kiváltképpen 
Mircse, oláhországi vajda volt az, ki legtöbbször meg
zavarta a békét s kit a szultán ismételve kénytelen 
volt megfenyíteni. Hogy birodalmában ezen részről is 
állandó viszonyok kapjanak lábra, 1416-ban hadseregével 
átkelt a Dunán s a nyugtalankodó vajdát méltóságától 
megfosztván, helyébe Daánt ültette az oláhországi feje
delmi székbe. Mircse, Zsigmond magyar királynak régi 
szövetségese Erdélybe menekült és segélyért kérte fel 
a királyt. Zsigmond, kit ekkor a német birodalom ügyei 
s az egyházszakadás felettén igénybe vettek, Losonczy 
Istvánt bízta meg Mircsét haddal segíteni. De az egye
sült oláh-ozmán sereg ellenében a vitéz Losonczy hősi 
halála sem volt képes a harcznak kedvező kimenetelt 
adni, s a győzelem ezúttal is Mohamedé volt. Mircsének 
most újból sikerült a szultán bocsánatát megnyerni s 
miután a hátralévő három évi adót lefizette s újólag 
hűséget és engedelmességet Ígért, — visszanyerte méltó
ságát. Mohamed azonban hatalmának megerősítésére 
Oláhországban, a Duna balpartján egy erős várat, Jer- 
köi-t építtetett a mai Gyurgyevot, melybe erős ozmán 
helyőrséget rakott.

Egyidejűleg oláhországi hadjáratával Mohamed a 
Duna völgyében fölfelé nyomulván, az első ozmán ural
kodó volt, ki lábát magyar területre tette; s habár ez 
idő szerint (1416) tartós hódításokról ezen irányban 
még szó sem volt, ezen tény mindazonáltal feljegyzésre- 
méltó. Zsigmond, ki Mohamed betöréséről értesülve volt, 
gazdag ajándékokkal és a jövőbeni jó szomszédság re
ményével megengesztelte a szultánt, ki nemsokára vissza
tért Drinápolyba.

De a magyar végvidék ezen időtől fogva majdnem 
szüntelen támadásoknak volt kitéve a portyázó ozmán 
hadak részéről, melyek a Dráva mentében egész Sty- 
riáig raboltak és pusztítottak, mígnem a német és styriai 
tartományrendektől gyűjtött hidak által Kadkersburg
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mellett véres vereséget szenvedtek; minek következtében 
nehány évig nem háborgatták többé a sokat sanyargatott 
vidéket.

Ugyanazon időben, midőn a nyugati keresztény
séget az egyházszakadás és Húsz János tanai lázas izga
lomban tartották, az ázsiai ozn án birodalom népeit 
hasonló indokból a legnagyobb ingerültségben találjuk. 
— Sajátságos, hogy egy és ugyanazon időben, külön
féle nemzetiségű és társadalmú, különféle kormányforrna 
és éghajlat alatt élő és lakozó népek között, egyenlő 
irányeszmékre találunk, melyek azonosságuknál fogva 
egyenlő alapokon nyugosznak, — habár a népek semmi
féle érintkezésben egymással nincsenek. Ezen jelenséget 
misem magyarázhatja meg jobban, mint a helyzet és a 
körülmények azonossága itt is, ott is, mely viszont a 
vallással és az állammal, e két legnevezetesebb tényező
jével az emberi mívelődésnek áll összeköttetésben. Egyenlő 
csapások, a közös nyomoróság és főképpen a szabadság 
teljes hiánya elegendően indokolják ezen látszólag fel
tűnő körülményt.

Ázsia, a khalifák hanyatlásának idejétől fogva, a 
török népek s utóbb a mongolok pusztításai által telje
sen kijött ógy néprajzi mint régi állami keretéből, — 
s az elébbi időkből majdnem semmi sem maradt fenn, 
mint a vallás, mely régi szövegében Unnepelteték úgy, 
mint egykoron. De a vallásnak is összhangzásban kell 
lenni az állam és a társadalom eszméivel, melyek viszont 
a vallástól nyerik nem ritkán valódi jellegüket. Azon 
csapások, melyek bizonyos időkben az államokat súj
tani szokták, hatásaikban nem ritkán nemzedékeket túl- 
élnek. Ázsiában a mohamedanismus diadala óta a többi 
vallásformák inkább tű r t mint elismert felekezeteket 
képeztek, igy a keresztény hit is. De az idők, kivált az 
utolsó nemzeti csapások, mint a mongolpusztitás és a 
testvérháborúk befolyása alatt nagyon megváltoztak. Az 
állami és nemzetiségi hanyatlás nem maradhatott be
folyás nélkül egy oly nép vallási állapotára sem, mely 
amazokkal szorosan együttesnek képzelte eddig vallási 
eszményét is. Nem csoda tehát, ha ezen korszakában a 
változásoknak oly jelenségekkel találkozunk, melyek magát 
a vallást tevék a módosítások és reformok tárgyává,



Böreklücse Mustafa, Mohamed vallásának híve és 
ismerője első volt, ki vallásának szükséges reformja 
mellett szót mert emelni. Ezen keleti reformator, kiről 
oly sok mesét és kevés valót lehet a nyugati történet
íróknál olvasni, egyike volt kora legérdekesebb alakjai
nak. Mint hadzsi megforddlt Mekkában, mi pedig azon 
időben még nem volt oly átalános dolog mint később; 
tanult világot és embereket ismerni; s mi majd minden 
reformátornál magától értetődik: sok időt töltött aske- 
tikai elzárkozottságban, önvizsgálás és lelkiszemlélődés 
czéljából.

Ezen férfid 1414 körül kilépett a nyilvánosságba s 
nemcsak kárhoztatta a Korán rideg tilalmait emberek 
és dolgok iránt, hanem egyenesen azt állitá: miszerint 
isten öt bízta meg az eltévedt hívőket, a hitetleneket 
az igaz vallás ösvényére terelni. Szerinte a keresztény 
hit és a mohamedanismus testvérek, kik csak emberi 
gyarlóságok miatt tértek el egymástól. Az dj vallás 
egyik legfontosabb feladata volt tehát az eltévedt test
véreket újból egyesíteni. Bárhol találkozzanak e szerint 
Jézus és Mohamed hívei, kötelességük egymást megölelve 
testvérnek nevezni s a testvériség csókjával megpecsé
telni az dj frigyet.

Az Pivangelium és a Korán tételeiből a rajongó 
dervis egy mystikus rendszert alkotott, mely, midőn a 
keleti népek hajlamát számba vette, a nyugatiak szen
vedélyeiről sem feledkezett meg. így a mohamedanismus 
és christianismus sok tekintetben sikerült összeolvasztá
sából egy oly vallást alkotott, mely ha erőhatalommal 
meg nem támadtatik mindjárt keletkezésének elején s 
ha hívői vérbe nem fullasztatnak, valószínű, hogy Ázsia 
vallási viszonyaira a legtartósabb és legnagyobb be
folyással lett volna. — Kis Ázsia izlamitái gyorsan 
befogadták az új vallás tanait, melylyel ha mindenben 
nem értettek is egyet, az mégis oly kiváltsággal dicse
kedhetett, hogy közeledése által a kereszténységhez meg- 
könnyité a mindennapi érintkezést a nyugat népeivel. 
A kereskedés és közlekedés, mely a XV. század elején 
már amúgy is közelebb hozta egymáshoz az ó világ 
népeit, lényeges terjesztője és előmozdítója lön minden 
szellemi törekvésnek. Hasztalan volt az izlam ó hívőinek
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minden erőmegfeszitése, az új tanok napról napra na
gyobb tért hódítottak s előre lehete látni, hogy ha a 
nyugati népek az izlam ezen reformtörekvéseit elősegítik, 
az ó-hitü mohamedánok nemsokára kisebbségben fognak 
maradni.

De volt ezen vallási rajongásnak még egy más 
oldala is, mely különösen az elnyomottak és vagyonta
lanok sorsán kívánt, enyhíteni, természetesen első sorban 
azért, hogy a hívek száma annál inkább szaporodjék, —- 
s ez a vagyonközösség egy neme volt, mely mindazon
által, és ez képezi a rajongás sajátszeríí ellenmondását: 
a szegénységet mint erényt tünteti föl. Ezen közösségből 
azonban a nők, mint a kik keleti fogalmak szerint csak 
dologi jelentőséggel bírnak, ki voltak zárva. A  nő ezen
túl is csak rabszolgája marad a férfinak. — Egy másik 
főtana az új vallásnak abban állott, hogy minden müzül- 
mán, ki a keresztényeket hamis istenimádóknak nyilvá
nítja, — istentelennek bélyegeztessék.

A rajongó Mustafa azonban nem elégedett meg 
azzal, hogy új tanát az egyedüli boldogítónak nyilvá
nítsa, hanem Mohamedre és másokra hivatkozva, köteles
ségévé tette minden hívének hitét fegyverrel és erőszak
kal terjeszteni. Maga jó példával ment elől, midőn fegy
verrel kezében jelent meg az összegyűlt nép előtt Stylarion 
hegyén Smyrna szomszédságában s hangosan s elragad
tatással hirdette: miként a megromlott világot csak tanai 
képesek az isteni büntetéstől megmenteni. Hívei, kik 
roppant számmal szaporodtak, lépten-nyomon követték 
az új apostolt, s mindenkit, ki tanainak ellentállott, 
halállal fenyegettek. így egyedül a kis-ázsiai Aidin tar
tományban csakhamar tízezer harczos sereglett Mustafa 
körül, kik készen voltak életüket az új tanért feláldozni. 
Tanítványai pedig bejárták a többi tartományokat, sőt 
már Európába is eljutottak; mindenütt találván hívőkre, 
kik a jelennel megelégedve nem voltak s azért szívesen 
csatlakoztak egy mozgalomhoz, mely vallási jelentősége 
mellett politikai előnyökkel is kínálkozott.

Ha az egész nagyjelentőségű mozgalom természetét 
tekintjük, feltűnő, hogy abban egyelőre csak a vidéki 
lakosság elemeivel találkozunk, mig a városi népesség 
jobbára távol tartá magát tőle. Ennek okát azonban



megmagyarázzák azon törekvések, melyek az egésznek 
ama népies jelleget kölesönzék, mely minden tömeges 
mozgalomnak sajátsága, s mely a nép felszabadításának 
nagy eszméjét irta zászlójára.

Volt ezen vallási mozgalomnak még egy más, felette 
fontos politikai jelentősége is. Az izlam ugyanis a világi 
főt mint a vallás főnökét szokta tekinteni, ki, miként a 
próféta utódainál, egyszersmind annak helytartójaként 
teszteltetik. Az áj vallás ezen kettős szerepét az uralko
dónak elvetette s a vadás vezetését más, tisztán vallási 
kezekre bizta. Ez által meg van támadva az izlam egyik 
alaptétele, melyben az uralkodónak hatalom adatik val
lási dolgokban is határozni.

Mustafa, a rajongó reformator, itt már nem saját 
felelősségére és nem saját indulataiból működött, hanem 
egy magasabb és tehetségesebb akaratnak szolgálatában 
állott, s ez Mahmud Bedreddin volt, egykor Máza fő- 
hadbirája, ki az egész újítás valódi szellemi intézőjének 
tekinthető. Ezen nagy tehetségű férfiú, kit Muza legyő- 
zetése után Mohamed Nikaea birájának nevezett ki, halá
los ellensége volt az uralkodó szultánnak, s miután 
annak sem vallási, sem politikai elveivel egyetérteni nem 
tudott, olynemű ellentállásra határozta el magát, mely 
úgy a dynastiát, mint magát a nemzetet nagy veszély- 
lyel fenyegette.

Bedreddin bölcsesége és tudományossága által nagy 
népszerűségnek örvendett s azért nehéz volt hozzáférni, 
de miután világos lön, hogy az egész mozgalomnak ő a 
titkos feje s a rajongó Mustafa inkább csak titkos esz
köze, Mohamed szultán nem késett erélyesen lépni föl a 
veszélyes férfiú ellen. Mindenekelőtt személyét akarta 
hatalmába keríteni. De Bedreddin, hírét vévén a veszély- 
nek, gyáván megszökött s elején Isfendiárnál Kastemu- 
niban, majd ismét Mircse vajdánál Oláhországban tar
totta magát elrejtve.

Ezalatt Mustafa híveinek száma azonban mindin
kább szaporodott, úgy hogy Mohamed végre elhatározta 
az újítókat fegyveres erővel megsemmisíteni. De ez nem 
volt oly könnyű. A szultán meghagyta a smyrnai hely
tartónak, hogy minden rendelkezésre álló sereggel indul
jon Mustafa ellen. — A két had egy hegyszoro3 közeié



ben találkozott s roppant volt a mészárlás, mely most fej
lődött. Mustafa, fegyverrel kezében híveinek élén harczolt 
s a rajongó harczosok oly rendkívüli vitézséget fejtettek 
ki, hogy az ellenük kiküldött hadcsapatot parancsnoká
val együtt az utolsó emberig felkonczolták.

Keen kudarcz Mohamedet még szigorúbb rendsza
bályokra késztette s Ali bég vezérlete alatt most egy 
másik, nagyobb sereg indult a lázadók ellen. Azonban 
ezt is hasonló sors érte s a vallási rajongás másodszor 
győzedelmeskedett a közönséges vitézség fölött. — Végre 
maga a nagyvezir Bijezid pasa kapott, parancsot a láza
dás elnyomására, s a nagy had, mely most Mustafa 
ellen küldetett, végre vérbe fojtotta a magasra törekvő 
férfid terveit. A döntő ütközet Karaburun mellett vere
tett, hol az új tanok hívei nagyobb részben mindnyájan 
elvéreztek a csatatéren, mig maga Mustafa nehány hívei
vel a győzedelmes nagyvezir fogságába került. Az új 
apostol embertelen kínzások között vallattatott s szólit- 
taték fel tanainak visszavonására vagy megczáfolására. 
De valamint nemesebb kor- és bajtársa Huss János, úgy 
a mohamedanismus szakadára is hősi állhatatosságot ta
núsított bíráival szemben s nem volt rávehető, tanaiból 
egy szót is elvenni. Végre keresztre veretvén, kínos ha
lállal múlt ki, a lélekerő diadalát bizonyítván a test küz
delmei felett.r

így Ázsiában nem sokára kiirtattak a szakadárok ; 
de még mindig élt a veszély, a meddig Mahmud Bed- 
reddin az élők között volt. Mint láttuk, a tudós, de félénk 
reformator Oláhországba menekült; onnan a dunai tar
tományokban terjesztvén tanait, majd a Balkán liozzá- 
férhetleu rejtekeiben ütötte fel tanyáját mindenütt kö
vetve fegyveres híveitől, kikkel terve volt alkalmas pil
lanatban lecsapni Drinápolyra.

Mohamed nagy figyelemmel kisérte Bedreddin moz
dulatait s nem késett megvesztegetések, ígéretek és 
fenyegetések által hatni annak környezetére, melyből 
ennek folytán lassankint többen meghidegültek az új 
tanok iránt s tömegestől hagyták el apostolukat. Sőt 
egyike ezeknek gazdag jutalom fejében — magát Bed- 
reddint — élve szolgáltatta a szálltán kezébe. A hires 
férfiú fölött Seresben egy magas állású egyénekből ősz-
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szeállitott törvényszék ítélt, melynek elnöke magaMoha1 
med volt. Mahmud Bedreddin felség- és hazaárúlás miatt 
halálra ítéltetvén, a seresi főtéren roppant néptömeg 
jelenlétében kötél által végeztetett ki az élők sorából.

így végződött az ozmán birodalomban az első neve
zetes vallásszakadás, mely úgy keletkezésében, mint el
nyomatásában magán viseli a nép jellegét, mely annak 
intézője és bírája volt. Annyi bizonyos, hogy Mohamed 
és nemzetsége a legnagyobb veszedelemben forgott, mig 
a szakadárok győzedelmeskedtek, mert az új tanok dia
dala az eddigi monarchiának és Ozmán utódainak halálát 
jelentette volna. így ezen vallási mozgalom kiváló poli
tikai jelentőséggel is bírt.

Az ozmán történelemnek ezen nevezetes korszakában 
még egy más esemény is merült fel, mely egyelőre nem 
bírt ugyan több mint köznapi jelentőséggel, de a melyet 
azért sem mellőzhetünk, mert a történelemben több 
analogonjaival találkozunk. Valamint Európának megvan 
ál-Waldemárja, ál Demetriosa, a régi Ázsiának ál Stner- 
dise, hazánknak is ál-Endréje, úgy az ozmán történelem 
is bir egy ál-Mustafával, ki állítólagos magas származá
sára támaszkdva trónkövetelőként lépett fel — Mohamed 
ellen.

Emiit,ettük az angorai ütközet alkalmával, hogy ab
ban Bajezid egyik fia Mustafa nyomtalanul eltűnt. Evek 
során ezen Mustafáról mitsem emlit a történelem; míg
nem 1416. körül Amásia vidékén egy férfiú lépett fel, 
ki magát az említett Mustafának, Bajezid egyik fiának 
adta ki, s származását különféle eszközök és bizonyítékok 
által igyekezett kimutatni; mi azonban korántsem volt 
kielégítőnek mondható. Ellenkezőleg a legtöbb jel oda 
mutatott, hogy ezen Mustafa közönséges kalandor, ki 
véletlen hasonlatosságát eltűnt névrokonával az említett 
czélra igyekezett felhasználni. Akadtak is többen, kik 
pártjára állottak s Mohamednek nem maradt más hátra, 
mint a veszélytelen trónkövetelővel megmérkőzni.

Az ál-Mustafa e közben Oláhországban, mely mindig 
készen állott az ozmánok de kivált a szultánok ellenségei
nek befogadására, —- sereget gyűjtött magának; s mint
hogy az egykori smyrnai fejedelem Dzsuneid, most niká- 
polyi helytartó sietett pártjára állani, a birodalom bense-

L á z á r :  A török birodalom története. 7



jében pedig még nagyobb támogatásra számított, átkelt 
a Danán s Bolgárországon és Makedonián keresztül igye
kezett magát a thessalonikai és peloponnesusi görögökkel 
érintkezésbe tenni. De még mielőtt ez sikerülhetett volna, 
Mohamed seregei által utóléretvén, nyílt csatára került 
a dolog, közel Thessalonikához. Mustafa véres vereséget 
szenvedett, s Dzsuneiddal együtt csak nagy ügygyel- 
bajjal tudott Thessalonikába menekülni; hol a császári 
parancsnok Leontarios által barátságosan fogadtatott. 
Mohamed hiába követelte a császártól a menekültek ki
adatását, minden a mit elérni tudott abban állott: hogy 
Manuel a két férfiút élethossziglani erős és biztos fog
ságban Ígérkezett tartani. Mohamed ezzel nem volt ugyan 
megelégedve, mert a byzanczi Ígéretek valódi értékéről 
elég alkalma volt meggyőződni; de minthogy a veszélyt 
különben sem találta fenyegetőnek, úgy látszik végre 
belenyugodott a császár ígéretébe. Mindazonáltal ezen 
körülménynek tulajdonítható, hogy fa barátságos viszony 
a szultán és császár között, mely régebben fennállott, 
Mohamed országlásának vége felé nagyon meghidegült. 
De Mohamed sokkal inkább eszélyes politikát követett, 
hogysem egy kedvezőtlen eset által magát elhamarkodott 
lépésekre engedte volna elragadtatni. Megelégedett egy
előre azzal, hogy a császár személye körül magának 
megbízható híveket igyekezett szerezni, kik őt annak 
minden titkos terveiről értesítenék.

A byzanczi történelem oly gazdag hűtlenekben, árulók 
és gyilkosokban, hogy Mohamednek nem nagy fáradsá
gába — habár jelentékeny pénzáldozatába — került, 
Manuel legbiztosabb embereinek egyikét és pedig Koráx, 
császári udvari tolmácsot terveinek megnyerni; ki is 
híven értesítette mindenről, mi a császári udvar és 
kormány körében történik, mi által a szultán mindig 
könnyű szerével ellensúlyozhatta a hűtlen szomszéd tö
rekvéseit.

A feszültség a szultán és császár között e közben 
nőttön-nőtt s már-már nyílt kitöréssel fenyegetett, midőn 
Mohamed váratlan halála az ingerültséget egy kis időre 
megszüntette. De ezen egyszer megindult mozgalom Mo
hamedről átment utódaira s nem szűnt meg mindaddig, 
jnignem a császárság s vele a keleti kereszténység a már
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régen felette lebegő végzet által halálos döfését nem 
kapta.

Manuel hosszá országlása, mely a hatalom árnyéká
val kezdődött, delében a kétes remények vérmessége által 
még egy utolsó fellobbanást mutatott s alkonyán a vég
felbomlás stádiumában tengett, — nem képes részvétün
ket magára vonni. A századok folytán elkorhadt életerő 
végső mozdulatai voltak azon kísérletek, melyeket tett, 
hogy a végzetes csapást talán csak pillanatokra feltar
tóztassa. így Byzancz saját bűnei által sietett felbomlása 
felé, mely elmaradhatlanná vált azon pillanattól kezdve, 
midőn az ozmánok legelőször tartós tért foglaltak Euró
pában. Európa immár megszokta Byzancz vajúdását s 
félig közönnyel, félig rettegéssel nézte bukását, — de a 
valódi részvét jeleit hiába keressük az akkori időket 
tükröző benyomások között. . . .

Mohamed 1421.·. tavaszán tért vissza Ázsiából, hol 
kiváltképpen építkezései foglalták el — Európába, s Dri- 
nápolyba érkezvén, a Byzancz ellen intézendő lépésekről 
tanácskozott vezirjeivel. Legidősb fia Murad, ki Seadeddin 
szerint még csak 12 éves volt, de kit a byzanczi írók 
már 16 évesnek mondanak távol, az ázsiai tartományok 
keleti részében Amásiában időzött, hol az imént apja ál
tal helytartónak neveztetett ki. Egyik napon, nemsokára 
megérkezése után, Mohamed fővárosa közelében vadász
ván, — egy vadkanra bukkant. Lándzsáját merész hají
tással a vadra lövellé, miközben a túlságos erőmegfeszi- 
tés következtében egy pillanatra elvesztő az egyensúlyt 
s lováról a földre zuhant, hol eszmélet nélkül hevert egy 
ideig. Majd ismét visszanyervén eszméletét, erős vérhá
nyás lepte meg, úgy, hogy a szerencsétlenség színhelyé
ről kísérői által egyenesen a kórágyba szállíttatott, me
lyet el sem hagyott többé s kevés napokkal a szeren
csétlenség után Mohamed nem vala többé az élők sorában.

Az állam érdekei épp úgy, mint a családé azt kíván
ták, hogy Mohamed halála mindaddig titokban tartassák, 
mig idősb fia és örököse Murad, kit a bekövetkezett 
szomorú eseményről értesítendő, a család hu szolgája 
Elwán bég azonnal útnak indúlt, — apai örökségét el 
nem foglalhatja. Ez kiváltképpen azért volt szükséges, 
mert a még mindig nem eléggé szilárd belállapotok egy



újabb örökösödési barcz következtében beláthatlan Ve
szélyeket hozhattak volna a birodalomra. Mohamed teste 
titokban bebalzsamoztatván, azontúl is habár nem köz
vetlenül szokott h e ly é t foglalta el, s miután a kormány 
ügyei szokott módon lettek most is elintézve, — a csa
lás teljesen sikerült. A titokba csak a két nagyvezir 
Ibrahim és Bajezid, továbbá két orvos és egy híí szolga, 
a már említett Ehván valának beavatva; s ha időről- 
időre a hadsereg a szultánnak palotája előtt vonúlt el s 
hangosan kívánta urát látni: Mohamed holtteste ülő hely
zetben s szokott öltönyében egy könnyű függöny mögé 
állíttatott, kezét és fejét pedig üdvözletképpen egyik be
avatott észrevétlenül mozgásba hozta. Halála ily módon 
negyven napig államtitok maradt, minek elteltével az 
időközben megérkezett Murad átvette a kormányt s apját 
nagy ünnepélyességgel eltemeté az általa alapított zöld
mecsetben Brossában.

Mielőtt Mohamedről, mint. az ozmán állam újból 
megalapítójáról befejezésül még néhány szót szólanánk, 
talán nem lesz fölösleges előbb végső napjairól röviden 
megemlékezni.

Alig érezte Mohamed halálát közeledni, midőn kevés 
bizalmas híveit maga köré gyüjtvén, azokat megható 
szavakban kérte fel fiának és örökösének támogatására, 
ki fiatal és 'tapasztalatlan koránál fogva egész tengerével 
a veszélyeknek volt környezve, kivált Bajezid pasára 
bízta, az ifjút tanácsával és hűségével támogatni. Da 
nemcsak Muradot, hanem két ifjabb fiát is pártfogásába 
ajánlotta híveinek. E két gyermek Jussuf és Mohamed 
volt, amaz nyolcz, emez pedig hét éves. Egyszersmind 
rendelé, hogy a két gyermek azonnal Konstantinápolyba 
vitessék s Manuel császár gyámságára bizassék, ki ily 
czélból még egy külön levélben is megkerestetett. A hal
dokló szultán csupán apai érzelmeitől vezettetve, való
színűleg igy akarta elejét venni azon kegyetlen szokás
nak, mely az Ozmán házban az idősebb örököst feljogo
sító, ifjabb fivéreit, saját hatalma és személye biztonsága 
végett — kivégeztetni.

I. Mohamed csak 42 éves volt, midőn a váratlan 
halál tevékeny életének határt szabott s egyike azon 
uralkodóknak, kik nemcsak az ozmánok nemzeti, hanem
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az emberiség történelmében is tisztelettel emlittetnek. 
Jellemének egyik alapvonását a jótékonyság képezte s 
minden pénteken, az izlamiták vasárnapján a szegények 
asztalánál étkezék. De nemcsak adakozó, hanem bőkezű 
is volt Mohamed s kivált Brussa és Drinápoly szépíté
sére nagy összegeket fordított. Húsz évi uralkodásának 
felét a testvérháborűk veszik igénybe; a másik fele sem 
folyt le nyugodtan s kivált a vallási újítások sok gondot 
és erélyt követeltek Mohamedtől.

Azonban bármily erélylyel sőt keménységgel igye
kezett Bedreddin és társainak reformjait és azok képvi
selőit elnyomni, — Mohamed az ozmánoknak mégis első 
fejedelme, ki vallási tekintetben ritka t.ürelmességet és 
békülékenységet tanúsított, mi annál feltűnőbb, mert 
kétségkívül nem maradt befolyás nélkül sem környeze
tére, sem magára a népre. Es valóban, Mohamed ural
kodása alatt legkisebb mértékben fordultak elő súrlódá
sok keresztények és mohamedánok között. !S ha Mohamed 
politikáját a byzanczi császár irányában komolyan vizs
gáljuk, azt találjuk: hogy ez őszintébb és barátságosabb 
volt, mint azt a hűtlen Paleologos, ki titokban mindent 
megtett, mert nyíltan cselekedni sem bátorságában, sem 
tehetségében nem állott, mire tehetetlensége képes volt, 
hogy hatalmas szövetségesének és szomszédjának ártal
mára legyen, — megérdemelte. S mert aránylag rövid, 
minthogy nyugtalan uralkodása nevezetes és talán szük
séges és korszerű újításoknak nem kedvezett, érde
műi kell Mohamednek betudni, hogy a fennálló intézmé
nyeknek nemcsak érvényt, de tiszteletet is tudott szerezni.

A birodalom egységének helyreállítása egyik főbb 
érdeme Mohamednek s habár a byzanczi írók közül 
Dukas azt állítja, hogy terve volt: két idősb fia között 
az ázsiai és európai birodalmat felosztani, ezen állítás 
mindazonáltal semmi más oldalról bebizonyítva nincs, 
annyi mégis kétségtelen, hogy Mohamed nemcsak házá
nak, hanem nemzetének nagyságát is szivén hordozta. 
Benne veszett el Ozmán utódainak egyik legkitünőbbike 
éppen akkor, midőn a tapasztalat a férfierővel volt 
szövetkezendő fajának dicsőségére. — Fiával II. Muráddal 
az ozmán történelemnek új és nevezetes fejezete kezdődik.
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I. Mohamed halálának híre alig járta he az ozmánok 
birodalmát, midőn mindenfelől aggasztó jelei kezdének 
mutatkozni oly törekvéseknek, melyek az alig megszilár
dult belállapotokat új veszélylyel fenyegették. Mohamed 
nyolcz évi egyeduralma nem volt elégséges arra, hogy 
a polgárháborúk és vallási forrongások által megingatott 
uralkodói tekintélyt véglegesen megerősíthette volna. A 
nyugtalan elemek, kiváltképpen a kisázsiai hűbéresek 
között, kedvező alkalomnak tekintették a szultán halá
lát, hogy önző törekvéseiket megvalósíthassák s készek 
valának támaszukat annak felajánlani, ki elkülönödési 
szándékukban elősegíteni fogja. Az átalánoe nyugtalan
ságot még növelte azon körülmény, hogy I. Mohamed 
legidősb fia és örököse Murad, ki apja által még csak 
az imént lett helytartóvá kinevezve, ifjúságánál fogva 
sem a népnél sem a katonáknál nem találkozott nagyobb 
bizalommal.

De nemcsak az ozmán birodalomban, hanem magában 
Konstantinápolyban is rendkívüli izgatottságot szült a 
szultán halálának híre. A agg Manuel, ki trónját már 
régebben megosztá fiával Jánossal, csak akkor értesült a
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fontos eseményről, midőn Mohamed tetemei már útban 
valának Brussa felé, s midőn az ifjú Murad már elfog
lalta apai örökségét. Oka ezen késedelemnek az volt, 
hogy Leontarios Demeter, a császár követe Drinápolyban 
Ibrahim és Bajezid nagyvezirek által szándékosan leg
tovább bizonytalanságban hagyaték a palota belsejében 
végbe ment események felől s mert a császári követ 
küldöttjei és levelei huzamosb ideig visszatartattak. 
Midőn végre sikerült a hírt Konstantinápolyba eljuttatni, 
a császári udvar két pártra szakadt. Az egyik, élén az 
öreg császárral, Murad mellett nyilatkozott, mig a másik, 
melynek feje maga a társcsászár János vala — szakítani 
kívánt az új szultánnal s a Lemnos szigetén őrzött ál- 
Mustafát, kiről már elébb szólottunk, kívánta az ozmánok 
trdnjára emelni. Ezen eszélytelen politika új veszedelmet 
hozott nemsokára Konstantinápolyra.

Manuel hasztalan igyekezett, hivatkozva a szerződé
sekre, fiát maga részére megnyerni, s úgy látszik, hogy a 
szomorú tapasztalatokban oly gazdag fejedelem előre látta 
a bekövetkezendő bonyodalmakat, melyeket elhárítani 
képtelen vala. Végre az udvar abban állapodott meg, 
hogy látszólag elismeri ugyan Muradot, de csak azon 
feltétel mellett, ha az két fivérét, kiket Mohamed a 
császár gyámságára bízott, mielébb Konstantinápolyba 
küldendi.

A követség, mely e szerint az új szultánnak trónra- 
léptéhez szerencsét kívánandó vala, de a melynek volta
képpen komólyabb feladata is volt, az általunk már ismert 
Korax Theologos és a császár egyik rokona Lachynes 
Paleologosból állott, kiket az ifjú Murad Brussában foga
dott. Már az első találkozás meggyőzhető Muradot és taná
csosait a császári udvar valódi szándokairól, melyeket a 
követek, mint látszik, legkevésbé sem igyekvőnek palástolni. 
A császár üdvözölvén az új szultánt apai trónján, a két 
udvar közötti barátságos viszony fenntartását, valamint 
a szerződések megújítását — mint legbensőbb óhajtását 
fejezte ki. Egyszersmind azonban hivatkozván Mohamed 
végrendeletére, a két herczeg kiadatását sürgette, ellenkező 
esetben mellőzve a barátságot, a trónkövetelő Mustafát 
venné védelme alá, kit csakhamar nemcsak Európában, 
hanem Ázsiában is fejévé tónpe a-5 ozmánoknak,
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A trómáltozás, miként látszik, újból felidézte a 
byzanczi udvar hiú reményeit a jövőre nézve; s János, nem 
számolva a valo'di viszonyokkal, — a tro'n régi fényének 
visszaállításáról ábrándozott, még pedig oly eszközök segít
ségével, melyek legkevésbé vezethetének czélhoz. Murád, 
kinek érdekében állott a császári udvarral legalább egyelőre 
békés lábon állani, örömmel beleegyezett volna a régi 
szerződések megújításába, ha a császár a kiskorú hercze- 
gek kiadatását oly makacsul nem követeli. így azonban 
oly válaszszal bocsátá el magától a görög követeket, hogy 
a barátságos viszony fenntartását maga is óhajtja ugyan, 
de fivéreinek kiadatásába annál kevésbé egyezhetik, 
minthogy a Korán szigorúan megtiltja, hogy igazhívők 
hitetlenek által gyámságoltassanak. E pontban tehát a 
császár kívánságát egyszer mindenkorra határozottan 
visszautasítja.

Mig Manuel követei Brussában jártak, aduig Murad 
is küldött egy megbízottat Konstantinápolyija kivált
képpen azért, hogy a császári udvar szándokait és véle
ményét kikémlelje. Azonban az udvar elbizakodott és 
fennhéjázó magatartása itt is csak arról győzhető meg 
Murad megbízottját, miről a szultánnak már Brussában is 
tudomása volt.

A kölcsönös követségek eredménye vagy eredmény
telensége mindkét félt még inkább elkeserítő egymás 
ellen s úgy Konstantinápolyban mint Brussában nagy 
előkészületek tétettek egymás terveinek meghiúsítására. 
Leontarios Demeter, egykor thessalonikai parancsnok, hí 
a trónkövetelő Mustafát és társát Dzsuneidet annak idején 
Mohamednek kiadni vonakodott s ki azóta Konstantiná
polyban tartózkodott tíz hadihajóval — mely a császárság 
tengeri erejét valószínűleg egészen kimenté, — Lemnos 
szigetére küldetett, hol Mustafa ez ideig őrizet alatt tartaték. 
Leontariosnak parancsa volt Mustafát Európába hozni s 
miután őt Gallipolis közelében egy zsoldos sereggel partra 
szállítaná, — a császár nevében az ozmánok szultánjává 
kikiáltatni. Konstantinápolyban főképpen azon elégület- 
lenségre és izgatottságra számítottak, mely Mohamed után 
beállott s melyet Murádnak még eddigelé nem sikerült 
eloszlatni.

Mustafa, ki régi terveinek megvalósulását közeledni
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látta., a császári udvar pártfogását nagy köszönettel s még 
nagyobb ígéretekkel fogadta, s azon esetre, ha a trónt 
elnyernie sikeriilend, a Fekete-tenger partjain fekvő összes 
városokat, nemkülönben Thessalia egy részét, valamint a 
fontos Gallipolist a császárnak visszaadni ígérte. A követ
kező események meg fogják mutatni, mennyiban vala 
képes vagy hajlandó Mustafa adott ígéreteit beváltani.

A trónkövetelő Dzsuneid dal és a byzanczi zsoldos 
haddal alig érkezett a Dardanellákba, midőn partra száli- 
ván, Gallipoiis ostromához fogott. Murad, ki ezen táma
dásról eleve értesülve volt, sietett a nagyfontosságu helyet 
megfelelő őrséggel ellátni. Hasztalan volt Mustafának min
den megvesztegetési és rábeszélési kísérlete, az őrség 
valamint a lakosok legnagyobb része hű maradt Murád
hoz ; s így az ostromnak semmi sikere nem mutatkozván, 
a trónkövetelő az összecsőditett és nagy ígéretek által 
elcsábított falusi népességre támaszkodott, mely őt több 
zajjal, mint őszinteséggel az ozmánok szultánjává kiki
áltotta. Megelégedvén ezen sikerrel, Gallipolis további 
ostromát Leontariosra bízta, maga pedig Makedoniába 
sietett s faluról falura zarándokolván, aranyos Ígéretekkel 
halmozá el a könnyen hivő lakosságot, mely csakugyan 
nagy tömegekben kezdé kisérni boldogítóját. Mustafa 
mindenütt magát hirdette mint Bajezid egyedüli törvényes 
örökösét, ki a szerencse és szövetségese Manuel császár 
segítségével diadalát biztosnak hitte. Nemsokára elég 
erősnek tartotta magát Murad seregeivel szembe szállani 
s nyílt csatára bízni szerencséjét.

Míg Mustafa Makedoniában és Thrákiában minden
nap nagyobb előhaladást tőn, addig Murad és környezete 
sem tétlenkedék s az ifjá szultán egyik nagyvezirjére, 
Bajezid pasára bizta azon hadsereg parancsnokságát, 
mely Európába menendő, az ármányos trónkeresőt meg
fenyítendő lett volna. Ez azonban most már nem volt 
oly könnyű, mert Mustafa máris oly sereget tudott a 
nagyvezir ellenében felállítani, mely emezével számban 
bizonyára versenyezhetett. Bajezid Drinápoly közelében 
ütött tábort, honnan kiáltványait Murad híveihez szét- 
küldvén, kevés napok múlva mintegy 30 ezer harczos 
felett tarthatott szemlét. Ugyancsak innen alkudozásba 
lépett Manuel császárral, kitől csupán azt kívánta, hogy
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ne segítené ezentúl Murad versenytársát s maradjon a 
kettő közötti harcz alatt semleges. Ezért Murad nevé
ben nemcsak nevezetes partterületeket Ígért a császárnak, 
hanem 200 ezer aranyat és tizenkét tújzt a legelőkelőbb 
családokból. Valószínű, hogy Manuel ezen kedvező föl
tételeket elfogadta volna, ha fia és annak pártja által 
ellenkező határozatra nem kényszerittetik. így azonban 
Bajezid ajánlatait visszautasitá s az Űrt maga és az oz
mánok törvényes uralkodója között még inkább áthidal- 
hatlanná tévé.

E közben Mustafa seregével Drinápoly felé köze
ledett, hol az európai ozmán trón sorsa egy időre eldön
tendő vala. A harcz tere, nádas posvány, nem kedvezett 
Bajezid pasának, mindazonáltal hosszéi beszédben igye
kezett seregét hűségre és vitézségre serkenteni. A két 
sereg csakhamar heves harczban állott egymással, mely
nek kimenetele teljesen bizonytalannak látszék. Ekkor 
Mustafa odahagyván seregét, melynek vezetését Dzsu- 
neidra bízta, egy közel halomra sietett, melynek aljában 
Murad hívei harczoltak, kiket dörgő hangon igyekezett 
hűségükben megingatni. „Mit harczoltok“, úgy mond, 
„egy albániai rabszolga alatt, holott egyedüli és valódi 
uratok én vagyok, Bajezid szultán fia. Fivérem Mohamed 
után csak engem illet jogosan a trón. De én méltányos 
akarok lenni s mig Európában én uralkodom, nem bá
nom, ha bátyám fia Murad — Ázsiában uralkodik. Én 
nem fogom őt ott soha sem háborítani. De ti, ozmánok, 
egyedül nálam találtok jutalmat és büntetést, azért sies
setek oltalmam alá, s a jutalom, melylyel ezért benne
teket elárasztani foglak, nem késik sokáig!“ A lázitó 
dörgő hangja áthatott a csata zaján, s Bajezid pasa bal
szárnya csakhamar ingadozott, majd teljesen átpártolt 
Mustafához. Példáját követte nemsokára a derékhad, sőt 
maga Bajezid pasa, ki elhagyatva seregétől, sietett a 
szerencsés és ügyes bitorlónak meghódolni. A harcz ilye
tén kimenetele megnyitotta Mustafának Drinápoly kapuit, 
s az európai főváros lakossága örömkiáltásokkal fogadta 
azon férfiút, kitől még csak imént idegenkedék, de kit 
a hadi szerencse csakhamar kegyeltjévé tőn.

Mustafa győzelmét a szerencsétlen Bajezid pasa ki
végeztetésével szennyezte be. Későbbi irók ezen gyilkos
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ságot Dzsuneidnak tulajdonítják, ki a nagyvezirben csa
ládjának egyik ellenségén kívánt boszút állani.

A drinápolyi győzelem legfontosabb következménye 
Gallipolis bukása volt, melynek megfogyott őrsége nem 
egittethetvén Murádtól, Leontariosnak, ki a fontos helyet 

s·— a Musztafával kötött előzetes egyezmény értelmében 
— a császár számára volt elfoglalandó — megadta ma
gát. De alig vette Mustafa ennek hírét, midőn Dzsu- 
neiddal Gallipolisba sietett s a byzanczi hadvezér nem 
kis rémületére kijelenté, hogy amaz egyezmény immár 
érvénytelen, s hogy Gallipolis ezentúl is ozmán kezek
ben fog maradni. Az eszélytelen byzanczi politikának ez 
volt első kudareza Mustafával szemben, melyet nemsokára 
még több követett.

Mustafa, bízván szerencséjében, lemondott a császár
ral kötött szövetségéről, valószínűleg azért, hogy ez által 
népszerűségét az ozmánok előtt növelje. A császári udvar, 
mint mindig, ezúttal is egyik végletből a másikba esett, 
s alig győződött meg Mustafa hűtlenségéről és szószegé
séről, midőn ismét Murádhoz kezdett hajolni, s annak 
érdekét ígérte támogatni Mustafa ellenében. Ezen kap
kodó és tehetetlen politika elmaradhatlan következménye 
lön: hogy sem Murad, sem versenytársa nem bíztak 
többé a császár barátságában s mindketten eszköznek 
kezdék tekinteni, melyet felhasználni igen, de bizalmá
val megajándékozni egyik sem tartá többé méltónak.

Murádnak, ki időközben mindent elkövetett, hogy 
egy döntő csapás által, melyet Mustafa fejére kívánt 
intézni, magát versenytársától megszabadítsa, első sorban 
hajókra vala szüksége, melyeken seregét Európába szál
líthassa; s miután a császár Ígéretében és őszinteségében 
nem bízott, a genuai Adorno lovaghoz fordult, kivel már 
régebben, mint a kisázsiai timsóbányák bérlőjével ba
rátságos viszonyban volt s ki mindig jelentékeny számú 
hajók felett rendelkezett. Adorno bizonyos bérleti kedvez
mények és 50,000 arany díjért csakugyan késznek nyi- 
atkozott az ozmán sereget átszállítani. De ezekre, miként 

j mindjárt látni fogjuk, egyelőre még nem került a sor, 
;nert Mustafa hírét vévén Murad szándokának, sietett őt 

Ázsiában felkeresni. Murad a posványas Ulubad mellett 
foglalt állást s habár abban magát lehetőleg megerősi-
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tette, mégis nem csekély aggodalommal várta Mustafa 
támadását, kinek serege jelentékeny számmal fölülmúlta 
az övét. Azonban Mustafa tétlensége s meghitt barátjá
nak Dzsuneidnak árulása, — kinek Murad jutalom fejében 
a még apja által tőle elvett Smyrna birtokát helyezte 
kilátásba, ezen kedvezőtlen arányt elégségesen helyre
hozták. Éhez járult, hogy Murad mindenfelé azon hirt 
terjeszté, miszerint Manuel császár vele szövetkezvén — 
Európában haddal állja útját Musta fának, ha ez netán 
újból oda fordulna. A hir, habár koholt volt, mégis nagy 
benyomást tőn a trónkövetelő harczosaira, kik most 
csapatosan kezdék odahagyni a szerencséjétől már már 
elhagyatott kalandort. Azonban Mustafa egy végső kísérlet 
nélkül nem akarta odahagyni a küzdelem színhelyét s 
azabjaival, azaz könnyű gyalogságával erős támadást in
tézett Murad ellen. De a janicsárok által véresen vissza
veretvén, újabb vállalatba bocsájtkozni nem volt többé 
bátorsága. S midőn Dzsuneid hűtlenségéről is meggyő
ződött, szerencsecsillagát hanyatlani látván, titkon oda
hagyta táborát s a félelemtől üldöztetve Gallipolisban 
keresett menedéket.

így Murad döntő harcz nélkül diadalmaskodók ve- 
télytársa fölött, kinek egész hátrahagyott hadserege újból 
meghódolt a törvényes szultánnak, ki azt most sietett a 
menekülő Mustafa után vezetni. Adorno, a genuai bányá
szok feje nemcsak hajóit, hanem 2000 főre menő jól 
fegyelmezett és fegyverezett seregét is felajánld Murád
nak. Alig értesült Mustafa a szultán közeledéséről, midőn 
csak kevesektől kisérve elhagyta Gallipolist, mely azután 
csakhamar újból visszatért Murádhoz, s Drinápolyba 
sietett. Azonban itt is csak rövid ideig tartózkodott s 
miirtán a kincstárt kifosztotta, a Balkán hegység rejte- 
keinek tartott. Gzélja volt kincseivel Oláhországba me
nekülni, ott a jövendő eseményeket nyugodtan bevárandó. 
De Murad megbizotljaitól utőléretvén, felismertetett s bi
lincsekben hozaték vissza Drinápolyba, hol Murad éppen 
akkor tartá fényes bevonulását a szeszélyes nép örömri- 
valgásai között. A szerencsétlen trónkövetelő 1422. tava
szán Drinápolyban nyilvános téren miként egy közön
séges gonosztevő kötél által kivégeztetett.

így végződött az ál-Mustafa fellépése, mely követ



kezményeiben leginkább az által vált fontossá, Hogy a byzan- 
czi árnycsászárság tarthatatlanságának újabb bizonyítékait 
hozta napvilágra. Mustafa nem bírt, azon tulajdonságok
kal, melyekkel közönségesen merész kalandorok és sze
rencselovagok dicsekedni szoktak. Erélytelen és gyáva, 
szerencséjében szo'szegö és elbizakodott zsarnok volt, ki 
rövid diadalát a hárem tespesztő légkörében ülte meg, s 
kinek bukását sajnálni senkinek sem vala oka.

Murad európai fővárosának elfoglalását örömünnep
nek tekinté, melyet nagy fénynyel ült meg s mely alka
lommal őseinek palotájában gazdagon megvendégelte és 
megajándékozta gormai barátait, kiknek nem csekély 
részük volt a rövid hadjárat sikerében.

Az események ilyen fejlődése leverő hatással volt a 
byzanczi udvarra, mely sietett ugyan egy követség által, 
melynek tagjai: Kantakuczenus Demeter, Laskaris Máté 
és Philommates Angyal voltak, Murádnak győzelméhez 
szerencsét kívánni, de a mely nem volt oly szerencsés, 
hogy a szultánt megengesztelni tudta volna. Murad a köve
teket nem is fogadta, sőt elején börtönbe vettette, majd 
azonban visszaküldé Konstantinápolyba, oly izenettel, 
hogy nemsokára követni fogja őket. Könnyen elgondol
ható, mily hatással volt ezen izenet a főváros lakosaira. 
Maga az udvar teljesen elvesztette fejét, a nép ünnepé
lyes körmenetekben kívánta megnyugtatni aggodalom
mal tölt kedélyét. Az agg Manuel egészen visszavonúit 
a nyilvános élettől s egy kolostor csendjében a szent- 
irás tanulmányozásában keresett kárpótlást hosszt! életé
nek elvesztett reményeiért. János, ki még csak röviddel 
elébb hangosan hirdette az ellentállást, most a kiskedé- 
lyűek példájára egyszerre elnémult. Azonban a nép két
ségbeesése csakhamar oly irányt kezde venni, mely magát 
az udvart rettegéssel tölté el. Mint mindenütt a nép lázas 
ingerültsége itt is megkövetelte a maga áldozatát. Korax 
Theologos, Manuel császár eme meghittje, ki már Moha
med idejében azzal vádoltaték, hogy titokban a szultán
nak híve, s mint tudjuk ezen állítás nem is volt egé
szen alaptalan, most újbői magára vonta a nép figyelmét, 
mely hangosan árulással vádolá s a császártól kiadatását 
követelte. Manuel, hívét megmentendő, mindent megtett 
annak védelmére és igazolására; s miután a lázadás
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lecsillapodni még sem akart, új követségben Murádhoz 
küldé Koraxot, azt hívén, miszerint befolyásának talán 
sikerülni fog a fenyegető' vészt a városról elhárítani, ez 
által egyszersmind alkalmat nyújtván hívének, magát a 
nép előtt tisztázni. De a szerencsétlen tolmács küldetése 
sem sikerült s miután mégis elég bátorsága volt a 
háborgó fővárosba visszatérni, végzetes sorsa már el vala 
döntve. A nép most még inkább felbőszülve megrohaná 
lakházát s kifosztogatta, mely alkalommal Korax bűn
részességének oly tanújelei jövének napfényre, melyek 
annak korábbi egyetértését az ozmánokkal kétségtelenné 
tevék. Levelek és elsikkasztott ajándékok, melyeket az 
ozmánoknak átadni elmulasztott, nagy mértékben Korax 
ellen bizonyítottak s a nép most nem is késett tovább 
a szerencsétlen férfiút megfenyíteni. Korax meggyalázva, 
nyilvános téren irtóztató kínok között fejezte be életét, 
melyet nem fordított szerencsétlen hazájának javára.

A veszélyes lázadás és kicsapongás bizonyára még 
más áldozatokat is talált volna, ha a. fenyegető veszély 
kívülről napról-napra nem növekedik vala. Már junius 
derekán megérkezett Murad előhada Konstantinápoly alá 
s mig annak környékét, tűzzel-vassal pusztitá, a megret
tent lakosok szemeláttára a legborzasztóbb kegyetlensé
geket vitte véghez. Dukasz, Phrantzes és más szemtanúk 
hiteles feljegyzései szerint vérlázitó volt azon őrjöngő 
gyilkolás és pusztítás, melyet e sáskahad a védtelen 
városokon és lakosokon elkövetett s melyhez hasonlót a 
történetírás aligha jegyzett fel. Még a mongol hordák 
sem fejtettek ki annyi kegyetlenséget és pusztitási szen
vedélyt, mint emez újabb barbárok, kik immár biztosnak 
tartották a keleti kereszténység fővárosának bukását. — 
Nem sokára az előliad megérkezése után újabb csapatok 
érkeztek a város alá, melyet Murad augusztus derekán 
történt személyes megjelenése után azonnal ostromolni 
kezdett. — Jellemző, hogy az ifjú szultán nemcsak túl
becsülte a főváros védelmi képességét, hanem miként 
intézkedéseiből biztosan következtetni lehet, oly nehéz 
feladatnak tartá annak megvételét, hogy rendkívüli esz
közökhöz folyamodott. Minthogy a nagy vállalathoz nem 
tartá elégségesnek a közönséges támadó és védeszközö- 
ket, a vallási rajongáshoz fordúlt s igy Konstantinápoly
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megvételét valódi nemzeti és vallási,vállalattá bélyegezte, 
így örjöngő dervisek bejárták Kis-Azsiát és az európai 
ozmán tartományokat s hangosan és az őrület elragad
tatásával hirdették a szent háborút Konstantinápoly ellen. 
Maga a hires seikh Bukhari, a szultán sógora és korának 
legnagyobb írástudása bejárta az országnak különböző 
részeit s egy rajongó tömegtől kisérve csatlakozott az 
ostromlókhoz. A győzelem oly biztosnak látszék a fel
izgatott tömeg előtt, hogy seikh Bukhari már a napot 
is megjövendölte, melyen a próféta zöld lobogója győze
delmesen fog feltűzetni a pompás Hagia Sofia kupolá
jára. A határtalan örömnél a kilátásban lévő zsákmány 
reményében csak az elbizakodottság volt nagyobb, mely 
a roppant csőcselékhadat eltöltötte. Éjjel-nappal lehete 
hallani a szitkokat és fenyegetéseket, melyek a város 
falain álló keresztények ellen szórattak. „Hol van iste
netek, ti hitetlenek, hol vannak szentjeitek, kik segíteni 
tudnának rajtatok. Már holnap elfoglaljuk várostokat, 
titeket pedig rabszolgáinkká teszünk; feleségeiteket és 
leányaitokat szemeitek előtt fogjuk meggyalázni, apáczái- 
tokat pedig derviseink karjaiba vetni. Hitünkre mondjuk, 
hogy igy lesz, mert nekünk prófétánk előre kijelen
tette.“

Végre megérkezett az ostromra kitűzött s az ozmá
nok által türelmetlenül várt nap, az 1422. évi augusz
tus 24-ike. Az arany szarvtól egész a Márvány-tengerig 
sűrű tömegekben miként egy vészfelhő özönlött a támadó 
had a város falai alá. Seikh Bukhari harczi paripán vil
logó karddal kezében s körülvéve őrjöngő derviseitől, 
maga adá a jelt a támadásra.

A fenyegetett városban időközben a legnagyobb 
kétségbeesés és segélytelenség uralkodának. Manuel csá
szár megbénult testtel halálos ágyán feküdt; fia János 
megjelent ugyan a rettegő nép között, de csak hogy 
annak kétségbeesésében osztozzék. Az ijedtség és félelem 
a legfeketébb színekben idézték fel az ostrom rémületes 
következményeit a szorongatott keresztények lelkében, 
kik a helyett hogy közös akarattal rendszeres védelem
ről gondoskodtak volna, erősen hitték, hogy a veszede
lem csak természetfölötti segély által hárítható el fejők
ről. Azopban a támadók vad csatakiáltásai, melyek a
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a város falait megrendítik, a legvégső pillanatban mint
egy ösztönszerüen az egész lakosságot a bástyákra szó- 
liták. Aggastyánok és ifjak, matrónák és deli szüzek, 
gazdagok és szegények egyszerre, mintegy 1rilvilági su- 
galattól lelkesítve védelmére keltek tűzhelyüknek, vallá
suknak, becsületüknek, — s mit a rendszeres védelem 
talán nem tudott volna eredményezni, azt véghez vitte 
most a kétségbeesés lelkesedése, s Konstantinápoly meg 
vala mentve.

A támadók roppant száma, mely többektől 200 
ezerre tétetik, de semmi esetre sem lehete kevesebb 150 
ezernél, inkább bénitólag hatott az egész hadműveletre. 
Legnagyobb része csőcselékből állott, melyet csak a 
zsákmány kilátása csalt ide s mely a rendes harczosok 
mozdulataira inkább zavarólag, mintsem segitőleg hatott. 
A rendetlen roham valódi zűrzavarrá változott, midőn 
az áthatlan tömegek idegrázó ordítással a város falait 
megmászni igyekvének; a zavar mindinkább növekedett, 
midőn a falakról a kétségbeesés ezerféle védeszközeivel 
jövének érintkezésbe; s mihelyt az ostromlottak elszánt
ságáról kezdénelc meggyőződni, a rajongó győzelem
biztosság a gyáva kislelküségnek adott helyet, s a futás
szerű visszavonulás még nagyobb rendetlenséggel történt, 
mint a. támadás.

Konstantinápoly ezen csodával határos megmentése 
a legnagyobb veszélyből méltó örömmel és önbizalom
mal tölté el a lakosságot, mely hálaérzetében nem is 
késett megmentését a szent szűznek tulajdonítani, kit a 
leghevesebb harcz közepette sokan láttak átlátszó ibolya- 
szinű uszályköntösben a város falain megjelenni...

A harcz, mely déltől egész napnyugtáig tartott, 
egyébként nem kívánt nagyobb áldozatokat. Az ozmánok 
vesztesége állítólag ezer embert tőn, mig a keresztények 
csak száz sebesültet és 30 halottat számláltak; az utób
biak között több nő, kik valódi hősies elszántságot ta
núsítottak a veszély pillanatában.

Murad, a nélkül hogy újabb rohamra készült volna, 
ezen kudarcz után felfiiggeszté az ostromot; s miután a 
csőcseléket haza küldé, — seregével Drinápolyba vonult 
vissza. Muradot ezen elhatározásában, úgy látszik, ko
molyabb okok is vezérelték. Nem volt ugyanis ismeretlen
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előtte, hogy a byzanczi udvar titokban új ellenjelöltet 
állított fel az ozmán trónra, — és pedig a 13 éves Mus- 
tafában, Murad öcscsében, ki a kermiani fejedelem neve
lésére vala bízva, de a ki nevelőjének támogatása mellett 
csakugyan hajlandóságot mutatott bátyjával az apai trón
ért versenyezni. A császár az ifjú eme szándokát ígére
tekkel s mi ezeknél sokkal értékesebb volt, — pénzzel 
is támogatta, úgy, hogy Illés bég és a kermiani fejede
lem segítségével csakhamar egy kis pártot és sereget 
szerzett magának, melylyel Brussa és Nikaea városokat 
fenyeget,é. A lázadás hire éppen akkor érkezett Murádhoz, 
midőn ez Konstantinápoly ostromával volt elfoglalva s 
kétségtelen, hogy nem kis befolyással volt a további os
trom megszüntetésére. Ezt bizonyítja legalább azon kö
rülmény is, hogy Murad alig időzött nehány napot Dri- 
nápolyban s mihelyt az éjszaki határokról kellőleg gon
doskodott, Kis-Azsiába sietett s egy habár nem nagy, 
de megbízható sereg élén váratlanéi megjelent Nikaea 
alatt, hol az ifjú Mustafa tartózkodók. Most egyszerre 
megváltozott a jelenet. Mustafa hívei bocsánat vagy ju 
talom reményében egymásután odahagyták az ifjút, — 
kinek úgy látszik nem volt komoly tudata helyzetének 
veszélyességéről. így nem volt nehéz Murádnak az egész 
lázadást gyökerében elnyomni. Maga a tévútra vezetett 
ifjú bátyja elé vezettetvén, szemrehányásokkal árasztaték 
el, — majd pedig az egész hadsereg szemeláttára egy 
terebélyes fügefa lábainál megfojtatott.

Könnyen megmagyarázható, hogy a lázadás ilyen 
kimenetele új ijedelmet hozott Konstantinápolyra, mely
nek lakosai biztosan liivék, hogy az ozmánok most majd 
még nagyobb erővel fogják az ostromot folytatni. Ettől 
azonban legalább egyelőre megóvták a körülmények, 
melyek Murad tevékenységét másfelé vették igénybe. 
Manuel mindazonáltal sietett végső napjaiban biztosabb 
békével megajándékozni népét, s azért mindent elköve
tett, hogy Murádtól a régi szerződések megújítását ki
eszközölje. De ez már nem sikerült a sokat hányatott 
fejedelemnek, ki 1423-ban elköltözött az élők sorából. 
Fiának dánosnak ellenben hosszabb alkudozások után 
megadatott a béke oly feltételek mellett mindazonáltal, 
melyek az elébbieknél még sokkal megalázóbbak voltak.

8L á z á r :  A tűrök birodalom története.



— 114

E szerint a császár Thessalonika, Derkosz és Mesembria 
kivételével birodalmának minden kikötőjét átengedé az 
ozmánoknak. Azonfelül évi adó' fejében 300 ezer asper, 
vagyis 30 ezer arany fizetésére kötelezte magát; köteles 
ajándékokat vagy azok értékét ide nem számítván. Ily 
árért vásárolta meg a byzanczi császárság a békét azon 
ellenségtől, mely csak azért tűrte még meg szomszédsá
gában, mert biztosan hitte, hogy nemsokára liarcz nélkül 
is zsákmányává leend.

Murad figyelmét ezután kiválóan éjszaki tartományai 
és ottani szövetségesei vették igénybe. A szerb fejedelem 
sietett ugyan mindjárt Murad trónléptekor ajándékok ál
tal az új szultán kegyét megnyerni; azonban a két Mus
tafa lázadása, valamint Konstantinápoly ostroma kedvező 
alkalmat nyújtott az elégületlenségre mindazoknak, kik az 
ozmánok fensőségét csak kényszerűségből tűrték s min
den alkalmat kilestek, hogy a rettegett nagy úr tekinté
lyén és hatalmán csorbát ejthessenek. A szultán elfoglalt
ságát különösen Wlad, vagy miként alattvalóitól jellem
zően Drakul, azaz sárkánynak neveztetett, oláh vajda 
használta fel s berontva Bolgárországba Silistria és 
Dzsumma környékéig pusztított. Firus bégnek, kit a szul
tán ezen garázdálkodások visszatolására rendelt, sikerült 
ugyan a vajdát ezentúl féken tartani: azonban a bizton
ság ezen oldalről még sem volt teljes mindaddig, míg
nem Szinan bég Szerbián keresztül Oláhországba jött s 
roppant pusztítások között újból meg nem erősítette az 
ozmánok hatalmát. Szinán bég ezen alkalommal a ke
resztény templomok nagyobb részét mecsetekké álaki- 
totta át, s a hitebagyottak példájára rajongóbb híve volt 
az izlamnak, mint maguk az ozmánok.

De nem csupán Oláhország érezte Murad és kormá
nyának szigorát; a szomszéd Szerbiát sok tekintetben 
még súlyosabb csapások érték. Brankovies György, ki 
alig jutott kormányra, már is harczba keveredék az oz
mánokkal, végre csak őriási pénzáldozatokkal vala képes 
a békét megvásárolni, mely alkalommal még arra is kö
telezte magát, hogy a magyar királylyal ezentúl semmi
féle érdekközösséget sem fog ismerni többé. Egyszers
mind nőül ajánlá a szultánnak egyikét leányai közül. 
Ezen nehéz feltételek daczára sem tudta Brankovies meg-
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akadályozni, hogy országának keresztény népessége napról- 
napra ne csökkenjen, úgy számra mint nemzetiségre és 
vallásra, mert miként láttuk, Szinán bég kérlelhetlen 
szigorral terjeszté az ozmán hatalom mellett — az izla- 
mot is. Így a krusováczi vagy aladshahiszári templomot 
mecsetté alakította át, a lakosságot pedig, mely az izlam 
felvételével késett vagy attól idegenkedett, vagy lemé- 
szároltatta vagy kivándorlásra kényszerité. Hasonló sors 
érte Bosniát; s igy Murád uralkodása már az első évek
ben valódi csapás volt különösen az adófizető éjszaki 
tartományokra nézve. Magyarországgal ezen időben csak 
kisebb határharczok folytak, melyek nem gyakoroltak 
ugyan tartósaim befolyást a két állam közötti viszonyokra, 
de nevezetesek valának különösen azért, mert itt képez
telek azon vitézek, kik utóbb rémei lettek az ozmánok
nak, de ünnepelt hősei nemzetüknek. Hunyady, Kemény, 
Kinizsi és mások neveit halhatatlan jelekkel találjuk 
feljegyezve a történelem lapjain. Galambócz vára az 
Al-Dunán, melyet az ozmánok Gögerdzsinlik-nek nevez
tek, a Brankovics Györgygyel kötött béke alkalmával 
Murád kezébe került, mi a szerb fejedelem és Zsigmond 
király közt elkeseredett viszályra nyújtott alkalmat.

Miután az erőszak és kegyetlenség egy időre elné- 
miták a leigázott népek panaszait, Murád minden gond
ját Görögország és különösen a Peloponnesus vette 
igénybe, hol két ellenségen kívánt egy csapással halálos 
sebet ejteni: a byzanczi császárságon ésYelenczén, mely 
immár nemcsak a tengeren, hanem a szárazföldön is ve
szélyes vetélytársává fejlődött az ozmánoknak.

Velencze azon hűbéreket, melyeket részint kegyen- 
czei, részint szövetségesei bírtak az ozmánok szomszéd
ságában, lassankint mind kezébe kerítette, s igy nemcsak 
az albániai partokon, hanem különösen a Peloponnesus- 
ban, s itt nevezetesen Módón, Koron, Nauplia és Argos 
képezték hatalmának legfőbb támaszait, és az Archipela- 
guson, mindig veszélyesbbé kezde válni az ozmán ter
jeszkedésnek. A gallipolis-i szerencsétlen tengeri ütközet 
óta amúgy sem volt a béke a szultán és Velencze között 
más fegyverszünetnél, s mindkét tél érezte, hogy a ver
senyviadalnak elébb-utóbb meg kell történnie. Murad, 
ki az éjszaki tartományaiban mutatkozott nyugtalanságok

8*
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lecsillapítása után tisztában volt tervével. Turakhánt, ki 
éppen Thessalonika ostromához készült, egv 25 ezer fő
ből álló sereggel a Peloponnesusba küldé. Turakbán aka
dálytalanul vonúlt át az Istlimuson, s miután a görögök 
részéről sehol sem talált nagyobb ellentállásra, a szeren
csétlen félszigetet minden irányban feldúlta és kirabolta. 
Egyedül a velenczei városok állottak makacsul ellent, 
melyek minden lépten-nyomon igyekeztek a betolakodott 
rablóhadnak ártalmára lenni.

Velencze ezen időben egy épp oly merész mint jól 
kiszámított tervvel kívánta ellenségét megbénítani. Isme
retes, hogy a fontos Thessalonika úgy szólván az egyet
len hely volt, mely az Aegei tenger partjain még a bv- 
zancziak kezében volt. Ezen, fekvése és erőssége, valamint 
kereskedése és gazdagsága tekintetében egyaránt neve
zetes város mindazonáltal a császárok tehetetlen kor
mánya alatt, nem örvendhetett azon biztonságnak, mely 
fontosságánál fogva méltán megillette volna. A császári 
helytartók erélytelensége és kapzsisága pedig még inkább 
növelte azon elégületlenséget, mely a város lakosai kö
zött mindinkább növekedőben volt.. Ilyen körülmények 
közt a Velencze által óvatosan hintett mag jó talajra 
akadt, — s nemsokára egy párt alakult, mely titkon a 
várost a velenczeiek kezébe akarta játszani. Azonban a 
ravasz köztársaság alaposabb jogczímen kívánta a neve
zetes helyet megszerezni, s ily czélból alkudozásokba 
lépett a mindig pénzzavarban szenvedő császári udvarral 
Thessalonika megvétele iránt. A császár, ki jól tudta, 
hogy e hely birtoka után Murad is vágyódik s ki azt 
támadás esetében sikerrel megvédeni képtelennek érezte 
magát, elején habozott ugyan, de majd belenyugodván a 
körülmények által is tanácsolt alkuba, — Thessalonikát 
50 ezer aranyért átadta Velencéének. A köztársaság ezen 
vétellel kivált két czélt kívánt elérni. Egyszer, hogy az 
ozmán tartományokba mintegy beékelt hely, ezentúl fel
tartóztassa az ellenség betöréseit Görögországba, azután 
pedig hogy az ozmánok közvetlen szomszégságában, 
azok tengeri míveleteit és készülődéseit mindenkor éber 
figyelemmel kísérhesse. Természetes, hogy a kedvező fek
vésű hely azonfelül a keleti kereskedelemben nevezetes 
szerepre volt szánva.
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Murad, ki a Velencze és Konstantinápoly között 
folyt alkudozásokról elég korán értesült, mindent 
megkísértett, hogy azokat meghiúsítsa; de a diploma- 
tiai ravaszságban felülmulhatlan kalmár-állam minden 
ide vágó törekvéseit ügyesen tudta ellensúlyozni; s 
a vétel megköttetett a nélkül, hogy azt Murad meg
akadályozni tudta volna. Ezen körülmény azonban 
a viszonyt nemcsak Konstantinápoly és a szultán 
hanem kiváltképpen az utóbbi és Velencze között 
még jobban elmérgesitette úgy, hogy ezentúl szára
zon és vizen igyekvének egymásnak ártani, a hol csak 
tehették.

Hogy ilyen körülmények között Thessalonika neve
zetes szerepet játszott, az könnyen megmagyarázható. 
Mig egyrészről Velencze mindent elkövetett a hely meg
erősítésére, másrészről Murád, belátva annak fontosságát, 
nem mulasztott el semmi alkalmat, hogy magát mielébb 
birtokába helyezze. Ily czélból Thessalonikát a száraz
földről erős ostromzárral vette körül, úgy, hogy a város 
ezen részről minden külközlekedéstől teljesen el volt 
zárva. Éhez járult, hogy a város polgárainak egyrészé- 
vel, mely a szigorú és zsarnoki s féltékeny kémszemmel 
őrködő Velencze kormányzatával megelégedve nem volt, 
— titkos összeköttetésbe lépett s igy lassankint a város 
falain belül és kívül aláásni igyekezett a gyűlölt köz
társaság tekintélyét. Es valóban, az események úgy fej
lődtek, miszerint Velenczének alkalma volt Thessalonika 
megszerzését komolyan megbánni; mert nem vala képes 
az ozmánok tartós ostroma ellen megvédni. Murad igé
nyét a kérdéses helyre azon szerződéssel indokolta, mely 
annak idején I. Bajezid és a császár között jött létre, s 
mely Thessalonikát egy kis időre az ozmánok kezébe 
adta. Az egész igénynek azonban hiányzott valódi alapja. 
Bármint legyen, a szultán el vala határozva a helyet 
minden áron birodalmával egyesíteni. Velencze minden
képpen igyekezett a szultán figyelmét másfelé vonni; 
megtámadta sőt rövid időre hatalmába kerítette Gralli- 
polist; majd Kassandra megvételénél éreztette az ozmá
nokkal s z í v ó s  kitartását és kifogydiatlan segélyforrásait. 
Azonban mindez nem vala képes Muradot Thessalonika 
ostromától elvonni, úgy hogy 1430-ban végre Velenczé-
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nek meg kelle lassankint barátkoznia, a viszályos hely 
elvesztésének gondolatával.

Az ostrom most még erélyesebben folyt s a zár 
szárazon és vizen nagy szigorral fenntartatéh. Yelenoze 
1429. végén küldötte utolsó 500 {öböl álló segélycsapatát 
Thessalonikába,; de ez az egykorú Dukasz följegyzései 
szerint, mitsem változtathatott a város sorsán, minthogy 
a számarány az ostromlottak és ostromlók között úgy 
viszonylék, mint egy a százhoz. A velenczei őrség a leg
végső védelemre el vala határozva, mig a polgárság 
legnagyobb része hajlandónak mutatkozék a várost in
kább az ellenségnek átadni. Ezek azonban a még mindig 
segélyre várakozó velenczeiek által erőszakkal elnémit,- 
tattak. Végre azon hir terjedt el a városban, hogy S/.e- 
resz felől maga Murad közeledik roppant szánni haddal 
s hogy ennek folytán a végső roham minden perczben 
várható, A hir nem csalt, mert Murad csakugyan köze
ledett, még pedig oly erővel, mely Thessalonikára nézve 
vésztjelentő volt. Alig foglalta el a szultán a váios körül 
fekvő magaslatokat, melyekről nem csupán az erőssége
ket, hanem az egész várost kényelmesen át lehete tekin
teni, midőn hírnökei által a várost feladásra szólitá fel, 
de mit a velenczeiek határozottan visszautasítottak. Há
romszori roham után, melyek a külerősségeket máris az 
ozmánok kezeikbe juttatták, végre a legvégső támadásra 
készülének az ostromlók. A lakosság, mely eddigelé 
kényszerült vitézséggel harczolt, most csoportonként kezdé 
odahagyni a bástyákat, s körmenetekben kérte az, ég 
beavatkozását. Majd a templomokba rejtőzvén, a kétség- 
beesés önmegadásával várta az események fejlődését. 
Szent Demeter, a város védszentje volt az, kitől a szo
rongatott és bátortalan nép a legtöbb segélyt várta. De 
a szent ezúttal, úgy látszik, nem hallotta meg tisztelőinek 
könyörgéseit.

Márczius 29 én reggel intéztetett az utolsó végzetes 
roham, mely már a déli órákban az egész várost az 
ellenség kezébe adá. Roppant volt a vérengzés, pusztítás 
és rablás, mely most következék. Az ozmán hadak, 
élükön Muráddal, miként vér és préda után szomjazó 
vadállatok, rontottak a szerencsétlen városba. Aggastyá
nok, férfiak és gyermekek kímélet nélkül tömegesen le
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mészároltattak, miközben a házakban és templomokban 
a rablás és meggyalázás undorító műve folyt. Az iszonyú 
jelenetnek csak az éj vetett véget, mely a népes város 
lakosságából még csak vagy 7000-et talált életben, kik 
azonnal megbecsöltetvén, haladék nélkül a birodalom 
különböző rabszolgavásáraira hurezoltattak. A füstölgő 
romokból és holttetemekből álló várost a következő reg
gelen a győzelmes barbár újból szemügyre vevén, annak 
ozmánok és egyéb jövevények általi megnépesitését el
rendelte.

Murad, ki Thessalonika fontosságát úgy politikai 
tekintetben mint a kereskedelemre nézve eléggé ismerte, 
az elpusztított várost két év alatt újból fölépítette, csak
hogy az ezentúl tisztán ozmán jelleget nyert s Dríná- 
poly után az európai birodalomnak legfontosabb városává 
lön. A keresztények, kik ott utóbb megtelepedének, va
lamint a később Spanyolországból és Portugálból kiűzött 
zsidók, kik idővel többféle szabadalmakat nyertek, nem 
valának képesek sem politikai befolyásra, sem nemzeti 
jelentőségre vergődni, úgy, hogy a keleti keresz
ténység ezen egykori emporiuma mai napig úgy külse
jében mint jellegében teljesen ozmán város maradt.

Velencze, mely Thessalonika elvesztése után a többi 
keleti birtokait is komolyan veszélyeztetve látta, most 
minden áron békére törekedett a szultánnal, mely nem
sokára csakugyan létre is jött, minthogy Murádnak idő
közben éjszaki szomszédjával is meggyűlt újból a baja. 
— Konstantinápoly, mely Thessalonika bukásában saját 
sorsát látta, csak az utóbbi körülménynek köszönhette, 
bogy Murad egyelőre nem forditá felé fegyvereit, úgy, 
hogy tengő léteiének még egy ideig örvendhetett.
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K i l e n c z e d i k  f e j e z e t .

Murád Thessalonika megvétele után s miután a 
város újbóli felépítése iránt szükséges intézkedéseket 
megtette, a Vardár folyó mellett szállott táborba; s 
inig maga Drinápolyba volt menendő, seregét több részre 
osztá fel, melyek hadműveleteiket a birodalom külön
böző határainál azonnal megkezdették. Egyike ezeknek, 
mely mintegy 25 ezer emberből állott, Szinán bég vezér
lete alatt nyugat felé indúlt, bogy az albániai hegyi la
kókat felkeresse.

Albánia, a régi Epirus, mely a hűbérség behozatala 
óta számos frank, normán, olasz stb. családok birtoká
ban volt s melyek közül Felső-Albáriiában a Boái és 
Castriota, déli Albániában pedig kivált a Tocci családok 
voltak a leghatalmasabbak, részint Yelencze, részint a 
byzanczi császárok névleges fensősége alatt állott. Alsó- 
Albánia, melyet Szinán bég mindjárt elején működésének 
színhelyévé tőn, ipara és kereskedelme állal kedvező 
jólétnek örvendett; népes városai s ezek között külö
nösen a hasonnevű tó mellett épült Janiim vagy Joan- 
nina, mely nem kevésbé erősségéről, mint lakosainak 
gazdagságáról volt hires, jövedelmező kereskedést űztek 
nemcsak a szomszédos országokkal, hanem Egyptommal
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és Syriával is; mig a begyek lakói, kiknek legnagyobb 
gazdagságát gulyáik és nyájaik képezték, a marhatenyész
téssel foglalkoztak. Elgondolható', hogy a zsákmány után 
sóvárgó rablóhadak mily szándékkal törtek a virágzó 
országra! Szinán bég csakhamar hatalmába ejtette a táma
dásra elő nem készült országot ; s miután Janina is árulás 
által kezébe került, 1431. őszén egész Alsó-Albánia meg
hódolt a szultánnak, ki fensőségének elismerése mellett 
azután a hübéreket továbbra is meghagyta az uralkodó 
családok birtokában. Roppant volt a zsákmány, melyet 
a kivonuló' ozmánok, kik ezen alkalommal még Felső- 
Albániát is feldúlták, magukkal vittek. Szinán bég a 
legszebb fiúkból és leányokból egész gyűjteményt állí
tott össze, melyet a szultánnak ajándékozott. Értékes 
árúktól, nagy mennyiségű arany és ezüsttől, valamint 
juh- és marhanyájaktól fosztatott meg ezúttal a szeren
csétlen ország.

Mig Szinán bég Albánia pusztításával volt elfoglalva, 
addig Oláhország és Szerbia, nemkülönben Magyarország 
nagyobb mértékben magukra vonták Murad figyelmét. 
Wlad vagy Drakul vajda, ki magát Mircse törvénytelen 
utódai ellen szerencsésen meg tudta védeni, ez által 
mégis magára vonta a szultán haragját, ki hűbéresében 
nem szeretett szerencsés harczost látni, s Wládnak csak 
az által sikerült a szultán haragját lecsendesiteni, hogy 
gazdag és értékes ajándékok kíséretében magát Murád
nak magyarországi hadjáratában nemcsak segélyre, 
melyre amúgy is köteles volt, hanem, és ez nem ke
vésbé fontos, kalauzúl ajánlotta fel. Hogy mennyiben volt 
a ravasz vajda ajánlata őszinte, a következő események 
megmutatják.

Brankovics György szerb fejedelem, ki tehetetlen
ségének érzetében csupán a következetlenségben mutat- 
kozék következetesnek, s majd Murádhoz, majd Zsigmond- 
hoz hajlott a szerint, a mint kicsinyes érdekei kívánták, 
most ismét az utóbbi pártfogását kereste; főképpen azért, 
hogy az ozmánok által megszállva tartott Galambócz várát 
újból visszakaphassa. Widini - Szinán pasa, kit Murad a 
Szerbiából érkezett hírek következtében Brankovics ellen 
küldött, egy erős had élén benyomult a nyugtalankodó 
országba, s miután a fejedelmet és annak idegenekből álló
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segélyhadát Gfalambócz mellett megverte, Brankovicsnak 
nem maradt egyéb hátra, mint ismét Murad kegyelméhez 
fordulni; mely alkalommal második leányát is nőül ajánlá 
a szultánnak. Murad elején vonakodni látszék, majd utóbb, 
valószínűleg megvesztegetett vezirjei által rábeszélve, meg
adta Brankovicsnak a kért békét, s a fejedelmi hölgy idősb 
nővére után a szultán háremjébe indult, mint az apai hűt
lenség egyik áldozata.

Az elbeszélt eseményekből kitetszik, hogy Magyaror
szág úgy az oláhországi, mint szerbiai ügyekbe befolyván, 
ez által viszonya is a szultánhoz mindig feszültebbé lön. 
Zsigmond és Murad között létezett ugyan egy már korábbi 
években kötött békeszerződés; de ennek szigorú megtar
tása az ozmánok kalandozó és portyázó hadmívelési módjá
nál fogva majdnem lehetetlenség volt; úgy, hogy az ország 
határai a béke daczára folytonosan ki valának téve a rabló 
szomszéd pusztításainak. Ezen állapotok Oláhország és 
Szerbia lecsendesitése után még roszabbra fordultak s a 
háború már - már elkerülhetlenné lön. Éhez járult, hogy 
Murad Zsigmond király irányában mindig nagy bizalmat
lansággal viselteték, daczára gyakori békés követségeinek 
és azon fényes ajándékoknak, melyeket egykor a baseli 
zsinaton időző Zsigmond után küldött. Oka ezen bizalmat
lanságnak azon gyanú volt, melylyel Murad a magyar 
királyt terhelte, s mely az utóbbit szövetségesévé tette a 
szultán ázsiai ellenségeinek. Hogy ezen gyanít mennyiben 
bírt alappal, azt a meglévő forrásokból nem lehet egész 
biztonsággal kideríteni.

Ezen időben Erdély és a Temesi bánság valának az 
ozmánok támadásainak leginkább kitéve; s kivált Brassó 
vidéke Zsigmond uralkodásának vége felé már annyira ki 
volt zsarolva, hogy Seadeddin és mások állítása szerint 
valódi sivataghoz hasonlított, melynek népessége az erős
ségekbe húzódott vissza, hová a kalandozó rablók csak 
ritkán férhettek. Egyike ezen hadaknak Ali bég vezérlete 
és Wlad vajda kalauzolása mellett csúfos véget ért, mert 
egy magyar had által, melyet valószínűleg maga Hunyady 
János vezetett, váratlanul meglepetvén, majdnem egészen 
tönkre tétetett, úgy, hogy csak hírmondói érkezének a 
Dunáig. Murad az egész szerencsétlenségért Wládot tette 
felelőssé s az árulás gyanúja folytán elfogatván, a sze



rencsétlen vajdát börtönbe vettette. Nemsokára ezután Ali 
bég egy új haddal kelt át a Dunán; pusztításainak czélja 
ezúttal a Temesi bánság volt, melyet negyven nap alatt 
minden irányban feldúlt s honnan roppant zsákmányt és 
nagyszámú foglyokat vitt magával. Ali bég leírása Ma
gyarország virágzó gazdagságáról oly hatással volt magára 
a szultánra, hogy a következő évre hirdeté Erdély és 
Magyarország meghódítását.

Ezen czélból ázsiai és európai hűbéreseit és szövet
ségeseit az 1437. év tavaszára szólitá táborba. Brankovics 
György és Wlad vajda, kinek most is sikerült a szultánt 
kibékíteni s szabadságát visszanyerni, hasonlőlag csatla
koztak hadaikkal a szultánhoz s e két szomszédja Magyar- 
országnak ezúttal előhadát és kalauzát képezte az ellen
ségnek. Murádnak szándoka volt Erdély meghódítása után 
Magyarországba tenni át a liarez színhelyét; s ily czélból 
átkelvén Widinnél a Dunán, a törcsvári szorosan keresztül 
Erdélybe nyomult s nyolcz nap alatt minden fennakadás 
nélkül Nagy-Szeben előtt ütötte fel táborát. Itt seregét 
több csapatra osztá fel, melyek nemsokáraMedgyes, Seges
vár, Földvár sőt Brassó külvárosait is hatalmukba ejtették 
s az egész vidéket tűzzel-vassal pusztították. Azonban 
Erdély meghódítása ezúttal sem sikerült, Murad a tél 
közeledésével jónak látta a kizsarolt országot elhagyni s 
Oláhországon keresztül, hol Wlád vajda fényes ünnepé
lyeket rendezett a nagyúr tiszteletére, Drinápolyba vissza
térni ; hol utólérte Zsigmond király deczember 9-én be
következett halálának híre.

Ezen eredménytelen hadjárat nagyon elkedvetlenité 
a szultánt, ki Izsák bég sugallatára a kimenetelt Bran
kovics Györgyre és az oláh vajdára tolta, kik ezúttal is 
a magyarokkali egyetértésről vádoltatának. Kivált nagy 
volt Murad haragja Brankovicsra, midőn értésére esett, 
hogy a fejedelem az elveszett Galambócz helyett Szendrő 
várát nemcsak újból megerősítő, hanem azt vegyes szerb 
és magyar őrséggel látta el. A szerencsétlen fejedelem a 
bekövetkezendő veszedelem előérzetében, már 1438. kez
detén elhagyá hazáját s Albert király védelme alá helyez
kedvén, családjával együtt Magyarországba költözködött. 
Szendrő vár védelmét, mely az ozmánoktól minden pil
lanatban megtámadható volt, egyik fiára Brankovics Ger
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gelyre és sógorára Kantakuczenus Tamásra bízta. Az 
ozmánok csakugyan nem késtek sokáig s Izsák bég és 
Ozmán Cselebi körültáborolván az amúgy sem nagy 
kiterjedésű erősséget, feladásra szóliták , fel Brankovics 
Gergelyt. Ez azonban vitézül védelmezte a várat, míg
nem élelemhiány és ragályos nyavalyák annyira megti
zedelték az őrséget, hogy a derék parancsnok kénytelen 
lön az erősséget kedvező föltételek kikötése mellett át
adni. A helyőrség szabad elvonulást nyert, a szerencsétlen 
Gergely azonban kénytelen volt a hódolat czíme alatt 
személyesen megjelenni a szultán előtt, mely alkalommal 
megvakittatván, Ázsiába küldetett, hol a tokati szikla
börtönökben hosszú éveket töltött fogolyként. Szendrő 
vára pedig erős ozmán őrséggel láttatván el, ezentúl 
számos nagyobb hadmíveletek kiinduló pontjává lön.

Szendrő elestével egyértelmű volt Szerbia függet
lenségének teljes megsemmisülése; s valóban, ezen sokat 
szenvedett ország ettől fogva századokon keresztül nem 
volt más ozmán tartománynál, mialatt úgy vallási mint 
politikai önállósága teljesen elenyészett. Szerbia nagyobb 
részben már most ozmán törvények szerint igazgattaték; 
a bírák, mint legfontosabb tényezői a közigazgatásnak, 
a szultán által neveztetének ki; s a fejedelemség neve
zetes kincsforrása, a novobrdói ezüstbányák, az ozmán 
kincstár részére lefoglaltattak. Valóban, II. Mohamednak 
1459 ben nem sok tenni valója volt, mert Szerbia már 
húsz évvel elébb minden önállóságától megfosztatott.

így bénittaték meg azon ország, mely az ozmánok 
nyugat felé és kiváltképpen Magyarországba való elő
nyomulásának leginkább útjában állott. — Twartko, 
Bosznia királya magyar fensőség alatt, nehogy Brankovics 
György sorsára jusson, sietett Murádnak újólag és ismé
telten meghódolni, mely alkalommal a szultánnak fize
tendő évi adója 25 ezer aranyra fölemelteték. Ezentúl 
nyitva állott az út az ozmánoknak Magyarországba s ha 
ezt egyelőre eléggé felhasználni nem tudták, csupán azon 
nagy férfiúnak érdeme, ki nem csupán hazájában, hanem 
mindenütt, hol az erény és vitézség tiszteletben állottak, 
— bámulat és kegyelet tárgyát képezte. E nagy férfiú 
Hunyady János volt.

Nem lehet feladatunk a jelen műben Hunyady
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érdemeit és nagy tulajdonságait kellően méltányolni, ez 
első sorban a magyar nemzeti történetírás s a világtör
ténelem keretébe tartozik; de megjegyezzük, hogy min
den, mi egy nemzedék alatt a magyar nemzetet nagygyá 
és az összes keresztény világ előtt tiszteltté tévé, e hal
hatatlan férfiú tetteivel szoros összefüggésben áll.

Magyarország Albert halála után szomorú képét 
nyujtá azon egyenetlenségeknek, melyek a nemzetet 
megsemmisüléssel fenyegették; a trónviszály, mely a 
nemzet legjobb erejének elforgácsolásával egyértelmű 
volt, sokáig megbénította tetterejét s alkalmúl szolgált 
a pártérdekek veszélyes és káros kifejlődésére; s valóban, 
ha ezen szomorú korszakban Magyarországnak Hunyady 
nemtőszerű egyéniségét nélkülöznie kellett volna, — a 
nemzeti sülyedés nem a mohácsi veszedelemmel vette 
volna kezdetét, hanem majd egy évszázaddal elébb.

Murad, ki a magyarországi viszonyokról jól volt 
értesülve s ki követei által úgy Budán, mint Prágában 
és Krakkón szította az egyenetlenséget a hol csak lehe
tett, mindenképpen igyekezett Ulászló megválasztatását 
akadályozni, s midőn az a körülmények összefüggése 
folytán mégis megtörtént, csak a fölött nem titkolhatá 
haragját, hogy a megválasztott Hunyadi János pártfo
golt] a volt.

Mig Magyarországot ekkép a királyválasztás lázas 
ingerültségben tartá, addig Nándorfehérvár, mely a Bran- 
kovics Györgynek adott magyarországi javak folytán 
csere útján magyar területté lett, a legnagyobb veszély
ben forgott. Murad e felette fontos bástyáját Magyar- 
országnak minden áron hatalmába akarta ejteni, mint
hogy annak birtoka nélkül túl a Dunán tartós hódítást 
nem remélhetett. Megjelent tehát 1440. tavaszán Nándor
fehérvár alatt, melyet szárazon és vizen körültáborozott. 
A vár parancsnoka Uranus János, raguzai vagy florenczi 
származású kipróbált vitéz volt, ki el vala határozva az 
erősséget az utolsó emberig megvédeni. Az ostrom teljes 
hét hóig tartott, s a szultán kénytelen volt azzal végre 
is felhagyni, miután 17 ezer emberébe és roppant meny- 
nyiségü hadi és ostromkészülékeibe került; s szégyennel 
és haraggal szivében Drinápolyba visszatérni, hol a követ
kező telet új készülődések és haditervek között tölté.



Murádnak Magyarország ellen nem volt szerencséje, 
a sejtán,1) miként az ozmánok Hunyadyt nevezték, a 
legyőzhetlen szultánnak minden hadait tönkre tette. — 
Szent Imre mellett Erdélyben rövid idő' alatt kétszer 
találkozott az ellenséggel, s habár az első összeütközés 
a magyarokra nézve szerencsétlenül végződött s ezen alka
lommal a vitéz gyulafehérvári püspök Lépes György, az 
ozmánok kezeibe kerülvén, elvesztette életét, a második 
és döntő ütközetben mindazonáltal az egész ozmán had, 
melyet Mezid bég vezényelt, teljesen megsemmisittetett, 
s a több mint 100 ezer ozmán harczos közül csak keve
seknek sikerült a Dunán keresztül menekülni.2) Ezen 
győzelem nemcsak növelte Hunyady hírnevét, hanem 
föllelkesité egész Európát, mely ettől fogva fokozott 
érdekkel kisérte a keleti eseményeket, melyeknek utól- 
érhetlen hőse a nagy hadvezér volt. E nevezetes győze
lemnek egyik fontos következménye lön, hogy a moldva- 
és oláh vajdák újból meghódoltak a magvar királynak 
kit a köteles segélyhadakkal Ígértek támogatni annak 
háborúiban az ozmánok ellén. Murad, kit a vereség 
mélyen sértett, mindjárt a következő évben egy új 80 
ezer főből álló válogatott hadat küldött Erdélybe, ki
köszörülendő az imént kapott nehéz csorbát.

Azonban a szultán nem volt szerencsés fővezérének 
megválasztásában, mert Kuli Sahin pasa, kire az egész 
vállalat bízatott, erélytelen kéjencz volt, ki mint ozmán 
történetírók mondják, csak nagy szavakkal tudott har- 
czolni, s habár azt szokta mondani, hogy kardja egy 
felhő, melyből eső helyett vér fakad, mégis jobban sze
rette a háremet mint a harczot.

Hunyady, ki csak 15 ezer embert tudott az ellenség 
elé állítani, nem akadályozhatta meg annak benyomulá
sát Erdélybe, azonban minden intézkedéseket megtett a

J) Azaz sátán.
2) Zinkeisen I köt. 600 old., ki ezen fényes fegyvertettről 

megemlékezik, azt mondja, hogy azon hős, ki Hunyadyval a 
harczban öltönyt és paiz°ot cseréit, Kymonia Simon volt, a ki 
persze nem más, mint Kemény Simon. A német tudós alapos 
névtorzitása után a derék magyar nemest inkább görögnek tart
hatnék. Hasonló tévedések itt gyakoriak.
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nyilt ütközetre, melynek kimenetelétől függött az egész 
hadjárat sorsa. Az örökké emlékezetes harcz a Hunyad 
és Krassó megyék közt fekvő u. n. Vaskapu mellett 
ment végbe, mely egyszersmind Hunyady dicsőségének 
fénypontját jelöli. Roppant volt a küzdelem és a vad 
tusakodás, mely itt fejlődött; a magyarok a kedvezőtlen 
számarányt bámulandó vitézségükkel igyekeztek kipótolni, 
inig az ozmánok, többségükre támaszkodva, biztosnak 
hitték a győzelmet. Óriási volt az áldozat mindkét rész
ről, midőn a győzelmi babért hosszú tusa után a ma
gyarok nyerték el, kik valódi hőskori vitézségük által 
győzték le a sokkal számosabb és talán nem kevésbé 
vitéz ellenséget. Kuli Sahin pasa az elsők közt volt, kik 
a csatatérről menekülni igyekvének, utána irtozatos ren
detlenségben vert hada. Mindenki a Duna felé sietett, 
de csak keveseknek jutott a szerencse, a biztosságot 
nyújtó túlsó partot elérhetni. Firuz, Omer és Jakub bég, 
továbbá Ozmán Cselebi és más hírneves hadvezérei Mu
rádnak vesztették el itt élelüket; s a halottak és elesett 
állatok hullái eltemetetlenül hevertek sokáig a vértől 
ázott harczmezőn, melyet a rothadd testek léget mérgező 
bűze miatt senkisem mert felkeresni.

A mily nagy volt az öröm az egész keresztény vi
lágban. de különösen Magyarországon a fényes győzelem 
fölött, épp oly leverő hatással volt Murádra, főképpen az
ért, mert ezen alkalommal legkitűnőbb hadvezéreitől 
fosztaték meg; s valószínű, hogy Murádban már ezúttal 
felébredt azon óhajtás, mely később ugyan több ízben 
vált ténynyé, ámbár mindannyiszor megint elenvészteték, 
hogy magát a kormány gondjaitól teljesen visszavonja, 
mely ej fiára Alaeddinre vala ruházandó.

Éppen midőn a győzelem hire Budára érkezett, ott 
időzött Murad követsége, mely az elvesztett ütközetről 
mitsem tudván, követelő hangon kívánta Nándorfehérvár 
átadását, mint a mely nélkül a szultán nem hajlandó 
békét kötni. A követeknek azonban, —■ kik eredmény 
nélkül hagyták el a magyar fővárost — csakhamar meg 
keile győződniük arról, miszerint egy elvesztett ütközet 
rósz alkalom túlfeszített követelések érvényesítésére.

Hunyady, ki nemsokára az ozmán követek eltávo
zása után diadelszerű bevonulását tartotta Budán, min-



— 128

deniitt hazája és a hit megmentőjeként üdvözölteték. A 
nagy férfiú azonban csak rövid ideig időzött a főváros
ban s miután a királylyal és tanácsosaival a következő 
hadjárat iránt értekezett, visszasietett bajtársai közé a 
táborba.

Időközben Ulászló megválasztása, de kivált az öz
vegy királyné gyanús halála után Magyarország is lassan 
visszanyerte, habár csak részben, belbékéjét, s minden 
erejét egy Murad ellen intézendő újabb hadjáratra forditá, 
mely Hunyady terve szerint már a legközelebbi tavaszon 
megkezdendő vala. Hunyady, ki e közben erdélyi vajdává 
és temesi bánná neveztetik ki, főhadiszállását az Al- 
Dunán, nem messze Nándorfehérvártól ütötte fel, hogy 
az ellenséghez minél közelébb legyen s hova a nemzeti 
haderő is egybegyüiendő volt. Lengyelország, mely feje
delme által Magyarországgal szoros összeköttetésben volt, 
egy 5000 főből álló segélyhadat küldött, azonfelül a ne
messég nagy számban jelentkezett, bogy Hunyady alatt, 
kinek hire már régen bejárta Európát, szerezhessen ma
gának babérokat. Mindazonáltal a csapatok elkésve és 
rendetlenül érkezének, minek azon rósz következménye 
lett, hogy az egész hadsereg csak nyár derekán indul
hatott meg; egy körülmény, mely mint látni fogjuk, az 
egész hadjárat kimenetelére nagy befolyással volt.

Hunyady győzelmei s a kereszténység veszedelme 
keleten lassankint felköltötték a legtöbb európai udvar 
figyelmét és rokonszenvét. IV. Jenő pápa erélyes közben
járásának nemsokára sikerült egy oly mozgalmat létesí
teni, mely a keresztény világban a keresztés háborúk 
ideje óta ismeretlen volt. A pápai követek bejárták a 
különböző udvarokat s Hunyady fényes tulajdonaira mu
tatva, segélyre hívták fel azokat. A kereszténység érdeke, 
úgymond, közös érdek, mely minden uralkodót és nem
zetet egyaránt segélyre kötelez. íme a vitéz magyar nem
zet egymaga mily csodával határos tetteket mível; hátha 
még vele egyesülnének a többi keresztény nemzetek! 
teljesen bizonyos, hogy könnyű szerével sikerülne a hit 
és nemzetiségek közös ellenségét Európából kiszorítani 
s a fenyegetett kereszténységet Konstantinápolyban újból 
megerősíteni.

Annyi azonban bizonyos, hogy IV. Jenő pápa ezen
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nagy érdeklődésének még egy más oka is volt. Az utolsó 
Paleologok, kik trónjuk veszedelme iránt immár alig le- 
hetének kétségben, mindent elkövettek annak megmen
tésére, s a nélkül, hogy népükkel tudatták volna, már 
húzamosb idő óta alkudozásokban voltak a római szék
kel, s a nyugati egyházzal való egyesülésüket elvileg 
kimondották, ha őket a pápa, illetőleg a nyugati keresz
tények a,z ozmánoktól megszabadítják. A pápa ezen al
kudozásokat mindenképpen siettetni igyekezett, s hogyha 
mégis csak később nyertek jellemzőbb alakot, ez nem 
erélyességének hiányában, hanem a gyorsan fejlődő ese
ményekben keresendő, melyek gyakran az emberi számí
tásokat teljesen felforgatják.

Azok között, kiket IV. Jenő pápa az udvaroknál 
különösen közbenjáróként használt, első helyet foglal Ce- 
sarini Julian bibornok, úgy alapos tudományossága, mint 
kivált a világi dolgokban való jártassága miatt. Ezen 
férfiú, ki a magyarok történelmében is nevezetes szerepet 
játszik, nem elégedék meg azon dicsőséggel, melyet kül
detése politikai tekintetben nyújtani képes volt, hanem 
oly babérok után vágyódott, melyek úgy neki, de külö
nösen Magyarországnak nagy szerencsétlenségére váltak. 
Megragadó ékesszőlása, mely az akkori kor szelleméhez 
képest épp oly ritka, mint meggyőző vala, okozta, hogy 
mindenütt, a hol megjelent, győzött; s ezen nem minden
napi tulajdonságnak tudható be azon befolyás is, melyet 
mindenütt, de kivált a budai udvarnál gyakorolt. Mellette 
János, zeng-modrusi püspök alakja tűnik fel leginkább, 
ki a keresztes had eszméjét nem kevesebb hévvel és 
meggyőződéssel hirdette, mint annak idején a Palaestiná- 
ból visszatérő remete-szerzetesek. E két tevékeny férfiú 
mellett találjuk bolognai Jakab szent Ferenczrendi szer
zetest, ki bejárván keletet, Konstantinápolyban is meg- 
fordúlt s visszajővén, nem tudta elég fekete színben fes
teni azon gyötrelmeket és szenvedéseket, melyeknek a 
szerencsétlen, hazájukból elhurczolt keresztény rabszolgák 
s ezek között különösen a magyarok az ozmán tarto
mányokban ki valának téve. Nem csoda, ha a pápa és 
vele az egész nyugati keresztény világ mélyen meg va- 
lának hatva a keresztények szenvedéseitől, s mindent 
ígértek, mi azok sorsán és jövőjén segíteni képes leendett.

9L á a & r :  A török birodalom  tÖrténote.
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Azonban a részvét itt is inkább szavakban nyilvánúlt s 
a tettek távolról sem feleltek meg azon várakozásoknak, 
melyeket a sújtott népek és országok e hevesen nyilvá
nuló rokonszenvhez kötöttek. A pápa üres kincstára s 
az európai államok nem kevésbé zilált pénzügyi és poli
tikai állapota minden nagyobb vállalatot már elején le
hetetlenné tőn, úgy hogy Hunyady, ki a tapasztalat és 
gyakorlat embere volt, aligha táplált vérmes reményeket 
az európai udvarok segélye iránt. Velencze, Franczia- 
ország, a pápa Ígértek ugyan segítséget pénzben és em
berekben, azonban minden, a mire egyelőre számítani 
lehetett, csak jó remény volt a jövőre nézve, s Magyar- 
ország most is egyedül állott az egyenlőtlen harczban. 
A német lovagrend Poroszországban és Lithvániában 
elég őszinte volt a kért segélyt kereken megtagadni azon 
mindenesetre alapos megjegyzéssel: miszerint elég áldo
zatra van szüksége saját határainak körében, s nem áll 
hatalújában erejét távolabb érdekekre fordítani.

Ilyen körülmények között Hunyady nem késett to
vább a tervezett hadjárat megkezdésével, mely e szerint 
kevésbé vallási, mint inkább nemzeti vállalatnak tekint
hető, melyben a legnagyobb áldozatokat most is csak a 
magyar nemzet hozta. Cesarini bibornok szokott ékes- 
szólásával igyekezett meggyőzni az egybegyült nemességet, 
miszerint Magyarország fensősége egy szerencsés hadjárat 
által nemcsak Szerbia, Oláh- és Moldvaországra, hanem 
mindazon tartományokra nézve bizonyos, melyek a Duna 
és az Aegei tenger között feküsznek s melyek túlnyo
m óig  keresztény népessége örömmel fogja a magyarokat 
mint felszabadítójukat üdvözölni. A fellengős főpap Ma
gyarország határait máris a Dardanellákban látta.

így állottak a viszonyok 1443. nyár derekán, midőn 
a Nándorfehérvár alatt egybegyűlt hadak között meg
jelent Ulászló király, kit Hunyady komoly ünnepélyes
séggel fogadott. Brankovics György és Wlád vajda pon
tosan csatlakoztak a királyhoz s miután a templomokban 
a hadjárat szerencsés kimenetelére ájtatos imák mondattak, 
a had julius elején megindult dél felé. Hunyady terve 
volt lehető gyorsasággal és pedig még a kedvező év
szakban átkelni a Balkán szorosain s Philippopolison ke
resztül Thrákiába s Konstantinápolyig előnyomulni. Az
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előhadat maga Hunyady vezette, közelében volt Branko- 
vies György a nem számos szerb segélyhaddal. Ezt kö
vette a mintegy 20 ezer emberből álló derékhad Ulászló 
vezetése mellett. Az egész haditerv, mely hasonlólag 
Hunyady müve volt, a legkisebb részletekben gondos 
előrelátásról tesz tanúságot. A hadsereg fennakadás nélkül 
hatolt előre egész Szófiáig, mely elfoglaltatván, feléget
tetek, mit tekintettel az ellenség tervezett összpontosulá- 
sára tenni szükséges volt. Szófiától az előnyomulás már 
több akadályokkal járt. Murad, kinek a sok vereség után 
nem sikerült, ily rövid idő alatt hadseregét újból szer
vezni és kiegészíteni, inkább a védelemre szoritkozék, s 
hadvezéreit egyelőre a nyílt támadástól szigorúan eltil
totta. A Szófiától délre és nyugatra, a Bolgár-Morava 
völgyében szétszórt ozmán hadak tehát inkább ingerelni 
és kifárasztani igyekeztek a magyar hadakat, s nem mu- 
lasztának el semmi alkalmat azok gyengítésére. Ezen 
nem várt akadály egy kis időre megakasztá az előnyo
mulást, mígnem Hunyady a király parancsából egy tíz
ezer főből álló repülő had által meg nem tisztitá a kör
nyéket az alkalmatlankodóktól. Hunyady ezen alkalom
mal is bebizonyitá fényes hadvezéri tehetségét, midőn 
ügyes mozdulatok által ellentállásra és összpontosulásra 
kényszerité az ellenséget s az eldöntést nyílt csatára 
bízta. A több mint négyszer erősebb ellenséget ugyanis 
északnyugatra Szófiától a Morava völgyében megtámad
ván, véres küzdelem után teljesen megverte. Több mint 
30 ezer ozmán boritá a csatatért s a vereség annál vég
zetesebb lehetett az egész birodalom sorsára, minthogy 
ez képezte Murádnak egyetlen még meglevő hadtestét, 
melynek veszteségét pótolni egyelőre kevés kilátás volt.

Ezen nevezetes ütközet 1443. november 3-án ment 
véghez. Ettől fogva a Balkán zordon magaslatáig a Szulu- 
Derbend vagy Porta Trajáni-ig akadálytalanul nyomul
hatott előre a keresztény had. Azonban itt új és részben 
legyőzhetlen akadályok mutatkoztak. A már nagyon előre
haladott évszak minden nehézségeivel és gyötrelmeivel 
vette most körül a magyarokat, kiket csak Hunyady 
csüggedhetlen lángleikének sikerült bátorságban és harczi- 
kedvben tartani. Az áthatlan hó és jégmezők, továbbá 
a sziklák és óriási fatörzsek által eltorlaszolt ösvények

0*
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még a legbátrabbak szivét is aggodalommal tölték el s 
a hadsereg már Szófián tál zúgolódni kezdett. De még 
mindig sikerült Hunyadynak a kislelküséget leküzdeni s 
a sereget áj reményekkel kitartásra bírni. Különösen jó 
hatással voltak a naponkint éi’kező kisebb segélycsapatok, 
úgy Szerbiából és Boszniából mint Albániából, melyeket 
kiváltképpen Hunyady győzelmeinek hire csalt ide s mely 
országok immár biztosnak tekintették felszabadításukat 
az ozmán iga alól. És valóban, a hangulat napról napra 
javult, daczára a növekedő akadályoknak s a legtöbb 
jel a merész vállalat sikerét helyezte kilátásba. S Hu
nyady kitartása, úgy látszék, még a természet által gör
dített akadályokat is képes vala legyőzni. Diadaláthoz 
látszott itt ott az előnyomulás hasonlítani, miután a szom
széd helységek keresztény népessége nagy számban gyü
lekezett össze az utakon, melyeken a seregnek áthaladnia 
kellett. Különös figyelem tárgyát képezték a lengyelek, 
kikben a Balkán-szlávok örömmel felismerték törzs- és 
nyelvrokonaikat.

De most egyszerre rosszabra fordult az idő; az utak 
mindig járhatlanabbá lettek, végre teljesen elenyésztek; 
a hidegség napról napra növekedett s a sereg csak ki
mondhatatlan fáradalmak között tudott előrehatolni. — 
Éhez járult, hogy Murad minden meglévő seregét úgy 
Ázsiában mint Európában összeszedte s nagy sietséggel 
a Szulu-Derbend szoros védelmére rendelte. A szultán 
jől tudta, hogy ha e végső bástyáját birodalmának elveszti, 
—- ez által az út a keresztényeknek nyitva áll egész a 
Dardanellákig és Konstantinápolyig, s hogy Hunyady 
nem vala azon halogató hadvezér, ki egy siker kizsák
mányolását elhalasztani szokta. Ilyen körülmények között 
a keresztény sereg bátorsága lassankint kezdett alászál- 
lani; Hunyady példája ugyan még mindig újabb erő
feszítésre bírta a csüggedezőket, kik habár lassan, de még 
mindig a Szulu Derbend magaslata felé törekedtek, hol 
Mahmud Cselebi, a szultán sógorának vezérlete alatt egy 
hadsereg volt felállítva. Itt a hó és ködfödte magasság
ban fejlődött egyike a legemlékezetreméltóbb ütközetek
nek, melyekkel a háborúk és küzdelmek történetében 
találkozunk. Ég és föld között harczoltak itt az emberek, 
miként az ossiani meseharczokban, melyeknek költői
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részleteit a valóság itt alkalmasint jóval felülmúlta . . .  
Alig pillantotta meg a magyar sereg az ozmánokat, 
midőn régi bátorságát csakhamar visszanyerte s nagy 
hévvel kívánkozott az ellenséggel azonnal megmérkőzni. 
Hunyadynak csak nagynehezen sikerült a türelmetlenséget 
fékezni, melyre ezen válságos a legnagyobb megfontolást 
és lelkinyugalmat igénylő pillanatban kevés szüksége 
volt. A harcz, mely itt vívaték, egyike Hunyady legfé
nyesebb diadalainak, melyhez hasonlót csak keveset tud 
a történelem felmutatni. A szükség és kétségbeesés mind
két részt óriási erőfeszítésre birta. A magyarok és len
gyelek épp oly hévvel mint elkeseredéssel rontottak az 
ozmánokra, kik viszont minden vitézségüket kifejtették, 
hogy a győzelmet maguknak biztosítsák. Az elkeseredett 
viadal már hosszabb ideig tartott, midőn végre a keresz
tény hadak több irányban áttörték az ellenség csatavo
nalát s ez által ijedséget és zavart hoztak soraiba. Hasz
talan volt Mahmud Cselebi minden fenyegetése, szitko- 
zódása, ígérete, megrémült hada a déli lejtőkön alá sie
tett magát biztonságba helyezni; maga Mahmud Cselebi 
sebzett lova által feltartózhatlanul az ellenség soraiba 
viteték s igy élve a magyarok fogságába került. A győ
zelmes had másnap a keresztények legnagyobb ünnepét, 
a karácsont ülte meg az emlékezetes csatatéren, melyet 
maga Hunyady Kunowiczának nevez s mely a mai Ja- 
nowicza közelében keresendő,*) Szófiától déli irányban.

Hunyady a győzelmet sietett felhasználni s rövid 
pihenés után a hadsereg folytatta útját. De az akadályok 
most nőttön-nőttek, a szükség hasonlóképpen beállított, 
minthogy a nélkülözhetlen élelmiszerek szállítása, kivált 
az utak járhatlansága miatt majdnem lehetetlenséggé vált. 
De Hunyady nem akarta elszalasztani az alkalmat, mert 
jól tudta, hogy Murad egyszer időt nyervén új hadakat 
fog előteremteni, melyekkel a küzdelmet elejétől keilend 
majd kezdeni. Azonban a nyomor és Ínség perczről 
perezre növekedtek s immár maga Ulászló is a vissza

*) Itt megjegyezzük, hogy Zinkeisen adatai az ezen had
járaton követett és érintett utak és helyek tekintetében nagyon 
hiányosak. Hammernek második kötetéhez csatolt kis térkép 
pedig majdnem használhatlan.
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vonulás mellett emelt szót: a sok és nehéz nélkülözések, 
melyeknek a hadsereg kitéve volt s melyek még mindig 
növekedének, végre a királyt is megingatták elhatáro
zásában. Hasztalan igyekezett Hunyady a királyt szándé
káról lebeszélni, ki végre a nagy nyomorra mutatva, 
parancsot adott a visszavonulásra, mely jó rendben végre 
hajtatott; s a győzedelmes, de leküzdhetlen akadályok 
által útjában feltartóztatott hadsereg több mint félévi 
távoliét után 1444. január vége felé megpihent Nándor
fehérvár falai között.

Hunyady csak nehéz szívvel engedett a király pa
rancsának, mert érezte, hogy ezen visszavonulás nemcsak 
Murad trónjának, hanem egyszersmind az ozmánok ural
mának megmentését jelenti, mely keletkezése óta soha
sem, még az angorai veszedelem után sem volt ily vál
ságos körülmények között.

Ezen nevezetes hadjáratnak, mely mindazonáltal a 
kitűzött czélt nem érte el, két fontos következménye 
volt. Egyszer, hogy az ozmánok elleni hadjáratok Európa 
népei elö'tt nagyobb jelentőséget nyertek: azután pedig, 
mert Muradot meggyőzhették a felől, miszerint az ozmá
nok eddigi legyőzhetlenségének hite csak a keresztények 
gyengeségében és egyenetlenségében gyökerezik. Murad 
tehát most nemcsak hajlandónak mutatkozott a békére, 
hanem mindent elkövetett, mi annak létrejöttét elősegít
hette. Ezen elhatározására egyébiránt még egy más kö
rülmény is nem kis befolyással volt.

Kis Ázsia hűbéresei között a mindig nyugtalan ker- 
miáni fejedelem, ki már az előbbi szultánnak is sok 
dolgot adott, felhasználva a szultán utóbbi vereségeit, 
oly követelésekkel lépett fel, melyeket Murádnak hatalma 
érzékeny7 csonkítása nélkül megadni nem lehetett.- így 
most ezen részről is fenyegetve lévén, Murad az Ulászló
val kötendő békét mindenképpen siettette.

A békealkudozások azonban nem akadályozták Mu
radot, hogy kéz alatt ne szövetkezzék Brankovics György7- 
gyel, kinek nem csak fogságban őrzött fiainak, hanem 
országának visszaadását is megígérte azon esetre, ha ér
dekét a magyar udvarnál előmozdítani hajlandó volna.

Brankovics. ki a szultán ígéreteiben könnyen meg
magyarázható okokból nagyon keveset hitt, csak akkor



ígérkezett Murad érdekében közbenjárni, midőn eziránt 
Hunyadyval, ki a királyra a legnagyobb befolyással bírt, 
megállapodásra jött. Hunyady látván, hogy a sok oldal
ról ígért külsegély most is késik, s miután Magyarország 
segélyforrásai máris felette igénybe valának véve a hosz- 
szas és rendkívüli áldozatokat igénylő háborúk által, 
melyekben kevés kivétellel Magyarország majdnem min
dig egyedül állott, most határozottan a béke mellett nyi
latkozott. Befolyásának sikerült Ulászlót is megnyerni, s 
a király 1444. június havára országgyűlést hirdetett Sze
gedre, hová Murad követei is meghívást kaptak.

Ezen, utókövetkezményeiben oly emlékezetes gyűlés 
kedvező körülmények között nyílt meg. A király, ki 
fényes, kísérettel Cesarini Julián pápai követ társaságá
gában jelent meg, személyesen nyitá meg a gyűlést, s 
miután az egybegyűltek legnagyobb része nem idegen- 
kedék a békétől, az alkudozások, melyeket a szultán két 
megbízottja nevében egy hitehagyott görög tolmácsolt, 
csakhamar megkezdődtek.

Murad, ki válságos helyzetében nem merészelt nagy 
igényeket támasztani, megmagyarázható türelmetlenséggel 
sietteté a béke megkötését, mely nemsokára csakugyan 
végbe is ment, miután a következő hat pontból álló 
föltételek mindkét részről elfogadtattak. 1. Bolgárország 
ezentúl is a szultán birtokában marad. Ellenben 2. Szer
bia és mindazon várak, melyek abban eddigelé az oz
mánok által megszállva tartattak, névszerint: Galambócz, 
Szendrő, Szörény, Iiudnik, Ostrowicza, Nowobrdo, stb., 
nemkülönben Albánia és Herczégowina azon részei, 
melyek már korábban Szerbiához tartoztak, Brankovics 
Györgynek visszaadatnak; ki viszont kötelezi magát, 
összes jövedelmének felét adó fejében a szultánnak át
engedni. 3. A hadifoglyok kölcsönösen kicseréltetnek s 
Brankovicsnek eddig fogságban őrzött két fia szabadon 
bocsáttatik; nemkülönben az utolsó hadjárat alkalmával 
a magyarok fogságába esett s a budai várban őrzött 
Mahmud Cselebi is visszakapja szabadságát, 70 ezer 
arany váltságdíj lefizetése mellett. 4. A Dunát ezentúl 
sem a magyarok, sem az ozmánok, oly czélból, hogy 
egymás országait megtámadják, átlépni nem fogják. 5. 
Oláhország ezentúl is a magyar király fensősége alatt
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marad s Wlad vagy Drakul vajda fiai is visszanyerik 
szabadságukat. Azonban a vajda a korábbi szerződések
ben megállapított éviadót ezentúl is fogja a szultánnak 
fizetni. Végre 6. Azon várak és erősségek, melyek ezen 
szerződésben megneveztettek, nyolcz nap leforgása alatt 
az ozmánok által kiüritendők és átadandók.

Az ekként megállapított béke okmánya két nyelven 
állittaték ki s aláíratván, a király által az Evangéliumra, 
Murad követei által pedig a Koránra tett esküvel erő- 
sitteték meg. A béke tiz évre szólt. Hunyady, mint 
annak tulajdonképpeni intézője, jutalom fejében a király
tól mindazon helységeket és városokat kapta, melyeket 
Brankovics György, ki a szegedi békében teljesen vissza
nyerte örökségét, Magyarországon bírt. Maga Cesarini 
bibirnok a békealkudozások legmakacsabb ellensége, végre 
belenyugodni látszék annak mindenesetre kedvező felté
teleibe, habár a béke tényét most is kárhoztatta.

Alig köttetett meg a szegedi béke s Murad megbí
zottjai még útban valának Magnesia felé Kis-Ázsiában, 
hol a szultán tartózkodott, midőn úgy Rómából mint 
Velenczéből kedvező hírek jöttek a pápa és a köztársa- 
ság segélyét illetőleg, Magyarországnak az ozmánok 
elleni háborújában. Egyszersmind jelentékeny pénzössze
gek is érkeztek a háború tovább folytatására, azon ha
tározott kijelentéssel, hogy Velencze hajóhada indulófél
ben van Konstantinápoly és a Fekete tenger felé, hogy 
a szárazon előrenyomuló magyar hadakkal találkozzék. 
Hasonlóképpen jó hírek jöttek Francziaországból és több 
európai udvaroktól, úgy, hogy az alig megkötött béke 
ellen most azok kezdének leginkább felszólalni, kik azt 
még csak az imént legjobban pártolták. A nemesség egy 
része és a papság a megváltozott körülményekben a 
gonviselés beavatkozását látta, míg a másik része óva 
inté amazt a béke megszegésétől.

Ilyen körülmények között nem volt nehéz feladata 
Cesarini bibornoknak, ki az egész békemíveletet amúgy 
is leikéből rosszalta, a kedélyeket annyira feltüzelni, 
hogy a még szét nem oszlott gyülekezet a főpap heves 
érvelése következtében elvetette és megsemmisítette azon 
szerződést, melyet csak röviddel elébb alkotott s mely
nek megtartására a király esküvel kötelezte magát. Ce-
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sarini veszélyes bölcseleté abban összpontosult, hogy egy 
hitetlennek adott eskü az uralkodóra nézve nem bir kö
telező erővel. Maga Hunyady, a megtámadot béke valódi 
szerzője, végre aggódva bár, de kénytelen volt a több
ségnek s annak heves követelésének engedni.

Ha magát a békét s annak előzményeit vesszük 
figyelembe, lehetlen be nem ismerni, miszerint az egész 
egy nagy politikai hiba volt. Az utolsó hadjárat, ha'bár 
eredeti czéljára nézve eredménytelen maradt, mégis 
annyira kimerité a szultán erejét, hogy az a béke meg 
néni kötése esetében sem lett vala képes, legalább egy 
ideig, bárminemű vállalatba is bocsátkozni Magyarország 
vagy a többi keresztény államok ellen. Míg más részről 
Magyarország megköté magát egy szerződés által, mely
nek szükségessége ez idő szerint át.alában nem forgott 
fenn. Így tekintve a szegedi béke minden esetre politi
kai hiba volt, de midőn az egyszer megköttetett s egy 
tekintélyes gyülekezetben a királynak ünnepélyes esküje 
által még nagyobb szentesítést, nyert, az igazság és 
erkölcsi érzület megsértése nélkül megszeghető többé 
nem volt.

Az országban itt, ott mutatkozó aggodalom is, mely 
a béke erőszakos megszegéséből származott, csakhamar 
elnémúlt, midőn a budai királyi lakban egymásután 
jelentek meg Francziaország, Anglia, Spanyolország, Ge
nua, Florencz stb. követei, kik mindnyájan részint pénz
segélyt hoztak, részint segélyhadakat helyeztek kilátásba. 
A közvélemény, mely a szószegés következtében már- 
már veszélyes irányt kezdett venni, most, midőn meg- 
tisztelés, szövetség, tekintélyes külsegély, stb. napirenden 
voltak, egyszerre átcsapott az ellenkező irányba, miként 
ez rendesen történni szokott, s a hadjárat megnyitását 
türelmetlenül várta az egész nemzet. Ulászló, minden 
oldalról szorittatván, nem vala képes az áramlatnak 
ellenállani; annyi mindazonáltal bizonyos, hogy ifjú ke
délye mély felindulással idegenkedett sokáig az esküsze- 
géstől s környezete gyakran kisirt szemekkel találkozott 
urával. A bánat vagy sötét sejtelmek könyei voltak-e, 
ki tudná megmondani?

Valamint elébb, úgy most is csak csekély volt a 
segély, melyre Magyarország számíthatott, s daczára a
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fényes követségeknek és nem kevésbé fényes ígéretek
nek, alig történt egy részről is valami, a mi felemlitésre 
méltó volna; kivévén azon tengeri hadat, mely már 
junius derekán keletre vitorlázott s melynek parancsnoka 
a pápai meghatalmazott Condolmieri még a nyár köze
pén értesité a budai udvart, hogy immár megérkezett 
az idő a cselekvésre; mert úgymond, Murad Ázsiában a 
karamaniai fejedelem ellen van elfoglalva s európai tar
tományait majdnem teljesen védtelenül hagyta.

Ezen hírek folytán gyorsan gyülekeztek a csapatok 
Szeged alá, melyek száma azonban korántsem volt oly 
jelentékeny, mint az elmúlt esztendőben. A lengyelek és 
oláhok különféle ürügyek alatt távol tartották magukat, 
úgy, hogy az egész sereg alig állott 30,000 emberből, 
melynek fele lovasság volt. Á költségek fedezésére az 
országgyűlés már elébb egy átalános hadiadót vetett ki, 
melynek behajtására saját köréből választott egyéneket.

A király, ki fővárosát talán a bekövetkezendő sze
rencsétlenség előérzetében, talán a megszegett eskü fe
letti bánatában nehéz szívvel hagyta el, szeptember 
közepén parancsot adott a kivonulásra. Feltűnő, hogy 
nem okúivá a tavalyi elkésett hadjáraton, a sereg most 
még később, szeptember második felében indúlt meg; 
mi ha nem is téli hadjáratra, de telelésre kényszerité 
egy oly országban, melynek talán minden talpalatnyi 
földjét vérrel kelletik megvásárolni. Az eredeti terv sze
rint Ulászló a tavaly félbeszakított hadjáratot kívánta 
folytatni s egyenesen a Balkánnak akart tartani; azonban 
tekintve az előrehaladott évszakot, mely új bői a régi 
bajokat idézné fel, abban állapodának meg a király és 
Hunyady, hogy Oláhországon keresztülvonúlván, Niká- 
poly közelében fogják a Dunát átlépni s onnan a 
Feketetengeren létező hajóhaddal érintkezendő Bolgár
ország keleti partjain Konstantinápoly felé törekedni, 
honnan, — a császár hitegetéseinél és saját ismeretlen
ségüknél fogva a byzanczi körülményekkel — nem cse
kély segélyre számítottak.

A sereg minden akadály nélkül elérte Nikápolyt, 
melynek erős falai mögé menekültek a vidéken lakó 
ozmánok kincseikkel együtt. Ezen utóbbi körülmény 
rósz hatással volt a seregre, mely hangosan Nikápoly



ostromát követelte. Ulászlo'nak, ki ostromeszközökkel 
ellátva nem volt, csak nehezen sikerült a zsákmány 
után epedő hadat lecsendesiteni. Ugyancsak Nikápolynál 
jelent meg Wlad vajda is tisztelegni a király előtt; s 
látván a csekélyszámú sereget, minden áron igyekezett 
Ulászlót a hadjáratról lebeszélni. Ezen maroknyi néppel 
reméli-e, úgymond, Maradót meggyőzni, kinek vadász- 
kisérete közönségesen számosabb szokott lenni. Saját 
szerencsétlensége, igy folytatá a vajda, elegendőképpen 
megtanitá, mily hatalmat képesek az ozmánok kifejteni, 
kivált ha a szükség által kényszerittetnek. Jobb volna 
a már egybegyűlt hadat mindaddig visszatartani, mig az 
olyanná szaporodik, mely Ível a harczot több kilátással 
a sikerre fel lehetne venni. Végre, igy fejezé be Wlad 
intéseit, ha minden váratlanul sikerülne, ha e kis had
sereg csakugyan képes lenne Muradot meggyőzni, még 
mindig egy nagy ellenséggel állana szemben, — a téllel, 
mely bizonyára megsemmisítené . . . .

Kétségtelen, hogy Wlad vajda szavai nagy hatással 
voltak nemcsak magára a királyra, hanem környezetére 
is, de Cesarini bibornok sietett az aggodalmakat elosz
latni. Hiszen, igy szólt, sehol sem kell kardot vonni, 
mert sehol sem láthatók az ozmánok. Murad maga·Ázsiá
ban van elfoglalva, s miután a Dardanellák a keresztény 
tengerihad által őriztetnek, — onnan vissza sem térhet. 
Továbbá az éjszakról és nyugatról ígért segély is bizo
nyára megérkezik nemsokára s minthogy végre a császár 
Konstantinápolyból azonnal megindítja seregét, mihelyt 
a magyarok elérték a Balkán magaslatát, — nincs semmi 
ok az aggodalomra s a hadjárat kimenetele bizonyára 
szerencsés leend. -— Az ingadozó nemesség a bibornok 
reménytől táplált tanácsát követve, a hadjárat folytatása 
mellett volt s igy Wlad figyelmeztetéseinek nem lön 
semmi hatása. Maga a vajda látván, hogy Ulászló a sereg 
kívánaténak ellentállani nem birt elég erővel, rendeletet 
adott fiának egy 4000 főből állő segélycsapattal csatla
kozni a királyhoz, s mielőtt megvált a sejtelmektől gyöt- 
rött ifjú fejedelemtől, még két izmos férfiút adott rendel
kezésére, kik szerencsétlenség esetében mint kalauzok és 
őrök jó szolgálatokat fognak tehetni.

Miután a sereg átkelt a Dunán, jó rendben vonúlt
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keresztül a bolgár síkföldön. Az elöhadat, mely 3000 
magyar harczosból és az oláh segélycsapatból állott, 
maga Hunyady vezérelte, utána következtek a szekerek 
az élelmi szerekkel, melyeket a derékhad Ulászló alatt 
meglehetős távolban követett. Már a Balkán kiágazó 
magaslataihoz értek s az ozmánoknak még nyomaira 
sem akadtak. Az egész vidék, melyen eddig áthaladtak, 
a legmélyebb béke jellegével birt. Most azonban lassan
ként megváltozott a vidék s ezzel kezdetét vette a tulaj
donképpeni hadjárat is. A Feketetenger közelében fekvő 
kisebb erősségek, ezek között Várna, (xalata, Pezech, 
Mahoracz stb. részben még ozmán őrségekkel bírtak, 
melyek falai mögött nagyszámú keresztény rabszolgák 
őriztetének. Ulászló ezen erősségeket egymásután hatal
mába ejtette, mely alkalommal mintegy 5000 ozmán 
lemészároltatott, a megszabadított keresztények pedig 
Magyarországba küldettek. E közben a király egy kiált
ványt bocsájtott ki, melyben a szultánt megtámadni s 
a mennyiben tőle függ Európából kiűzni Ígérkezik. A 
kiáltvány első következménye volt, hogy Ulászló az egész 
bolgár síkföld királyának ismerteték el s a nép sietett a 
keresztény uralkodónak hódolatát bemutatni.

De ezen kedvező kezdet nem tartott sokáig; s 
Condolmieri pápai meghatalmazottnak egy most érkezett 
levele, melyben arról értesité a királyt, bogy Murad 
hadseregével elhagyta Ázsiát s visszatért Európába, nem
csak nagy izgalmat, hanem valódi rettegést szült a ke
resztény táborban. A józanabbak rögtöni visszavonulást 
tanácsoltak, mások az elfoglalt erősségekben kívánták az 
ellenséget bevárni. De a király, ki becsületével egyiket 
sem tudta összhangzásba hozni, az előnyomulást a mind
inkább növekedő akadályok dsczára folytatta s mi
után a Balkán fáradalmas hegyi utain végre elérte 
a Feketetenger lapályos partjait, Várna mellett táborba 
szállott.

Mielőtt az itt végbe ment világtörténelmi eseményről 
szólanánk, szükséges egy rövid visszapillantást vetni azon 
eseményekre, melyek a balkáni ütközet óta 1443. kará- 
csonnapján az ozmánok birodalmát és vele Murád trónját 
megingatták.

Murád, ki a kunoviczai és izladi i szerencsétlen vere
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ségek után minden erejét összeszedte, hogy a fenyegető 
veszélyekkel szembe szálljon, s kinek trónját nem csupán 
az elbeszélt események következményei, hanem a kis- 
ázsiai nyugtalanságok is nem kis mértékben fenyegették, 
első feladatának tekinté — a keresztény világgal, de 
kiváltképpen Magyarországgal békét kötni. Erre nem 
csupán azért volt szüksége, hogy seregét a számos el
vesztett ütközetek után újból szervezhesse, hanem még 
inkább, hogy az ázsiai lázadókat megfenyítse, kik zavarát 
arra használták fel, hogy hatalma ellen mindenütt nyíltan 
felkeltek. A keresztények lanyhasága s Magyarország 
kimerültsége a szultán béketörekvéseinek kedvező sikert 
látszottak ígérni. S minthogy a szegedi béke előzményei 
ezen' oldalról legalább hosszabb fegyvernyugvásra nyúj
tottak kilátást, Murad nem habozott sokáig s váratlanul 
megjelent Kis Ázsiában, hol hű maradt tartományainak 
népességét gyorsan fegyverhez szólitá. Az eredmény 
teljesen megfelelt várakozásának, mert rövid idő alatt 
oly jelentékeny számú sereg állott rendelkezésére, melylyel 
a hadjáratot a lázadó kermiani fejedelem ellen azonnal 
megkezdhette. A lázadók egymásután siettek a szultánnak 
bocsánatát hódolatuk által megnyerni; s igy, habár 
jelentékeny áldozatokkal, Murádnak sikerült Kis Ázsiában 
a békét és rendet újból helyreállítani.

Időközben létrejött a szegedi béke; Murad követei 
útban valának a szentesített békeokmány egyik példá
nyával Magnesia felé, hogy uruknak tevékenységükről 
számot adjanak, midőn azon hír kezde szárnyra kapni, 
miszerint a magyarok a békét semmisnek nyilvánították 
s a király esküjének megtartása alól az egyház fejének 
képviselője által ünnepélyesen feloldatott . . . .  Elgon
dolható, hogy ezen hír, mely elején alaptalannak tar
tatott, roppant elkeseredést idézett elő; s az ozmánok 
nagy várakozással lesték Murad intézkedéseit a hit- és 
békeszegő király ellen. Es valóban, alig győződött meg 
Murad a békeszegés tényéről, midőn nagy felindúlás 
között szólitá fegyverhez népeit; s misem tesz jobb 
tanúságot az általános megbotránkozásról, mint azon 
gyorsaság és pontosság, melylyel a különböző tartomá
nyok fegyveres lakossága a szultán parancsolatát telje
síteni sietett. A szultán G-allipolisnál akart Európába
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átszállani, de itt a velenczei és pápai hajóhad állván 
útjában, — azt megkerülve -- állítólag genuai hajókon 
ment át Európába alig nebány órányira az őrködő ke
resztény hajóktól.

Az ozmán haderő', mely a szultánnal partra szállott, 
40 ezer emberből állott, mely szám azonban könnyen 
megfejthető okokból, — a bír által megkétszereztetett.· 
Alig tette Murad lábát Európába, midőn a császárt érte- 
sité, hogy szerencsésen visszaérkezett s hogy biztosan 
reméli, miszerint a szerződések értelmében sietni fog -— 
segélycsapataival hozzá csatlakozni; mert czélja a biro
dalmába betolakodott békeszegő magyarokat és szöyetsé- 
geseiket keményen megfenyíteni. A szultán izenete ter
mészetesen nagy zavarba hozta az udvart, mely azonban 
ezúttal legalább, a legokosabb határozatban állapodék 
meg, mely a jelen körülmények között lehetséges volt, 
s többé-kevésbé szerencsésen választott ürügyek alatt, — 
úgy az ozmánoknak mint a magyaroknak megtagadta 
segélyét.

Murad megjelenése Drinápolyban új bátorságot ön
tött európai ozmán alattvalóiba, kik már csüggedezni 
kezdének s túlságos félelmükben a közeledő keresztény 
had elől menekülni készültek. Csakhamar jelentékenyen 
felszaporodott hadával, mely ezúttal bizonyára már meg- 
közelité a 100 ezeret, november elején megindúlt Bol
gárországba, hol időközben Ulászló megerősített állás
ban táborozott Várnánál.

A szultán november 9-én alig 4000 lépésnyire a 
keresztényektől ütötte fel táborát. Ulászló, ki az ozmá
nok nyomasztó többségéről csak most nyert biztos tudo
mást, mindazonáltal elszánt bátorsággal várta a követ
kező napot, mely közte és Murad között döntendő volt, 
habár egy súlyos lábbaj következtében szenvedő álla
potban vala, s megkettőztetvén az őröket, — a hadita
nácsra ült össze vezéreivel. Ezen alkalommal a nézetek 
kétfelé mentek, Cesarini bibornok s vele nehány magyar 
és lengyel főúr azt tanácsolták, hogy a döntő ütközetet 
el kell halasztani mindaddig, mig akár a tengerről, akár 
pedig a szárazon segély érkezik; időközben csupán vé
delmi harczot kelletvén folytatni. De Hunyady nem osz
totta ezen nézetet s nyílt és gyors támadást ajánlott. „Ha



volt bátorságunk“ úgymond, „a békét megszegni, legyen 
most arra is, hogy annak következményeivel megmér
kőzzünk. Ne támaszkodjék a király idegen segélyre, ki
vált ne a Dardanellákban horgonyozd hajóhadra, melyet 
éppen úgy lehetne használni a szárazföldi harczban, mint 
a lovasságot a tengeren. Csak a nyílt, merész támadás 
vezethet czélhoz s azért azt tanácsolja: ne késsék a király 
a támadással.“ Hunyady beszéde még azokat is részére 
hódította, kik eddig haboztak véleményükkel, s igy no
vember 10-én hajnalban kiadaték a parancs a támadásra.

A haditanács tagjai még együtt voltak, midőn jelen- 
teték, hogy az ellenség előnyomulásban van a magyar 
tábor felé. Ulászló, ki láb ba jából még nem üdült fel 
egészen, a liarcz vezetését Iíunyadyra bízta, mig maga 
a derékhad közepén foglalt állást. Hunyady gyorsan 
csatarendbe állitá a sereget. A szekereket — mintegy 
végső menhelyűl— a harcztér szomszédságában elterülő 
mocsárok mellett helyezé el, melyeknek mintegy sáncz- 
szerü folytatását látszottak képezni. A derékhadban, mint 
már említők, a király állott, körülvéve 500 magyar és 
lengyel testőrtől; a jobbszárny, mely a városra támasz- 
kodék, a legerősebb volt, közepén a nagy fekete biro
dalmi lobogóval; ezt környezték az egri püspök és a 
szerémi bán csapatai. A balszárnyhoz tartozott Cesarini 
bibornok a keresztesvitézekkel. Az utóhad az u. n. Szent 
László csapatából állott a nagyváradi püspök vezérlete 
alatt, ki egyszersmind a jobbszárnyal állott összekötte
tésben, végre ide tartozott Bobnicz László lengyel önkén
teseivel. Az oláh segélyhadat Hunyady határozott fel
állítás nélkül mintegy tartalékul rendelte azon pontok 
védelmére és segítségére, melyek a csata folyamában arra 
rászorúlnának.

Az ozmánok csatarendje most is megszokott három 
hadból állott, melynek központját Murad képezte körül
véve janicsárjaitól és legjobb lovasságától. A harcztér, 
mely a magyaroknak különösen kedvezett, mérsékelt 
emelkedéseket mutatott, melyek két oldalról tágas mocsá
rok által szegélyeztelek. Hunyady, ki mindenütt jelen 
volt, hol reá szükség vala, — meghagyta az egyes pa
rancsnokoknak, hogy határozott parancsa nélkül semmi 
szín alatt se keveredjenek a harczba s állásaikat el ne
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hagyják. Egységes haditervét ez által minden részletében 
érvényre óhajtván juttatni.

A két had teljes csatarendben állott már a reggeli 
órákban; de az ozmánok, kik mint látszik a keresztények 
hadereje iránt nem voltak eléggé tájékozva, még haboztak 
a támadással ágy, hogy a két sereg három óra hosszáig 
állott egymással mozdulatlanul szemben. Végre a 6000 
főből álló ozmán lovas előhad megkezdé a támadást, mely 
a jobbszárny ellen volt intézve, oly czélból, hogy e: által 
a nagyváradi püspök és szerémi bán állásaikból kicsa- 
lassanak, mi azonban nem sikerült, mert az ozmánok 
nagy veszteséggel visszaverettek. A támadás csakhamar 
megújult; de habár az ozmánok most leereszkedének 
a síkságba, hogy erejüket jobban érvényesíthessék, -— 
másod- és harmadizben is visszaverettek a magyaroktól. 
A keresztények szerencsétlenségére most a nagyváradi 
püspök megfeledkezvén Hunyady utasításáról, a megfu
tamodott ellenséget keményen üldözőbe vette, mi által 
elhagyván állását, a tőle jobbra és balra felállított csa
patokat is zavarba hozta. Az ozmánok segélyt nyervén 
részben színlelt futásuk közben, gyorsan visszafordultak,
— s most a nagyváradi püspökön lett volna menekülni.
— De régi helyéből már ki volt szorítva s az ellenség 
által egész zászlójával a mocsárokba kergettetvén, — 
nagyobb részével maga is nyomorultan elveszett. Ezen 
baleset az egész ütközet kimenetelére döntő befolyással 
volt A jobbszárny ekkép meggyengitve nem volt képes 
egyedül ellentállani a mindig tömegesebben támadó ellen
ségnek, — s kénytelen volt a szekérvárra visszahúzódni. 
A harcz mindig hevesebb, mindig elkeseredettebb lön, 
midőn Hunyady és Ulászló már távolról észrevévén a 
jobbszárny veszedelmét csapataikkal oda siettek, hol lát
szólag a csata kimenetele fölött kellene dönteni. A se
gély éppen jókor érkezett, mert Cesarini és a szerémi 
bán már kimerülni kezdének az aránytalan küzdelemben. 
Ulászló és Hunyady már erősen megfogyott csapataik 
élén bámulatos vitézséget fejtettek ki, —- nehány perez 
alatt több mint 3000 ozmán boritá a csatatért, a többi 
oly rendetlen futásnak eredeti, hogy teljesen elszakadva 
a főhadtól, — már mindent veszve hívén meg sem állott, 
mígnem a Balkán déli lejtőin Thrákia völgyeibe ért, hol
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az ozmán had megveretésének hírét terjesztvén, ez által 
annyira megrémiték az ozmán lakosságot, hogy össze
szedvén becsesebb értékeit, rögtön el akarta hagyni Euró
pát s tömegesen visszaköltözni Ázsiába.

E szerint a győzelem a keresztény fegyvereknek 
látszék kedvezni; de Ulászló elragadtatva a harcz és 
győzelem hevétől, feltartózhatlanul az ellenség legsűrűbb 
tömegébe tört, hol a még részben teljesen kipihent, mert 
a harczban még eddig részt nem vett janicsároktól csak
hamar körülfogaték. Iszonyú lön a mészárlás most. Az 
ifjú király és azon kevesek, kik környezetében voltak, 
óriási vitézséget fejtettek ki, egy tiz, húsz, és több ellen 
harczolva, úgyannyira, hogy maguk a janicsárok meg
iszonyodva kezdének a maroknyi ellenségnek hátat for
dítani, sőt Murad maga is a legnagyobb veszélytől kör
nyezve s a győzelem fölött kétségbeesve, már menekülni 
készült. A vérengzés oly iszonyú volt, hogy már csak az 
elesettek hulláin állva lehete a harczot folytatni; s a 
hallatlan csodaszerű vitézség fejében a győzelem, mely 
még mindig ingadozott, itt is a magyaroknak látszott 
kedvezni. , .. Hunyady, ki mindjárt észrevette a roppant 
veszedelmet, melyben az ifjú király lebegett, segélyére 
sietett s a harcz közepette kérve kérte — életét, melyhez 
a harcz kimenetele kötve van, megkímélendő, a derék
hadra visszahúzódni. De az ifjú vagy nem hajtható már 
véghez tapasztaltabb vezérének tanácsát, vagy elragadtatva 
a biztos győzelem reményétől, vonakodék azt teljesíteni, 
s az élet és haláltusa tovább dühöngött. Foszlányokká 
tépve, de még mindig vigan lengtek a magyar harczi 
jelvények s az ifjú hőskiráíy sisakforgója kitartásra hívta 
és inté a keresztényeket. De egyszerre eltűnt ezen ka
lauza a legbámulatraméltóbb vitézségnek s megijedt hívei 
hiába keresték azt a csata pokoli zűrzavarában. „A király 
elesett! a király fogságban van!“ e rémhír futott szájról- 
szájra s megfélemlité még a legbátrabbakat is. Azonban 
az ifjú hős még most is küzdött, csakhogy oly áthatlan 
tömegében bőszült ellenségeinek, hogy maga Hunyady 
is kétkedni kezde megmentésében. Most paripája mely 
sebet kapott s fájdalmában egy hatalmas lökéssel leveté 
a királyt, és pedig egyenesen a janicsárok közé, kik 
állati őrjöngések között kevés pillanat alatt széttépték

50L á z á r :  A törlik birodalom története.
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az ifjú hős testét, fejét pedig egy póznára tűzvén, meg
rettentő jelvényképpen tartották a még mindig vitézül 
harczoló magyarok elé. De most az ijedség erőt vett a 
megfogyott bátrakon és sem a kötelesség érzete, sem 
Hunyady befolyása nem volt elégséges a kétségbeesett 
harczosokat a csata folytatására birni s minden rend 
nélkül az általános és ijesztő zavar közepette kiki vad 
futásban keresett menedéket. . . .

A harcz sorsa immár el volt döntve; Hunyady, ki a 
király elestén maga is megrémült, s miután nem sikerült 
a harczrendet helyreállítania, talán először hősi életében 
hasonlóképpen a menekülésre gondolt s minden befolyását 
egy rendezett visszavonulásra akarta felhasználni. De a 
beállott éj, mely sötét fátyólával még inkább növelte a 
zavart és kétségbeesést, ezen törekvését majdnem egészen 
meghiűsitá. Megszűnt minden rend, fegyelem, az engedel
mességet senki sem ismerte többé, s a midőn mindenki 
maga belátása után kívánta életét megmenteni, a legtöbb 
esett áldozatűl. Mindenki a Duna felé iparkodott, hogy 
Oláhországon keresztül eszközölhesse menekülését, de csak 
csekély volt azon szerencsések száma, kiknek ez sikerült. 
Mások nyugoti irányban bolyongtak s ezer viszontagsá
gok után Albánián keresztül, hol a hős Castriota Glyörgy 
által vendégszeretőleg fogadtattak, tértek vissza Magyar- 
országba. Cesarini bibornok, a szerencsétlen hadjárat 
egyik főinditója, vitézül küzdött sokáig csapatával, míg
nem az átalános rémület által maga is futásra kénysze- 
rittetett. Másnap reggel egy menekülő vitéz egy erdő
szélen találta a haldokló bibornokot, ki mély sebekből 
vérezve meg vala fosztva rangjának és méltóságának 
jelvényeitől. Valószínű, hogy a szerencsétlen főpap me
nekülés közben saját embereitől öleték meg, kik benne 
látták a nemzeti szerencsétlenség egyik főokozóját. Hu
nyady kevesedmagával elérte a Dunát s Magyarországba 
sietett vissza, hogy A király halálának hírére kitörendő 
fejetlenségnek és pártoskodásnak, ha lehet, elejét vegye. 
Azonban Wlad által, ki Hunyadyn ezúttal egy általa 
állítólag elkövetett sérelem miatt boszút kívánt állani, 
feltartóztatva, szigorú őrizet ülá helyeztetett. A vajda 
később csak hosszas alkudozások után bocsájtá a hőst 
szabadon, mely elhatározásra valószínűleg a magyarok
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fenyegető magatartása által biratott. Az egri püspök és 
más előkelő vitézek eltűntek a csata zavarában a nélkül, 
hogy utóbb akár holttetemeik feltaláltattak, akár pedig 
személyesen megjelentek volna.

Az ozmánok a következő napon nem merték elhagyni 
állásaikat s habár a halottakkal borított csatatér csöndes és 
néma volt, minden pillanatban Hunyady megjelenésétől tar
tottak, ki egy rejtekből előrontva megújitandja a félbesza
kított harczot. Csak a harmadik napon kezdének győzelmük 
tudatára ébredni s csak most kezdék azt fehasználni. Többek 
közt 150 élelmi szerekkel gazdagon megrakott társzekér 
esett birtokukba, inig a Dunáig és Moraváig portyázó 
csapatok nem kevésbé gazdag zsákmánnyal tértek vissza.

Murad, ki az elesett ifjú királyban épp úgy tisztelte 
a méltóságot mint vitézséget, azon helyen, hol hősi életét 
befejezte, egy egyszerű emléket állíttatott megfelelő fel
írással.1) Fejét pedig egy szinmézzel töltött tömlőben 
Brussa városának ajándékozta.

így végződött a várnai veszedelem, az 1444. év szent 
Márton napján s valamint az ozmánok történelmében újabb 
jelköve azok hatalmi állásának Európában, mely lassankint 
kétkedni kezdett kiűzetésük lehetségében; úgy nemkülönben 
végzetes korszakot jelent kiváltképpen a magyar nemzet 
történelmében. A következő fejezetben tüzetesebben fogunk 
ezen szerencsétlenség előzményeiről és okairól szólani.

Murad a várnai csatatérről egyenesen Drinápolyba 
tért vissza, hol első teendője volt, azon Chodzsa Chizr 
nevű janicsárt, ki az első halálos csapást mérte Ulászló 
fejére, megjutalmazni. Azután pedig komolyan foglalko
zott és újólag a kormányról valő lemondásával, melyet 
fiára, Mohamedra kívánt ruházni, minthogy elsőszülött 
fia, Alaeddin nem régen meghalálozott.

1) Hammer 1. 463. lapon azt mondja, hogy Murad a meg
szegett szegedi béke egyik okmányát harczi jelvényként egy 
póznán elöl hordoztatá seregének; mi azonban egy azonkori 
Írótól sem állittatik s valószínűleg a mesék országába tartozik ; 
valarrfint azon állítólagos sírirat is, melyet Callimachos közöl s 
mely igy hangzik:

„Romulidae Cannas, ego Várnám clade notavi,
Discite mortales non temerare fidem.
Me nisi Pontificas jussissent rumpere foedus,
Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum.“



A várnai veszedelem főbb okairól. — Brápkovics György hüt- 
lensége. — Cesarini Julian ,bibornok. — Ázsiai események. — 
II. Murad leköszönése. — Újból elfoglalja a trónt. — Hadjárat 
Görögország ellen. — Albánia. — Castriota György. — Magyar- 
ország viszonya az európai udvarokhoz. — Ilunyady János tevé
kenysége. — A rigómezei ütközet. — Hunyady a szerbek fog
ságában. — Megszabadulásának feltételei. — II. Murad halála. —

Rövid jellemzése.

j  I Z E D I K  F E J E Z E T .

Az események, melyek az utolsó hadjáratot meg
előzték, világosan bizonyítják Európa politikai éretlensé
gét és rövidlátását a keleti ügyekben. Egyrészről a 
keresztény népek rokonszenve, másrészről az uralkodók 
tehetetlensége az, mely magára vonja figyelmüket. De 
bármily őszinte volt is azon rokonszenv, melyet maguk 
a nemzetek tápláltak, az uralkodók semmit sem, vagy 
csak nagyon keveset tettek annak gyakorlati méltány
lására. Európa a tizenötödik század derekán még nem 
volt megérve arra, hogy mélyebb belátása által a jövő 
eseményeire kiható befolyást gyakorolhatott volna. A 
szűkkeblűség politikai és türelmetlenség vallási dolgok
ban még oly nagy volt, hogy bénitólag hatott minden 
vállalatra, bármely irányban lett volna is az megindu
landó. ígéretekben egyik uralkodó felülmúlta a másikat, 
de midőn tettleges segélyről volt szó: vagy üres kincs
tárukra mutattak, vagy pedig azon mai napig nehéz 
kérdést vitatni: vájjon mi történik a keleten akkor, ha 
az ozmánok csakugyan kifizetnek Európából? Mert, hogy 
az eretnek Byzancz újjáalakulásához egyik európai keresz
tény fejedelem sem járult volna a reformatió előtt, az 
kétségtelen. Időközben a keleti keresztény tartományok 
egymásután az ozmánok kezébe kerültek s már-már 
Magyarország volt a nyugati kereszténység védfala. —
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Hunyady győzelmei korának részben még lovagias nemes
ségét nemcsak csodálattal, hanem azon forró vágygyal 
tölték el, hogy a nagy férfiú vezetése alatt babérokat 
szerezzen magának. így Európának majd minden nem
zetéből jelentkeztek vitézek, de ezen száma aránylag oly 
csekély volt, hogy döntő befolyással az események fejlő
désére éppen nem lehetett.

A legnagyobb segély, melyre a magyarok az arány
talan liarczban még számíthatnának, azon népektől vala 
várható, melyek maguk is az ozmánok igája alatt nyög
tek, vagy a melyek önállósága általuk fegyegetve vala. 
A magyarok természetes szövetségesei: az oláh, szerb, 
bolgár és albániai népek voltak. Az oláhok az utolsó 
hadjárat, de különösen a szegedi béke óta feltűnően 
visszavonták magukat; a szerbek Brankovics Györgyben 
képviselve nagy hévvel — de kevés őszinteséggel, és 
még kevesebb belátással sürgették a háború folytatását; 
a bolgárok már országuk földrajzi fekvésénél fogva csak 
azon esetben tehettek nagyobb szolgálatokat a keresz
ténység és saját nemzetiségük ügyének, ha a háború 
színhelyévé saját hazájuk tétetik. A legjelentékenyebb 
segély ellenben Albániából jöhete, melynek nemzeti hőse 
Castríota György dicsőségének éppen most állott dél
pontjában.

Castriota György egy követe már 1443-ban meg- 
fordúlt Budán s szövetséget ajánlott Ulászlónak a közös 
ellenség leküzdésében. Hunyady, ki az albániai hőssel 
már régebben levelezésben állott s miként ily kitűnő 
jellemeknél másként nem is lehete, a két férfiú őszinte 
tisztelője volt egymásnak, melegen ajánlotta a királynak 
ezen szövetséget, mely röviddel ezután csakugyan létre 
is jött, — s mely utókövetkezményeiben kétségtelenné 
teszi vala a keresztények győzelmét, ha a szerb fejedelem 
kicsinyes féltékenysége annak kivitelét a válság pillana
tában meg nem akadályozza. Mert Castriota alig vette 
hírét Ulászló készülődéseinek, midőn az albániai törzseket 
egy nagy gyűlésre hivta össze, melyben elhatároztatott a 
magyarokat a szövetség értelmében egy 30 ezer főből álló 
sereggel támogatni. Castriota sietett ezen jelentékeny segély
hadat szervezni; időközben már arról is értesülvén, hogy 
Ulászló megindúlt hadával, sőt bevonúlt Bolgárországba.
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Ezen utóbbi körülmény éppen nem kedvező világos
ságot vet a keresztény hadvezérek egyetértő míveletére 
s vagy arról tanúskodik, hogy a magyarok egymaguk 
akarták a lehető győzelem dicsőségét elnyerni, vagy 
pedig azon csekély bizalomról, melylyel a szövetséges 
nemzetek egymás iránt viselteiének. Mindkét körülmény 
megróvást érdemel oly válságos időben, melyben nem 
egyesek, hanem nemzetek létérdeke forgott kérdésben. 
Bármint legyen, annyi bizonyos, hogy Castriota György 
azon időben, midőn Ulászló Várna közelébe érkezett, 
már készen állott 30 ezernyi seregével, hogy Szerbián 
keresztül Bolgárországba nyomuljon ■— egyesülendő a 
magyarokkal. Most azonban váratlan akadályra talált. 
Brankovics György, ki Castriota iránt sem viselték őszin- 
teséggel s ki attól tartott, hogy az albániai fejedelem 
O-Szerbia némely részeit maga számára óhajtja elfoglalni, 
határozottan tiltakozott az ellen, hogy az albániai sereg 
országán keresztülvonúljon, s tiltakozását úgy látszik 
kész vala erőszakkal is érvényesíteni. Castriota a bonyo
dalmakat nem akarván újjal szaporítani, s mert való
színűleg maga sem hitte, mily veszély fenyegető a Várna 
mellett egybegyűlt keresztény hadakat, a szerb határok 
közelében ütötte fel táborát s az átvonulásra vonatkozó 
alkudozásait Brankovicscsal folytatta. E közben ment 
végbe a várnai döntő harcz, mely főképpen azért veszett 
el, mert Hunyadynak nem volt a határozó pillanatban 
tartalékserege, melylyel a felbomlott csatarendet a király 
eleste után újra helyreállítani képes lett volna. Több 
mint valószínű tehát, s a csata egész folyama és vége 
azt bizonyítja, hogy a győzelem a keresztényeké leen- 
dett, ha Castriotának sikerül nagyszámú seregét idejében 
a magyarokéval egyesíteni. Brankovics Györgyöt a ma
gyaroknak ezen következetlen és hűtlen szomszédját ter
heli tehát a vád, hogy önző és eszélytelen eljárása által 
a várnai veszedelemmel sújtotta nemcsak a magyarokat, 
hanem az összes keresztény világot.

Brankovics György ezen magatartását Katona és 
mások olyképpen magyarázzák, hogy az a fejedelem 
gyűlöletéből származott, melylyel Magyarország, de kivált 
Hunyady iránt, viseltetett azért, mert az utóbbi a sze
gedi béke után, — midőn maga Brankovics éppen a
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magyar király közbenjárása folytán visszanyerte ősi bir
tokát, — mindazon magyarországi javadalmakat nyerte 
a királytól, melyeket annakelőtte Brankovics birt vala. 
Valószinű, hogy ezen gyűlöletet még fokozta azon körül
mény, bogy Hunyadynak az egybegyűlt rendek és ide
gen keresztény megbízottak azon esetre, ha a hadjárat 
szerencsésen végződik: a bolgár királyi koronát helyezték 
kilátásba.

A várnai ütközet a rigőmezei és nikápolyi ütköze
tekkel azon jellemző összefüggésben áll, hogy az ozmá
nok nevezetes győzelmeinek lánczolatában egy oly tagot 
képez, mely miként a két előzetes esemény, mintegy 
alapkövévé lön az ozmánok európai államépületének, 
mely a századok folyamában annyira megszilárdult, hogy 
még hanyatlásában is bámulatra méltó ellentállást képes 
kifejteni.

Végül a szerencsétlen hadjárat egyik főbb szemé
lyéről kell megemlékeznünk, ki a történelemben közön
ségesen azon váddal terheltetik, mintha szándékosan 
kívánta volna tévútra vezetni a magyar királyt. Ezen 
vád mindazonáltal nem eléggé alapos. Igaz, hogy Cesa- 
rini bibornok volt az, ki ékesszólása, vérmes reményke
dései és nagy ígéretei által lényegesen hozzájárult a 
békeszerződés felbontásához. De tekintettel azon kor 
erkölcsi és társadalmi állapotára, melyek befolyása alatt 
népek és uralkodók egymás közötti vitáikban nem ritkán 
a sophismus kétélű fegyverével éltek, lehetetlen mentsé
get nem találni azon tévedésben is, melylyel az említett 
főpap a történelemben vádoltatik. Cesarini korának leg
szentebb és legnépszerűbb eszméjének állott szolgálatá
ban ; szerinte a pogányok kiűzetése Európából oly nagy 
czél volt, melynek elérése minden eszköz használatára 
feljogosított. A mi Ígéreteit az idegen segélyre nézve 
illeti, valóban kevés szemrehányást érdemel, mert való
színű, mint Zinkeisen helyesen megjegyzi, miszerint maga 
a főpap ép úgy tévútra vezetteték az európai udvaroktól, 
valamint ő második sorban, de bizonyára nem rossz- 
akarattal tévútra vezette a magyarokat.

Mielőtt az események elbeszélésében, melyek a vár
nai ütközetet követték, tovább haladnánk, szükséges lesz 
egy rövid visszapillantást vetni az ozmánok megerősö-
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elésére kis ázsiai tartományaikban. Láttuk, miszerint I. 
Mohamed halálával a trónviszály színhelye Murad és az 
ál-Mustafa, valamint Murad és öcscse Mustafa között 
kevésbé Európában, mint inkább Kis-Azsiában volt. Ezen, 
jelenség oka könnyen megmagyarázható, ha meggondol
juk, hogy a conservativ (s e kitétel teljes mértékben 
megilleti a kis-ázsiai hűbéreseket) érzelmű fejedelmek 
Kis-Ázsiában sohasem voltak, mert helyzetüknél fogva 
nem is lehettek őszinte barátjai az ozmán állameszmének, 
mely a trón öröklési jogán kívül nem ismert semmi 
más születési vagy rangi kiváltságot, sőt mivel az Ozmán
ház hatalmának egyik oszlopát éppen azon minden rangi 
különbséget nivelláló eszme képezte: hogy bárki tehet
sége (és persze szerencséje) szerint elnyerheti az állam
ban a legelső katonai és polgári méltóságokat — már 
elejétől fogva politikai válaszfalt alkotott az európai és 
ázsiai tartományok népessége között. Könnyen megfog
ható tehát, hogy az ázsiai hűbéresek —- kik éppen az 
örökösödés jogalapján gyakorolták legtöbbször fejedelmi 
kiváltságaikat s kik közül különösen a hatalmasabbak 
mint Kermián, Aidin, Szarukán, Mentese stb. gyakori 
ellenzésbe jöttek a szultánokkal, — féltékeny gyanúval 
fogadtak minden újítást, mely ősi jogaikat netán meg
sérteni képes vala. Ezen kis államok az államban nem 
kevés gondot adtak úgy Murádnak, mint már elődeinek 
is; és nem csoda, ha saját bizonságuk érdekében esz
közökről gondoskodtak ezen akadályok elhárítására, mi 
azonban nem volt könnyű dolog.

A legveszélyesebb, mert leghatalmasabb ezen va
saltak között Kermián vagy Karamán ura volt. Közte 
és az Ozmán-ház között régi családi gyűlölet állott; fenn, 
mely még inkább fokozódott az által, hogy a szultánok 
az utolsó időben nyíltan oda törekedtek, hogy Kermián 
függetlenségét minél szűkebb határok közé szorítsák. 
Nyílt titok volt, hogy II. Murad ezen politikai korláto
kat még szűkebbre akará szabni s hogy csak alkalmas 
időre várt, miszerint az egész fejedelemséget egyszerű 
ozmán tartománynyá tegye. Nem csoda tehát, ha az 
örökségében ekként fenyegetett fejedelem szövetségese
ket keresett hűbérura, a szultán ellen. I. Mohamed ideje 
óta kiváltképpen a magyar király volt az, kihez az oz



mánok ellenségei legtöbbször segélyért fordultak. így 
Ibrahim kermiáni fejedelem is, — mint az ozmán tör
ténetírók, s ezek között különösen Seadeddin állítják, 
— többször küldött követséget Zsigmond királyhoz, kivel 
állítólag egy szövetség is jött létre oly czélból, hogy 
egymást kölcsönösen támogassák a szultán elleni hábo
rúikban. Úgy látszik, hogy az érdekközösség a távolság 
daczára tartós viszonyt hozott létre a magyar király és 
a szultán legveszélyesebb vasallja közt; erre mutat leg- 
lább azon körülmény, hogy az ozmán írók a köztük és 
a magyarok közt létrejött és századokon át fenállott 
ellenséges és gyűlöletes viszonyt mindig azzal indokol
ják: hogy a magyarok mint az ellenséges kermiáni feje
delem szövetségesei nem tekintetlietének másnak, mint 
az ozmánok halálos ellenségeinek. Hogy ezen állítás 
mennyire jogosult s vájjon igazolhatja-e az ozmánok 
pusztító gyűlöletét, azt nem kívánjuk vitatni. Annyi 
tény, hogy Zsigmond az ozmánok megbuktatására össze
köttetésbe lépett Ibrahimmal s hogy ezen körülményt 
az ozmánok Magyarország megtámadásában mindenkor 
alkalmas ürügyül használták fel. A viszony a szultán és 
Kermián között mindaddig ellenséges maradt, mígnem 
az ozmánok győzelmei nyugaton és kivált Magyarország
ban tartósabb szilárdságot nem kölcsönöztek azok európai 
úgy, mint ázsiai állami léteiének; s melynek következ
tében lassanként Kermián függetlensége is megszűnt s 
fejedelmei egyszerű helytartókká sülyedének alá. — Egy 
másik nyugtalan hűbérország volt Aidin, most újból a 
ravasz Dzsuneid alatt, kiró'l már többször szólottunk s 
kivel legutószor mint az ál-Mustafa hűtlen bajtársával 
üdálkozánk Ulubad mellett. Dzsuneid, hűtlenségének ju- 
talmáúl visszanyerte ugyan Murádtól apai birtokát s 
hosszú távoliét után újból megjelent alattvalói között 
Smyrnában; de Murádnak nem volt őszinte szándoka a 
veszélyes férfiút örökségében meghagyni s azért csakha
mar nyílt alkalom őt és családját abból véglegesen ki
szorítani. Dzsuneid, ki nem elégedett meg a szultán által 
neki ajánlott helytartói ezímmel, még egyszer lázadásba tört 
ki Murad ellen, de mely egész családjára a legszomo
rúbban végződött. Dzsuneid fiaival együtt a szultán fog
ságába kerülvén, azokkal együtt kegyetlen halállal kivé
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geztetett. Ettől fogva Aidin megszűnt hübérország lenni 
s a kis-ázsiai tartományok közé számíttatott. — Hasonló 
sors érte Mentesét és Szarukánt, melynek fejedelmei 
siettek önként meghódolni, nehogy Dzsuneid sorsára 
jussanak.

így Murad uralkodásának első húsz évében, a mily 
kevés szerencsével harczolt egész a várnai napig Euró
pában, úgy végre tartós sikert aratott Ivis-Ázsiában; s 
ez annál fontosabb volt, mert a jövendőben Kis-Ázsia 
tényleg megszűnt a lázadások központja lenni s min
denben egyenlően osztozkodott az európai birodalommal.

Murad, ki már régóta foglalkozott azon gondolattal, 
hogy megválva a kormány gondjaitól, magát egészen 
békés és szemlélő életnek adja át, kedves Tusculumjában 
Magnesia mellett Kis-Azsiában most komolyan azon dol
gozott, hogy szándokát végre is hajtsa. Különösen meg
erősíteni látszék eme szándokában azon szerencsétlenség, 
mely családját érte s magát a szultánt mélyen megha
totta. Ez, legidősb és kedvencz fiának Alaeddinnek ha
lála volt, mely a szultánt azért is nagy bánattal tölté 
el, minthogy éppen Alaeddint szemelte ki utódjának s 
ki sok szép lelki tulajdonainál fogva fényes reményekre 
jogosított.

Murad lemondása azonban nagy ellenzékre talált 
úgy a vezirek, mint kivált a janicsárok között; de ez 
utóbbiak csakhamar megnyugodtak, midőn halloták, hogy 
Murad másodszülött fiát, Mohamedet fogja utódáúl kine
vezni; egy ifjút, kitől a kapzsi praetoriánusok, kik már- 
már félelmes hatalomra kezdének vergődni, már csak 
azért is sokat vártak, mert nem volt előttük ismeretlen, 
hogy Mohamed nagyravágyó és vállalkozó, ki csakhamar 
alkalmat fog találni egy új és mi a janicsárokra nézve 
fő volt — jövedelmező hadjáratra. Azonfelül a minden 
trón változásnál szokásban lévő pénzajándék, melyet a 
szultánok a hadseregnek nyújtottak, csakhamar kibékité 
a katonákat Murad tervével. A vezirek közül különösen 
Ohalil pasa volt az, ki mindenképpen igyekezett a szul
tánt lebeszélni, minthogy ismervén az ifjú Mohamed 
heves és szenvedélyes természetét, a hatalom változása 
által a maga kedvező állását veszélyeztetve látta. De 
Murad minden akadályok daczára végrehajtá szándokát
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s miután Mohamedet a hatalom minden jelvényeivel 
utódjáúl kinevezte s mellé Schabeddin pasát adta meg
bízható tanácsnokúl, visszavonúlt Magnesiába, hogy éle
tét ezentúl a békés szemlélődésnek szentelhesse.

De az események, melyek időközben mindig fenye
getőbb alakot öltének s melyekkel az ifjú és tapaszta
latlan Mohamed még nem vala képes megbirkózni, — 
csakhamar visszahívták Muradot a világtörténelem szín
padára; s első tette, miután trónját újból elfoglalta — a 
a várnai ütközet volt. Röviddel ezután Murad ismét el
hagyta Európát s miután néhány napot időzött családja 
temetkezési helyén Brussában, újból visszatért kedvencz 
magnesiai magányába s a kormány gondjait Mohamedre 
és tanácsosaira bízta. Azonban Murad pihenése ezúttal sem 
volt tartós. Egyelőre ugyan sehonnan sem lehete tá
madástól tartani, mert a magyarok Ulászló halála után 
a trón betöltésének kérdésével olyannyira el valának 
foglalva, hogy ezen oldalról legalább egy időre nem 
fenyegette veszély a birodalmat. Másként állott a dolog 
a birodalom bensejében, melynek különböző nemzeti
ségei mindaddig, qnig valahol támaszra vagy párto
lásra találtak — nem tekintethetének veszélyteleneknek. 
A görög nemzetiség nyelv és vallás tekintetében külö
nösen azon idő óta, mióta Konstantinápoly másodrendű 
tekintélylyé sülyedt alá, Görögországot de különösen a 
Peloponnesust vagy Moreát mindig veszélyes szomszéd
jává tette az ozmánoknak. Nem kerülhette el ezen körül
mény Murad figyelmét sem sokáig; de a magányba vá
gyódó szultán azt hivé, hogy Görögország meghódítását 
nyugodtan fiára és utódjára bizhatja. Kétségtelen, hogy 
Görögország meghódítása politikai feltétel volt az ozmá
nokra nézve, mint a mely nélkül európai tartományaikat 
sohasem bírhatták nyugodtan, s mely Konstantinápoly- 
lyal való összeköttetéseinél fogva kettős veszélyt rejtett 
magában. De nemcsak Murad, hanem belátóbb tanácsosai 
is úgy vélekedtek, miszerint Görögoszág elfoglalása a 
legbiztosabb eszköz magának Konstantinápolynak meg
buktatására is.

Ilyen körülmények között nemcsak kívánatos, hanem 
szükséges volt, hogy Murad újból a kormány élére álljon, 
minthogy Mohamed még nem dicsekedheték sem a vezi-
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rek, sem a hadsereg bizalmával s ki ez idd szerint inkább 
vadászatokban és egyéb szórakozásokban találta gyönyö
rét. Cbalil pasának tehát bizonyára nem nagy fáradsá
gába került az ifjú szultán körül az elégületlenséget 
olyanná növeszteni, hogy az már már nyilt lázadással 
fenyegetett, melynek jól kiszámított czélja nem volt más, 
mint Muradot, -— ha szükséges akár erőszak felhaszná
lásával -- a trónnak újbóli elfoglalására kényszeríteni. 
Az ingerültség különösen növelteték a janicsárok sorai
ban, kik magukat Mohamed tétlensége által megcsalatva 
látták reményeikben s most zsoldfelemelés czíme alatt 
— lázadásban törtek ki. Az elégületlenség és ingerültség 
mindig tágasabb köröket kezdének vonni s attól lebete 
tartani: hogy a lázadáshoz nemsokára a nép is csatla
kozni fog, miáltal a veszély természetesen kiszámithat- 
lanná vált volna. Most Cbalil pasa és társai megérke
zettnek látták az időt Murad visszahivatására; s miután 
élénk, sőt bizonyára túlzó színekben festették a szultán 
előtt a veszélyeket, melyek az ozmánok trónját fenye
getik, végre rábírták Muradot — a trón újbóli elfogla
lására. Mint látszik, Murad maga sem kétkedék abban, 
hogy visszahivatása elébb utóbb kényszerítő szükséggé 
váland; sőt valószínű, mint Zinkeisen is állítja, hogy 
Murad csak azért köszönt le ismételten a trónról, hogy 
szükségességét és nélkülözhetlenségét annál inkább bebi
zonyítsa népének. Hammer sokkal kedvezőbben véleke
dik a szultánról, kiben inkább világbölcset mint kép
mutatót lát.

Ezen jelenségben, tekintve az Ozmán-ház politikáját 
és történelmét, semmi feltűnő sincs s csupán azt látszik 
bizonyítani, hogy Murad nemcsak ázsiai zsarnok, hanem 
kitűnő emberismerő is volt.

Alig foglalta el Murad ismét a trónt, midőn a had
járat Görögország és Albánia ellen, hol Szinán bég ki
vonulása óta Castriota György vitézsége nem kis csorbát 
ejtett az ozmánok tekintélyén, elhatároztatott s annak 
megkezdése 1446. tavaszára tűzetett ki.

Az ozmánok utolsó betörése óta Moreába 1423-ban 
több mint húsz év telt el. Ezen idő azonban legkevésbé 
sem szilárditá meg sem Byzancz hatalmát sem a despoták 
tekintélyét Görögországban. Morea ellenkezőleg mindig



alább szállott úgy anyagi tekintetben, mint különösen 
politikai befolyásában; s ha figyelembe veszszük, hogy 
Konstantinápoly pénz dolgában úgyszólván csak egyedül 
innen tengette kétséges léteiét s hogy a despoták egy
másközti czivakodásaikban mindig csak az ország szen
vedett, könnyen meg fogjuk magyarázni azon közönyt 
is, melylyel Görögország népe Byzancz sorsa iránt vi- 
selteték.

Konstantin despota, János császár öcscse és utódja, 
éppen nehány fellázadt kerület lecsillapítására készült, 
midőn Marad követei megjelentek nála s tőle mindazon 
tartományokat visszakövetelték, melyeket annak idején 
Ewrenos bég és mások megszállva tartottak. A despota 
elején kitérő választ adott s Konstantinápolyba fordúlt 
utasításokért; honnan azonban alig volt segély vagy csak 
jó tanács is várható. Murad nem késett a despöta habo
zását felhasználni s csakhamar benyomúlt seregeivel 
Moreába. Konstantin nem vala képes az ellenség benyo
mulását megakadályozni, úgy, hogy Murad rövid idő 
alatt feldúlta az egész félszigetet és a régi Attikát, meg
fosztotta fegyverfoghatő népességének nagy részétől, s 
miután Patras, Korinth és Théba teljesen elpusztittattak, 
— visszatért hadával Thessáliába. A tartomány az Isth- 
mustól egész a Pindus hegységig bekebeleztetett az ozmán 
birodalomba; Morea pedig adófizetővé tétetett, sőt a ter
hes és megalázó fejadóval sújtatott.

A rövid de sikeres hadjárat után Murad nemsokára 
visszatért Drinápolyba, meg lévén győződve, hogy ezen 
hadjárata által ismét kivett egy követ azon épület alól, 
melyen a Konstantinok trónja állott.

De most gyorsan bonyolódni kezdének a viszonyok 
úgy Albániával mint különösen Magyarországgal szem
ben. Amott Castriota György még mindig növekedő ha
talma, itt pedig Hunyady János rendkívüli tevékenysége 
következtében, ki, alig hogy a nemzet a várnai vesze
delemből egy kissé felüdülni kezdett s mihelyt a trónvál
ság legalább egy időre megszűnt a kedélyeket ingerült
ségben tartani, -- a háború mielébbi megújításán dol
gozott.

Mielőtt Murádnak utolsó háborúiról Magyarországgal 
szólanánk, helyén véljük itt Albániára térni át, hol Cast-
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riota György, Hunyady mellett az ozmánok legfélelme
sebb réme, máris többször magára vonta figyelmünket.

Albánia, mely nevét valószínűleg azon kopár mész- 
szikláktól nyerte, melyek rajta részben keresztül vonói
nak, eredetileg csak egy kisebb területre szorítkozott, 
mely a Scombi folyó vidékét, éjszakra Durazzo-tól, ké
pezte, s illyriai és bevándorolt szláv népektől lakatott. 
Később azonban kiterjeszteték ezen elnevezés a régi 
Epirus nagyobb részére, egész az ambrákiai öbölig. A 
térmészettől gazdagon megáldott tartomány az ó- és kö
zépkorban nevezetes politikai élet színhelye volt. Lakosai, 
a mennyiben magukat a normán és frank befolyástól 
megőrizték, megtartották régi szokásaikat és vallásukat; 
s habár csak névleg, de a Paleologok alattvalóinak te
kintettek. A patriarchalis törzsi alkotmány részben egész 
máig megakadályozta Albánia politikai egységét; mi 
azonban fennmaradására inkább kedvező befolyással volt. 
A harczias hegyi nép, melyet jól meg kell különböztet
nünk a tengeri és kereskedő városok lakosságától, mely 
miként mindenütt, úgy itt is sokban elíért az ősi szoká
soktól s inkább olaszos jeléggel bír, mint a melylyel 
ugyanazon kedvező éghajlatban osztozik, a legrégibb 
időktől fogva szabadságának és függetlenségének teljes 
élvezetében visszavonultan, sőt elzárkózva élt nehezen 
hozzáférhető fellegváraiban és rejtekeiben. Itt őrizte meg 
legtovább ősi erényeit, de egyszersmind hibáit is, mert 
az albániai hegyi nép jelleme épp oly sötét, tudatlan és 
boszúálló, mint a vele egy vonal alatt fekvő calabriai 
és apuliai olaszoké, kiket azonban vitézség tekintetében 
sokban fölülmúl. Nápoly és az Anjou ház, Arragonia, 
Velencze és Byzancz egymással versenyeztek Albánia 
birtokáért, vagy egymást váltották fel annak birtokában; 
mely azonban, kivált a hegyi lakosokat illetőleg, alig 
volt egyéb névleges fensőségnél, melyet a szabadságot 
kedvelő nép annál könnyebben tűrhetett, mert a legtöbb 
esetben semmiféle adókötelezettséggel vagy más teherrel 
nem járt. A hűbérség befolyása alatt nápolyi és velen- 
czei családok lassankint nagyobb befolyásra kezdének 
ugyan szert tenni Albániában, de ez csak akkor sikerült, 
midőn már teljesen azonosultak a néppel, annak szoká
saival és erkölcseivel.
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Azonban Albánia függetlensége Szinán bég pusztító 
betörése óta nemcsak nagyon meg vala szorítva, hanem 
lassankint csupa torzzá kezde válni, midőn Castriota 
Györgygyel — kit tettei nyugaton valódi mesehőssé tet
tek — találkozunk, mint nemzetének megmentőjével. 
Ezen rendkívüli férfiú mindenesetre megérdemli, hogy 
élettörténetéről röviden megemlékezzünk.

Apja Castriota János, egyike a legbefolyásosabb 
családfőknek, Krója várát és környékét bírta, s már ré
gen ellenséges lábon állott az ozmánokkal, kik a fontos 
erősséget, mint a mely fekvésénél fogva nevezetes csomó
pontot képezett a begyektől szabdalt albániai fensíkon, 
mindenképpen igyekeztek hatalmukba ejteni. Murad több 
ízben megfordúlt Albániában, s ha nem sikerült is a 
szabadságát mindenek fölött szerető népet meghódítani, 
annyit végre mégis elért, hogy a törzsek nagyobb része 
kénytelenségből elismerte a szultánnak fensőségét, de 
minden teherviselés nélkül. Murad néhány elfoglalt erős
ségben figyelő őrséget tartott, mely minden mozgalmat 
erőszakkal elnyomott. Azok között, kik Murádnak leg
tovább ellentálltak s legutóbb hódoltak meg, Castriota 
Jánost találjuk, Krója vára urát. De végre kénytelen 
volt a békére s fiát Györgyöt, kit az ozmánok Iskender 
bégnek, vagyis Sándor úrnak neveztek, a szultán udva
rába küldötte kezesnek. Nemsokára ezen béke után 
Castriota János meghalálozott, s Murad ennek következ
tében Krója várát mint megürült hübért csapatai által 
elfoglaltatta. így került Albánia legfontosabb erőssége 
az ozmánok kezébe.

Iskender bég, ki még serdülő korában került a szul
tán közelébe s ki rendkívüli szépsége, esze és merészsége 
által csakhamar megnyerte a szultán kegyét, egyike lön 
a legkedveltebb és legbefolyásosabb egyéneknek a szultán 
környezetében. Még mint gyermek elhagyván hazáját, úgy 
látszék, mintha nem hozott volna magával mélyebb be
nyomásokat, s Murad kívánságára nem sokára felvette 
Mohamed vallását. Ettől fogva az ifjú gyorsan haladott 
a szerencse lépcsőjén, s miután egymásután a legtöbb 
bizalmat igénylő hivatalokat kifogástalanul viselte, alig 
25 éves korában már szandsákká nevezteték ki s mint 
ilyen 5000 harczos fölött parancsnokolt. Ezen minőségében
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részt vett Murad legtöbb háborúiban, úgy Magyarország, 
mint a kis-ázsiai fejedelmek ellen, s magát mindenütt vitéz
sége és megnyerő külformái által valódi kedvenczévé tette 
nemcsak az udvarnak, hanem a népnek és hadseregnek is.

Mig ekként az ifjú szerencséje és jövője meg Ion 
alapítva, addig keblében titkon bár, de mindig hango
sabban szólt azon óhaj, vajha szerencsétlen hazájának 
sorsán enyhíteni tudna. Éhez járult, hogy Iskender bég 
családjának és hazájának megaláztatásáról, valamint nem
zetének minden mértéket meghaladó sanyargatásáról biz
tos tudomással birt; minthogy apjának régi hívei minden 
áron maguk részére óhajtották megnyerni az ifjút. Kü
lönösen fokozta Iskender bég haragját és boszúérzületét 
azon körülmény, hogy Murád röviddel Castriota János 
halála után annak elaggott özvegyét Wojzawát és leá
nyát Mamiczát kiutasitá krójai örökségükből, s hogy az 
érdemes agg nő, ki szerbiai fejedelmi vérből származott, 
nélkülözések között volt kénytelen életét befejezni; vala
mint Murádnak azon kegyetlensége, melylyel Iskender 
bég három fivérével bánt, kik nem vajának oly szeren
csések a szultán kegyét megnyerni s kiket a zsarnok 
titkon méreg által tett el láb alól.

így a sohasem szunnyadozó hazaszeretet szikrája 
mindig élénkebbé lön Iskender bég lelkében. Gyermek
kori emlékei csillogó pontocskákként tünedeztek fel keb
lében, s helyzetét a zsarnok környezetében mindig ked
vetlenebből viselte. Mihelyt magát szerencsétlen honfi
társaival kellő érintkezésbe tette, készen volt tervével.

Murad, ki kedvenczében eddig feltétlenül megbízott, 
annak megváltozott magatartásában elég okot vélt találni 
a gyanúra; mert a zsarnoki szemek közönségesen éles 
láterővel bírnak; de Iskender bég oly nagy mestere volt 
a kép mutatásnak, mit helyzetében szükségképpen el kell 
sajátítania, ha fivérei sorsában nem akar osztozkodni, 
hogy nemsokára sikerült Murad gyanúját nemcsak telje
sen eloszlatni, hanem bizalmának új meg új tanúságaival 
dicsekedhetni. így érett meg terve, melynek végrehajtá
sára csak az alkalmas pillanatra várakozott, mely nem 
késett sokáig.

Miután az ozmánok szerencsétlen háborúiban 1443-ban 
még részt vett s vitézsége s bátorsága által újból kitün
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tette magát, felhasználván azon zavart, mely a szultán 
környezetében, kivált a balkáni vereségek alkalmával, 
beállott, alkalmas pillanatban a szultán titoknokára és 
pecsétőrzőjére rontott, kit mellére szegzett tőrrel egy 
termán kiállítására kényszeritett, mely szerint Krója pa
rancsnoka utasittatott, a várat azonnal utódjának Isken- 
der bégnek átadni. Miután e fontos okmány kezében 
volt, Iskender bég a szerencsétlen titoknokot leszúrta, 
nehogy tervének kivitelében még utólagosan talán gátol
hassa. Azután háromszáz albániai honfitársaival, kik ha
sonlóképpen a szultán szolgálatában állottak s kikkel 
már jó eleve értekezett, gyorsan elhagyta az ozmán tá 
bort, s nehány nap alatt Krója előtt állapodék meg, 
melynek parancsnoka a felmutatott fermán következtében 
sietett a várat Iskender bégnek átadni. Alig foglalta ez 
el őseinek székhelyét, midőn egy adott jelre az egész 
ozmán sereg csekély kivétellel lemészároltatott. Krója 
felszabadulásának hire villámgyorsasággal befutotta Felső- 
Albániát s mindenütt fegyvert ragadott a sokáig elnyo
matott nép, úgy, hogy rövid idő alatt — egy-két fon
tosabb helyet kivéve — egész Albánia függetlennek nyil
vánította magát s Iskender bég, az egész mozgalom lelke 
12 ezer ember élén megnyitható a hadjáratot az ozmá
nok ellen.

Murad, ki egyelőre Ázsiában, majd utóbb a magya
rok támadása által volt elfoglalva, nem vala azon hely
zetben, hogy Albánia visszafoglalására gondolhatott volna; 
igy történt, hogy a lázadás mindig nagyobb mértékben 
terjedett s nemsokára áthatott Albánia déli részébe is. 
De Castriota, mint ezentúl ismét nevezni fogjuk, nem 
elégedett meg azzal, hogy hazáját egyelőre felszabadította, 
hanem eszközökről gondoskodott, azt a jövő előrelátható 
eseményei ellen is biztosítani. Ily czélból nemcsak az 
albániai, hanem a szomszéd fejedelmekkel is, igy Cserno- 
vics István montenegrói fejedelemmel, sőt Hunyadyval 
is szövetségre lépett a közös ellenség minél sikeresebb 
legyőzetése czéljából. S a mi ezentúl Albániában történt, 
Castriotának épp úgy hazafias, mint vallási érzületéről 
tesz tanúságot, s ha az óriási akadályokat tekintjük, me
lyekkel aránylag szerény eszközeivel megküzdenie kellett, 
lehetetlen tőle tiszteletünket, sőt bámulatunkat megtagadni.

11L á z á r :  A török birodalom, története.
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De nemcsak Albánia, hanem Dalmátia azon része, 
mely miként Sebenico, elébb Velencze fensősége alatt 
állott, majd az ozmánoktól fenyegetteték, érezte a hős 
hathatós segélyét; valamint Bosznia és a többi szomszé
dos keresztény tartományok. Győzelmei nemcsak újból 
reményre ébresztették a keleti keresztény népeket, ha
nem az összes keresztény világban nagy hatással voltak 
s kétségtelen, hogy a kereszt ezen létharczában az ázsiai 
barbárság ellen Hunyadyn kívül nem volt népszerűbb 
és csodáltabb alak Castriota Györgynél.

Már említettük, hogy az albániai hős mint szövét- 
ségese a magyaroknak tettleges segélylyel kívánt járulni 
azon hadjárathoz, mely Várnánál oly szomorú véget ért. 
Ezen segély azonban mint láttuk, Brankovics György 
önző és hálátlan magatartása által nem juthatott kellő 
érvényre.

Mielőtt Castriota további küzdelmeiről és végéről, 
— mely egyszersmind hazájának elpusztulását jelenti — 
szólanánk, '  szükséges, hogy áttérjünk azon események 
elbeszélésére, melyek azt részint megelőzték, részint azzal 
egyidejűleg mentek végbe, s melyek az ozmán állam- 
eszme megszilárdulásával Európában összeesnek.

Magyarország viszonya a szultánhoz a várnai vesze
delem után sem változott meg s mig Murad Ázsiában 
és Görögországban harczolt, s miután Hunyady az oláh 
vajda fogságából megszabadúlt, újból megindultak a ké
szülődések, mélyeket még a trón megürülése által beál
lott izgalmak sem tudtak egészen megszüntetni. Hunyady 
a pártharczok közepette sem téveszté el sohasem a czélt, 
melyért egész életében küzdött, de minthogy a nemesség 
ezúttal még nem mutatott nagyobb hajlamot újabb vál
lalatokra, s mert Hunyady jól érezte, hogy a háborút 
csak akkor lehet újból megkezdeni, ha erre minden elő
készületek megtétettek, s ha egy erős had a szerencsés 
kimenetelről már előre némi kezességet nyujtand — a 
hadjárat megkezdése későbbre halasztaték. Mert tagad
hatatlan, hogy egy újabb vereség nemcsak a keresztény
ség ügyén, hanem talán Hunyady hírnevén is mint had
vezér — nehéz sebet ejtene. De még egy más oka is 
volt Hunyadynak a háborút az ozmánokkal elhalasztani; 
elébb ugyanis Wlad vajdát kelle megfenyítenie, ki őt
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minden jog ellenére fogságban,tartá, midőn menekülőben 
hazájába visszatérendő volt. Úgy látszik azonban, hogy 
Hunyady a vajda ellenséges magatartásában a magyarok 
ellen sokkal nagyobb bűnt látott, mint a személye és 
szabadsága ellen elkövetett merényletben. Alig értesült 
tehát, hogy Dán moldvaországi vajda Wláddal háború
ban van, midőn az előbbinek védelméré kelvén, egy 
sereg élén benyomult Oláhországba, azt nagyobb részben 
elfoglalta, s miután Wládot egy döntő ütközetben meg
verte, egyszersmind fiaival együtt fogságába ejtette; 
Oláhország vajdájává pedig Dánt, az eddigi moldva vaj
dát nevezte ki.

Időközben Hunyady a külső udvarokkal, de kivált 
IV. Jenő pápával is folytatta összeköttetéseit, kit Balázs 
diák által megkerestetett a már régebben ígért segély 
teljesítéséért. De a pápa most még kevésbé volt azon 
helyzetben, hogy nagyobb segélyt nyújthatott volna; s 
az egész, mit Balázs diák Rómában elérni tudott, egy 
bulla volt, melyben a pápa a keresztény fejedelmeket 
segélyre hívja fel Magyarországnak az ozmánok elleni 
harczában. Azonban a pápai tekintély már nem vala 
elégséges, hogy Európát azon politikai tetszhalálából fel
ébreszteni tudta volna, mely a reformátió előtti korszakot 
oly feltűnően jellemzi. A közöny mellett a félelmet ta
láljuk, mely kivált az utolsó szerencsétlenség óta erőt 
vett a kedélyeken s megbénította a még itt-ott mutat
kozó vállalkozó jóakaratot is.

Ezen szomorú, az általános részvétlenség által még 
szánandóbb körülmények között mindenki elvesztette re
ménységét a jövőben; nem igy Hunyady, kinek hőslei
kében az erély mindig az akadályokkal növekedett, s ki 
most sem esett kétségbe. Nagy szellemeknek azon tulaj
donsága, miszerint a bajok és veszedelmek között ön
magukban keresik és találják fel a segélyt, melyet más
felől nem remélhetnek, érdekes és egyszersmind tanul
ságos részét képezi úgy az emberi, mint az ezzel egy
értelmű világtörténelemnek. A legtöbb keresztény udvar 
udvarias kitérések között utasitá el Hunyady ajánlatát, 
úgy, hogy midőn a belbéke a háború folytatását nem
csak lehetségessé, hanem szükségessé is tette s melyet 
immár elodázni nem lehete, — Hunyady ismét egyedül

Π *
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állott lángleikével. De Hunyady mindig akkor volt leg
nagyobb, midőn leginkább magára volt hagyatva. Alig 
jött létre a Magyarországra nézve oly fontos egyezmény
III. Frigyes császárral 1448-ban, midőn Hunyady egész 
erejével szorgalmazta a készülődéseket.

IV. Jenő pápát V. Miklós követte Szent Péter szé
kében ; ki azonban mint a béke, tudomány és művészetek 
barátja és pártolója, koránsem szándékozott egy keresztes 
hadjárat érdekében különös áldozatokat hozni s így 
Hunyady most már ezen részről sem számíthatott, segélyre. 
Érdekes világot vetnek úgy az akkori idők nézeteire és 
közvéleményére, mint Hunyady János jellemére azon le
velek, melyeket az utóbbi ezen időben V. Miklóshoz in
tézett s melyek Schwandtner gyűjteményében olvashatók. 
Különösen érdekes pedig a XXXIV. levél, mely az említett 
gyűjteményben II. k. 51. oldalon található.

Az események e közben már oda fejlődtek, hogy a 
kitűzött hadjáratot többé elodázni nem lehetett; kivált 
midőn Murad albániai hadjárata után Magyarország ellen 
készült; mi Hunyady előtt bizonyosan nem volt titok. 
Az egész sereg, melynek zömét most is magyarok képez
ték s melyek felett Hunyady a kiindulás előtt szemlét 
tarthatott, mintegy 30—35 ezer emberből állott, melyben 
7000 lovas, valamint 8000 főnyi segélyhad Dán vajda 
alatt, végre mintegy 2000 német és cseh zsoldos ben- 
foglaltaték. Brankovics György, kit Hunyady felszólított 
a liarczban részt venni, azon ürügy alatt, hogy a magyar 
sereg sokkal kisebb, hogysem azzal Murad ellen sikerrel 
lehetne harczolni, — megtagadta a részvételt. A valódi 
ok ellenben a despota gyűlöletében keresendő, melylyel 
nemcsak Hunyady, hanem Magyarország iránt viseltetett. 
A hűtlen szomszéd nem késett Muradot jóeleve Hunyady 
terveiről, a mennyiben azok előtte ismeretesek vagy való
színűknek látszottak — értesíteni. így hálálta meg Bran
kovics a magyarok vendégszeretetét és hathatós segélyét 
országának visszaszerzésében.

A hadsereg szeptember 28-án lépte át a Dunát 
Severinnél s Szerbián keresztül, mely ezúttal ellenséges 
tartományként sarczoltaték — tizenkét nap alatt a kos- 
sowói síkságra ért s az emlékezetes Rigómezőn az ozmán 
haddal szemben erős táborba szállott. Murad, ki Bran-
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kovics által értesülve volt Hunyady közeledéséről, gyor
san felhagyott albániai hadjáratával s miután Bolgár
országban és Thrákiában szétszórt hadaival növelte sere
gének számát, mint látszik észak-nyugat felől közeledett, 
-— hogy Hunyadyval találkozzék.

Hunyady valószínűleg azért, hogy a sokkal számo
sabb ellenséget a maga seregének száma iránt tévútra 
vezesse, 38 dandárra osztotta fel hadát, mely hosszá 
csatavonalt képezett, melynek derékhadát maga Hunyady 
vezette, körülvéve magyar és erdélyi harczosaitdl. A bal
szárnyon Dán vajda állott az oláh-moldva segélyhaddal; 
mig a jobbszárnyat a többi magyar harczosok és csekély 
számú idegen zsoldosok foglalták el. A csatatér ugyanaz 
volt, melyen 59 év előtt (1389-ben) az ozmánok legelső 
döntő győzelmüket aratták Lázár szerb fejedelem keresz
tény hadai fölött; s melyen I. Murad és az említett feje
delem elvesztették életöket. Az ozmán csatarend azóta 
nem változott s II. Murad ugyanazon rendben állitá fel 
seregét, miként ezt őse'tévé; csakhogy ezúttal az utd- 
hadban felállított számos tevék sajátszerű idegen jelleget 
kölcsönöztek az egésznek.

Lukácsnapján, október 18-án vette kezdetét az emlé
kezetes ütközet, mely három napig tartott, s csak a szö
vetségesek árulása következtében a döntő pillanatban vált 
végzetessé a keresztény fegyverekre. Vad csatakiáltások 
között rontott egymásra a két had, s az elkeseredett harcz 
csakhamar átalános lön. A magyarok, kik csekély számuk
nál fogva egyedül bátorságukra támaszkodtak, rendíthet- 
len vitézséggel támadták meg az ellenséget, mely viszont 
túlnyomó erejében látta győzelmének kezességét. A harcz
nak csak a beállott sötétség vetett véget s mindkét had 
visszahúzódott megerősített táborába, — hogy a következő 
napon folytassa a küzdelmet. Koppant volt a veszteség 
mindkét részről s állítólag 15 ezer ozmán boritá a csata
tért. A magyarok, kik vértezetük által részben védve 
voltak az ellenség csapásai ellen, aránylag kevesebbet 
szenvedtek. A következő napon a harcz még vérengzőbb, 
még elkeseredettebb lön ; a túlnyomó ozmán erő már 
több helyütt áttörte a magyarok hadsorait, de mit Hu
nyady villámgyorsassággal mindig ismét kiegészített. De 
most a döntő pillanatban, midőn az ellenség dandárai
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közül már többen hátat kezdenek fordítani a csatatérnek, 
— egyszerre azon hír futá végig a magyarok sorait: 
hogy Dán vajda egész hadával átpártolt az ozmánokhoz. 
A hír oly megdöbbentő mint való' volt. A hűtlen vajda 
már a csata folyama alatt alkudozásba lépett Muráddal, 
igy remélvén annak kegyét megnyerni a harcz végzetes 
kimenetele esetére. De az árulást borzasztó büntetés érte 
nyomban. Murad, ki nem hitt a vajda őszinteségében s 
az egészet Hunyady hadicselének tartotta, — megnyi
totta ugyan sorait a hűtlen hadnak, — de mihelyt 
az körül volt véve janicsárjaitól, egy adott jelre mind
nyájan az utolsó emberig összeaprittattak. A magyar 
sereget, mely harcz közben tanúja volt e mészárlásnak, 
könnyen megérthető okokból rémület fogta el úgy, hogy 
az amúgy is erősen megfogyott dandárok kezdék el
hagyni a véres harczmezőt. A harmadik napon Hunyady 
még meglévő csekély csapatával nem kerülte ugyan a 
harczot, de természetszerűen nem törekedhetett más után, 
mint a visszavonulást lehető rendben eszközölni, mi 
azonban alig sikerült, mert a szerencsétlen sereg, melyet 
az ozmánok, úgy látszik, ezúttal sem üldöztek, minde
nütt feltartóztatott Brankovicsnak lesben álló szerbjeitől, 
ki úton-útfélén keresteté Hunyadyt, hogy a szerencsét
len hősön nemtelen boszút álljon. Hunyady, ki erről 
értesülve volt, rejtett útakon igyekezett a személyét 
fenyegető veszélynek kitérendő Nándorfehérvárét elérni; de 
szerencsétlenségére felismertetvén s Nándorfehérvár helyett 
Szendrőbe kalauzoltatván, — gyűlöletes ellenségének ke
zeibe került; ki őt azonnal Szendrő várába záratta.,

Nagy volt a rémület Magyarországban a rigómezei 
szerencsétlenség hírére; még nagyobb, midőn a Szegeden 
egybegyült rendek az ország kormányzójának fogságá
ról értesültek. Azonnal erélyes tiltakozás intéztetett Bran- 
kovicshoz azon követeléssel, hogy Hunyadyt rögtön 
bocsássa szabadon. De a despota, ki Murad pártfogására 
támaszkodva daczolt a rendek követelésével, csak hosz- 
szabb alkudozások után és a nemzetre nézve felettén 
megalázó feltételek mellett nyilatkozott hajlandónak Hu
nyadyt a fogságból elbocsátani. így Hunyadynak esküvel 
kelle magát kötelezni, hogy háborúiban az ozmánokkal 
szerb területet többé érinteni nem fog; továbbá hogy
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mindazon várakat és javadalmakat, melyeket Brankovics 
elébb Magyarországban bírt, s melyeket a szegedi béke 
alkalmával Hunyady nyert el, visszaadja; valamint 100 
ezer arany váltságdijt fizet és fiát Lászlót kezesként 
Brankovicsnak adja át.

Ezen kemény és jogtalan feltételek mindazonáltal 
tekintettel az ország válságos helyzetére elfogadtattak; 
de Hunyadynak később, az akkori idők erkölcsi fogal
mai szerint nem nagy fáradságába került Y. Miklós pápá
tól egy bullát kieszközölni, mely őt az említett feltételek 
teljesítésétől részben felmentette.

Hunyady még most sem esett kétségbe, s alig jelent 
meg karácsonnapkor a még mindig Szegeden egybegyult 
rendek között, kik a nagy férfiút rendkívüli kitünteté
sekkel és örömmel fogadták, midőn hajlithatlan lelke 
máris új hadjárat terveivel foglalkozott, hogy a várnai 
és rigómezei csorbákat kiköszörülje. „Még nem szabad 
kétségbeesnünk,“ — igy irá deczember 30-án a pápához 
intézett levelében — „hanem azonnal hozzá kell látnunk 
az ellenséget újból megtámadni.“

A segély, mely kívülről annyiszor igértetett, soha 
sem érkezett volna alkalmasabb időben, mint most, mi
dőn a magyarok óriási áldozataik következtében a két 
szerencsétlen hadjárat után, közel valának a kimerülés
hez. Hunyady tehát ismételve megújitá a pápánál ebbeli 
kérelmét, de úgy látszik, nem több szerencsével, mint 
elébb; mert V. Miklós, ki takarékossága mellett csak
hamar megtölté kincstárát, nagy összegeket fordított 
ugyan pompás építkezéseire, könyvekre és a tudomány 
és művészet pártolására, de nem vala rávehető egy fillért 
is hadi czélokra adományozni. E szerint Hunyady most 
is csak egyedül maradt terveivel, s minthogy Magyar- 
ország belügyei ez idő szerint III. Frigyes császár ellen
ségeskedése és vonakodása által: az ifjú Posthumus Lász
lót és a magyar koronajelvényeket a nemzetnek kiszol
gáltatni, valamint a husziták becsapásai és pusztításai 
következtében, mindig jobban összebonyolódtak, végre 
kénytelen volt a hadjárat eszméjével egyelőre felhagyni. 
S miután a közetkező 1451. év elején Murad meghalá- 
lozott, Hunyady a többi hatalmasságok példájára hason
lóképpen Drinápolyba küldé követeit II. Mohamed szül-
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tánt trónralépéséhez üdvözölni, mely alkalommal Hu- 
nyady és az ozmánok között három évi fegyverszünet 
jött létre.

Mielőtt az események elbeszélését folytatnék s II. 
Mohamed hosszú és rendkívüli eseményekben gazdag 
uralkodására mennénk át, szükséges II. Marad jelleméről 
és életének utolsó napjairól röviden megemlékezni. II. 
Murad kétségkívül a jelesebb uralkodók közé sorolható, 
kikben kivált a korábbi ozmán történelem oly gazdag. 
Nem nagyszerű hódításokon alapszik Murad érdeme, 
habár a várnai és rigómezei ütközetek szerencsés követ
kezményeikben lényegesen hozzájárultak az ozmán ura
lom megszilárdulásához Európában. Murad nem volt hó
ditó s ámbár jeles hadvezérnek bizonyult, mégis leg
többször csak akkor ragadott fegyvert.., a midőn erre 
kényszerítve lön. Görögországi hadjárata birodalmának 
biztonsága tekintetéből az ozmánokra nézve életföltétel 
volt. Ezzel kapcsolatos, mert következményeiben elma- 
radhatlan volt, Albánia megtámadása. A történelem 
minden, hódításai által nagygyá nőtt államnál azt tanítja: 
miszerint egyik hódítás a másikat vonja maga után, 
valamint minden bevégzett háború egy új háborúnak 
csiráját rejti magában. így a világhódító Rőma, mely 
egymásután nyelte el a kis Latium szomszédságában 
lakó törzseket s a mely, nehogy a még megmaradottak 
által maga is megsemmisittesséb, kénytelen volt azokat 
is meghódítani. A samnita háborúk ellenségeivé tették 
Rómának a görög néptörzseket és a punokat úgy, hogy 
a samniták legyőzetése után Róma azon kényszerhely
zetben volt, ha hatalmát, mely még mindig nem vala 
eléggé tisztelt, továbbra is meg akará őrizni, hogy most 
a legyőzött nép szövetségeseit kelle megaláznia. így az 
események összeköttetéseinél fogva a nemzetek egymásközti 
létharczában mindig ugyanazon indító okokra találunk 
s melyek végczélja nem egyéb, mint a hatalom megerő
södése — egymás rovására. A létérti harcznak nem 
azon morálja van, melyet a társadalom egymás között 
állított fel. II. Murádról az egykorú görög irók, mint 
Phranzes, Chalkondylas és Dukasz sokkal több jót mon
danak, mint elődeiről; s ez nem keveset bizonyít oly 
férfiú mellett, ki mindjárt uralkodásának kezdetén mint
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ellensége lépett fel a görög keresztény császárságnak. 
Chalkondylas többek között ezeket mondja Murádról : 
„A szultán oly férfid volt, ki az igazságot szerette s kit 
a szerencse pártolt, és ki csak akkor nyúlt a fegyverhez, 
ha mások által megtámadtatok. Senkit sem támadván 
meg igazságtalanul, mindig csak védelmi és soha sem 
támadó harczot vívott, de ha megtámadtaték, egész ere
jével lépett fel; s ha senki sem kényszerité háborúra, 
nem talált abban semmi gyönyört. Murad soha sem 
szegte meg ígéretét, de nagy elkeseredéssel harczolt 
azok ellen, kik — miként a szegedi béke megszegői — 
szót nem tartottak. Szerette a békét és pedig nem tét
lenségből, hanem természetének őszinte hajlamából. Tet
teit mindenben komoly megfontolás és nem szenvedély 
vezérelték; s habár nagyobb és a nemzet életébe vágó 
újításokat nem eszközölt, mindazonáltal mély érzületénél 
fogva a méltányosság és igazság iránt nevezetes és jó
tékony befolyással volt korának és nemzetének erkölcsi 
megállapodására. Roppant kincseit nem pazarolta mú
landó czélokra; mecsetek, kórházak, iskolák, nemkülön
ben útak és hidak építése nagy összegeket nyeltek el, 
de a melyek gazdagon kamatoztak sokáig utána és 
még oly időben, melyben az ozmán uralmat hanyat
lásában csak a múltak emlékei és intézményei voltak 
képesek a fenyegető megsemmisüléstől még egy ideig 
megóvni.“

Váratlan halálának híre, mert még nem érte el az 
ötvenedik életévet, nemcsak őszinte részvétet ébresztett 
alattvalóinál, hanem még az európai udvaroknál is nagy 
feltűnést okozott. Sajátságos, hogy Murad halálának 
okait a byzanczi írók egészen eltérőleg adják elő az 
ozmán íróktól. Az elébbiek szerint Murad utolsó évei
ben kiváltképpen oly élvezeteket keresett, melyeket a 
Korán szigorúan megtilt s melyek következtében amúgy 
is vérmes természete folytonos izgatottságban szenvedett. 
Fia és örököse, Mohamed, eljegyzése alkalmával is kel
leténél többet élvezett a tiltott nedvből s agyszélhüdés 
érte, minek következtében csakhamar elveszté öntudatát 
s nehány nap múlva utolérte a halál. Az ozmán írók ezen 
körülményekről mit,sem látszanak tudni s azt mondják, 
hogy Murádnak röviddel halála előtt találkozója volt egy
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szentség hírében álló Mewlewi-dervissel, ki a szultánnak 
megjövendölé, hogy rövid idő alatt meg fog halni. Murad 
a jóslatot annyira szivére vette, hogy ezen időtől fogva 
nem gondolt egyébre, mint közeledő halálára, mely 
nemsokára a jóslat után valóban be is következett. így 
költőibb, de a byzanczi írók állítása szerint valószínűbb. 
Halálának hire, miként ez már családjában szokásban 
volt, mindaddig titokban tartatott, mig fia Mohamed, ki 
ezen időben Ázsiában tartózkodott, meg nem érkezett, 
úgy, hogy minden nyugtalanságok kikerülése végett II. 
Murad halála egyszerre lön kihirdetve utódja II. Moha
med trónralépésével.
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'J' IZ E N  E G Y E D I K  F E J E Z E T ,

II. Mohamed (1451— 1481) kedvező körülmények 
közt vette át apja örökségét, melynek kellemeit már 
ugyan Murad kétszeri leköszönése által alkalma volt 
megizlelni, — de a melyből a körülmények és apjának 
tevékeny szelleme mindannyiszor megint kiszorították. 
Magyarország, e legveszélyesebb ellensége az ozmán 
hatalom terjeszkedésének, belügyeivel olyannyira el vala 
foglalva, hogy Iiunyady egyelőre nem is gondolhatott a 
háborúra. Az adófizető dunai fejedelemségek siettek kö
veteik által Mohamedet üdvözölni s tőle a szerződések 
megerősítését kérni. A többi európai hatalmasságok pe- 
dig egymás közölt viszálykodva, egymást gyengítve 
éppen nem valának azon helyzetben, hogy az ozmánok 
ellen háborút kezdhessenek s örültek, ha ezen oldalról 
maguk nem háborgattatának. Albánia, az utolsó harczok 
után kimerülve, legalább egyelőre nem fenyegette a 
békét. — Byzancz, mely 1421. óta aránylag csekély 
mértékben háborgattaték, magát a további béke remé
nyében ringatva hasonlóképpen sietett az új szultán jóin
dulatát megnyerni. így Mohamed európai tartományai
ban minden nyugodt lévén, egész figyelmét Kis-Ázsiára 
fordíthatta, melynek nyugtalankodó egyik fejedelme, a
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kermiani Ibrahim újból felemelte fejét, melyet II. Murari 
előtt oly mélyen meghajtott; hívén, hogy a 22 éves és 
még teljesen ismeretlen Mohamed nem lesz képes törek
véseiben megakadályozni.

Mohamed nyugodt és szenvedély nélküli intézke
dések között készült a lázadd ellen, kit egy rövid de 
véres hadjáratban minden időre ártalmatlanná tett; s 
kinek csak akkor adta vissza tartományát, midőn elébb 
minden önállóságától megfosztotta.

II. Mohamed ezen eseménynyel vezette be magát 
a történelembe s tagadhatlan, hogy a hatás, melyet a 
gyors és szerencsés hadjárat mindenütt, de kivált saját 
birodalmában előidézett — rendkívüli volt. Mohamed, 
ki még apja életében »kétízben foglalta el a trónt, alatt
valóitól valamint a hadseregtől, nemcsak korára, hanem 
tehetségeire nézve is éretlennek tartaték az uralkodásra. 
Az ifjú, ki előtt ezen vélemény alig lehetett, titok, tehát 
már korán küzdött azon keserűség ellen, melyet benne 
ezen előítélet támasztott s mely egész jellemének bizo
nyos zord, rideg jelleget kölcsönzött. Annál nagyobb volt 
tehát kis ázsiai hadjáratának hatása, melytől fogva nem
csak a nép, hanem különösen a hadsereg teljesen meg
változott az ifjú fejedelem irányában. így folyt le Mo
hamed uralkodásának első két éve.

Az ifjú szultán, ki már korán megszokta gondolatait 
szigorral mérlegelni s kinek minden tettét a komolyság 
jellemzé, mindjárt kormányzásának első éveiben oly ter
vekkel volt elfoglalva, melyek messze kiható következ
ményeikben világtörténelmi fontossággal bírtak. Miután 
kivált az első időben a körülmények és a helyzet iránt 
kívánta magát tájékozni, s miután egy időre nyugat 
felől semmi veszedelem nem fenyegette birodalmát, terve 
mindinkább világos lön.

A viszony Byzanczczal, melynek árnyéktrónját János 
halála után nem csekély akadályok között öcscse Kon
stantin, elébb moreai despota foglalta el, az utóbbi 
időben mindinkább feszültté vált, minek oka első sorban 
magában a császár politikájában keresendő. Konstantin, 
ki még mindig azon tévedésben volt, hogy Murad utód
jában egy tehetetlen gyermekfejedelemmel van dolga, 
már 1451-ben oly hangon közlekedett a szultánnal,
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mely tekintve saját tehetlenségét, legalább is meggondo
latlan volt. Az ábrándok ezen politikája által a császár 
eléggé elárulta, hogy az új szultántól mitsem tart; s 
minthogy Bajezid szultánnak egy ismeretlen unokája 
Urchán a fővárosban és a császár védelme alatt tartóz
kodott, Konstantin azon tervvel foglalkozott, hogy 
Urchánt mint Mohamed ellenszultánját fogja felléptetni. 
Annyi valószínű, hogy egy ily ozmán herczeg létezett 
a byzanczi udvarnál, mert a császárok már Murad alatt 
300 ezer asper évi segélyt húztak a szultántól, ezen 
herczeg illő eltartása fejében. Közelebbit azonban a tör
ténelem nem tud felőle. Konstantin most azon ürügy 
alatt,-hogy ezen összeg nem elégséges a herczeg udvar
tartásának költségeire, még 1451-ben követeket küldött 
Mohamedhez oly követeléssel, hogy ezen összeg kétsze
reztessék meg, mert különben a császár az illető her- 
czeget, ki születésénél fogva fel volna jogosítva az 
ozmánok trónjára — szabadon bocsájtaná, nem lévén 
felelős továbbá azon eseményekről sem, melyek azt kö
vetni fognák.

Mohamed, ki ura volt indulatainak s ki csak ritkán 
veszté el léleknyugalmát, most is nyugodtan végighall
gatta a császár követeinek merész és méltánytalan nyi
latkozatát s azon izenettel bocsájtá vissza: hogy igye
kezni fog a császárt, kivel barátságos szomszédi viszony
ban óhajt élni — kielégíteni; s mihelyt legsürgősebb 
kormánygondjaitól megszabadúl, — azonnal személyes 
találkozás alkalmával fogja az ügyet egyenesen a csá
szárral elintézni. Ezen izenet, melyet a szultán éppen 
karamániai hadjárata előtt tett, nem kis örömmel tölté 
el a rövidlátó byzanczi udvart, mely Mohamed előzé
kenységében nem látott egyebet — gyöngeségnél. De a 
kiábrándulás már nem késett sokáig.

Mohamed sietett ázsiai ügyeit mihamarább lebonyo
lítani s visszatérvén Drinápolyba, azonnal nagy előké
születeket tőn régi tervének megvalósítására. Parancsot 
küldött birodalmának minden részébe, hogy oly kéz- 
mivesek, kik várépitéseknél alkalmazhatók és ostrom
eszközök készítésében ügyesek, küldessenek minél na
gyobb számban Konstantinápoly alá, hol a szultán 
nagyobb előkészületeket és építkezéseket kiván eszközölni
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— részben még ismeretlen őzéiből. Maga Mohamed 
nemsokára személyesen bejárta a Bosporus partjait s 
egész a főváros falai alá jött. Ezen alkalommal egy 
pontot jelölt ki, hol a bosporusi csatorna legkeskenyebb 
s egy erősség gyors felépítését rendelte el, melyből 
nemcsak a főváros kényelmesen áttekinthető volt, hanem 
a honnan a Fekete tengerből való ki és behajózást 
szemmel lebete tartani. A parancsot gyors kivitel követte 
s bárom hó múlva egy erősség állott Konstantinápoly 
tőszomszédságában, mely annak lakosságát úgyszólván 
minden lépésében ellenőrizte.*) Elgondolható, mily ijed
séget okozott ezen esemény a szorongatott fővárosban, 
melynek lakosai immár aligha tévédének, midőn az erős
ség fölépítésében a város végpusztulásának előjelét látták. 
Az általános rémület benyomása alatt két párt kelet
kezett. Az egyik, élén a császárral, fegyveres erővel 
akarta az erősség fölépítését megakadályozni, mert úgy 
tartaték, hogy jobb inkább a harczot rögtön megkezdeni, 
mintsem bevárni, mig az ellenség teljesen felkészült. A 
másik, mely e merész vállalattól visszarettent, azt ajánlá, 
hogy várassák be, —- mit akar a szultán ezen építkezé
sével elérni. Az utóbbi, a halogató és gyenge párt több
ségben volt, — s igy az erősség gyors fölépítését misem 
akadályozta.

Konstantin, magát a szultán tervei iránt tájékozandó, 
egy újabb követséget küldött Mohamedhez, s hivatkozván 
a régi barátságos szövetségekre, kérte a szultánt, hagyna 
fel minden vállalattal a főváros ellen: mely esetben 
bármely áldozatokra késznek nyilatkozott. De Mohamed 
a követeket azon szigorú válaszszal bocsátá el, hogy 
miután Konstantinápoly falain kivül, már régóta az 
egész tartomány az ozmánok tulajdonát képezi, — nem 
hajlandó senkinek sem számot adni az iránt, a mit ott 
tenni jónak vagy szükségesnek lát. Egyszersmind inté

*) Ezen erődöt Mohamed ßoghasi-kezen, azaz nyakmetszőnek 
nevezte, mi mindenesetre nem czélzás nélkül történt a város la
kosságára. Ezzel átellenben az ázsiai parton már I. Mohamed 
által épített Rumili-Hiszár, vagy keleti vár emelkedik. Egyéb
iránt mindkettő mai napig oly erősen áll, mint négyszáz év 
előtt.
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a császárt minden további követségekkel felhagyni. 
Ezen válasz a szerencsétlen lakosságot egész a kétség- 
beesésig felizgatta s mindenki előre látta, miszerint a 
koczka el van vetve s a válság végéhez közeledik. 
Midőn a rettegett erősség elkészült, Mohamed azonnal 
nehéz ostromágyukkal, melyek 600 fontos kőgolyőkat 
szórtak és 400 főnyi őrséggel látta el Firusbég parancs
noksága alatt, kinek meghagyta, hogy ezentúl semmi
féle járműnek az átkelést meg ne engedje, mely a vámot 
előre le nem fizette. így Konstantinápoly már a tulaj
donképpeni ostrom előtt el vala zárva azon vidéktől, a 
honnan élelmi szereinek nagyobb részét eddig kapta: mi 
által a, még mindig népes város a legnagyobb ínségnek 
volt kitéve.

Az ügyek ilyen állásánál s miután minden további 
kísérlet Mohamedet engedményekre bírni hasztalannak 
bizonyult, s az ozmán fegyveresek már a város falain 
kívül fekvő kerteket és földeket elpusztították, nem maradt 
más hátra, mint a külföldön keresni azon segélyt, melyre 
a sülyedező császárságnak most inkább mint valaha 
szüksége volt. Morea vagy Peloponnesus, mely részben 
ugyan még a császársághoz tartozott, nem volt oly 
helyzetben, hogy a fővárosnak jelentékenyebb segélyt 
küldhetett volna. Ennél fogva Konstantin a nyugati 
hatalmasságokhoz és kivált V. Miklós pápához fordult 
követei által, kik élénk színekkel ecsetelvén a főváros 
ínségét, mielébbi segélyt sürgettek. Azonban Európa 
keresztény népei az egyházszakadás politikai következ
ményeiben sínlődvén, éppen nem valának hajlandók a 
kért segélyt megadni. A pápa Ígért ugyan, de ezt is 
oly feltételekhez kötötte, melyek a szerencsétlen császár- 
ság ügyeit még inkább összebonyolitották. A schismatikus 
Byzancz csak úgy remélhette a pápa közbenjárását és 
segélyét, ha a császár késznek nyilatkozik elősegíteni és 
végrehajtani minden erejéből az elszakadt keleti egyház 
visszakebelezését a római hierarchia alá. Ily czélból a 
pápa egy követet küldene Konstantinápolyba, ki meg 
volna bizva a vallási egyesülés iránt a keleti papsággal 
és a császárral értekezni. Konstantin, ki nemcsak nem
zetének, hanem családjának és trónjának végveszélyét 
előre látta, s ki helyzetének válságos körülményei kö-
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zott mindent megragadott, bogy a fenyegető veszedelmet, 
mely napról-napra növekedőben volt, — elhárítsa, — a 
pápa ajánlatát végre elfogadta s a két egyház egye
sülését a római pápa fensősége alatt népénél pártolni 
Ígérte; habár nem titkolhatta el, hogy ezen lépése által 
nemcsak saját népszerűségét és koronáját teszi koczkára, 
hanem tekintve a főváros népességének amúgy is felettén 
ingerült kedélyállapotát, a legvégsőtől lehete tartani ; 
1452. deczember havában megérkezett a pápai követ 
Izidor, sabinoi püspök személyében, kit Konstantin és az 
udvar pártján álló főpapság inkább tettetett mint őszinte 
tisztelgések között fogadott. Nehány nappal a pápai kül
dött megérkezése után a császár és hívei a Zsófia főegy
házban gyűltek össze, hogy az egyházegyesülésre vonat
kozó s a pápa által kívánt nyilvános vallomást teljesítsék. 
A nép, mely az egyesülést illetőleg mindjárt elején vissza
tartó ellenzést tanúsított, most, midőn az udvar és főpap 
ság egy része a pápa fensőségét ünnnepélyesen elismerni 
készült s igy a régi nemzeti vallással szakított, most 
egyszerre a legelkeseredettebb kifakadásokban tört ki, 
azzal vádolván a császárt és környezetét, hogy miután 
a fővárost az ozmánok ellen megvédeni nem tudják vagy 
akarják, vallásukat is megtagadják s igy kettfis árulást 
követnek el: önmagukon és az amúgy is eléggé sújtott 
népen, melynek egyedüli támasza eddigelé is csak ősi 
vallása volt. Az ekkép felindult nép, még inkább izgatva 
az alsó papság népszerűbb elemeitől, már-már veszélyes 
lázadásban tört ki: s igy a világnak szánandó képét nyujtá 
az egyetlen ségnek oly pillanatban, midőn az ellenség már 
falai alatt táborzott, s vallásával egyszersmind nemzeti
ségét is megsemmisíteni fenyegette.

Kétségtelen, hogy Konstantin szorongathatva az 
ozmánoktól, nem annyira meggyőződését követte, midőn 
a keleti egyház csatlakozását a nyugatihoz pártolta, mint 
inkább félreismerhetlen ösztönének ama sugallatát, mely 
a létérti küzdelemben nem válogathatja meg egyenlő 
szigorral az eszközöket, melyekkel élni kíván. S ha a 
körülményeket tekintjük, melyek között az említett egye
sülés véghez ment, nem lesz nehéz Konstantin eljárását 
megmagyarázni és kimenteni.

Mig igy a főváros falain belül a pártviszály nyílt
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lázadásban tört ki s a lelkiismeret harcza a féktelen 
szenvedély önpusztító dühével igyekezett saját megsem
misülését, siettetni, addig a város falain kívül is mind
inkább szaporodtak a jelek, melyek a válságos pillanat 
közeledésére mutattak. Konstantin, kinek végre a növekedő 
veszedelemmel szemben sikerült a kedélyeket némileg 
lecsillapítani, most minden figyelmét a város megerősíté
sére és védelmére fordította; mert, habár a pápai segélyre 
biztou számított, ez mégis nem lehete elégséges s azért 
mindenek felett saját erejére kelle támaszkodnia. Ily 
czélból egy bizottságot nevezett ki, melynek feladata 
volt a főváros fegyverfogható lakosságát összeírni. Ezen 
alkalommal azonban oly megdöbbentő tapasztalatra jutott, 
mely majdnem kétségbeejtő vala. Az összeírásból ugyanis 
kitűnt, hogy a fővárosban összesen csak 4973 görög és 
mintegy 2000 idegen harczos találtatott, tehát nem egé
szen 7000! . . . mi, tekintve az ellenségnek százezerekre 
menő számát, valóban oly csekély volt, hogy azzal hősi- 
leg elveszni igen, de győzni alig vala lehetséges. Azon
ban Konstantin e fölött sem veszté el reményét, melyet 
valószínűleg csak az idegen segélyben való hite volt 
képes fentartani, s a főváros falait jókarba helyezve 
őrséggel látta el, mely egyelőre a még mindig szaporodó 
ellenséges had mozdulatait volt megfigyelendő. így folyt 
le az 1452/3 iki tél remény, kétségbeesés és a mi min
dennél jobb vala: erélyes előkészületek között.

Konstantinápoly ezen időben két fal által volt meg
védve a szárazföld felől, egy külső és egy belső által, 
melyek közül az utóbbi volt az erősebb s már II. Murad 
ostrománál jó szolgálatokat tett. A külső fal egy széles 
árok által volt körülvéve, mely vízzel vala megtölthető, 
mi által megvédése lényegesen megkönnyittetheték. Itt 
összpontosította Konstantin kis hadának nagyobb részét. 
De a város keleti vagy tengerparti része sem hanyagol
tatok el. A császár, ki saját tengerihad felett nem ren
delkezett, minden a kikötőben található hajókat lefoglal
tatott s Galata külvárostól egész a belső város erődjéig 
egy erős lánczot hozatott, mely a bejárást a kikötőbe 
lehetetlenné tette. A kikötőben összpontositá a 15—20 
vitorlából álló hajócsapatot, mely esetleg hivatva volt a 
védelemben is részt venni. A hajók közt volt három

12L á z á r :  A tprök birodalom története.



nagyobb velenczei galeota, továbbá néhány genuai ás 
kandiai nagyobb jármű, végre egy-két apróbb franczia és 
spanyol partihajó. A genuai hajókon volt a hires tengeri 
hős Giustiniaui 300 főből álló jól fegyverzett csapattal. 
A császárnak sikerült Giustinianit rábírni, hogy embereivel 
együtt a város védelmében részt vegyen; sőt egy fontos 
erősség parancsnokságát is elvállalta. Ila az itt röviden 
megemlített védelmi előkészületekhez hozzáteszsziik, hogy 
a város több hóra el vala látva a szükséges élelmi sze
rekkel, melynek megszerzése nem kis fáradságába és 
áldozatába került a császárnak, úgy mindent elmon
dottunk, mi a következő események megértéséhez szük
séges.

Mohamed, ki a telet Drinápolyban és Dimotikában 
töltötte, tanácsosaival behatóan tanulmányozta a város 
fekvését és védműveit s maga, osztotta ki a parancsokat 
az ostromló sereg számára. Ázsiába és összes európai 
tartományaiba szigorú parancs ment: hogy az 1453. év 
elején minden rendelkezhető és nélkülözhető csapatok 
Dimotika környékére gyülekezzenek. Két világrész hoza
tott igy mozgásba a régóta ingadozó keleti császári trón 
megbuktatására; s a nagy izgalom közepette, melyet az 
óriási előkészülődések előidéztek, maga a tevékeny és 
rendkívüli kitartást tanúsító szultán volt a legtürelmet
lenebb. Gyakran bejárta álruhában fővárosának utczáit 
és nyilvános helyeit, mindenütt kémlelőleg ügyelve és 
hallgatva, vájjon miként beszél a nép róla és vállalatáról. 
S ha ilyenkor a szultánt valaki felismerte s elég vigyá
zatlan volt felfedezését köszönés vagy egyéb jel által 
elárulni, Mohamed saját kezével szúrta le a szerencsétlent. 
De miként az erős zsarnoki természetek közönségesen, 
úgy Mohamed is gyanúval viselteték az emberek s kivált 
saját környezete iránt, melyben kiválóan Chalil pasa a 
nagyvezér volt az, kiről ismeretes vala: hogy a görögök 
barátja, s ki ennélfogva leginkább tarthatott a szultán 
bizalmatlanságától. Mohamed, hogy első tanácsosát kipró
bálja és egyszersmind megintse rokonszenvével felhagyni, 
egyszerre és váratlanul éj közepette maga elé rendelé. 
Chalil, a legvégsőtől tartva s a szokatlan időben történt 
parancsot nem tudván miként értelmezni, sietett mind
azonáltal azt teljesíteni; bizonyos eshetőségek tekintetbe
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vétele mellett azonban egy értékes arany serleget is vitt 
magával, bogy szükség esetében urát annál könnyebben 
megengesztelhesse. Mohamed az ijedt nagy vezirt ágyában, 
ébren és szokott komolysággal fogadta. „Nem kell 
aranyod nekem, de többet kívánok tőled: szerezd meg 
nekem Konstantinápolyi!“ Chalil rémülve biztositá a 
szultánt, bogy örömmel odaadja vérét és kincseit uráért. 
„Jól van tehát, —- folytatá a szultán, — ime nézd, hogy 
töltöm éjjeimet, álmatlanság és nyugtalanság között ; 
szemeimet kerüli az álom s lelkem nem talál békét; 
azért gondold meg mit mondái s ne hagyd magadat sem 
arany, sem ezüst által megvesztegetni. Küzdjünk bátor
sággal és kitartással s Byzancz a miénk lesz.“ Chalil 
megértette az intést s nyugodtabban távozott, miként jőve.

Ez alatt az előkészületek mindig jobban előhaladtak, 
a Bosporus partjain egész hajóhad volt részint már ké
szen, részint épülőben; Drinápoly közelében pedig egy 
ágyúöntöde vala berendezve, melyben egy Konstantiná
polyból, hol a császár által roszul dijaztatott, ide mene
kült Orbán' nevű magyar, óriási ágyúkat öntött, melyek 
egyikének öble tizenhét arasznyi átmérővel birt s roppant 
súlyú kőtömegeket és ezerfoutos kőgolyókat szőrt. Ezen 
ágyú-óriás szállítása Drinápolyból Konstantinápoly alá 
két egész hőnapot vett igénybe, holott ezen út más kö
rülmények között két nap alatt tehető meg. Tovább
szállítására 50 pár ökör és 200 ember volt szükséges, 
továbbá egész hada az útcsinálóknak. *)

A tavasz közeledésével minden készen volt az ost
romra s Mohamed parancsot adott, hogy minden erősség 
úgy a Bosporus, mint a Fekete és a Márvány-tenger 
mentében, mely még a keresztények kezében van, azon
nal ostrom és roham által foglaltassák el úgy, hogy a 
fővároson kivül minden hely az ozmánok kezében legyen. 
Ezen parancs végrehajtása által Mohamed valószínűleg

*) Az említett ágyúöutöről Orbánról azt mondja Dukasz, 
hogy oláh volt; Katona utána indulván, hasonlót állít, de Hammer 
és Zinkeisen magyarnak mondják. Orbán Konstantinápoly alatt 
az említettnél egy még jóval nagyobb ágyúszörnyet is öntött, de 
ezzel nem volt szerencséje, mert a második lövésnél szétrobbanván 
magát a mestert is megölte.

12*
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a legvégső reménytől akarta a város lakosait megfosz
tani, avagy bátorságát a teljes reménytelenség által bé
nítani.

Mohamed april elején nagy hadiszemlét tartott Kon
stantinápoly ostromára rendelt serege felett Drinápoly 
mellett, mely alkalommal ozmán adatok szerint a fegy
veresek száma 258 ezerre riígott, ide nem számítva a 
derviseket és egyéb számos kísérőket, kik a seregeket 
háború idejében követni szokták. Ezen szám azonban 
valószínűleg kicsiny. Dukasz, Phranzes és más egykorú 
írók 300, sőt 400 ezerre teszik az ozmánok számát. Még 
nagyobb volt a lovak és egyéb teherhordozó állatok 
száma, melyek részint a hadsereg élelmezésére, részint 
az óriási ostromeszközök szállítására szükségeltettek. A 
szidtán april 10-én érkezett Konstantinápoly alá, hol 
lelkesítő beszédben hivta fel a sereget vitézségre és ki
tartásra. Az ozmán had óriási félkörben vette körül a 
várost, egyik tengertől a másikig. A tábor és a félkör 
közepén állott Mohamed pompás sátora a magas portá
val vagy nagytanácscsal, körülvéve janicsárok által; ettől 
jobbra egész az arany szarvig vagy édes vizekig ázsiai, 
balról hasonló kiterjedésben egész az u. n. fakapuig 
európai hadai voltak felállítva. Egy erős tartalékhad 
Szagán pasa vezérlete alatt az édes vizek túlsó partján 
Gfalata fölött ütötte fel táborát. A szultán közelében két 
nagyobb ágyú volt elhelyezve, mig a már említett ágyú
óriás elején az u. n. Kaligaria, majd a Szent Román
kapu1) előtt állíttatott fel. A többi kisebb ágyúk a kü
lönböző csapatok rendelkezésére voltak adva. A főroham 
a Szent Román-kapunál volt várható.

J) Konstantinápoly összesen 19 kapuval bir, ezekből a szá
razföldi oldalra öt esik. Á Szent-Román, most Top kapu, azaz 
ágyú-kapu a közepét foglalja el. Az aranykapu már régen be 
van falazva, mert egy az ozmánok között nagyon elterjedt jóslat 
azt mondja, bogy ezen fognak egykor a keresztények ismét 
visszatérni a városba. A régi Konstantinápoly az ostrom idejében 
5 órai kiterjedéssel bírt a Márvány tengertől az arany szarvig 
vagy a kikötőig. A Top-kapu fölött láthatók ma is azon óriási 
gránit-golyók, melyeket II. Mohamed ágyúszörnye több órányi 
távolságba hajított. A falak és tornyok ma is állanak, ellenben 
az árkok gyönyörű kertekké és sétányokká vannak átalakítva.
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Kevés napokkal a szárazföldi had felvonulása után 
a tengeri had is elfoglalta a számára előre kijelölt 
állást s a tenger felől egész a város falai közelébe ter- 
jedett. Az arany szarv a már említett módon erős vas- 
lánczokkal volt az ellenséges hajók benyomulása ellen 
megvédve. Az összes tengeri erő 420 vitorlára becsül
tetett, melynek parancsnoka Baltaoglili, egy bolgár hite- 
hagyott volt.

April közepén megkezdődött a falak kivetése; a föld 
rengett az óriási ágyúk dörgése alatt, melyek naponkint 
hétszer szórták kőtömegeiket a falak ellen, s mig igy a 
vallási pártszenvedély újból felütötte fejét s a nép egy
mást üldözte és átkozta a helyett, hogy egyetértve nézett 
volna szemébe a veszedelemnek, mely kívülről mindig 
fenyegetőbb alakot vön magára. A henotikusok, mint a 
Rómával egyesültek neveztettek, sehol sem törettek, min
denütt üldöztettek. Gennadios, a keleti egyház legnép
szerűbb szónoka, valamint Notaras Lukács herczeg, a 
császár rokona, nyíltan hirdették a lázadást az egyesültek 
ellen s az utóbbi hangosan kimondá, hogy inkább óhajtja 
a szultán turbánját látni a városban, mint a pápai tiarát. 
Ilyen körülmények között a felizgatott kedélyek harcza 
veszedelmesebb volt, mint az ozmánok halált szóró lö- 
vegei. Es mindezek daczára az ellentállás épp oly sze
rencsés, mint váratlan volt. Maga Mohamed nem titkolta 
csodálkozását; s midőn a pusztító ágyúk befolyása alatt 
egyik erősség a másik után ingadozni kezdett, midőn a 
sokat ostromlott Román-torony egyik napon majdnem 
rommá lövetett s a következő reggelen a szultán legna
gyobb bámulatára, ki ilyesmit sohasem látott vagy hallott, 
nemcsak újból felépítve, hanem teljesen védelemképesen 
tűnt fel az ostromlók előtt, a bámulat csodálkozássá vál
tozott, mely egy pillanatra a szultánt is komoly gondol
kozásba ejté. A falak ellen éjjel-nappal dörögtek az ágyúk, 
a janicsárok erős nemezpajzsaik védelme alatt már itt-ott 
a külső falakat kezdék megmászni s hágcsók segélyével 
igyekeztek a város bensejébe behatolni; a külső falak 
vizárkai már nem képeztek akadályt az ostromlók előtt; 
de a maroknyi nép mely létéért, hitéért harczolt, oly 
bámulatos vitézséget fejtett ki, milyet az újabb kor tör
ténelme csak keveset tud felmutatni. Az ozmánok minden
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rohama nemcsak szerencsésen, hanem roppant, emberál
dozatokkal mindannyiszor visszaveretett, mig a keresz
tények veszteségei az ellenségével úgyszdlván semmi 
arányban sem állottak.

Mohamed, ki ilyen ellentállásra nem számított, kezdé 
belátni, miszerint nyomasztó ereje daczára sem lesz képes 
a várost hatalmába ejteni, ha szárazföldi míveletei a ten
ger felől a hajók által nem támogatatnak. Az ostrom 
míveletei ettől fogva úgy a szárazon, mint vizen egy
mással összhangzásba hozattak, s a hajóhad parancsot 
kapott minden áron az elzárt kikötő belsejébe behatni 
s igy ezen oldalról elősegíteni a szárazföldi támadást.

De az ozmánok tengeri hada még kevésbé volt sze
rencsés, mert midőn az ostrom alatt egy Chios szigetéről 
s a Peloponnesusból jövő s élelmiszerekkel megrakott 
görög hajórajjal — mely magát szerencsésen keresztül
vágván a sokkal számosabb ozmán hajókon, minden baj 
nélkül bejutott a kikötőbe, az ostromlottak nem kis 
örömére — csatába bocsátkozott, oly nagy vereséget 
szenvedett, hogy egy időre minden további támadással 
fel kelle hagynia. Baltaoghli, a kapudán') pasa, ki a 
szerencsétlenségért felelőssé tétetett, nemcsak elvesztette 
hivatalát, hanem meggyalázva és jószágaitól megfosztva, 
kegyelemből számüzeték. Mohamed, ki a harczot a szom
széd partokról nagy figyelemmel kisérte, övéinek meg- 
futamodása által oly dühbe jött, hogy lovával mellig a 
a tengerbe ugratott s szidva és gyalázva harczosait, igye
kezett azokat a harcz folytatására birni, mi azonban 
neki sem sikerült.

Miután igy sem szárazon sem vizen nem haladott 
előre az ostrom, Mohamed türelmetlensége napról napra 
növekedett; s majd újabb tervekben, majd a régiek meg
változásában kereste az annyira óhajtott sikert. A szultán 
végre azon meggyőződésre jutott, hogy a kikötő birtoka 
nélkül a várost nem lesz képes hatalmába keríteni; e 
szerint minden gondolkodását annak elfoglalása vette 
igénybe. Ámde az erős vasláncz lekiizdhetlen akadályok
nak látszottak az ozmánok előtt s igy más úton kelle

J) Kapudán nem más, mint az olasz Capitano, azaz kapitány 
szó barbár torzítása.
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megkísérteni a kikötőbe behatni. Mohamed most azon 
gondolatra jött, hogy a hajókat szárazon fogja a kikötőig 
szállítani s az azt elzáró vaslánczokat megkerülve — vízbe 
bocsátani. Ezen látszólag nehéz munka, mely különben 
éppen nem egyedül áll a történelemben, rövid idő alatt 
szerencsésen végre is hajtatott. Erős gerendákból ugyanis 
egy alkalmas szilárd pálya készitteték, mely faggyúval 
bekenetett, hogy a hajók rajta könnyebben alácsúsz
hassanak, s a melyen estétől reggelig 70—80 hajó csem- 
pészteték így be a kikötőbe. A keresztények, kik ezen 
merész vállalatról bizonyára értesülve voltak, nem tettek 
semmit annak megakadályozására; s miután a város 
azon részében a genuaiak látták el a védelmet, ellenok 
azon vád támasztatott, hogy szándékosan engedték az 
ellenséges hajókat a kikötő vizébe, holott azt ha csak 
akarták volna, könnyen megakadályozhatják vala. Annyi 
bizonyos, hogy a genuaiak titkos összeköttetésben állot
tak a szultánnal, kihez még Drinápolvban tartózkodása 
alatt megbízottakat küldvén megígérték neki, hogy habár 
hajóikkal üzleti czélokból kényszerítve vannak Konstan
tinápolyban időzni, mindazonáltal éppen nem szándékuk 
a görögöket segíteni. A szultán szigorú semlegességük 
esetére megújitá velők a korábbi kereskedelmi szövet
séget.

Ezekből világosan kitetszik, hogy a genuaiak nem 
voltak teljesen megbízható barátai egyik félnek sem, mert 
habár külsőleg fenntartani látszottak is semlegességüket, 
titkon mégis segédkeztek a császárnak; más oldalról 
azonban kedvezni igjmkezett Mohamednek is Ezen poli
tika nagyon hasznos és czélszerű lehete ugyan, de tisz
tességre semmi esetre sem tarthatott számot. S midőn a 
keresztények egyik reggelen a kikötőben hemzsegni látták 
az ellenséges hajókat, könnyen megmagyarázható rémület 
fogta el a kedélyeket; minthogy éppen ezen oldalról 
eddigelé a legnagyobb biztonság hitében ringatták ma
gukat. A legnagyobb bajt pedig az okozta, hogy az 
amúgy is csekély védelmi sereget, mely eddig a falakon 
harczolt, — meg kelle osztani, miáltal új veszedelem 
származhatott mindkét oldalon. Ezen okból a császár a 
sereget újból felosztá, hogy igy minden pont védve legyen, 
úgy mindamellett, hogy Giustiniani a leginkább fényé
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getett Szent Román kapu védelménél továbbra is meg
hagyatott. Alatta harczolt mintegy 400 genuai és görög 
s Konstantin is legtöbbet itt időzött, környezve kama
rása a történetíró Pbranzes és egyik rokonától Toledo 
Ferencztől. A császár egyébbiránt mindenütt ott volt, 
hol a veszély legnagyobb és gyors segélyre szükség 
vala. A Szent Román kaputól balra egész az arany 
kapuig 2—300 görög haiczos volt felállítva Cattaneo 
Mór és Paleologos Theofil, egy hires mathematicus pa
rancsnoksága alatt. Jobbra a szünet nélkül ostromlott 
Myriandron kapunál példátlan vitézséggel küzdött egy 
maroknyi genuai Bocchiardi vezérlete alatt. Ezeket kö
vették a Kaligaria kaput és tornyot védelmező görögök 
Karistos Tivadartól vezettetve, ki hires íjász volt s ki a 
német mérnök Grant János által támogattaték. A Kyne- 
gion kapunál, mely legközelébb feküdt a kikötőhöz, 
Izidor bibornok és pápai követ állott; mellette az u. n. 
fakapunál egy kis csapat a genuai Italiano és Langasco 
parancsnoksága alatt. A császári paloták környékét, az 
u. n. Blachernes táját a velenczeiek védelmezték Minotto 
alatt, mig a kikötő partjait Notaras Lukács herczeg. A 
víztornyot valamint a vele szomszédos falakat végre 
mintegy 400 főből álló vegyes csapattal Trevisani védel
mezte. — A többi erősségek is egészen vissza az arany
kapu tájáig hasonlóképpen ily csekély7 számú harczosok- 
tól védelmeztettek. E szerint az egész keresztény véderő 
nem múlta felül a 9000-et, mi összehasonlítva az ellen
ség seregével, valamint a fenyegetett védművek nagy 
kiterjedésével, megdöbbenő csekélynek nevezhető.

A legnagyobb zavart a kikötőbe betolakodott hajók 
okozták, melyek eltávolítása vagy megsemmisítése az 
ostromlovakat leginkább foglalkoztatta. Ily czélból egy 
terv készült, mely ha sikerül vala, késégkivül nagy be
folyással leendett volna az ostromra, sőt valószínűleg a 
város sorsára is. Cocco Jakab, egy merész velenczei 
tengerész 40 emberrel arra vállalkozott, hogy a legkö
zelebbi éj sötétségének segélyével görög tűzzel porrá 
égeti az ellenség hajóit. A merész terv már már sikerülni 
látszék, a velenczeiek már eljutottak egész az ozmán 
hajók közelébe, midőn egy adott jelre a veszélyben forgó 
hajókon rögtön zaj támadt, mire a merész férfiak minden
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azonnal felkonczoltattak. Mohamed a merénylet felett 
annyira felháborodott, hogy a fogoly tengerészeket a 
város falai alá hurczoltatá s itt a védelmezők szeme lát
tára kegyetlenül megöleté. A keresztények méltó felin
dulásukban visszatorlásként mintegy 260 ozmán foglyot 
vitettek a falakra, hol az ellenség szemei előtt mind
nyáját kivégezték. Allittatik, hogy az egész tervet a 
genuaiak árulták volna el a szultánnak, úgy, hogy az 
ozmánok már készen várták a merész támadókat. Bár- 
mint legyen, annyi valószínű, hogy a vállalat nem ma
radt titok az ozmánok előtt, s habár nem sikerült, követ
kezményeiben a kölcsönös gyűlöletet és elkeseredést 
mégis- nagy mértékben fokozta.

Az ostrom immár negyven nap óta szakadatlanúl 
tartott. Négy torony úgy össze vala rombolva, hogy 
védelmök lehetetlenné vált. A falak több helyütt már 
annyira meg voltak rongálva, hogy kiigazításuk óriási 
emberelőt, ingényelt volna, de a melylyel a görögök éppen 
nem rendelkeztek. Könnyen elgondolható, hogy ilyen 
körülmények között a védelmezők bátorsága is lassankint 
fogyni kezdett s helyét azon veszélyes közöny kezdé el
foglalni, mely épp úgy képes nagy tetteket mívelni a 
halál megvetésében, mint az őrület lázadását terjeszteni, 
s melynek indító oka közönségesen a kétségbeesés szo
kott lenni.

A császár, kinek a növekedő veszedelem megadta 
mindazon tulajdonokat, melyeket szerencsés körülmények 
között alig lett volna képes magában feltalálni, ki a 
komoly méltóság nyugalmával nézett veszélylyel szemet 
s kinek gondoskodása és figyelme kiterjedt mindenfelé, 
nem óvhatá meg magát a roszakarat ellen, mely a bajjal 
növekedett s a közös szerencsétlenség fölött ördögi diadalt 
kivánt ülni. Már hangosan kárhoztatták és szidalmazták 
a császárt, mint a ki a tudatlan és felizgatott tömeg véle
ménye szerint, az egész szerencsétlenségnek okozója volt. 
Veszélyes, mert titkos lázitók az amúgy is eléggé sújtott 
népet erőszakra izgatták s ez által még inkább növelték 
a zavart és kétségbeesést. De nemcsak a császár személye 
volt ily bántalmaknak és sérelmeknek kitéve. A felbő
szített tömeg minden idegenben ellenséget vélt látni, kit
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gyanúsítani és üldözni kötelességének tartott; minek ter
mészetes következménye lön, hogy a számos velenczei, 
genuai stb. harczosok aláhagytak eddigi kitartásukkal, s 
mindinkább kezdének megbarátkozni azon gondolattal, 
hogy a szerencsétlen város sorsát misem képes többé 
jobbra fordítani.

Mig a város bensejében a felbomló rend következ
ményei máris érezhető módon kezdének nyilvánúlni, 
addig az ostrom kettőzött erővel tovább folyt. Mohamed, 
kit a szükség találékonynyá tőn, hordók segélyével áthi- 
dalá a galatai ágat, és seregeit egész a Kynegion kapuig 
tolta előre; honnan legkönnyebben lehetett a város bel
sejébe behatni. Éppen midőn Mohamed egy általános 
roham tervével foglalkozott, azon hír kapott szárnyra 
az ozmán táborban, hogy Olaszország felől egy erős 
tengerihad, Magyarországból pedig Hunyady közeledik 
hadaival a fenyegetett város fölszabadítására. A hír 
megmagyarázható izgatottságot szült s miután elején 
sokan hittek a hírben, maga a szultán is osztotta az 
aggodalmat. A nagyvezir Chalil pasa, a görögöknek 
még mindig titkos barátja, kitől talán az egész hír 
származott, nehány főbb tisztet a divánban, melyet 
Mohamed ezen hírre egybehívott, megnyervén, s általuk 
támogattatva, azt javaslá, hogy szüntessék meg azonnal 
az ostromot, s az egész hadsereg vonuljon vissza Driná- 
polyba. De Szagán pasa, a tartalékhad parancsnoka 
erélyesen kikelt ellene, s érvelésének, mely Mohamed 
véleményéhez is legközelebb állott, végre sikerült, hogy 
a díván nehányak kivételével az ostrom folytatására, 
sőt a többség a mielőbbi roham mellett szavazott. Egy 
végső kísérlet mindazonáltal még tétetett a város át
adása érdekében. Mohamed küldöttség által felszólitá 
Konstantint a város feladására, mely esetben neki és 
egész udvarának, kincseivel együtt, szabad kivonulás 
igértetett, mig a lakosság minden sérelem ellen a szultán 
által megóvatnék.

A császár válasza nem késett, s olyan volt. milyen 
méltóságához és helyzetéhez illett. A várost, úgymond, 
sem ő, sem a lakosság nem adhatja át, ez egyiknek 
sem áll hatalmában; ha azonban a szultán hajlandó a 
békére, a császár késznek nyilatkozik azt minden tőle
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kitelhet# áldozatokkal is megvásárolni. Ezek voltak 
Konstantin utolsó szavai a szultánhoz, melynek hírűi 
vétele után az átalános roham el lön határozva s május 
27-én este a szokásos külsőségek mellett az egész hadsereg 
tudtára adva.

Azon hir, mintha a magyarok Hunyadyval már út
ban volnának Konstantinápoly felmentésére, valószinőleg 
onnan származott, hogy éppen ezen időben csakugyan 
megfordúltak Hunyady követei a táborban, s meglehetős 
erélyes, sőt fenyegető hangon követelték a szultántól, 
hogy hagyna fel Konstantinápoly ostromával, ellenkező 
esetben a magyarok megszűntnek tekintendők a békét, 
melybe annak idején a keresztény főváros is beleérteték, 
s fegyverrel fognák megakadályozni, mit békés utón el
érni nera volna lehetséges. A szultán napról-napra ha
lasztotta válaszát, miközben az ostrom mindig kedvezőbb 
fordulatot vön, s midőn végre tagadó felelettel utasitá 
azokat vissza urukhoz, az ostrom kimenetele már kétség
telen volt.

Különben Hunyady és Konstantin között kétségte
lenül létezett egy titkos szerződés, melyben az első se
gélyt ígért a császárnak, miért ez viszont kötelezte magát 
Selymbriát és Mesymbriát jutalomképpen örök tulajdonúi 
átengedni Hunyadynak. Ily tartalmú bullát is küldött 
Konstantin Hunyadynak, mi az egész ügyet még való
színűbbé teszi. Phranzes, Konstantin császár protovestiá- 
riusa és életirója, ki ezen összeköttetést felemlíti, azt is 
mondja, hogy az emlitétt bullát Hunyadyhoz sajátkezű- 
lég irta.

Az ozmánok a rohamot megelőző éjjet és napot a 
szokásos előkésziilődések között tölték. Május 28-ika a 
hétszeres mosatás és imák közt, járt le, midőn napnyugta 
előtt Mohamed buzdító beszédet tartott katonáihoz, bátor
ságukat, fokozandó a következő nap küzdelmére. A szultán 
beszédét dörgéshez hasonló üdvkiáltás követte, mely száz- 
ezerek ajkairól hangzott, s melyet megható ünnepiesség
gel hangoztattak vissza a megrongált falak, melyekről 
szorúlt lélekzettel voltak tanúi e jelenetnek a pusztuló 
keresztények. Az ozmánok Allah! Allah! kiáltásaira a gö
rögök meghatóbb jaj kiáltásai harsogtak keresztül a nyu
godt és derült tavaszi alkonyaton; „Uram, ne hajtsd



188 —

végre rajtunk a büntetést és szabadíts meg bennünket 
ellenségünk kezeiből!“

A tábori tüzek az ozmán sorokban, a rendkívüli 
sürgés-forgás és izgalom, mely három nap őta észrevehető 
volt, az ágyuk és egyéb ostromeszközök kijavítása és 
előretolatása stb. mindmegannyi jelei voltak a végzetes 
rohamnak, mely május 29-ére vala kitűzve.

A város belsejében a viszálykodás most sem szűnt 
meg, Notaras Lukács és Griustiniani, ki az egész véde
lemnek valódi lelke volt, néhány ágyú miatt szóvitába 
keveredtek egymással, mely már tet-tlegességekkel fenye
getett, midőn végre a császárnak sikerült a viszálykodő- 
kat lecsendesiteni. A falak, a mint lehetett kijavíttattak 
s egy titkos kapu, az u. n. Kerkaporta, most megnyit
tatván, fegyveresekkel, rakatott meg, kik az ezen oldalról 
mitsem sejtő ellenségnek nagy kárt tehettek. Konstantin 
fáradhatlan gonddal ügyelt fel mindenre, s mig igy a 
következő napra mindent megtett, mi lehetséges és szük
séges volt, egyszersmind parancsot adott, hogy a papok 
és szerzetesek körmenetek és nyilvános imák által igye
kezzenek megszerezni az ég pártolását. A körmeneteket 
vezeklő nők, gyermekek és aggastyánok követték, kik 
tehetetlenségük tudatában és szemben a legnagyobb ve
szedelemmel üres jaj kiáltásaikkal töltötték be a léget; s 
miután magukban és övéikben többé nem bíztak, a 
gondviseléstől várták megmentésüket. Ereklyék, szent
képek, litániák stb. képezték a szegény nép egyedüli 
támaszát azon pillanatban, midőn önhitétől és önbizal
mától elhagyatott.

Ezen kislelkü, pártszenvedélyek és kicsinyes czivó- 
dások által erkölcsi érzetében mélyen alásülyedt nép 
fölött egy jobb sorsra méltó, szerencsétlenségében nagy- 
gyá lett férfiú állott. És valóban, Konstantin, ki mint 
spártai despota s utóbb mint bátyjának Jánosnak trón
követője alig tűnt ki a byzanczi császárok középszerű
ségének sokaságából, az ostrom alatt és birodalmának 
végső perczeiben annyi nemes bátorságot, önzetlen oda
adást a közügynek s oly kegyeletreméltó önmegadást 
tanúsított, hogy alig van az újabb kor történetében egy 
alak is, mely bámulatunkat és csodálatunkat jobban 
megérdemelné. Utolsó napjai fénypontjai valának a by-



zanczi uralomnak hosszú, emésztő tespedés után, mely 
miként az éltető anyagtól megfosztott mécs, még egy 
utószói· fellobog, mielőtt végképpen kialudna.

Derült nyári éj volt, mely a végzetes napot meg
előzte ; a szikrázó csillagok fénye a déli ég lanyha lég
körén átszűrődve némán hirdette az ég békéjét a földnek 
és lakosainak. — De az emberek most élethalál tusára 
készültek egymás ellen, hogy vértanukként írják fel ne
vüket az emberiség és pusztítás könyvébe, vagy pedig 
győzedelmi babérok között tündököljenek a háborúk 
véres lapjain. Konstantin utószor gyűjté maga köré lea
padt udvarát, pusztuló birodalmának végső támaszait, 
kik körülvéve a nép tömegétől a pillanat meghatottságá
val függtek uruknak ajkain, ki ma valószínűleg utószor 
intézi hozzájuk szavait.., A császár sokáig beszélt hall
gatói mély megindulása közt. Megemlékezett a múltakról 
és a jelenről, a fényről és a sülyedésről, hivatkozott a 
szultánok hűtlenségére, szószegésére, s végre bátorságra 
és kitartásra hívta fel népét a végső liarczban a haza 
és tehetetlen övéik nevében. — A beszédnek rendkívüli 
hatása volt; most egyszerre, mintha a fátyol lelebbent 
volna, mely eddigelé a népet a néptől, a testvért test
vértől elválasztotta; vége volt minden panasz és czivó- 
dásnak s a röviddel elébb még ellenséges testvérek meg
ölelve egymást hűséget és kitartást ígértek fejedelmüknek, 
— azután sietett kiki helyét a falakon elfoglalni.

Új lélek s vele újult bátorság szállott a maroknyi 
csapatba, melynek minden vitézére száz ellenség jutott. 
Konstantin pedig kevés meghittjeivel a Zsófia egyházba 
indult s miután bűneitől megtisztult s az úrvacsorát 
mély alázattal magához vette, — búcsút veendő utolsó 
kísérőihez fordúlt, mielőtt egyenkint a halál elé siettek 
volna. De most az erős férfiú szive is összeroskadott az 
érzelmek elviselhetlen terhe alatt s zokogva vált meg 
társaitól, hogy még egy utószor körültekintsen, ha vájjon 
minden és mindenki helyén van e.

A keleti láthatár szelíd szinfényben kezde riszni, 
hogy a közeledő napot tűztengerébe fogadja, a csillagok 
itt-ott még búcsúra pislogtak, — midőn a támadás kez
detét vette. Mohamed szárazföldi hadát két nagy tömegre 
osztotta, melyek egyszerre voltak a rohamot, megkezden-
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dők. Tízezer janicsár éŝ  százezer válogatott harczos a 
derékhadban állott a szultán parancsa alatt; ezen had a 
Szent Román kapu megtámadására volt kiszemelve, ettől 
balra egész alá a tengerig 50 ezer azáb, jobbra az arany
kapuig több mint 100 ezer európai és ázsiai képezte a 
rohand hadat. Nyolczvan vitorla a megfelelő számú fegy
veresekkel a kikötő felől fenyegette a várost. Ezen a 
legkisebb számítás szerint , 300 ezerre menő hadnak az 
ostromlottak alig tudtak 6000 embert elébe állítani, mert 
ennyire leapadt az utolsó hetekben a sereg létszáma. A 
Szent Román kapunál Giustiniani parancsnoksága alatt 
3000 ember állott; Notaras Lukács a paloták közelében 
500 és a kikötő szomszédságában hasonlókig 500 ember 
fölött rendelkezett. A falak többi részei csak felette gyen
gén voltak megvédve, úgy, hogy egy őrtoronyra s mint
egy 100—100 lépésnyi távolságra — csak egy fegyveres 
jutott!

Mohamed az első rohamra seregének leggyengébb 
részét szemelte ki, mely a keresztények által rövid 
harcz után roppant veszteséggel visszaveretett. De ezeket 
újabb és mindig újabb kipróbált harczosok követték s 
iszonyú volt a vérengzés, mely csakhamar mindenfelől 
dúlt. A halottak száma máris kitölti a széles vizárkokat 
s a halálküzdelmet fokozza pillanatról-pillanatra a még 
mindig növekedő elkeseredés, melyet egyrészről a nem 
várt ellentáliás, másrészről a biztos halál tudata táplál 
a harczosok keblében. Már két óra hosszáig dühöng az 
aránytalan harcz s a győzelem még egyik részre sem 
látszik hajolni; de midőn egyszerre a bámúlt és ret
tegett janicsárok hátrálni kezdenek, — örömrivalgás 
rengi keresztül a léget s a keresztények reménye újból 
feléled. — Most Mohamed veti magát a hátrálóknak 
útjába s vasvesszővel ellátott testőrei által hajtatja vissza 
janicsárjait a harczba, miként egy bőszült vérengző 
csordát. Szitok, átok, kérelem, ígéret, fenyegetés mind
megannyi eszközei a zsarnoki felindulásnak szerepelnek 
ezen pillanatban, melytől, és ezt érzi a könyörtelen 
kényúr — nemcsak az ostrom kimenetele, hanem saját 
tekintélye sőt talán trónja is függ, melynek alapját nem 
a jog és méltányosság, hanem az erőszak és a szerencse 
képezik. A janicsárok zúgolódva és megszégyenítve
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visszatérnek a harczba, mely most még nagyobb elke
seredéssel, még nagyobb kétségbeeséssel vivatik, — s 
újabb két óra múlva a megviselt falak két helyütt, a 
Szent Román kapu és a paloták közelében tágas rést 
mutatnak fel, melyen át feltartózhatlanúl kezde özönleni 
a sokasága és nem vitézsége által megdönthetien, vért és 
zsákmányt szomjazó ellenség.

Most hirtelen megfordult a szerencse, Giustiniani a 
Szent Román kapu parancsnoka s kihez úgy a császár, 
mint az egész lakosság legnagyobb reményeit kötötte 
s ki eddigelé bámulatos vitézséggel és kitartással verte 
vissza a százszoros ellenség támadásait, — nehéz sebet 
kapván, hirtelen odahagyta a védelmére bízott pontot 
s megmagyarázhatlan szüklelkűséggel és közönynyel 
adta fel azon ügy sikerét, melyért máris hervadhatlan 
babérokat szerzett magának. Hasztalan volt a császár 
és a nép minden kérelme, a hajthatlan férfiú lemondva 
mindenről, hajóra sietett, hogy sebeit bekötöztesse.

Az ijedség ezen váratlan esemény fölött csakhamar 
általános Ion s a legbátrabbak is elvesztvén hitüket és 
reményüket önmagukban, egymásután odahagyták a fala
kat s házaikba és templomokba rejtőztek az immár 
elhárithatlan veszedelem elöl. A roppant zavart, mely 
most támadt s minden leírást lehetetlenné tesz, hamar 
észrevette az ellenség és sietett felhasználni. Megkettőzött 
erővel és számmal mindig új meg új hadak követték 
egymást nyomban s miután ellentállásról szó sem volt 
többé, feltartózhatlanúl ömlött be a védtelen réseken, a 
roskadozó falakon át, melyekhez lépcsőkul szolgáltak az 
elhullott ezerek holttetemei. De a belső kapunál, hol a 
holttestek a kapu magasságát érték el, még egy pilla
natra megakadt a pusztító ár. Egy maroknyi genuai 
feltartóztatta feíülmúlhatlan vitézsége által, mely az antik 
meseharczokban is méltóan megállhatna. Haszán, az 
óriás termetű janicsár, ki első volt a város falain, tár
saival együtt felapríttatott a genuai hősök által; de 
csakhamar új ár követi az alig lelohadt hullámokat, s 
ez oly erővel jelentkezik, hogy a hősök nem képesek 
többé feltartóztatni s általuk elragadva, dicsőséges halá
lukat lelik ellenségeik holttetemein.

„A város veszve, az ellenség harczi lobogója a fala
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kon!“ — e rémhír futá most villámgyorsasággal keresztül 
az egész várost s viszhangzott százezer kétségbeesett 
ember szivében. Konstantin, ki a kikötő felőli támadást 
akarta visszaverni, alig értesült a veszélyről, midőn gyor
san a fenyegetett ponton termett csodálatraméltó elszánt
sággal rontván az ellenség legsűrűbb tömegébe, majd
nem egyedül, még egy kis ideig feltartóztatta annak 
előnyomulását, mi alatt soraiban valódi gyilkolóangyal
ként dühöngött s mindent, mi ellenállhatlan karjának 
körébe esett, a kétségbeesés erejével könyörület és irgalom 
nélkül a vértől ázott földre terített.

De immár a legnagyobb vitézség sem fordithatá 
meg többé a szerencsét s minden veszve volt. A falakról 
és tornyokról a városba menekülő harczosok még inkább 
növelték a zavart, még inkább fokozták az általános 
rémületet; s mig az ellenség vad csatakiáltások között 
özönlött keresztül az elhagyatott erősségeken, addig a 
keleti keresztény birodalom utolsó fejedelme még mindig 
ott küzdött egyedül rendithetlen bátorságával ezerek és 
ezerek ellen. Körűié falként emelkedének a halálra súj
tottak holttestei, s még mindig újakat terített melléjük 
csodát művelő karja. Végre fogyni kezdett ereje, a ter
mészet, mely nem mível csodákat, határt szabott a leg
nagyobb vitézségnek is és Konstantin kimerülve a 
vérengzéstől, békét keresett a nehéz munka után. De 
rettegett azon gondolattól, hogy vallásának és nemze
tének szentelt életét pogány kezek oltsák ki s halál
tusájában igy kiáltott fel: „Nincs-e keresztény köze
lemben, ki a halálos döfést adná?“ Azonban barátai, 
hívei már megelőzték s hidegen hevertek köriile, kik 
hűségüket vérükkel és életükkel pecsételték meg. Most 
egyszerre előront az ellenség tömegéből három janicsár, 
az első roncsoló csapást mér arczára, a másik egy óriási 
csapással ketté zúzza koponyáját, mig a harmadik végső 
döfést intéz nyakszirtére . . . .

így veszett el a keletrómai világbirodalom utolsó feje, 
a Konstantinok örököse; a birodalom alapítójának nem
csak név, de lelki rokona is, s vele romba dűlt keleten 
a kereszténység, mely tovább ezer évnél uralkodott a lel
keken s melynek emlékét a még századokig győzedelmes 
ozmán hatalom sem vala képes megsemmisíteni.
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Mig Konstantin künn a falakon elvérzett, addig a 
város belsejében kezdetét vette azon undorító vérontás, 
mely szükség nélkül ezerek életét és jólétét feldúlta. Az 
ozmánok, kik a hosszá és hősies ellentállás után azt 
hivék, hogy legalább 50,000 harczossal van dolguk most, 
midőn behatottak a városba — hiába keresték az ellen
séget. A maroknyi sereg nagyobb része ott hevert az 
erődök közelében minden életjel nélkül, a megmaradottak 
parányi száma pedig nyomtalanul eltűnt a kétségbeesett 
tömeg között. A vad szenvedélyek, a féktelen düh, a 
kincs és aljas élvszomj vezették most a győzedelmes 
barbárokat. Öreg vagy fiatal, nő vagy férfi, egyaránt 
áldozatai lettek a természet törvényeit lábbal tipró durva 
harczosoknak, kik szánalom és emberi érzés nélkül öltek, 
raboltak, becsteleuitettek, s kik csak lassankint ébre
dének azon tudatra, hogy a legyilkolandóknak több 
hasznát veszik, ha azokat élve rabszolgáikká teszik. A 
keresztények hosszú sorokban özönlöttek a pompás 
Zsófia egyház tágas csarnokaiba, e szent helyen remél
vén menedéket találni az állati szenvedélyek ellen. De 
ez is hiú remény volt. A vértől ittas janicsárok csak
hamar oda is követték a szerencsétleneket s feltörvén a 
szentély kapuit, becstelenitő erőszakkal rontottak annak 
belsejébe, hol az állati dühnek oly jelenetei fejlődtek, 
melyek szerencséjére az emberi nem jó hírének csak 
ritkán szoktak előfordulni. Az egyházba menekültek 
kivétel nélkül mind lánczokra és kötelekre fűzve a 
táborba hurczoltattak, hogy rabszolgákként eladassanak: 
mig maga a kegyeletes hely minden részeiben feldúlatott 
és kifosztogattatott; sőt a bőszült fenevadak egy feszületet 
a janicsársüveggel láttak el s végighurezolván a városon, 
kiabáltak: ime a keresztények istene! A rablás, pusztítás 
egész estig tartott s a rabszolgaságba hurczoltak száma 
meghaladta a hatvanezeret.

A déli órákban, midőn a rablás és vérengzés a vá
ros belsejében dühöngött, Mohamed körülvéve vezirjeitől 
és óriási termetű testőreitől, ünnepélyes bevonulását tar
totta a Konstantinok fővárosába. A szultán keresztül lo
vagolván a város egy részén, a Zsófia főegyházba tért 
be, mely a barbár bámulatát oly mértékben magára 
vonta, hogy abból a még mindig ott fosztogató katonáit

13L á z á r :  A török birodalom története.
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kiüzeté s az egész remek épület épségben tartását elren
delte. Egyúttal a főoltár előtt imát mondván, ez által az 
addig keresztény egyházat mohamedán szokás szerint 
mecsetté avatta föl. Azután parancsot adott, a császárt 
élve vagy halva megkeriteni, mert úgy hirlék, mintha 
Konstantin még az élők sorában volna. Nemsokára a 
janicsárok felkutatták a szerencsétlen fejedelem hulláját, 
ki csupán sarúiről ismertetett fel, mert fejedelmi jelvényeit 
még a roham előtt letette. Mohamed a holttestnek fejét 
levágatván, azt szalmával tömeté ki s elküldé az ázsiai 
fejedelmeknek győzelme jeléül, mig a testet a még élet
ben levő keresztényeknek engedé át eltemetés végett.

A következő napon az irtó harcz a védtelenek ellen 
tovább folyt. A gyávaságig megfélemlett Notaras Lukács 
herczeget, ki fejtekéből előhurczoltatott, Mohamed szín
lelt kegyével rábírta, hogy az egy névsorát állitá össze 
azoknak, kik az elvérzett császár udvartartásához tartoz
tak, vagy körűié egyéb méltóságokat vagy befolyásos 
hivatalokat viseltek. Ennek alapján a zsarnok a még 
életben lévő híveit a meghalt császárnak családjaikkal 
együtt maga elé hozatá s miután a nőket és gyermeke
ket mind háremjéhez csatolta s Drinápolyba vinni ren- 
delé, a férfiak vagy azonnal kivégeztettek, vagy roppant 
váltságdíj lefizetése mellett visszanyerték szabadságukat; 
ezen utóbbiak száma mindazonáltal csak csekély volt. 
Maga a gyáva Notaras sem kerülhette ki sorsát, mert 
midőn a szultán a herczegnek szépségéről hires 14 éves 
fiát kívánta, ki elrejtve tartaték, s kit a szerencsétlen 
apa kiadni vonakodott, a felbőszült barbár most előhur- 
czoltatá Notaras egész családját s a herczeg szemei előtt 
kivégeztette, végül pedig őt is lefejeztette, — Izidor bi- 
bornok, a pápai követ, álöltözetben a nagy tömeg közé 
vegyült, majd rabszolgaként eladatott; végre számos 
viszontagságok után visszakerült Rómába, mint élő szem
tanúja a nyugati keresztények megfoghatlan rövidlátásá
nak és közönyének, kik Konstantinápolyi veszni enge- 
dék. — Griustiniani, a vitéz genuai parancsnoknak, ki 
sebei következtében elhagyá Konstantinápolyi, sikerült 
ugyan a nyílt tengert elérni, de csak Chios-ig jutott, 
hol sebei következtében meghalt.

A rablás három napig tartott s minden ház, minden
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talpalatnyi föld feldulatott a kincsszomjas hordáktól, kik 
azonban nem mindig ismerték annak értékét, mi kezeikbe 
esett. Rendkívüli volt a zsákmány arany és ezüstben, 
továbbá drága szövetekben és műkincsekben, melyek 
azonban, mint különösen számtalan nagybecsű könyvek, 
művészi rajzokkal ellátva, a tudatlan rablók által sem
mire sem becsültetvén, többnyire a lángokba dobattak. 
A három nap elteltével azonban Mohamed szigorú paran
csot adott a város kiürítésére. A kincsekkel és egyéb 
zsákmánnyal, valamint rabszolgákkal megrakott hajók 
kezdék elhagyni a kifosztogatott, összes népességétől 
megfosztott várost, melyben nemsokára egyetlen élő' lény 
sem volt többé s melynek romokba dűlt bejáratainál
ozmán harczosok állottak őrt..........Lesújtó, ijesztő érzés
lehete a pompás, még röviddel elébb pezsgő élettől hem
zsegő várost nagyszerű egyházaival, fényes palotáival és 
középületeivel, néma, élettelen ridegségben, miként egy
pompásan öltözött holttetemet szemlélni........

De Mohamednek nem volt szándéka a kelet ezer
éves fővárosát mint érdekes régiséget az utókor számára 
megőrizni, ellenkezőleg hatalmas szelleme máris tervekkel 
foglalkozott, hogy a néptelen, de fekvése úgy, mint szép
ségei által egyaránt fontos és nevezetes helyet új ala
pokon, új tényre és hatalomra emelje. S valóban, Kon
stantinápoly újbóli megnépesedése, sajátszerű új mívelt- 
sége és vallása nemcsak új korszakot jelez az ős város 
nagy eseményekben gazdag történetében, hanem egy
szersmind nevezetes szakot képez az ozmán uralom eu
rópai történetében is, melynek ezentúl egyik legerősebb 
alapkövét képezé.

]**
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T I Z E N K E T T E D I K  F E J E Z E T .

Mohamed, ki nagy uralkodói tehetségeinél fogva jól 
tudta, hogy a legerősebb kényszer sem elegendő arra: 
az embereket megszokott lelkiviláguktól eltántorítani s 
egy másikba terelni, mindjárt elején lemondott azon gon
dolatról, hogy Konstantinápolyból tisztán mohamedán 
várost alkosson. Első sorban népességre volt szüksége, 
mely a megürült nagy várost elfoglalja, azután alattva
lókra, kiknek annál nagyobb hasznát veheté, mennél 
tágasabb szabadalmakkal látandja el polgári életükben. 
A szultán, ki a város minden kincseit zsákmányként,en
gedte át katonáinak, — a várost magát, templomaival 
és összes épületeivel magának tartotta fenn; s most, mi
dőn azok új benépesítéséről volt szó, mindazok, kik Kon
stantinápoly lakói lettek, egyszersmind egyenes jobbá
gyaivá lettek a szultánnak, mint az egész város tulajdo
nosának. Parancs küldetett most az ázsiai és európai 
tartományok helytartóihoz, hogy minél nagyobb számmal 
küldessenek gyarmatosok Konstantinápolyba és pedig 
szükség esetében kényszereszközök felhasználásával. Ezen 
parancs első eredménye 5000 család átültetése lön, me
lyek nagyobb részben a Fekete tenger partvidékéről vé
tettek s vegyesen ozmánokból és keresztényekből ál
lottak.
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A következő 1454. évben Mohamednek első had
járata alkalmával további 4000 szerb fogoly és rabszolga 
küldetett a városba, kiket nemsokára új csapatok követ
tek, melyek a Peloponnesusból, Makedónjából, a görög 
szigetekről s Kis-Ázsia különböző vidékeiről vétettek, s 
melyek az újból felvirágzó városnak ama sajátszerü gö
rög jelleget kölcsönözték, mely mai napig fentartotta 
magát. így lassankint új élet keletkezett a megsemmisí
tett Byzancz helyén, mely azonban sohasem birt, mert 
vegyes alkatrészeinél fogva nem is bírhatott egy határo
zott nemzeti jeleggel; habár utóbb még sokan vissza
tértek azon családok közül is, kiknek a veszedelem elől 
annak idején sikerült menekülniök. Minthogy így az új 
lakosság túlnyomó része keleti keresztényekből állott, 
Mohamed egy vallási közönség megalakulását magasabb 
állami tekintetekből szükségesnek tartá s ily czélból meg
hagyta új alattvalóinak, hogy a megszokott módon vá
lasszák vallási fejüket a patriarchát, kit a szultán nem
csak elismerni, hanem hathatós védelme alá venni ígér
kezett. Az új közönség Gennadiost, a Rómával kötött 
unió nagy ellenségét választá a szultán védnöksége alatt 
első patriarchának. Mohamed, politikai indokoktól vezé
reltetve nemcsak megerősité az új egyházfőt, hanem oly 
kitüntetésekkel és kegygyei fogadta, hogy ez által csak
hamar megnyerte még azok bizalmát is, kik zsarnoki és 
vad erőszakhoz hajló természetétől semmi jót nem vártak.

Elején a patriarchák minden teher viselésétől fel 
voltak mentve s ez által nem kis mértékben őrizhették 
meg függetlenségüket; később azonban, midőn a válasz
tásoknál a megvesztegetés és ármánykodás mindig na
gyobb mértékben kezdének befolyni, a patriarchák füg
getlensége és erkölcsi tekintélye is alásülyedett s már az 
ötödik patriarcha 1000 arany évi adóval vásárolta meg 
méltóságának megerősítését a szultántól. Ettől fogva 
nemcsak a patriarcha széke, hanem átalában minden 
egyházi tisztség pénzzel lön megvásárolható, s a Phanár 
kártékony és erkölcstelenitő befolyása, melyről később 
még tüzetesebben fogunk szólani, kiterjedett az egész 
nagy hitközönségre s egyike lön a főbb okoknak, me
lyek a keleti keresztények nemzeti és politikai siilyedé- 
sét előidézték.
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Rendkívüli volt a hatás, melyet Konstantinápoly 
megvételének hire az egész keresztény világban, de kü
lönösen a szomszédos kisebb országokban, melyek eddig 
még legalább névleg megőrizték függetlenségüket, vala
mint és kivált a tengeri államokban, Velencéében és 
Genuában előidézett. A Peloponnesus despotái Tamás és 
Demeter, a vitézül elesett Konstantin császár fivérei 
mindjárt a veszedelem első hírére felkészültek, hogy ha
zájukat odahagyják. A fejedelmek példáját követte a nép, 
—- mert mindenki azon véleményben volt, hogy Mohamed 
hajóhadával és győzedelmes seregével azonnal útnak in
dul, hogy a többi országokat is mind meghódítsa. De 
midőn egyik nap elmúlt a másik után a nélkül, hogy az 
ozmánok jelentkeztek volna, de kivált midőn azon meg
bízható hir érkezett: hogy Mohamed nem is gondol a 
harcz folytatására és seregével együtt nyugodtan Driná- 
polyban időzik, a kedélyek lassankint ismét megnyugod
tak ; s miután a népek a rendkívüli eseménynyel lassan
kint megbarátkoztak, elenyészett annak ijesztő jelentő
sége is.

Azonban Mohamed jól ismerte győzelmének hatását 
és sietett azt fegyver nélkül kizsákmányolni. Megbízottak 
indultak ugyanis úgy a hűbéres mint szomszédországokba 
s felhívták a fejedelmeket, hogy sietnének maguk és or
száguk részére a győzedelmes szultán kegyét és pártfo
gását kinyerni. Ezen felhívásra Szerbia, Morea, a szigetek 
sőt a távolyi Trapezunt is siettek a szultánt többnyire 
személyesen üdvözölni, s egyik sem jelent meg ajándék 
nélkül, melyek értéke gyakran felülmúlta az adót, mely
nek fizetésére magukat kötelezték. Mohamed egyelőre 
megelégedett a hódolat e nemével s a fejedelmeket ke
gyének és barátságának reményével bocsátá el magáiéi.

Azon államok között, melyek Konstantinápoly elfog
lalása után siettek Mohamedet üdvözölni s tőle fennma
radásuk föltételeit kieszközölni, találjuk a trapezunti csá
szárságot is. Ezen, a Fekete-tenger kis ázsiai partján 
fekvő hasonnevű város után nevezett kis állam keletke
zésében épp úgy mint megsemmisülésében eddigelé csak 
keveset ismeretes. Midőn a keresztes hadak 1204 ben 
elfoglalták Konstantinápolyi, a Comnen-ház egyik tagja 
a távoli Tmpezuutban telepedék meg s itt egy császár
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ságot alapított, mely nem bírt ugyan soha sem tágasabb 
mint helyi jelentőséggel, de a mely valószínűleg éppen 
ezen körülménynek köszönhető tartós fennmaradását. A 
trapezunti császárok az ozmánok terjeszkedésének Kis- 
Azsiában soha sem vetettek gátot, s ekként tűrve, mert 
nem félve, tovább tengetheték épp oly szerény mint be· 
folyástalan lételüket. Bessarion, a tüdős bibornok, ki 
trapezunti származású volt, legelső irta meg hazájának 
nagy eseményekben ugyan szegény, de azért érdekes 
történetét; azonban kézirata sokáig a vatikáni könyvtár
ban hevert, a nélkül, hogy az kellően felhasználtatott 
volna. Újabban Finlay és mások dolgozták fel az érde
kes anyagot. A trapezunti árnycsászárság 1461-ig fenn
állott, a midőn végre Mohamed jónak látta azt beszün
tetni. Trapezunt volt e szerint keleten a legtovább fenn
állott keresztény állam.

Mindazon országok, melyek fennmaradásukat leg
alább egy időre biztosítani óhajtották, egy a szultán által 
tetszés szerint megállapított évi adó fizetésére kötelezték 
magukat, valamint azon, sok tekintetben még súlyosabb 
föltételt voltak kénytelenek elfogadni: hogy a fejedelmek 
évenkint egy bizonyos időben kötelesek a szultán udva
ránál személyesen megjelenni s hűségüket ezen alkalom
mal megújítani. Az adó ezen kisebb vagy középnagy
ságú országoknál évenkénti 20C0 egész üü ezer arany 
között ingadozott.

A többi nyugati országok között különösen Velencze 
és Genua voltak, melyek Konstantinápoly elfoglalása 
által a legérzékenyebb veszteséget szenvedték. Nemcsak 
hogy konstantinápolyi árútelepeik, raktáraik és hajóik 
nagyobb részben elpusztultak az ostrom alatt, hanem 
még attól kelle tartaniok, hogy többi keleti birtokaikat 
is hasonló sors fogja érni. Különösen a büszke Velencze 
volt az, mely leginkább érezte az esemény következmé
nyeit s melynek dogeja, az ősz Foscari Ferencz, mind
járt az első tudósítás megérkezése után rendkívüli taná
csot hivott össze, melyben élénk szavakkal kívánta a 
háború azonnali megkezdését az ozmánok ellen, mert 
később, úgy mond, nem leend többé lehetséges mindig 
növekedő hatalmukkal megmérkőzhetni. De a vén har- 
czos kisebbségben maradt s Velencze inkább a békés
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alkudozásokhoz fogott, mint a fegyverhez; s ha nem 
sikerült is ezen úton biztos és tartós békét elnyernie, 
mégis időt nyert a készülődésekhez és az elhatározáshoz, 
s a kalmár politikusok nézete szerint már ez is nyere
ségnek tekinteték.

Utána Genua szenvedte a legtöbb kárt; de ez is 
hasonlú úton kívánt a hatalmas szultánnal boldogulni s 
inkább megadta a kívánt adót és egyéb kereskedelmi 
kedvezményeket, mintsem az erőszakhoz folyamodott 
volna.

Mig igy a közvetlenül érdekelt államok siettek maguk
nak a szultán jóindulatát kinyerni, addig a többi keresz
tény államokban Konstantinápoly bukásának hire ha 
nagy megdöbbenést szült is, az önfeladás gyöngeségének 
jelét még sem mutatta. Valószínű, hogy ezen nagyobb 
nyugalmat a megrendítő esemény után csak a nagyobb 
biztonság érzete idézte elő, mely a távolságban és egyéb 
körülményekben rejlett. V. Miklós pápa mindazonáltal 
nem késett azon nevezetes bulla kiadásával lepni meg 
a keresztény világot, mely Mohamedet az Antikristusnak 
nevezi s az apokalypsiának vörös sárkányával hasonlítja 
Össze; végül pedig segélyre hívja fel a keresztény ural
kodókat.

Azonban az idők nagyon megváltoztak. A keresztény 
államok fejei épp oly kevéssé tudtak lelkesülni az ozmán 
háborúk eszméje mellett, mint atattvalóik, kik politikailag 
amúgy is csak csekély tényezők voltak. Mindinkább kü
lön érdekek kezdék az államokat egymástól politikailag 
is elkülöniteni, s a helyett, hogy egy közös czélért egye
sülve mentek volna harczba, jobbnak látták külön alku
dozások, külön szerződések által biztosítani maguk'ré
szére a békét és annak előnyeit, a szomszéd államok 
érdekeinek figyelembevétele nélkül. Hiába voltak a pápák 
minden bullái, hiába Aeneas Sylvius, a történetíró és 
pápa lelkes felszólalásai, az államok közönyösek marad
tak oly törekvésekkel szemben, melyek nem saját, hanem 
többek érdekét kívánták együttesen előmozdítani. Az 
egykori idealpolitika helyébe, mely hajdan az egész vi
lágot lelkes mozgásba hozta, lassankint a rideg realpoli- 
tika kezdett lépni, melyben mindenki igyekezett saját 
érdekeinek az elsőséget kivívni. Az európai diplomatiával
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voltaképpen csak ezen időktől fogva találkozunk a tör
ténelemben. Ettől fogva a keleti ügyek egészen más 
színben kezdenek feltűnni; s mig egy részről a keresztény 
államok részint mint titkos, részint mint nyílt barátai 
vagy ellenségeiként szerepelnek az ozmánoknak, egy
szersmind lényegesen megkönnyittették az utóbbiaknak 
hódításait; mert azon pillanattól kezdve, midőn a keresz
tények a kelet irányában külön politikát kezdének kö
vetni, megszűntek az ozmánoknak veszélyesekké lenni.

Azon államok között, melyek az ozmánok terjeszke
désének leginkább útjában állottak, már korán találjuk 
Magyarországot. S mióta a félhold az Al-Dunáig eljutott, 
azóta a két nemzet között békéről szó sem lehetett többé. 
A mült események épp úgy bizonyítják ezt, mint Magyar- 
ország sajátszerű fekvése a kelet és nyugat közt, mely
nél fogva mint egy természetes közbenjáró vagy védfal 
tűnik fel a két ellenzetes rész között. Fájdalom, Magyar- 
ország nem volt elég erős közbenjárói szerepre s igy 
védfalává Ion Európának s kénytelen vala legjobb erejét 
ezen minőségében fölemésztetni. a nélkül, hogy politikai 
jövője ebből csak a legkisebb hasznot élvezte volna, me
lyet a nyugat, de kivált a szent német birodalom úgy 
szólván szeme elől elragadott.

Magyarország viszonya Konstantinápoly elfoglalása 
után, de különösen mig Hunyady életben volt, nem le- 
hete olyan, hogy abből nyugalomra lehetett volna követ
keztetni, ellenkezőleg Mohamed a keleti császárság meg
buktatása őta nem vette le szemeit Magyarországról, s 
habár minden feltűnés nélkül, de szüntelen azon dolgo
zott, hogy a háborút ellene mielébb megkezdhesse. Itt 
azonban Szerbia állott útjában, ezen sokat megpróbált, 
kifosztogatott és nemzetiségében már régen alásülyedett 
hűbérország, melyre soha sem lehete biztonsággal számí
tani, habár minden alkalommal meghunyászkodott a szul
tánok előtt, hogy titokban mégis csak ellenségeivel szö
vetkezzék, ha ebből részére valami haszon ígérkezett. 
Szerbia már a kossowopoljei ütközet óta hűbéri viszony
ban állott a szultánokhoz, kiket háborúikban segélyhadaival 
tartozott követni. De az idők folyamában és kivált II. 
Murad uralkodása alatt s a második ütközet óta, mely
ben Szerbia, mint láttuk, jó szolgálatokat tett az Qzmá-
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noknak, ezen függő viszony mindig lazábbá lön, s mint
hogy Mohamed uralkodásának első éveiben másfelé volt 
elfoglalva, lassankint elvesztette azon szigorú jellegét, 
mely egyszersmind tartósságát biztosította volna. Moha
med terveinek Magyarország irányában e szerint nagyon 
útjában állott a kis fejedelemség. Mielőtt tehát fegyvereit 
Magyarország ellen fordíthatta volna, elébb szükségessé 
vált Szerbia teljes meghódítása.

Brankovics György, ki haladó korával épp úgy meg- 
únta a kormányzást, mint fáradalmas életét, közönynyel 
nézett a jövő elé, s miután tudomására esett, hogy a 
szultán Szerbia ellen háborúra készül, rögtön odahagyta 
országát s Magyarországba menekült, hogy Hunyadytól, 
az ország főkapitányától segélyt eszközöljön. Már a feje
delem távollétekor érkezett követe Murádnak, ki Branko- 
vicsot felszólítandó lett volna: hogy válna meg mielőbb 
országától, mely voltaképpen amúgy sem volt sohasem 
az ő jogos tulajdona, hanem a szultáné, s érte Mohamed 
nagylelkűen neki adja Szófiát és környékét, midőn kül
detésének czélját nyilván közzétette, gyorsan elhagyta 
Szerbiát. Röviddel utánna azon fenyegetés érkezett: hogy 
ha Brankovics vonakodnék a szultán kívánságát 25 nap 
lefolyása alatt teljesíteni, ez azonnal hadserege élén fog 
bejönni Szerbiába, hogy erőszakkal vegye el azt, mit 
neki a fejedelem jószerével megadni vonakodik.

A fenyegetések csakhamar valósúltak. Mohamed egy 
megszámláíhatlan sereg élén, mely Ázsiából és Európából 
vétetett, Philippopolison keresztül benyomúlt Szerbiába s 
Szófiában ütötte fel táborát; honnan egy kisebb csapattal 
mintegy kémlelőleg vonúlt keresztül az elhagyatott orszá
gon, melynek lakosai részint Magyarországba menekül
tek, részint kincseikkel a megerősített városokban húzták 
meg magukat.

Időközben azonban Hunyady sem tétlenkedett, mert 
az 1454-iki országgyűlésen alkotott honvédelmi törvény 
értelmében, melynek végrehajtásával maga Hunyady, 
mint az ország főkapitánya, lett megbízva, oly eszközök 
állottak rendelkezésére, melyek segélyével nemcsak ki
egészíthető, de lényegesen megszaporithatá hadait. Alig 
jött tehát hire Mohamed készülődéseinek Szerbia ellen, 
mely közvetve egyszersmind Magyarország ellen is volt
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s Bolgárországot egész Tirnowáig pusztította, s csak 
midőn a szultán seregét nem találta, tért vissza meg
rakodva gazdag zsákmánynyal Magyarországba. Még 
Hunyady távol volt, midőn Mohamed megindúlt Driná- 
polyból s éjszak felé vette útját. Még mielőtt tellát 
Hunyady Szerbiába érhetett volna, Mohamed szokott 
gyorsasággal elfoglalta ezen tartomány legnagyobb részét, 
sőt kemény ostrom után az erős Obrowicza is kezébe 
került; s Szendrőt csak Hunyady megjelenése volt képes 
megmenteni.

Mohamed kénytelen lévén Szendrő ostromával fel
hagyni, nemsokára kivonult Szerbiából, mely valódi 
sivataggá tétetett s melyből ezúttal is több mint 50 ezer 
foglyot vitt ki magával, kiket részint Konstantinápolyban 
és környékén, részint birodalmának egyéb részeiben tele
pített meg. Hunyady, ki a visszavonuló ellenségnek min
denütt nyomában volt, Krusowácz mellett csatára kény
szerré s egy heves támadással érzékeny veszteséggel 
megverte.

Hunyady innen ismét Bolgárország felé fordúlt s 
Widdint meglepvén, úgy látszik, nagyobb ellentállás 
nélkül elfoglalta. De azután, kivált az előhaladott év
szaktól kényszerítve, nemsokára visszatért gazdag zsák
mánnyal megrakott hadával, s Nándorfehérvár mellett 
szállott táborba, bevárandó itt a legközelebbi esemé
nyeket.

Ezen rövid, de szerencsés hadjárat nagy reményekkel 
töltötte el a magyarokat, kik égtek a vágytól, mihama
rább találkozni az ellenséggel. A következő 1455-ben 
megújult a harcz, s Mohamed a krussowáczi csorbát 
kiköszörülendő újra betört Szerbiába. Ezúttal azonban 
még nem kei ült közte és a magyarok között nagyobb 
összeütközésre a dolog, mert mihelyt Mohamed Branko- 
vics Györgynek újabb összeköttetéseiről a magyarokkal 
értesült, a fejedelem irányában azonnal megváltoztatta 
tervét; s egész seregével Novobrdo felé indúlt, hogy 
ezen gazdag ezüstbányáiról híres várost, mely egyszers
mind a fejedelmek kincstára volt, hatalmába kerítse.

Brankovics György, valószínűleg kényszerittetve, 
utolsó menekülése alkalmával, lemondott ezen fontos
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helyről, melyet egyik leányára, a bosniai királynéra 
ruházott, ki nem is késett azt azonnal elfoglalni.1) Mo
hamed ezzel mitsem törődvén Novobrdo átadását köve
telte, s minthogy ez megtagadtatott, roppant erejével 
megtámadta, s rövid, de kétségbeejtő védelem után 
hatalmába kerítette. Rendkívüli volt a kincs, mely itt 
arany, ezüst és drágakövekben a szultán kezeibe került; 
kinek, úgy látszik, ezúttal sem volt szándoka Iíunyadyval 
találkozni, ki időközben még mindig Nándorfehérvár 
alatt táborozott s seregének nagy részével visszatért 
Drinápolyba, onnan pedig Konstantinápolyba sietett, 
hogy az Aegei tenger szigetei ellen intézendő támadását 
könnyebben vezethesse. Azonban Magyarországot ezentúl 
is gondos figyelemmel kisérte, s minthogy két utóbbi 
hadjárata alkalmával arról győződött meg, hogy Nándor
fehérvár birtoka nélkül minden kísérlete Magyarország 
ellen hasztalan marad, azontúl minden gondját a kér
déses erősség elfoglalása képezte.

Ily czélból egész télen át gyűjtötte és kiegészítette 
hadseregét, Krusowácz mellett egy ágyúöntödét állított 
fel, mely roppant nagyságú ostromágyúkat készített, 
melyek közül nehány 27 láb hosszúságú volt, és eddig 
nem látott nagyságú kőgolyókat hányt. Ezeken kívül 
több mint 300 kisebb vaságyú önteték itt. Óriási volt 
továbbá a többi ostromeszközök és pusztító szerszámok 
mennyisége is, valamint a szükséges élelmiszerek elhelye
zése, állomásonkint ezen czélra készült raktárakban, mi 
különösen rendszeres hadmívelésről és ügyes előrelátásról 
tesz tanúságot, mi pedig ezen korban nagyon feltűnő 
jelenségnek mondható.

Mohamed, ki Nándorfehérvár fontosságát jól ismerte, 
tudta, hogy annak csak úgy juthat birtokába, ha minden 
eshetőséggel előre számol és semmiféle áldozatokat nem 
kiméi. Nándorfehérvár fekvésének természetéből követ
kezett, hogy a szárazföldi ostromot és támadást a Dunáról 
és Szávától kell támogatni; s azért nagy volt a hajók

4) Zinkeisen sajátságos hibát követ el, midőn Brankovics 
Györgyöt II. kötetének 78. lapján meghaláloztatja; azután a 112. 
lapon még egyszer, holott BrankovicR menekülése és halála között 
Öt évi időszak fekszik-
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száma, melyek a két folyó partjain készültek, bogy az 
ostromlók támogatására szolgáljanak.

Az 1456. nyár derekán megindúlt Mohamed 150 
ezer, mások szerint 300 vagy még több ezerből álló 
seregével, s julius első napjaiban Nándorfehérvár alá 
érkezett, s mihelyt az ágyúk és egyéb ostromeszközök 
elhelyeztettek, kezdetét vette szárazon és vizen az ép 
oly nevezetes mint eredményében váratlan ostrom. Meg
jegyzésre méltó, hogy az ozmánok óriási ütegei kivétel 
nélkül keresztényektől vezényeltelek, és pedig többnyire 
magyarok, németek és olaszoktól; mi bizonyára azért is 
említésre méltó jelenség, mert új bizonyságát adja azon 
társadalmi romlottságnak, melyben a keresztény népek 
azon időben sínlődtek, s mely nem kis mértékben fokoz
hatta az ozmánok megvetését a keresztény népek irá
nyában, kik pénzért hazájuk, vallásuk és fejedelmük ellen 
harczoltak.

Nándorfehérvár őrsége nem volt számos, de Iíunyady 
kipróbált harczosaiból állott, kiknek mindegyike meg 
volt győződve, hogy a haza legnagyobb embere nem 
fogja őket cserben hagyni és sietni fog a vár felszaba
dítására. László király, alig értesült arról, hogy Moha
med Nándorfehérvár alatt táborba szállott, midőn a 
félelem által megrettentve rögtön odahagyta Budát és 
Bécsbe menekült; mi által az amúgy sem kiválóan 
erélyes főurak még nagyobb tétlenségbe sülyedének 
úgy, hogy Hunyadynak és hű társának Capistrano 
Jánosnak, csak a legnagyobb erőmegfeszitések mellett 
sikerült egy 60 ezer főből álló sereget összehozni, mely
nek nagyobb része azonban rosszül fegyverezett csőcse
lékből állott, melyet elébb a fegyverviselésben és a 
katonai fegyelemhez kellett szoktatni; mihez már csak 
nagyon kevés idő volt.

Nándorfehérvár ostroma már tizennégy nap óta tar
tott, s ámbár a várőrség vitézül viselte magát, az amúgy 
is megrongált falakon máris veszélyes nyomai voltak 
láthatók az ellenség óriási lövegeinek. De Hunyady már 
közeledék, s ez új erőt adott az ostromlottaknak, kik a 
segély közeledését elébb észrevették mint az ellenség, 
ki ellen éppen ekkor készült Hunyady egyik leghatha- 
tósabb és legérezhetőbb csapását intézni. Hunyadynak
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terve volt: egy segélycsapatot a várba bejuttatni, mi a 
további működésre fontos befolyással leendett. De ennek 
útjában állott az ellenség számos és jól felszerelt dunai 
hajdnaszádja. Ezzel kelle tehát legelőször megmérkőzni. 
Hunyady, kinek csak csekély számú és többnyire kisebb 
hajók állottak rendelkezésére a julius 13. és 14. közötti 
éjec tűzte ki a támadásra, s Capistrano és szerzetes tár
sai lelkes beszédekkel buzdították a harczosokat a min
denesetre nehéz vállalatra. A harcz megkezdődött s 
mindkét részről példátlan vitézséggel és kitartással folyt 
öt óra hosszáig, — mígnem a keresztények elszántságá
nak és Hunyady lángeszének sikerült az ellenséget óriási 
veszteséggel kiszorítani nemcsak a folyó vármellékéből, 
hanem még a partokról is visszanyomni úgy, hogy julius 
14-én reggel a győzedelmes sereg egy része az ostrom
lovak örömrivalgásai között a vizkapun keresztül bevonult 
a várba.

Az ozmánok vesztesége az ötórai harczban roppant 
volt, legnagyobb hajói vagy elsülyesztettek, vagy a lán
gok martalékává lettek s a Duna szó szerint vörös hul
lámai sok száz ozmán holttestét vitték alá, mint szomorú 
hírmondóit a kemény harcznak. Ezen győzelem döntő 
befolyással volt az ostrom kimenetelére: ámbár a leg 
nehezebb még csak következett.

Mohamed, ki e kudarcz fölötti haragjában elveszté 
szokott lelki nyugalmát, kevés nappal utóbb, julius 21 én 
általános rohamot intézett a vár ellen. Az ozmánok túl
nyomó ereje és ágyúik sokasága, melyekkel a várfalak
ban máris több és tágas rést lőttek, ezen rohamot annál 
veszélyesbé tették a keresztényekre nézve, minthogy 
Mohamed seregének nagyobb része eddig még teljesen 
érintetlen maradt a harczban, tehát egész erővel intéz
hette támadását a részben már kifáradott magyarok ellen. 
A janicsárok feltartózhatlanul előre nyomultak s minden 
akadályt, mely útjokat állá, földre tiporva, csakhamar 
elfoglalták a külső erősségeket és a várost; minthogy 
innen sikerült a magyarokat kiszoritaniok, győzelmük 
reményében elmulasztották az óvatosságot és apróbb 
csapatokra feloszolva, hozzá láttak a rabláshoz. Hunyady, 
alig hogy ezt észrevette, midőn parancsot adott, a szét
szórt ellenséget minden oldalról egyszerre megtámadni;



minek következménye lön, hogy a janicsárok majdnem 
az utolsó emberig felkonczoltattak.

De Mohamed még most sem tágított s megújította a 
támadást a belső vár ellen. Itt azonban Capistrano tevé
kenysége és leleményessége egy újabb eszközéről gon
doskodott a védelemnek. Kénbe és egyébb könnyen 
éghető anyagba mártott rőzsekötegek meggyujtatván, — 
az árkokba hányattak, honnan az ellenség éppen a falak 
megmászásához fogott. A pusztító elem hatása, — mely 
gyorsan lángba boritá a várfalak környékét — iszonyú 
volt, s Mohamed nem is gondolhatott többé a roham 
folytatására vagy megújítására, mert legjobb harczosai 
nyomorultan oda vesztek, vagy vad futásban kezdőnek 
menekülést keresni. Hasztalan volt a szultán minden 
fenyegetése, ígérete, mert már senki sem hallgatott reá. 
Most Mohamed maga állott élére egy még mindig vitézül 
harczolő csapatnak, s a magyarok közé rontván, saját 
kezével számtalan vitéznek kiöltá életét, mígnem maga 
is nehéz sebet kapván övéi által csak nagy ügygyel- 
bajjal mentethetett meg a fogságtól vagy még rosz- 
szabbtól.

A szultán veszedelmének híre, mely már halálát is 
rebesgette, elvette a sereg belső bátorságát is úgy, hogy 
most már nem vala erő vagy tekintély, mely képes lett 
volna a rendetlen vad futást megakadályozni. — Több 
mint 24 ezer ozmán vesztette el ezen alkalommal Nándor
fehérvár alatt életét. Azonfelül odaveszett az összes 
óriási ostromkészlet, közel 400 ágyú s roppant zsák
mány. A keresztények vesztesége 5 — 6 ezer halottból 
állott.

Mohamed ezen csapás által nemcsak tekintélyében 
szenvedett nehezen helyrehozható vereséget, hanem trónja 
és birodalma is megingott; s ha a nyugati hatalmak ezen 
alkalommal Hunyady és III. Calixtus pápa felszólalására 
sietnek a rendkívüli győzelmet felhasználni, majdnem 
kétségtelen, hogy az ozmánok uralma Európában még 
egyszer kérdés tárgyát képezhette volna. így azonban 
Mohamednek ideje maradt magát ismét összeszedni s 
véderejét újból szervezni. Hunyady, ki nem rendelkezett 
a megfelelő eszközökkel, hogy győzelmét egymaga ki
zsákmányolhatta volna, nehéz szívvel várta a kért segélyt
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Európa keresztény népeitől, mígnem meg kelle győ
ződnie, hogy reményei ezúttal is hiúk valónak, s hogy 
Európa ígéretekben igen, de a tett mezején nem keresi 
a dicsőséget.

Azonban a nagy győzelem fölötti öröm nem tartott 
sokáig, s a kereszténységet és kivált Magyarországot 
röviddel utánna a legnagyobb csapás érte, mely ezen 
válságos időben lehetséges volt. A kereszténység büszke
sége, Magyarország reménye, Hunyady János alig tizen
négy nappal később 1456. augusztus 11-én a zimonyi 
táborban meghalálozott. Kevés héttel utóbb követte híí 
társa Capistrano János; s igy majdnem egyszerre két 
támaszától fosztaték meg a keresztény világ, melyek 
mindegyike megérdemli, hogy neve örökké fennmarad
jon a hálás emberiség történelmében.

Hunyady halála Magyarország belállapotára oly nagy 
befolyással volt, hogy következményeiben kihatott a 
nemzet legközelebbi jövőjére, melytől az ozmánokhoz 
való viszonya elválaszthatván volt. Pártszenvedély, irigy
ség, bizalmatlanság stb. voltak ezen szomorú időszak 
jellegei, melyben csak elvétve lehetett egy hazafira ta
lálni, ki a maga érdekét a közjónak volt hajlandó alá
rendelni. A zavart még jobban fokozta László kii’álynak 
1457. november havában bekövetkezett váratlan halála, 
melynek csak Hunyady Mátyás királylyá választása ve
tett véget.

Természetes, hogy ilyen körülmények között Magyar- 
ország legkevésbé volt azon helyzetben, hogy a háborút 
saját erejéből megújíthatta volna; s ez felette szerencsés 
körülmény lön Mohamedre nézve, ki időközben nemcsak 
felüdült sebeiből, hanem új meg új tervekkel foglalkozott, 
melyeknek kivitelével nem késett sokáig.

Brankovics György, Szerbia vén despotája, ki éle
tének utolsó éveiben sem szűnt meg Hunyadyt és csa
ládját üldözni, elég meggondolatlan volt annak ellensé
gével Cilley gróffal szövetkezni; minek következtében a 
Hunyadyház hívei által megtámadtatván, Nándorfehér- 
várott tartózkodása alkalmával nemcsak elleneinek fog
ságába került, melyből csak egy megalázó szerződés 
elfogadása után bocsájtaték szabadon, hanem a küz
delemben kapott nehéz sebei következtében nemso
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kára megszabadulása után 1457. deczemberben megha- 
lálozott.

Halála után Szerbia a legféktelenebb anarchia szín
helyévé lön, melyben gyermek szülőjét, testvér a test
vért gyilkolta, nyíltan és titokban ; s hol a fejedelmi 
család maga a legveszedelmesebb példáját mutatta a 
gyűlölet és kegyetlenségnek, mi az erkölcseiben már a 
szakadatlan háborúk és következményei által amúgy is 
nehéz próbára tett népnél nem maradhatott benyomás 
nélkül. A despota három fia közöl Gergely és István 
még II. Murad által megfosztattak szemük világától: 
ezek közül Iréné az özvegy fejedelemnő az idősb Ger
gelyre kívánta ruházni a fejedelemséget, melyet ugyan 
térje végső akarata szerint neki kellett volna kormá
nyozni, de mire kivált ily nehéz időkben nem is lehetett 
gondolni. Anyjának ezen tervét megakadályozandó, a 
legifjabb Lázár titkon a fejedelemnő és fivérei ellen ösz- 
szeesküdött, minek következtében a két sokat hányatott 
világtalan herczeg kénytelen volt hazáját elhagyni. István 
elején Albániában pihent meg, de nemsokára az ozmánok 
támadása tovább űzte. Innen Olaszországba menekült, 
hol mint látszik, nyugodtan fejezte be életét. Gergely, 
ki a szultánnál keresett menedéket, attól kegyesen fogad
tatott, s gazdag évdijjal láttatott el, hogy szükség ese
tében kéznél legyen. Iréné pedig nemsokára két idősb 
fiának távozása után Lázártól megmérgez tetett; de ki viszont 
nem sokáig élvezte undorító tettének gyümölcseit, mert 
már a következő 1458. év elején meghalt.

így végződött Brankovics György háza, beszeny- 
nyezve vérrel és árulással, s ha a szerencsétlen országra 
még ezentúl bekövetkezett csapásokat tekintjük, úgy 
fogjuk találni, hogy azok mind természetes következ
ményei voltak despotái bűneinek, kik sem hűséget sem 
igazságot nem ismertek s annak lőnek szolgáivá, kit a 
pillanat szerencséje felemelt.

Brankovics György fiainak halála után elég saját- 
szerüen, — a pápa Szerbiát mint megürült hűbért ma
gának követelte, sőt legátusa által íormaszerűen el is 
foglalta; daczára a nép és a magyarok tiltakozásának, 
kik ebben Magyarország királyi jogainak megsértését 
látták, minthogy Szerbia már korábban magyar hűbért

14L á z á r :  A török birodalom története.
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képezett. Mátyás király, ki elébb ágy látszik tájékozni 
kívánta magát a pártok és érdekek iránt, a pápa ezen 
jogtalan követelése ellen nem tiltakozott elég határozot
tan. Ellenben Bosznia királya Tomassevics István és neje 
Brankovics Ilona több joggal tartván számot Szerbiára, 
azt mint jogosan illető örökséget követelték a magyar 
rendektől. Mátyás, hűbériíri jogainak fentartása és elis
merése mellett, csakugyan a boszniai királyi párra 
ruházta Szerbia fejedelemségét; mi által nemcsak a pápa 
igényeinek tarthatatlanságát akarta kimutatni, hanem egy
szersmind alkalmat szolgáltatott a népnek az újból fenyegető 
ozmán veszedelem elien a kellő védelemről gondoskodni.

Ezen veszedelem nem is késett sokáig. Mert mihelyt 
Mohamed a nándorfehérvári vereséget kipihente, 1458. 
nyáron benyomult Szerbiába, mely Bosniától csak csekély 
segítségre számíthatott s melynek megfogyott és elsze
gényedett lakossága nem vala képes a harczot egyedül 
felvenni. Tomassevics István, valószínűleg hogy Bosniát 
megmentse, árulóvá lön Szerbia népén, s Szendrő várát 
majdnem ellentállás nélkül az ellenség kezébe adta. 
Szendrő példáját követték a többi városok és erősségek 
s miután nagyobb ellentállásra a szultán sehol sem talált, 
hamar urává lön az egész tartománynak, mely 1459-től 
fogva teljesen elvesztette önállóságát s ozmán tartomány- 
nyá lön, ozmán törvények szerint kormányoztatok s ki
vetkőzve nemzetiségéből, több századon át egészen eltűnik 
a történelemből. Brankovics nemzetsége Szerbia függet
lenségével majdnem nyomtalanul elenyészik az események 
folyamában. Lázár özvegye leányaival elején Magyar- 
országban, majd Bosniában tartózkodott, mig végre egészen 
átköltözék Olaszországba, hol 1474 ben egy kolostorban 
végezte be életét.

Mohamed, hogy Szerbiát teljesen megtörje s minden 
időkre megbénítsa, népességének nagyobb részétől meg- 
fosztá. Több mint 200,000 szerb hurczoltaték ki hazá
jából, kik részint a hadseregbe osztattak, részint gyar
matosokként a birodalom távolabb fekvő részeiben meg- 
telepittettek, vagy pedig mint rabszolgák eladattak ; mig 
helyöket Kis-Azsiából átültetett ozmánok foglalták el, 
kik vallás és erkölcs tekintetében is megsemmisitőleg 
hatottak a szerencsétlen országra.
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A következő' időben Mohamedet, kinek Hunyady 
János halála óta újból zászlójához szegődött a szerencse, 
Albániában találjuk Castriota György és a vele szorosan 
szövetkezett Yelencze ellen; majd Albániának részletes 
elfoglalása után Görögországban, hol a byzanczi despo- 
tákat legyőzte, az athéni herczegséget megszüntette s 
végül egész Görögországot ozmán tartománnyá tette. Az 
1470. évben megtöri a velenczeiek hatalmát az Aegei 
tengeren s Negroponte vagy Euboea elfoglalásával nem
csak gazdagította, hanem egyszersmind erősbitette is 
birodalmát,

Castriota György, kit 1449-iki háborúiban hagytunk 
el II. Muráddal, kinek sikerült ugyan Albánia egyik 
fontos erősségét Svetigradot hatalmába ejteni, de a ki 
ezúttal hasztalan igyekezett Krója birtokába jutni, azóta 
kevés megszakítással folytatta háborúit az ozmánokkal, 
s habár, kivált Konstantinápoly bukása óta, nem volt 
képes — döntő győzelmeket vívni, — annyit mégis elért, 
hogy hazájának legalább részben visszaadta régi függet
lenségét. De ezen eredmény felette kétes tartamú volt, 
mert mihelyt Mohamed 1456 iki szerencsétlenségéből 
felüdült, s még inkább midőn 1459-ben Szerbiát az oz
mán birodalomba bekebelezte, kétségtelen volt, hogy 
fegyvereit újból és még nagyobb nyomatékkai, mint 
eddig, Albánia ellen fogja fordítani. Mohamednek azon
ban nem csupán fegyverei, hanem az árulók tették most 
a legnagyobb szolgálatokat. A Dibráből származott Mózes, 
Castriotának és családjának régóta ellensége, elcsábítva 
a szultán pénzétől és Ígéretei által, nemcsak ellenségét, 
hanem hazáját is elárulta. Mőzes, ki most nemcsak ka
lauzt, hanem törzsével együtt szövetségese is lett az 
ozmánoknak, mindenütt ott volt, hol Albánia független
ségének megsemmisítéséről szó volt. Castriota, ki miként 
Hunyady folytonosan részvétnyilatkozatát és Ígéreteit 
vette a nyugati keresztény fejedelmeknek s ki ennek 
reményében a legnagyobb erőfeszítéseket tette a harcz 
tovább folytatására, végre épp úgy csalódék, mint Hu
nyady, mert III. Calixtus pápának egy 5000 aranyból 
álló pénzsegélyén s nehány száz főből álló nápolyi 
csapatán kívül misem érkezett, mi nagyobb segítségére 
lett volna.

14*



De a nagy férfin hazaszeretete és lángelméje minden 
akadályokkal most is bátran megküzdött. Egymaga az 
aránytalan harczban megtizedelt seregével, daczolva az 
árulással, oly győzelmeket tudott felmutatni, hogy végre 
Mohamed megsokalva az áldozatokat, melyekbe az éveken 
át folytatott háború került, békét ajánlott Castriotának.

Kimerülve és megfogyva a hős szívesen fogadta a 
szultán békeajánlatát s 1461-ben megpihent a hosszú 
küzdelem után. A békében Mohamed elismerte Castriotát 
mint Albániának korlátlan urát és fejedelmét, ellenben 
kiköté: hogy az ozmán kereskedők szabadon foly
tathassák üzleteiket Albániában, a fejedelem védelme 
alatt.

Kétségtelen, hogy Albánia ezúttal Castriota vitézsé
gének és bölcseségének köszönhette fennmaradását az 
államok sorában.

Azonban a béke, mely ekként létrejött, nem volt 
tartós. II. Pius pápa bullái és követei által még egyszer 
mozgásba hozta a nyugatot s könnyen megfogható, hogy 
ezen alkalommal Castriota, ki a kereszténység bajnoká
nak nevezteték, nem maradhatott tétlenül. Már 1463 ban 
benyomultak seregei Thessália és Makedonia termékeny 
síkságaiba s gazdag zsákmánynyal tértek vissza. Seremet 
bég, kit Mohamed alig 15.000 emberrel Albániába kül
dött, Castriota által Ochrida mellett teljes vereséget szen
vedett. Utóda Balabán pasa sem volt szerencsésebb, s 
1464-ben Albánia újabb győzelmeinek közepette azon 
ponton állott, hogy, ha a nyugatról Ígért segélyhadak, 
— melyek élén maga II. Pius pápa személyesen akart 
Albániába jönni — valóban megérkeznek, Mohamed oly 
helyzetbe jut, mely minden eddigi győzelmeinek sikerét 
kétessé teendi. — De a segély most sem érkezett meg;
II. Pius készülődései közepette meghalt s utóda II. Pál 
pénzt Ígért és küldött ugyan, de a keresztes hadat meg
indítani nem bírta.

Időközben Mohamed, ki az utolsó két éven át más
felé volt elfoglalva — felkészült, hogy seregeinek vex-e- 
ségét megboszulja, s Albániát, mely a kedvező és elő
nyös békét mindenesetre gondatlanul megszegte, meg
fenyítse. Roppant hada több mint 200 000 emberből 
állott; s úgy látszék, hogy ha a keresztények nem siet-
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nek az annyiszor kilátásba helyezett segélylyel ·— Al
bánia, daezára eddigi győzelmeinek -  veszve van.

így állottak az ügyek 1466. elején, midőn Castriota 
György elhagyta Albániát s Olaszországba ment, hogy 
az ígért és oly nagyon szükséges segélyt személye
sen szorgalmazza. Távolléte alatt a szövetséges Velencze 
vállalta magára Albánia és különösen Krója védelmét, 
melyet a velencze albániai proveditore vagy helytartó 
Contarini nevében az ügyes és vitéz Perducci vezetett. 
Castriota személyes megjelenésének sem volt különös 
sikere s minden, mit elnyerni tudott, egy kis pénzsegély 
volt. így tért vissza hazájába, melybe időközben már 
bevonult az ellenség.

A szultán Krója alatt ütötte fel táborát, melyet 
azonnal kemény ostrom alá vett. De a vitéz őrség min
den támadásait szerencsésen visszaverte s Castriota, ki 
Krója falain kívül megkezdé hadmíveleteit az ostromló 
ozmánok ellen, csakhamar oly előnyöket vívott ki azok 
fölött, hogy Mohamed jobbnak látta seregének egy ré
szével Albániából kivonulni, úgy mindazonáltal, hogy 
Krója előtt hagyta Balabán pasát azon parancscsal, hogy 
az ostromot folytassa, s bármi úton az erősség birtokába 
igyekezzék jutni. Ezen czélra mintegy 80 ezer embert 
hagyott hátra. De Balabán pasa sem volt szerencsésebb 
uránál, s miután egy, Castriotával vívott döntő és véres 
harczban maga is elesett, a fejetlen had nagy rendetlen
ségben és roppant veszteségek után kénytelen volt Al
bániát minden eredmény nélkül elhagyni. így végződött 
Mohamed 1466 iki hadjárata Albániában, mely oly nagy 
zajjal indúlt meg, s oly megszégyenítő vereséggel vég
ződött.

De Albánia halhatatlan hőse is közeledék dicső pályá
jának végéhez. Az 1466. végén az ozmánok Durazzo és 
Elbassán városokat fenyegették, melyek a tenger felől 
kulcsaiként voltak tekinthetők Albániának. Velencze, 
Albániának ezen természetes és minden körülmények 
között leghűbb szövetségese, segélyre kérte fel Castriotát, 
ki nem késett a fenyegetett helyek felszabadítására 
sietni; de útközben Alessioban erős parti láz lepte meg, 
mely nehány nap alatt véget vetett életének, 1467. 
január havában, életének 64. évében. Vele sírba szállt
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Albánia nemtője s az egyenetlenség és pártszenvedély 
csakhamar megbénította a nép minden tevékenységét s 
a szerencsétlen ország teljes leigázása már C 3 ak  idő kér
dése volt.

Castriota, e nagy bajnoka a szabadságnak és vallás
nak, sok tekintetben Hunyady képmásának tekinthető s 
valóban, épp oly kívánatos mint hálás és érdekes vállalat 
volna, ha e két nagy férfiúnak méltó Plutarchja akadna, 
ki erényeik és tetteik összehasonlításából élettörténetüket 
megírná. A nagy férfid halálos ágyán kérte Velenczét, 
kiskorú fiát Jánost és szegény hazáját megvédeni. Azon
ban a körülmények csak részben engedték meg utolsó 
kívánságának teljesülését.1) Családja és népének jobb 
része nemsokára kénytelen volt — hazájától megválni s 
a vendégszerető Olaszországban keresni új hazát; hol 
Castriota György utódai Nápoly egyik herczegi család
jában máig fenntartották magukat; valamint azon albá
niai menekültek utódjai is, kik az ozmán igától szabadulni 
akarván, Délolaszországban és Siciliában máig virágzó s 
régi nyelvüket és szokásaikat híven megőrző gyarmatokat 
képeznek.

A vendégszerető Olaszország ezen menekültekben 
mindenesetre hálásabb alattvalókat nyert mint Magyar- 
ország, mely az ozmánok elől menekülő szerbek befogadása 
által oly terhet vállalt magára, mely kivált az újabb 
korban valódi fekélylyé nőtte ki magát ezen birodalom 
államtestében.

Hogy a férfias vitézséget még a nyers ozmán harczosok 
is tudták becsülni, bizonyítja azon körülmény, hogy az ozmánok 
utóbb kegyeletes közszemlének tették ki Castriota maradványait, 
melyből kiki szerencsének tartotta egy ereklyét magával vihetni. 
Maga Mohamed is osztozott ezen kegyeletben.
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y i Z E N H A R M A D I K  F E J E Z E T ,

Szerbia végleges leigázása óta a szomszédos és sok 
tekintetben vele egyenlő Bosnia meghódítása már csak 
idő kérdése lehetett. Mindazonáltal talán még tovább 
fentarthatta volna magát, ha különösen két körülmény 
nem gyakorol Mohamed elhatározására lényeges befolyást. 
Tomassevics István és neje ugyanis a megürült szerb feje
delemséget jogszerű örökségüknek tekintették; de mint
hogy saját erejükből ezen jogukat érvényesíteni nem 
bírták, a magyar királyhoz mint Bosnia hűbérurához for
dultak. Láttuk, miként Mátyás Szendrő átadásával nemcsak 
íensőségi jogát gyakorolta, hanem egyszersmind a bosniai 
királyt védelmébe fogadta. Ez által természetszerűen azon 
gyanája kelteték fel Mohamednek, hogy a magyar király 
Szerbia után Bosniát mintegy előfalát kívánja tekinteni 
Magyarországnak, s mint ilyent idővel egészen magának 
megszerezni.

Ez azonban nem feküdt a szultán érdekében, ki 
semmi körülmények között sem hagyott fel Magyar- 
országra vonatkozó terveivel, s ki csak az alkalomra várt, 
hogy ellenséges indulatainak a magyarok iránt új bizonyí
tékát adja.

A másik okot, mely Mohamed beavatkozását Bosnia 
belügyeibe minél sürgősbé tévé: a pápai hatalmaskodá-



— 216 —

sok következtében megindúlt vallási mozgalom képezte, 
melynek terjeszkedése nemcsak magára az országra, 
hanem a szomszéd ozmán tartományok lakosságára is 
nem kis veszélyeket rejtett magában. Mert Bosnia nem
csak politikailag, hanem vallási tekintetben is épp oly 
zilált és szomorú képét nyujtá az egyenetlenségeknek és 
pártszenvedélyeknek, mint egykor Byzancz, mely ezen 
államok nem irigylendő mintájának vala tekinthető. Apa 
és testvérgyilkosság a trón birtokáért itt is épp oly szo
morú mint gyakori jelenségek voltak. Éhez járúlt, hogy 
a nyugati keresztény egyház tagjai újabban minden 
képpen a pápa fensősége alá igyekeztek jutni, mi ter
mészetesen épp úgy a romai pénznek mint azon szép 
igéknek következménye volt, melyekkel Róma sohasem 
fösvénykedett.

Vallási türelmetlenség, üldözés, kegyetlenkedés 
tehát napirenden voltak, s a római párt ellenségei, kik 
magukat az egyedüli tisztáknak tartották s azért katha- 
rénusoknak ’) nevezték, nem rettentek vissza semmiféle 
eszköztől sem, ha általa a gyűlölt katholikusokhak ártal
mára lehettek.

Az igy önmagában meghasonlott, politikai egység 
nélküli állam nem képezhetett legyőzhetlen akadályokat 
olyan hódítóval szemben, milyen II. Mohamed volt. Mi
helyt tehát birodalmának egyéb részeiben béke uralko
dott, a szultán azonnal hozzálátott Bosniához, melynek 
felekezeti pártjai két tábort képeztek. István király, ki 
egyik pártban sem bízhatott, s kiben viszont egyik párt 
sem bízott, legjobban szerette volna újból Mohamed 
kegyét megnyerni; de a kit már eddig is többször elárul
ván, ezúttal is megengesztelni csak kevés reménye lehete. 
Nem maradt tehát más hátra, mint ismét a nyugati feje
delmekhez és különösen a pápához fordulni.

Mielőtt Mohamed Bosnia megtámadására indult, 
szokás szerint egy követet küldött a fenyegetett fejede
lemhez, ki által azt hűtlenségére emlékeztetvén, felszólitá 
országát minden ellentállás nélkül átadni valódi és jogos 
tulajdonosának, a szultánnak. István, ki a pápai segélyre 
bizton számított, s kinek kincstára jól meg volt töltve, *)

*) A nép nyelvén közönségesen patarenusok,
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büszkén és elutasitólag bocsájfá el magától Mohamed 
követét, mi a vihar kitörését csak siettette. Alig intézte 
el tehát Mohamed az éppen akkor felmerült oláh viszályt, 
midőn parancsot adott, hogy a következő 1463. tavasz 
elején serege Drinápoly alá gyülekezzék. A sereg 150 
ezer emberből állott, s mig Mahmud nagyvezir az elő- 
hadat vezette, maga a szultán a derékhadból az egész 
hadjárat főparancsnoka volt. A sereg minden akadály 
nélkül bevonult Bosniába: István, ki az ígért külsegély 
elmaradása fölött teljesen elvesztette fejét és bátorságát, 
kincseivel elején Babicza, utóbb Jaicza, majd Klucs vá
rába menekült, de midőn ezen, részben hozzáférhetlen 
erősségek majdnem védelem nélkül egymásután megad
ták niagukat, a szerencsétlen fejedelem sem kerülhette ki 
sorsát és Mohamed fogságába került.

Az ország legfontosabb erősségeinek példáját követ
ték a többi várak és városok, s minthogy ellentállásról 
szó sem volt többé, Mohamed az egész, könnyű szerével 
elfoglalt országot formaszeiűen birtokába vette s köz
vetlen tartományai közé sorolta. A szerencsétlen lakosok 
három csoportra osztattak ,· a közönséges szolganépre, 
mely a helységekben meghagyatott, hogy a földet 
mívelje s a szultánnak adózzék; a másik zsákmányként 
szétosztaték a birodalom nagyjai között, mig a harmadik 
a régi nemesség parancsot kapott családjával együtt 
Konstantinápolyba átköltözni. Összesen több mint 100 
ezer lélek mindkét nemből hurezoltaték igy ki az ország
ból s 30 ezer bosna ifjú osztaték be a janicsárok ha
dába. Mimert bég, Bosnia első ozmán helytartója az 
összes közigazgatást ozmán törvények szerint rendezte; a 
templomokat tömegesen átalakította mecsetekké, egy szóval 
a keresztény országból rövid idő alatt ozmán tartományt 
csinált.

Hasonló sors érte a szomszéd Herczegowinát és 
Montenegrót; amannak fejedelme Kozacsics István, 
emennek Pawlovies János, az ozmánok közeledésének 
hírére elzárták a hegyi átjárókat és szorosokat, melyek 
országukba vezettek s mindenképpen erőiködének az 
ellenséget távol tartani. De végre kénytelenek voltak a 
túlnyomó erőnek engedni, s tartományaik ozmán kezekbe 
kerültek, mig maguk életükkel lakoltak hazájuk védelmeért.
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Mielőtt Mohamed győzedelmes seregével Bosniából 
kivonult, maga elé vezetteté Bosnia utolsó tényleges 
királyát, Tomassevics Istvánt, kit Mahmud nagyvezir 
diadalmasan hurczolt végig lánczokban saját országán. 
István azon okmánnyal kezében, melyre maga Mohamed 
hűséget és barátságot ígért, lépett a szultán e lé; ki a 
felmutatott okmányra csak azon megjegyzést tévé, hogy 
azt legelőször maga István szegte meg. Azután dorgáló 
szemrehányásokat tett az életéért remegő fejedelemnek, 
hogy roppant kincsei segedelmével sem bírta magát job
ban megvédeni, mire egy adott jelre a szerencsétlen meg
ragadtatván kíséretével együtt ki végeztetett.

István édes anyja és neje Brankovics Ilona elején 
Ragusában kerestek menhelyet, majd utóbb Olaszországba 
költöztek, hol II. Pál pápa által, ki eltartásukra megfelelő 
évdijat rendelt, szívesen fogadtattak. Az agg királyné 
még 15 évig élte túl hazájának és családjának szeren
csétlenségét, s midőn 1478 ban meghalálozott, a bosna 
koronát végrendeletileg a pápának hagyományozta, oly 
kikötéssel mindazonáltal, hogy ifjabb fia Zsigmond és 
leánya Katalin visszanyerik elvesztett örökségi jogaikat, 
ha az izlámról, melyre időközben áttértek, lemondanak s 
visszatérnek a katholikus egyház kebelébe.

II. Pál utódja, IV. Sixtus pápa alig foglalta el 
szent Péter székét, midőn nagy buzgalommal felkarolta 
a kereszteshad eszméjét s az európai udvarokat egymás
után felkereste megbízottjai által. De fáradozásai nem 
vezettek a kívánt czélboz, mert Velenczén és a magyar 
királyon kívül egyik uralkodó sem látszott komolyan 
hajlandónak a tervezett keresztes háborúban részt venni.

Mátyás magyar király lön most a keresztények 
egyedüli reménye, s a vitéz és vallásos érzelmű fejede
lem nem is késett ezen várakozásnak eleget tenni. Alig 
vonúlt ki tehát Mohamed az elfoglalt országból, midőn 
serege még ugyancsak 1463. szeptember végén a király 
személyes vezérlete alatt, átkelvén a Száván benyomúlt 
Bosniába. A tartomány még meglevő keresztény lakos
sága, mely az ozmánok kíméletlen és kegyetlen kormá
nyával amúgy sem volt megelégedve, örömmel fogadta 
a magyarokat s Mátyás majdnem akadály nélkül eljutott. 
Jaicza falai alá. A város sietett a királynak megnyitni
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kapuit, azonban a fellegvár majdnem három hóig ellent- 
állott minden támadásnak, mígnem deczember közepén 
élelem hiánya miatt kénytelen volt magát megadni. 
Mátyás a fogságába került őrséget részint seregébe osz
totta be, részint mint hadifoglyokat Magyarországba 
kiildé. Az utóbbiak közt volt Jaicza parancsnoka, 
Haszán bég is.

Valószínű, hogy Mátyás hadjáratát továbbra is ki
terjeszti, ha az időközben beállott kemény tél és az ezzel 
járó ezer akadály visszavonulásra nem kényszeríti. Mielőtt 
azonban seregének egy részével Bosniát elhagyná, mint 
annak hűbérura és királya a Herczegowinát László vaj
dának adományozta, magát pedig a visszafoglalt tarto
mányt Zápolya Imre kormányzására bízta.

Mátyás győzelmének híre mindenütt nagy örömet 
és új reményeket keltett. A pápa szerencsét kívánván a 
királynak győzelméhez, egyszersmind segélyt helyezett 
kilátásba, s új bullák által óhajtott hatni a keresztény 
uralkodókra. I)e ezen örökös ígéretek legnagyobb része 
épp oly kevéssé ment teljesülésbe, mint az elébbiek s 
Mátyás, ki a pápához intézett leveleiben eleven színek
kel festette a veszély nagyságát, mely kelet felől egész 
Európát fenyegeti, majdnem ezentúl is csak magára és 
segélyforrásaira volt utalva. Egyedül Velencze Ígérte 
támogatni vállalataiban s kötelezte magát hadi czélokra 
évenkint 60,000 aranynyal növelni a király kincstárát, 
mely összegből 40,000 arany azonnal le is fizettetett.

Alig vette hírét Mohamed Jaicza elfoglalásának s 
Mátyás győzelmeinek Bosniában, midőn rendkívüli felin
dulás között megparancsolta Mahmud nagyvezirnek, hogy 
Bosniát és az elvesztett erősségeket minden áron sies
sen visszaszerezni. Egyszersmind intézkedett, hogy egy 
erős sereg mielébb meginduljon Bosnia ellen.

A következő 1464. nyár elején Mohamed már ostrom 
alá vette Jaiczát, melynek magyar helyőrsége azonban 
bámulatos vitézséget tanúsított s a szultán minden kísér
leteit a vár elfoglalására meghiúsította. Az ostrom már 
hetek óta tartott; a helyszínén öntött óriási ágyúk és 
egyéb ostromszerek már erősen megrongálták a szoron
gatott vár falait, de az őrség még mindig egyenlő elszánt
sággal verte vissza az ellenség támadásait. Mátyás, ki
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Jaicza ostromáról és Mohamed betöréséről Bosniába elég 
korán értesült, mindent megtett, mi tehetségében állott. 
De csak rendkívüli erőfeszítések között tudott egy 10,000 
főből álló sereget hadképessé tenni, melylyel sietett 
Jaicza felszabadítására. Azonban még a király megérke
zése előtt Zápolya Imre mintegy két ezredből álló csa
patával közeledett Jaiczához. Mohamed, ki a magyar 
király hadseregének száma iránt tájékozva éppen nem 
volt, alig vette ennek hírét, midőn gyorsan felhagyott 
az ostrommal s ágyúinak és ostromeszközeinek hátraha
gyásával gyorsan kivonult Bosniából.

A felmentett Jaicza örömkiáltásokkal fogadta felsza
badítóit s Bosnia, miként látszott, erősebben csatoltaték 
Magyarországhoz mint elébb. Azonban ez csak látszat 
vala, és senkisem viselteték kevesebb reményekkel ezen 
tartomány birtoka iránt, mint maga Mátyás, kinek kor
látolt segélyforrásai már a legközelebbi idők veszedel
mével sem valának elégségesek megméikőzni. Zápolya 
Imre, a gazdag bányáiról híres Sreberniket ostromolta, 
mig Mátyás a Száva mentében táborozott, midőn híre 
érkezett, hogy a nagyvezir útban van 40,000 emberrel 
felszabadítására. A kemény tél, a kiállott sanyargatások, 
a rósz útak és különösen a hiányzó élelmi szerek annyira 
elcsüggesztették a magyar sereget, hogy Mátyás nem 
tartá tanácsosnak a nagyvezérrel megütközni s parancsot 
adott a visszavonúlásra . . .  A nagy remények között 
bevonúlt had kinyomulása azonban valódi futássá vál
tozott, midőn az ozmánok gyors közeledésének híre fu- 
tamodott, úgy, hogy Mátyásnak alig sikerült megrettent 
hadát a Száván keresztül vezetni.

így végződött Mátyás második hadjárata Bosniában, 
különösen a keresztény világ szükkeblüsége és részvét
lensége következtében. Mátyás visszavonúlása után az 
ozmánok gyorsan uraivá lettek ismét az országnak s 
csak a Száva vidéke maradt még névleges birtokában a 
magyaroknak. Ujlaky Miklós, erdélyi vajda, Mátyástól 
ezen alkalommal nyerte a bosna királyi czímet; nem
csak jutalom, hanem valószínűleg azon remény fejében, 
hogy a hatalmas főúr mindent el fog követni saját ere
jéből, hogy fényes czíméhez minél több földet szerezzen 
meg királyságából; mi nem csupán Magyarország
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nak, hanem az összes keresztény világnak javára szol
gálna.

Mielőtt Mohamed további hódításairól szólanánk, 
szükséges azon eseményekről is megemlékezni, melyek 
időszerűségüknél fogva Szerbia, Bosnia és Albánia meg
hódításával többé kevésbé összeesnek. Ezen események 
kiválóan Oláhországra vonatkoznak.

Oláhország fejedelme, vagy hóhérja és sárkánya, 
miként alattvalóitól Wlad vagy Drákul vajda nevezteték, 
már több mint busz év őta szennyezé be hazájának 
fejedelmi székét s zsarnoki önkény és őrült kegyetlen
ség tekintetében túltett valamennyi ázsiai vérengzőn. 
Országában valódi szörnyként garázdálkodott, a szom
széd Erdélyt gyakori rablásaival és pusztításaival sanyar
gatta; s misem jellemzi azon idők feneketlen sülyedését 
erkölcs és politikai értelem tekintetében inkább, mint 
azon körülmény, hogy ily őrült vérengző évtizedeken 
át bitorolhatta a fejedelmi hatalmat népe és szomszédjai 
kárára; kiknek azt erőszakkal lerázni vagy visszatorlani 
sem értelmük, sem bátorságuk nem volt.

Mohamed, ki hűbéresének garázdálkodásait jól is
merte, mindazonáltal semmit sem tett annak megakadá
lyozására mindaddig, mig Wlad szokott adóját pontosan 
megfizette.

Láttuk, hogy az ozmán terjeszkedési politika soha
sem idegenkedett a pusztítás eszközeitől, melyek meg
választásában épp oly kevéssé volt tartózkodó. A vajda, 
kinek a jövő iránt mégis némi aggályai lehettek s ki 
megmagyarázható okokból szerette volna lerázni a terhes 
ozmán fensőséget, Mátyás királyhoz fordúlt, kinek a 
közös ellenség legyőzetésében hathatósan segédkezni ígér
kezett. A magyar király, ki egy alkalmat sem akart 
elszalasztani, mely által a gyűlölt szomszédnak ártalmára 
lehetett, Wlad ajánlatát elfogadta. De még mielőtt ezen 
megegyezésnek gyakorlati haszna mutatkozott volna, 
Mohamed, ki a vajda szándokairől értesülve volt, felké
szült Oláhország ellen, s miután nem sikerült a ravasz 
vajdát csel által hatalmába keríteni, mint ezt tervezte, 
tehát sietett őt országában fölkeresni.

Wlad, a szultán támadását megelőzendő, számos 
haddal becsapott Bolgárországba s mindent tűzzel vassal



pusztított; s midőn ismét visszament a Dunán, állítólag 
25.000 ozmán foglyot és roppant zsákmányt vitt magával.

Ennek hire nemcsak új haragra gyulasztá Mohame
det, hanem sietteté az előkészületeket is az oláhországi 
hadjáratra. — Már 1462. tavaszán akadálytalanul egész 
Ibrahil (ma Braila) alá hatottak fel az ozmán hajók a 
Dunán, mig a szárazföldi sereg, mely 150.000, görög 
irók szerint pedig még több harczosból á'lott, elhagyta 
Philippopolis melletti gyülekező helyét s közeledett az 
Al-Dunához, melyen nyár derekán szerencsésen át is kelt. 
Wlad, kinek alig állott 10.000 ember rendelkezésére, 
erős fedett állásban várta be az ozmánokat; megelőzőleg 
azonban a lakosság nagyobb részét a Kárpát lejtőinek 
nehezen hozzáférhető őserdőiben helyezte biztonságba.

Mohamed, ki a néptelen puszta országot egész Tir- 
gowistig, az akkori fővárosig bejárta, sehol sem akadt 
az ellenség nagyobb tömegére; mert Wlad, miután meg
győződött, hogy Mátyás királytól az idő rövidsége miatt 
sem számíthat segélyre, inkább a védelmi, mint támadó 
harcz által kívánt az ellenségnek ártani. Csak egyszer 
merészkedett az éj közepette az ozmánok táborát meg
rohanni; de ezen alkalommal is kénytelen volt jelenté
keny veszteséggel visszahúzódni.

így folyt az eredménytelen harcz hetekig, miközben 
Mohamed, kivált a közeledő ősztől tartva, mely Oláh
ország utait járhatlantá teszi, lemondott azon dicsőség
ről, Oláhországot személyesen megfenyíteni. S miután 
Ali bégre bízta az ország kormányzását s rendelkezésére 
seregének nagyobb részét visszahagyta, hogy szükség 
esetében Wlad öcscsét, Radult helyezze a fejedelmi székbe, 
— visszament a Dunán s Drinápolyba sietett, hogy ma
gát újabb és nehezebb vállalatokra előkészítse. — Wlad 
még egy ideig folytatta szenvedélyes ellentállását, de 
majd maga is belátta, hogy ezen úton országát vissza
nyerni nem bírja s azért minden áron igyekezett a szul
tánt megengesztelni.

„Hatalmas uralkodója az ozmánoknak“, — igy szól 
Wlad 1462. november havában a szultánhoz intézett 
levelében, — „én János, Oláhország vajdája, a te rab
szolgád, alázattal bocsánatot kérek tőled azért, a mit 
ellened és országod ellen elkövettem; könyörüljön a te
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kegyelmed rajtam a engedd meg, hogy követeket klild- 
hessek hozzád. En a legpontosabban ismerem Erdélyt 
és Magyarországot; s ha a te hatalmadnak ágy tet
szenék — engeszteléseűi elkövetett bűneimnek, — egész 
E'délyorságot kezedbe adhatnám ; s ha ez egyszer 
hatalmadban van, Magyarországot könnyen meghódít
hatod. Követeim erről körülményesebben fognának értesí
teni. Egész életemen át hű rabszolgád fogok maradni.“ stb.

Ezen levél azonban, úgy látszik, nem jutott el a 
szultánhoz, mert magyar kémek által felfogatván, Budára 
küldetett, hol Mátyás könnyű szerével meggyőződhetett 
a vajda becstelenitő és áruló törekvéseiről. Wlad minden 
oldalról szorittatván s miután a nép nagyobb része Ra- 
dul pártjára állott, megfosztva minden segélytől, röviddel 
fönnebbi levele után magyar területre menekült·, Mátyás 
a levél alapján a vajdát elfogatván, szigorú őrizet alá 
helyezte, melyből csak tizenöt év múlva, 1477-ben sza- 
badúlt ki, hogy országát újból két évig sanyargathassa, 
mígnem utóbb saját szolgái által agyon veretett.

Oláhország ezentúl is ozmán adófizető tartomány 
maradt, mígnem az események fejlődése következtében 
még névleges önállóságát is elvesztette, miről később 
szólani fogunk.

Görögország viszonya az ozmán birodalomhoz II. 
Murad halála óta, de kivált Konstantinápoly elfoglalása 
után nagyon megváltozott. A Peloponnesusban még 
tengő byzanczi despoták, az utolsó Konstantin fivérei 
nem bírtak ugyan az ily válságos időkben szükséges ta
pasztalattal és erélyességgel, de igenis nagy mértékben 
mindazon hibákkal, melyek a Paleologok házát oly kétes 
nevezetességre emelték: hűtlenek és zsarnokok a gyengék 
irányában, mig a hatalom szolgáivá tette. Mohamed, ki 
Görögország fontosságát összes birodalmának politikai 
biztonsága tekintetéből jól ismerte, nem késhetett tovább 
birodalmát ezen részről biztosítani, és pedig annyival 
kevésbé, mert jól tudta, hogy a despoták nemcsak Ye- 
lencze. de mindenkinek szolgálatára készek valának, kik 
őket az ozmánok ellen megvédeni képesek vagy hajlan
dók voltak. Görögország meghódítása tehát politikai 
szükség volt, mert mindaddig, mig a nyugati keresztények, de 
kivált a déleurópai tengeri államok Görögországot politikai



támaszként használták fel az ozmán uralom ellen, ez 
veszélyes és fenyegető szomszédságot képezett.

Mohamed uralkodásának kezdetétől fogva majdnem 
szakadatlanul el vala foglalva majd Ázsiában, majd Al
bánia, Szerbia, Bosnia és Oláhország ellen úgy, hogy 
görögországi hadjáratát mindig kénytelen volt elodázni, 
vagy ha időről időre betörtek is seregei, ennek tartós 
következménye nem volt.

De Szerbia végleges meghódítása óta s különösen 
mióta 1458 ban Korinth, Patras stb. az ozmánok kezébe 
estek, Görögország sorsa is el vala döntve; s habár a 
despoták még ezúttal is meg tudták menteni örökségük
nek legalább egy kis tőre lékét, az idő mégis közel vala, 
mely a Paleolog-házat legvégső birtokaiból is kiszorította. 
A pápa, hasonló érvektől vezéreltetve, mint annak idején 
Konstantinápoly irányában, mindent megtett, hogy a 
despoták védelmi képességét fokozza; pénz és ígéretek 
itt is oly fontos szerepet játszottak, mint máshol. Kivált 
a pénz segélyével sikerült is Tamás despotának az oz
mánokat 1459 ben legtöbb állásaikból kiszorítani, mit 
olasz és franczia zsoldosok segítségével eszközölt. Győ 
zelmének hírére azután a nyugati keresztények a pápa 
és kivált Bessarion bibornok erélyes közbenjárása folytán 
még egy kis segélycsapatot is hoztak össze, mely persze 
csak 400 emberből állott, de éppen jókor érkezett, hogy 
Tamást Patras elleni ostromában segíthette.

Mohamed 1460 ban személyesen megjelent Görög
országban. Demeter despota, ki minden további vérontást 
eredménytelennek tartott, s ki nem bízván többé a nyu
gati hatalmasságok segélyében vagy jóakaratában sem, 
sietett a szultánnak meghódolni, ki szívesen fogadta és 
számára megfelelő évdijat rendelt. Utóbb azonban, úgy 
látszik, elvesztette a nagyúr kegyét, mert 1471-ben egy 
drinápolyi kolostorban frater Dávid név alatt elhagyatva 
halt meg. Tamás ellenben tovább folytatta az ellentállást, 
melynek azonban az egész félszigetre végzetes kimene 
tele lön. Mert Mohamed alig hogy Demeter tartományát 
elfoglalta, Leontari ellen indúlt, mely a despota fővárosa 
volt s jól meg vala erősítve. Az ostrom mindazonáltal 
rövid volt, s miután az ozmánok rohammal megvették 
a várost, a szerencsétlen lakosság nagyobb része irgalom



-  226 —

nélkül lemészároltatok. Több mint 6000 halott boritá a
vértől ázott földet.

Ezen kegyetlenség híre a legbátrabbak szivét is 
megtörte, s a legtöbb város sietett önkénytes hódolás 
által megelőzni a fenyegető veszedelmet; s Mohamed 
most csakhamar urává lön a Peloponnesusnak, mely oz
mán tartománynyá tétetvén, ozmán közigazgatási alakot 
nyert.

Maga Tamás despota is, elhagyatva kétségbeesett 
népétől s miután harczosainak jobb része elvérzett a 
csatamezőkön, lemondott a további küzdelemről s Corfu-ba 
menekült, hogy onnan áthajózzék Olaszországba. Mene
külése - alkalmával Navariuból magával vitte szent András 
apostol fejét, hogy azzal a szent atyát megajándékozza. 
S valóban a nagyszerű ereklye megnyitó Tamás számára 
a nyugati kereszténység fejének erszényét, melyből gaz
dag évdíjat nyert s melyet 1465-ben bekövetkezett ha
láláig élvezett. így végződött a Paleologok uralma s a 
bíboros háznak tagjai szétszórva a világ minden tájaiban 
dicstelenül enyésznek el a történelemben.

Ugyancsak a Peloponnesus meghódításával egy idő
ben szűnt meg az athéni herczegség is, mely a frank 
uralom legrégibb maradványa volt Görögországban s 
mely egy fél század óta csak jelentéktelenségének kö
szönhette fennmaradását, ámbár Athen herczegei II. Mu
rádtól 30 ezer arany évi adóval vásárolták meg ezt is, 
mi bizonyára nem csekély ár. Az Akropolis, annyi dicső 
emlékek által megörökítve, 14H0 ban janicsárokból álló 
őrséget fogadott be, mely ettől fogva majd 400 évig az 
ázsiai barbárság egyik legfontosabb támasza lön délen.

Mig az ozmánok a Peloponnesusban harczoltak, Ye- 
leneze, mely Görögország sorsa által legközelebbről vala 
érdekelve, az Aegei-tenger szigetein nemcsak hűbéreseit, 
hanem a rhodosi lovagokat is mindinkább előkészité a 
háborúra. Naxos, Lemnos, Lesbos, Rhodos, Chios stb. 
részint velenczei hűbérek voltak, részint azon keresztény 
lovagrend alatt állottak, mely egy időre az utóbbitól 
vette nevét, melyet a történelem folyamában többször 
kénytelen volt megváltoztatni. Ezen szigetekre az ozmá
noknak nem kereskedelmi tekintetekből volt szükségük, 
hanem politikájuk parancsolta, hogy a tengereken ural-

16L á z á r :  A török, birodalom törttíuete.



kodó Velenczét nem csupán gyengítsék, hanem a meny
nyire lehetséges, kiszorítsák közvetlen szomszédságukból.

Mohamed 1462-ben 125 vitorlából álló hajórajt kül
dött Lesbos ellen, mig maga a sereg nagy részével a 
kis-ázsiai partokon folytatta ólját s azon szoroson ke
resztül, mely ezen szigetet a szárazföldtől elválasztja, 
nemsokára átkelt a szigetre. A város, mely jelentékeny 
erősségekkel és 20 ezer lélekből álló népességen kiviil 
5000 kipróbált, olasz és spanyol vagy cataloniai zsoldos
haddal birt, Miklós herczeg által — egyike azon apró 
zsarnokoknak, kik a még mindig virágzó görög szigetek 
fölött kényóri hatalmat gyakoroltak, — védelmeztetek; 
ki elején minden békés ajánlatát Mohamednek épp oly 
büszkén mint eszélytelenül visszautasította. Az ostrom 
27 napig tartott s a népes és vagyonos várost rommá 
változtatta, midőn végre a herczeg alkudozásokba bo- 
csájtkozott, majd röviddel utóbb személyesen adta át fő
városának kulcsait és lakosait az ellenségnek. Jutalom 
fejében a szultántól évdijt nyert, melyet Konstantinápoly
ban lett volna elköltendő, de nemsokára, midőn Moha
med győzedelmes hadjáratából visszatért, a nyugtalan és 
hűtlen s azért veszedelmes férfiét megfojtatta.

Az 1462. év végén, tehát nemcsak Attika és a Pe
loponnesus, hanem az Aegei-szigetek nagyobb része 
meghódolt Mohamednek, ki immár elérkezettnek látta az 
időt Yelencze ellen fordítani győzedelmes fegyverét.

Mig Mohamed ezen nevezetes hadjáratához szükséges 
előkészülődésekkel volt elfoglalva, addig a nyugati ke
resztény világ, kivált II. Pius erélyes és fáradhatlan 
közreműködése folytán újból és ismételve védelmére kelt 
a keresztnek — hangzatos de üres Ígéretekben. A keleti 
kérdés valamint napjainkban, már akkor uralkodott Eu
rópa valamennyi politikai kérdése fölött, pedig ezek 
száma kivált a mantuai zsinat óta nem volt csekély. A 
„res orientales“ miként a keleti kérdés akkori diploma- 
tiai neve hangzott, mozgásban tartotta úgy Angliát, mint 
Spanyolországot, a Német birodalmat nem kevésbé mint 
Olaszországot, — s a jelenlegi érdekeltek közül — csu
pán Oroszország hiányzott azon gyülekezetből, mely a 
pápa elnöklete alatt a keleti keresztény népek védelmé
ről és felszabadításáról tanácskozott, de a kikért erélye-
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sen fegyvert ragadni egyik sem akart, mert a még máig 
megoldásra váró kérdés, mi történjék a keleti tartomá
nyokkal, ha csakugyan sikerülne az ozmánokat Európából 
kiűzni? négyszáz és annyi év előtt épp oly kényes ter
mészetű volt — mint ma.

II. Pius pápa, az egész mozgalom feje már 1459-ben 
egy átalános zsinatot hirdetett Mantua városába s meg
hívta a keresztény államok koronás fejeit, kiváltképpen 
VII. Károly franczia és Mátyás magyar királyokat, vala
mint III. Frigyes császárt, nemkülönben Velenczét stb. — 
A zsinat megnyílt s habár a meghívott uralkodók nem 
jelentek meg személyesen, megbízottjaik által mégis ki
fejeztették nagy részvétüket a szent atya törekvései iránt, 
s mirlt ez már magától értetődik : segélyt és támogatást 
ígértek; — melyeket azonban utóbb csak azért sem tel- 
jesithetének, mert seregeikre és pénzükre egymás közti 
viszálykodásaikban nagyobb szükségük volt.

A mantuai zsinat két irányban bir kiváló érdekkel. 
Egyszer mert az itt tárgyalt keleti kérdés politikai ter
mészeténél fogva általános európai érdekűvé kezde lenni, 
mely ellen nem csupán fegyverrel, hanem a diplomatia 
eszközeivel is kellett harczolni; másodszor, mert a költ
ségek előteremtése czéljáből egy megadóztatási rendszer 
lépett életbe, mely azóta gyakran és sok helyütt többé- 
kevésbé szerencsés eredmény nyel alkalmaztatott. A pénz
kérdést a gyakorlati egyházfő olyképpen ajánlá megol
datni, miszerint egy átalános jövedelmi adő kivetése által 
a papság tiszta jövedelmének tized, a világiak harminczad, 
végre a zsidók huszadrészének befizetésére köteleztetné- 
nek, — egyelőre három évre. Ezen javaslat a gyüleke
zet által egyhangxrlag elfogadtatott. — Érdekes jelenet 
fejlődött az érdemes gyülekezetben különösen, midőn 
Mátyás magyar király követei méltó elkeseredéssel keltek 
ki III. Frigyes császár ellen, ki éppen akkor fenyegeti 
Magyarországot, midőn ez az összes kereszténység ellen
sége ellen készül s ki jogtalan és méltánytalan igényeivel 
nagyobb kárt okozott már is az igaz hit hívőinek — 
mint az ozmánok, kik ellen éppen a liga alakult. A kö
vetek felszólalását a gyülekezet tudomásúl vette s a csá
szárnál közbenjárni ígérkezett.

A hosszas, de azért kivált egyes jeleneteiben felette
Jö*



érdekes zsinat, daczára II. Pius rendkívüli tevékenysé
gének — eredménytelen maradt, mert a képviselt hatal
masságok egyike sem akarta magát a szövetségben a 
másikért vagy az összességért, lekötni; sőt maga a leg
jobban érdekelt Velencze képviselői is visszahúzták ma
gukat éppen azon pillanatban, midőn a segély és annak 
mennyiségének megszavazáséra került volna a sor. A 
zsinat tehát 1460. január havában minden gyakorlati 
eredmény nélkül feloszlott; s a reményeiben és várako
zásaiban bizonyára legjobban csalatkozott pápa Bessarion 
és Carvajal bibornokokat külön megbízatásokkal útnak 
inditá a különböző udvarokhoz ; mely alkalommal úgy 
látszik, a német császárban helyezte legtöbb bizalmát. 
De ez, kinek tartományai a féktelen családi és pártvi
szályok által amúgy is eléggé ki voltak merülve s ki 
azonfelül hosszas háborúi által a magyar királylyal éppan 
nem volt oly helyzetben, hogy a kereszténység ügyének 
különös időt és áldozatokat szentelhetett volna, szép de 
üres ígéretekkel igyekezett a pápa küldöttjétől megsza
badulni ; s jellemző, — hogy a pápa közbenjárásának 
végre 1463-ban sikerült — nem ugyan a keresztes hadat 
megindítani, hanem III. Frigyest Mátyás királylyal egy 
időre kibékíteni. A jelen körülmények között épp oly 
nehéz, mint üdvös munka.

Nemsokára a magyar király és a császár közti ki
egyezkedés után a pápának még egy más terve is sike
rült: Magyarország és Velencze között szövetséget hozni 
létre, melynek hatásai nem csekély befolyással voltak 
a következő idők eseményeire. S habár II. Pius törek
vései egészben a keresztény népek és uralkodók közönye 
vagy tehetetlensége folytán nem vezettek czélhoz, — az 
épp oly vallásos mint politikai tekintetben előrelátó egy
házfő, — ki nemcsak kincstárát, hanem egész lelki ere
jét szentelte az általa méltóan képviselt ügynek, melynek 
szolgálatában vesztette el úgyszólván életét is, — mégis 
nagy mértékben megérdemli az utókor tiszteletét és 
rokonszenvét.

Mohamed, ki időközben befejezte készülődéseit, 
1463-ban nvitá meg az ellenségeskedéseket Velencze 
ellen ; és pedig annak peloponnesusi birtokainak, külö
nösen Koron és Módón megtámadása által. Velencze,
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mely érezte, hogy ezen hadjárat kimenetelétől függ nem
csak politikai befolyása keleten, hanem hogy annak 
szerencsétlen kimenetele egyszersmind nem megvetendő 
anyagi károkkal sújtaná a köztársaságot minden időkre,
— semmit sem mulasztott el, hogy birtokait védelmi 
állapotba helyezze s mindenfelől zsoldoshadakat fogadott 
szolgálatába, hogy az ozmánok ellen támadólag is föl
léphessen. Peloponnesusi töredékbirtokai daczára a ked
vezőtlen időnek és a háborúk által okozott károknak, 
-— még mindig 300 ezer aranyat jövedelmeztek éven- 
kint a köztársaságnak. A főparancsnokságot D’Este 
Berthold vette át, míg a tengeri hadat Loredano Luigi 
vezényelte.

Alig vette Velencze hírét, hogy Mohamed betörni 
szándékozik a köztársaság területébe, midőn meghagyta 
D’Este Bertholdnak és Loredanonak, hogy az ellenséget 
megelőzendők, siessenek azt saját birtokain felkeresni; s 
igy ozmán területre tenni át a harcz színhelyét. A gazdag 
Korinth, mely daczára számtalan feldúlatásának, még 
mindig 30,000 lelket számlált s most az ozmán erő köz
pontját képezte, — lön Velencze által az első támadásra 
kiszemelve. A város szárazon és vizen egyszerre került 
ostrom alá, s hogy éjszak felől a szorost annál köny- 
nyebben megvédhessék, rövid idő alatt oly óriási mű 
fejezteték be, mely a történelemben ritkítja párját. Ez, 
egy 12 láb magas, hatalmas négyszögkövekből, melyek 
azon helyütt még az őskorból fenmaradtak, épült kőfal 
volt, közben 136 őrtorony nyal, mely egyik tengertől a 
másikig terjedt s az egész félszigetet elzárta a száraz
földtől. A rendkívüli munka 30,000 munkás segélyével 
liarmincz nap alatt készült el.

Mohamed, ki Korinth ostromának éppen akkor vette 
hírét, midőn seregével Drinápolyból délfelé megindulandó 
volt, Omár pasát gyorsan előre küldé Korinth felszaba
dítására; de minthogy 10,000 emberből álló seregével 
nem volt képes sem a hatalmas védfalon keresztültörni
— sem a velenczeieket nyílt ütközetben megtámadni, 
nemsokára Mahmud nagyvezir követte 80,000 emberrel. 
Mahmud csakhamar utat nyitott magának minden aka
dályok ellenére s az ostromlók nem kis meglepetésére 
egyszerre megjelent Korinth előtt.
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A velenczeiek ily gyors és erélyes támadásra nem 
voltak előkészülve s visszavonulásra határozták el magu
kat; de még mielőtt az ostrommal felhagynának, D’Este 
egy általános támadást intézett az ozmán táborra. Ezen 
vállalata azonban felette szerencsétlen véget ért, mert a 
leghevesebb küzdelem közepette maga is halálos sebet 
kapván, egész seregével gyors futásbau keresett mene
külést.

Korinth felszabadítása Mahmud pasa által eldöntötte 
a háború sorsát, — s habár a harcz, kivált Velencze 
szívóssága és pénzereje által fentartva, kisebb szünetek
kel még a következő években is tartott, — mégis két
ségtelen volt, hogy a harczból végre is a félhold fog 
mint győztes kilépni.

Ezen elkeseredett s mindkét részről a legnagyobb 
erőfeszítések közt folytatott harcz Negroponte elfoglalá
sával végződött, mely nemcsak egyike volt a leggazda
gabb szigeteknek keleten, mely Velencze birtokainak 
valódi gyöngyét képezte, hanem a mely fekvésénél és 
közelségénél fogva a szárazföldhez és az ozmán birto
kokhoz, hadmíveleti tekintetekből is nagy jelentőség
gel bírt.

Mohamed, ki Negroponte ostromát személyesen ve
zette a szárazföldről, a régi Chalkis szomszédságában 
egy hidat veretett az itt csak keskeny tengercsatornán ; 
mi által úgy seregét, mint nehézkes ostromeszközeit 
könnyen és biztosan az ostromlott főváros falai alá szál- 
lithatá. Mohamed tengeri hada mintegy 300 vitorlából 
állott, mig szárazföldi serege 120,000, némelyek szerint 
200,000 harczost számlált. Ezen óriási erő ellenében a 
velenczeiek csak 35 vitorlával és alig 4000 emberrel 
állottak szemben! Azonban a védelem itt is számos 
fényes példáját mutatja fel a vitézségnek és rendkívüli 
bátorságnak, mely az ellenségnek nyomasztó erővel 
intézett rohamait mindannyiszor szerencsésen visszaverte. 
Az ostrom már 32 nap óta szakadatlanul folyt a nélkül, 
hogy az ozmánok közelébb lettek volna a czélhoz, mi
nek következtében Mohamed már fel akart hagyni min
den további kísérlettel. Csak a nagyvezir ékesszólásának 
sikerült a szultánt még egy végső rohamra rávenni. 
Ennek eredménye végzetes lön úgy a szigetre, mint a
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velenczeiekre, mert a már amúgy is erősen megrongált 
falak a legvitézebb ellentállás daczára az ozmánok ke
zébe kerültek s velők együtt csakhamar az egész város 
és sziget, melynek boldogtalan lakosai részint rabszolga
ságba vitettek, részint miként az előkelő családokból való 
ifjak — a janicsárok közé soroltattak, mig egy töredéke 
kiköltözésre kényszerittetvén — Konstantinápolyban tele- 
pitteték meg.

így végződött a Velencze és II. Mohamed közötti 
hosszas háború 1470-ben Negroponte elfoglalásával, mely 
azontúl egész a legújabb időkig ozmán tartomány volt, 
melyben a régi keresztény népesség utódai csak egy 
parányi korcs töredéket képeztek.

Mielőtt Mohamed viszonyáról szólanók, melyben az 
éjszaki hatalmasságokhoz, de különösen Magyarországhoz, 
mint Velencze szövetségeséhez állott; szükséges egy kis 
pillantást vetni az ázsiai eseményekre.

Mióta Mohamed birodalmának egyensúlya európai 
tartományaiban volt, mi különösen Konstantinápoly el
foglalása óta mindig észrevehetőbb lön, azóta a kis- 
ázsiai részekben bizonyos pangás állott be, melyet a 
még mindig létező apróbb hűbéresek és hatalmasabb 
szomszédok saját hasznukra kívántak felhasználni. Moha
med, kinek figyelmét semmi sem kerülte ki, hatalmát 
ezen oldalról is újabb kezességek által kívánta megszi
lárdítani. Azon államok, melyek mint szomszédok kiváló 
figyelmet igényeltek: a trapezunti császárság és a tur- 
kománok által megszállott Örményország voltak. A tra
pezunti császári székben Comnen Dávid ült; a turkomá- 
nok fejedelme Uzun-Haszán volt.

A közös érdekektől vezérelt fejedelmek nemcsak 
rokoni, hanem politikai szövetkezésben is állottak egy
mással a közös ellenség ellen. A trapezunti árnycsászár
ság, mely már a korábbi időkben nem jelentéktelen 
adóval volt kénytelen névleges függetlenségét az ozmá
noktól megvásárolni, az idők folyamában sem emelkedett 
nagyobb jelentőségre; s ha Mohamed mégis megbukta
tására határozta el magát, ennek egyik oka abban rej
lett, hogy a szultán lassankint minden, még látszólagos 
függetlenséget is meg akart szüntetni birodalmában, 
melynek egységét ezentúl még a hűbéresek kiváltságai



-  232

sem zavarják. Azonfelül tudomása volt a felől is, hogy 
a turkomán törzsek feje, Uzun-Haszán, ki az ozmánok 
keleti határtartományait gyakran meglátogatta sarczoló 
pusztító csapataival, védszövetségben állott Dávid csá
szárral. E kettős ok elégséges volt arra, hogy a tra- 
pezunti császárság megszüntetését igazolja.

Az 1461. nyarán Mohamed szárazon és vizen ostrom 
alá vette Trapezuntot; Dávid császár családjával és kin-  ̂
cseivel az erős fellegvárba vonúlt vissza s ágy látszék 
elején, mintha a legvégső védelemre el volna szánva. 
De nemsokára ezen elhatározásában, mely valószínűleg 
sohasem volt komoly, erősen megingattatok s a szultán
nal szabad kivonúlása miatt kezdett alkudozni. Mohamed 
nemcsak megígérte ezt, hanem még arra is kötelezte 
magát, hogy a császárnak a birodalom más részeiben 
megfelelő kárpótlást fog nyújtani átengedett országáért. 
De alighogy az egyezség megköttetett s a fellegvár a 
janicsároktól megszállatott, midőn a szerencsétlen császár 
családjával együtt hajókra hurczoliatott s az egyezség 
ellenére szoros őrizet alatt Konstantinápolyba vitetett. 
Később, valószínűleg mesterségesen készített vád alapján 
a hűtlen zsarnok parancsára Dávid császár hat fiával 
együtt Konstantinápolyban lefejeztetett, sor, annyira ment 
a kegyetlen kényúr gyűlölete a szerencsétlen Comnenok 
ellenében, hogy még holttetemeik eltemetését is megtiltotta.

így végződött a trapezunti császárság, a legutolsó 
keresztény állam Ázsiában s vele a Comnen ház.

De Mohamed nem elégedett meg Trapezunttal, mely
nek lakosai közül számosak Konstantinápoly megnépe- 
sitésére rendeltettek; hanem alig hogy ezen várost újból 
megerősítette és ozmán őrséggel látta el, — azonnal 
Örményországba tette át a további harcz színhelyét, hol 
Uzun-Haszán nem lévén képes a szultánnal megmérkőz
hetni, egy elvesztett véres ütközet után sietett Mohamed
nek meghódolni, ki a megalázott fejedelemnek kemény 
feltételek mellett megbocsájtott s fensőségének elismerése 
mellett országában tovább is meghagyta. S minthogy 
ezután egész Kis-Ázsia elismerte a szultánt mint egye
düli urát, Mohamed győzedelmes ázsiai hadjáratából erő
sebben tért vissza, mint azt elhagyá.
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y  I ZÉ N  N EG Y E D I K  F E J E Z E T .

Magyarország viszonya az ozmán birodalomhoz az 
1463. évben III. Frigyes császárral kötött békeegyezmény 
folytán némi változást szenvedett, melynek következté
ben Mátyás elébb remélhette figyelmét és fegyverét újó
lag kelet felé fordíthatni. Velencze, mely iránt Magyar- 
ország bizonyos kötelezettségeket vállalt magára azon 
pénzsegélyért, melyet a köztársaságul az ozmán háborúk 
költségeinek fedezésére nyert, folyton sürgette Mátyást 
tervezett hadjáratát létesíteni. De ez nem volt könnyű 
feladat. A császár elleni háborúk és az ezekkel járó 
közterhek máris erős próbára tették a nemzet áldozat
képességét, s habár Mátyás nem ismerte félre kötelezett
ségét ezen irányban sem, mindazonáltal késett a háború 
megújításával, mígnem erejét azon pontra emelte, a 
melyen több kilátás nyílt a kedvező eredményre. Hogy 
ezt elérje, renkivüli eszközökhöz kelle nyúlnia, melyek 
nem állottak ugyan mindig összhangzásban a nemzet 
régi kiváltságaival, de a melyekre a szükség kényszere 
által szorittatott. így a tót horvátországi nemesség és 
földbirtokosság nemcsak kivétel nélkül tartozott hadi-



szolgálatokat tenni, hanem azonfelül jobbágyai közül — 
minden 20 egyén után — egy teljesen felkészült har- 
czost állítani. Azonfelül egy általános hadiadó Íratott 
ki, melyhez minden rendű és rangú alattvaló tartozott 
járulni.

II. Pál pápa, ki erélyét elődjétől, II. Piustól látszék 
örökölni, ezen készülődései közepette is folyton sürgette 
Mátyást, ki ez időszerint nemcsak egyik leghatalmasabb 
fejedelmeként ünnepelteték Európának, hanem a ki
ben a keresztény világ legtöbb bizalma és tisztelete 
összpontosult.

A császár, ki nem vonhatta ki magát az általános 
mozgalomból, szinte készülődött, de nem az ozmá
nok, hanem a francziák királya ellen, mi, tekintve 
Európa veszélyeztetett politikai helyzetét, épp oly 
nagy mértékben könnyelműség, mint eszélytelenség 
volt, melylyel az összes keresztény államok sorsát tette 
koczkára.

Mátyás, ki minden melléktekintetek nélkül folytatta 
készülődéseit, nem törődötl sem a regensburgi, sem a 
nürnbergi német birodalmi gyűlésekkel, melyek a ke
resztény világ tehetetlenségét és ziláltságát oly kirívóan 
tanúsították, s már a köretkező 1472. évben annyira 
fel vala készülve, hogy azonnal megkezdhette volna a 
hadjáratot az ozmánok ellen, ha Csehország bonyolódott 
ügyei másfelé nem vonják vala figyelmét. Ezen bajok a 
következő két éven át elégségesen elfoglalták Mátyást, 
s csak az 1475. tél elején volt azon helyzetben, hogy 
fegyvereit az ozmánok ellen fordithatá.

Mohamed, ki Negroponte elfoglalása óta daczára a 
fegyverszünetnek, majdnem szakadatlan harczban volt 
Velenczével, nem téveszté szem elől Magyarországot sem, 
melyre számítása szerint nem sokára rá kerülend a sor. 
S minthogy Nándorfehérvárt egyelőre még mindig nem 
bírhatta, Magyarország ellen intézendő támadásainak 
kulcsáúl a Száva melletti Sabácz várát szemelte ki, melyet 
ily czélból új erősítésekkel és 5000 főből álló őrséggel 
látott el.

Alig hogy Mátyás a cseh ügyeket elintézte, sietett 
az ozmánokat Sabácznál, melynek fontossága nem volt 
ismeretlen előtte, fe^eresni. Az 1475. év vége felé át
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kelvén a Száván, mintegy 10 ezer emberrel azonnal 
ostrom alá vette Sabáczot. Az első rohamot az őrség 
vitézül visszaverte. Mátyás, hogy a vár erősségéről és 
fekvéséről biztos tudomást szerezzen magának, álöltözet- 
ben csak kevesedmagával egy csolnakban körülhajózta 
a várat, mi, tekintve az őrség éberségét, nem kis veszély- 
lyel volt összekötve. Röviddel ezen kémlelete után Mátyás 
seregének tele részét jól fedett rejtekben hagyta vissza, 
maga pedig a másik felével látszólag felhagyván az 
ostrommal, visszavonult. Az ozmánok — kik azt hivék, 
hogy a magyarok csakugyan felhagytak az ostrommal, 
— gondtalan biztonságnak engedék át magukat, minek 
következménye lön, hogy az elrejtőzött had a legköze
lebbi éjszakán majdnem akadálytalanul bejutott Sabáczba, 
hova egy adott jelre Mátyás is visszasietett. Az ekként 
meglepett őrség egy része rögtön felkonczoltatott, mig a 
másik fogságba vitetett.

Sabácz elfoglalása után Mátyás a Száva és Duna 
mentében Szendrő váráig minden helyet és erősséget 
elfoglalt, magát az erős Szendrőt azonban ostromeszközök 
hiánya miatt nem támadhatta meg. Mindazonáltal köz
vetlen szomszédságában három kisebb erősséget rögtönö
zött, melyeket figyelő csapattal töltött meg, azután vissza
tért Magyarországba.

Az ozmánok Sabácz elvesztését azzal boszulták meg, 
hogy gyújtó és rabló csapataikat a Bánságba küldék, hon
nan azonban nemsokára roppant veszteséggel kelle ismét 
kivonulniok. Szerencsésebbek voltak Horvátországban és 
Krajnában, melyeket minden irányban tűzzel-vassal pusz
títottak s honuan nagyszámú foglyokat hurczoltak ki 
magukkal.

Mátyás, kinek újból meggyűlt baja a megférhetlen 
és g}űlölködő császárral, egyelőre nem sokat árthatott 
az ozmánoknak ; de már 1476-ban ismét harczban talál
juk. István, moldvaországi vajda, kinek al dunai tarto
mányát, Bessarabiát és a Duna-folyam torkolatát az 
ozmánok már korábban elfoglalták, segittetve a székelyek 
által, az ellenséget egy véres és döntő ütközetben tel
jesen megverte, minek következtében az említett vidékek 
ismét visszakerültek magyar fensőség alá. Mohamed, ki 
ezen részen egyelőre nem volt képes hatalmának meg
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»avart ellensúlyát helyreállítani, lemondott a további 
harczról és seregét visszavezette Bolgárországba.

Mig itt a félhold érzékeny vereséget szenvedett, 
addig a Feketetenger délnyugati partjain sokkal több 
szerencsével harczolt. Itt különösen a genuai kereske
delmi gyarmatok vagy telepitvények forogtak veszélyben, 
melyek a szomszéd tatár fejedelmektől, kik az ozmán 
hatalom növekedésében saját veszedelmüket látták, még 
némileg támogattalak. De egyenetlenség és árulás csak
hamar utat nyitottak itt is az ozmánoknak; s miután az 
olasz telepitvények rendre engedtek az erőszaknak és 
meghódoltak a félholdnak, Mohamed a genuaiak főfészke, 
Kaffa ellen intézte támadását; mely hosszabb ostrom után, 
s minthogy kivált a gyarmatosok szűkkeblűsége követ
keztében minden további védelem hasztalannak bizonyult 
— megadta magát. A virágzó és gazdag telepitvény ez
úttal teljesen elpusztult. Több mint 40,000 lakosa kény
telen volt lakhelyét Konstantinápoly ba áttenni; hol idővel 
teljesen elenyésztek a különböző nyelvű és származású 
telepitvényesek közt, mig az ifjúság részint a janicsá
rok közé osztaték, részint az ozmán nagyok háremjeit 
gazdagi tá.

Kaffa megvétele után az ozmán uralom erős gyöke
reket kezdett verni a Krímben is, melynek tatár feje
delmei most egymásután hódoltak meg Mohamednek.

Az 1476. év ekképpen szerencsésen végződött s 
Mohamed moldvaországi vereségét bőven ellensúlyozták 
azon győzelmek, melyeket a Feketetenger vidékén fekvő 
tartományok fölött tudott felmutatni; s melyek legfonto
sabb következménye volt: hogy az ozmánok ezentúl 
uraivá lettek ezen tengernek.

Velencze, mely sohasem szűnt meg készülődéseivel, 
Negroponte elvesztése után még lázasabb tevékenységet 
fejtett ki. A szerencsétlen tengernagy, Canale helyét, ki 
ama sziget elfoglalása alkalmával vétkes tétlenség vádja 
alá helyeztetvén, száműzetéssel büntettetett, most Moce- 
nigo, egy kipróbált tengeri hős foglalta el. De a dolgok 
oly kedvezőtlenül állottak a köztársaság részére, a még 
meglévő szigetek lakossága annyira meg vala rémülve 
Negroponte sorsa által, hogy inkább óhajtott volna 
azonnal meghódoini Mohamednek, mintsem magát hasonló



veszedelemnek kitenni. Ilyen körülmények között a 
tapasztalt Mocenigo maga is békét ajánlott a nagy
tanácsnak, mely azt hosszas és meddő vita után csak
ugyan el is fogadta. Cocco és Capello nemesek voltak 
kiszemelve ezen nehéz feladat megoldására.

Mohamed a követeket Konstantinápolyban fogadta, 
melyet röviddel elébb új fővárosának nyilvánított; de 
küldetésük eredménye nem felelt meg Velencze vára
kozásának. A büszke köztársaság még nem volt annyira 
kimerülve, hogy minden áron békét keresett volna. S 
minthogy a szultán ajánlatait elfogadhatatlanoknak ta
lálta, a követeket visszahívta s igy a békealkudozások 
egy időre megszakadtak.

A harcz tovább tolyt. A pápán kívül, elején Ferdi- 
nánd nápolyi király is csatlakozott Velenczéhez; majd 
utóbb jobbnak látta szövetségéről lemondani s inkább 
a szultán barátságát keresni. így a nyugati keresztény 
fejedelmek közül legelőször a pápai hűbéres nápolyi 
király volt az, ki a vallás és nemzetiségek legnagyobb 
ellenségével saját faja ellen szövetségre lépett. Később 
meg fogjuk látni, mily gyümölcsöket hozott ezen saját
ságos frigy Olaszországra és különösen Nápolyra.

A tengeri harcz most egy ideig kizárólagosan a 
görög szigettengeren folyt; Chios, Lemnos és más szi
getek többé-kevésbé érezték ezen idők veszedelmét. De 
nagyobb és döntőbb ütközetre itt sem került a dolog, 
habár Mocenigo később egész a kis-ázsiai partokig 
kiterjeszté hadmíveleteit, s itt a gazdag és népes Smyrnát 
majdnem egészen elpusztította. Egy kísérlet, az ozmán 
tengeri erő főfészkét Grallipolist és kivált az ott felhal
mozott hadieszközöket és készleteket megsemmisíteni, 
hasonlóképpen meghiusúlt, s habár a mesterségesen ra
kott tűz nem kis kárt okozott, az egész merénylet bátor 
intézője, egy velenczei tengerész, maga is elvesztette 
életét.

Mohamed huzamosb ideig Kis-Ázsia bensejében lévén 
elfoglalva, nem fordíthatott a velenczei háborúra nagyobb 
gondot. De alig hogy onnan Európába visszatért, egy 
fontos és messsJe kiható tervvel foglalkozott. Castriota 
halála óta Albánia keleti része az ozmánoktól tartatott 
megszállva, kik a tartomány nehány fontosabb erős
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ségeit is hatalmukban tartották, mig annak egész nyu
gati, tenger felőli része Velencze birtokában volt, mely 
kivált Skutarit nevezetes erősségekkel látta el. Mohamed 
tehát ezen fontos hely birtokában kívánta Velenczét 
megtámadni, hogy egyrészről biztosítsa magának Albánia 
birtokát, másrészről, hogy a görög vizekről leszorítsa 
a velenczeieket, kik ott rendkívüli károkat okoztak 
a nélkül, hogy könnyű szerével megtámadhatók lettek 
volna.

De Skutari és Albánia partjainak birtoka még egy 
más okból is kiváló fontossággal bírt Mohamedre nézve. 
Terve volt ugyanis, innen átcsapni Olaszországba s ki
váltképpen a pápa tevékenységének egyszerre véget vetni, 
mely a keresztény államokat folytonosan izgatta az 
ozmán uralom ellen. Szerencséjére a nyugati népeknek, 
ezen merész tervet megakasztó a halál, mely Mohamedet 
éppen akkor ragadta ki az élők sorából, midőn vesze
delmes tervét megvalósítani akarta.

Velencze idejekorán értesült a szultán tervéről 
Albániát illetőleg s ottani erősségeit nemcsak gyorsan 
védelmi állapotba helyezte, hanem kivált Skutarit kipró
bált őrséggel látta el. A parancsnokságot Loredano 
Antalra bízta, ki már többszörös példáját adta úgy sze
mélyes vitézségének, mint hadvezéri előrelátásának; s 
miután a védelem ekkép biztos kezekbe tétetett, Velencze 
nyugodtan várta az ellenség támadását.

Mohamed egyikét legkitűnőbb hadvezéreinek, Szu- 
leimán pasát, egy bosniai hitehagyottat, bizta meg 
nyugati Albánia és kivált Skutari elfoglalásával, kinek 
e czélra 80 ezer harczost, köztük 5000 janicsárt és 
roppant mennyiségű ostromeszközöket adott rendelkezé
sére. Szüléimén pasa május derekán érkezett Skutari 
alá, mely a hasonnevű tó délnyugati sarkában és a 
Bojana folyó mellett fekszik, mely utóbbi a tavat a 
tengerrel köti össze. Miután óriási ágyúit felállító, — mi 
nem csekély időt és fáradságot vett igénybe — azonnal 
kezdetét vette az ostrom. A velenczei hajók a Bojana 
csekély vize miatt nem voltak képesek az erősséget 
kellően támogatni s mintegy két órányi távolban kény- 
telenittettek vesztegelni. Időközben az ostrom rendkívüli 
hevességgel folyt s a falak már sok helyütt tátongó



réseket kezdének mutatni, mi azonban a vitéz őrséget 
nem gátolta a védelmet fokozott elszántsággal folytatni. 
De a szükség napról napra kétségbeejtőbb lön. A kutak 
a forró évszak befolyása alatt kiszáradtak vagy pedig 
az ozmánok által szétromboltattak. Az őrség és az 
erősségbe menekült lakosok ilyen körülmények között, 
gyötörve a szomjúság kínjaitól, az átadást követelték. 
A rendetlenség és zavar minden pillanatban növekedtek 
s egy felzűdúlt, tömeg megtámadta Loredanot s tőle a 
vár átadását fenyegetések között követelte. A vitéz 
parancsnok most széttépvén köntösét, bátor mellét oda- 
nyujtá a lázadóknak, mondván: íme vérem, oltsátok vele 
szomjatokat, de ne követeljetek tőlem árulást.

E jelenet hatása rendkívüli volt, még a leggyá
vábbak is visszanyerték lelki bátorságukat s kitartást és 
hűséget esküvének derék parancsnokjuknak . . .  Az 
ozmánok naponkint megújuló támadásai roppant veszte
séggel visszaverettek. Szüléimen pasa, az ingadozó falakra 
s a megfogyott őrségre mutatva, az erősség átadását 
kívánta, mire azon választ nyeré Loredanotól: hogy ő 
nem lévén ozmán rabszolga, hanem keresztény nemes, 
ki kötelességét ismeri, a várat élve nem juttatja kezébe. 
Az ozmánok most egy végső átalános rohamra készültek. 
Mindkét fél érezte a pillanat nagyságát s bámulatos 
vitézséget fejtett k i; azonban a szerencse a kereszté
nyeknek kedvezett, kik óriási veszteséggel verték vissza 
az ellenséget éppen azon pillanatban, midőn ez már a 
falak résein keresztül az erősségbe akart benyomúlni.

Ezen újabb kudarcz az ozmánokat teljesen meg
fosztotta bátorságuktól s midőn még azon hír kezdett 
terjedni, hogy egy velenczei sereg közéig Skutari fel
szabadítására, Szuleiman pasa azonnal parancsot adott a 
visszavonulásra, mely nagy rendetlenségben és még na
gyobb áldozatokkal végre is hajtatott. így szabadúlt 
meg Skutari derék parancsnokának kitartása és őrségének 
ritka vitézsége által az ozmánoktól.

Azonban az öröm, melyet Skutari felszabadulása 
okozott, nem tartott sokáig, mert Mohamed, Szuleimán 
pasa vereségének és visszavonulásának hírére, immár 
személyesen sietett Albániába, hogy annak meghódítását 
végrehajtsa. Egy kis ideig ugyan még visszatartották a
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görög szigeteken keletkezett bonyodalmak, de miután 
ezek is Velencze kárával végződtek, a szultán 1478. 
elején csakugyan megindult Albániába.

Velencze, mely az immár tizennégy év óta dúló 
háborút szerette volna befejezni és pedig annyival in
kább, minthogy a sok oldalról ígért segély mindekko
ráig elmaradt, saját forrásai pedig kezdének a rendkí
vüli terhek következtében lassankint kiapadni. Midőn 
tehát arról értesült, hogy Mohamed csakugyan megin
dult seregével, sietett Malipiero nemest a szultán elé 
küldeni azon izenettel, hogy a köztársaság kész vele 
alkudozásokba bocsátkozni, melyek végczélja egy tartós 
béke volna. A velenczei követ Szófiában találkozott a 
szultánnal, de küldetésének semmi eredménye nem volt, 
minthogy a szultán mindent a hadjárat sikerétől tett 
függővé.

Mohamed akadálytalanul behatott Albániába s az 
egykor oly rettegett Castriota ősi fészke, Krója előtt 
ütötte fel táborát. Krója csak kis számú velenczei őrség
gel birt, mely nem lett volna képes a helyet megvédeni 
s azért a megfélemlett lakosság mindjárt az ozmánok 
közeledésének hírére, az átadást követelte. Mohamed, ki 
alig remélte, hogy ily könnyű szerével birtokába jut a 
híres várnak, már előre megígérte a prófétára és vallá
sára, hogy a lakosság és őrség sértetlenül és szabadon 
elhagyhatja Króját; de mihelyt a helynek birtokába 
jutott, a védtelen lakosok nagyobb része hűtlenül lemé
szárol tatott, a többi rabszolgaságba vitetett.

Azonban Mohamed tulajdonképpeni czélja Skutari 
volt, hová junius elején egész, állítólag 300 ezer ember
ből álló seregével érkezett s a várost és erősséget min
den oldalról bekerítette.

Skutari parancsnoka ezúttal Lezze nemes volt, ki 
4000 edzett vitézzel védelmezte a várat. Óriási volt most 
is az ágyúk és egyéb ostromeszközök száma és minősége; 
ágyúk, melyek a helyszínén öntettek, 10, sőt 13 mázsás 
gránitgolyókat szórtak; még a röppentyűknek egy neme 
is jött ezen emlékezetes ostromnál használatba: ron
gyokból és foszlányokból készült gömbölyegek, melyek 
kén, viasz, olaj s más gyúlékony anyagokkal telitvék. 
— Azonban daczára a rendkívüli előkészületeknek, az
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ozmánoknak nem kedvezett a szerencse Skutari alatt; 
mert az általános, roppant erővel eszközlött roham is 
teljes visszaveretésükkel végződött.

Mohamed ezen épp oly váratlan, mint kedvezőtlen 
körülmények között még egy végső támadást akart in
tézni, s ha ez sikertelen maradna, el volt határozva, a 
részére oly dicstelen ostrommal felhagyni. Az ozmánok 
ezúttal is visszaverettek, s miután harczosainak egy har
mada a harcztéren maradt, a szultán szeptember első 
napjaiban elrendelte az általános visszavonulást.

így végződött Skutari második ostroma 1478-ban, 
mely tekintve a velenczeiek részéről ezúttal is kifej
tett csodával határos vitézséget, -— minden idők had- 
míveléseiben épp oly érdekes mint tanulságos jelenséget 
képez.

Daczára ezen hadjárat szerencsés kimenetelének, 
Velencze alig volt immár képes a védelmi harcz folyta
tására, s inkább, mint valaha, érezte a béke szükségét. 
Tizenöt évi szakadatlan háború nemcsak kimerité kincs
tárát, hanem hatalmát és befolyását annyira megingatta, 
miszerint idegen segély nélkül képtelen volt minden 
további vállalatra. S minthogy segélyre sehonnan sem 
számíthatott, sietett a békét minél előbb megkötni, saját 
érdekét tartván mindenek fölött szem előtt.

A körülmények most kedvezőbbek voltak, mint a 
hadjárat előtt s Velencze sietett követét, Dario János 
nemest Konstantinápolyba küldeni, hol a békealkudozá
sok csakhamar kedvező megoldást ígértek. Mohamed, ki 
Skutari alatt tapasztalt veresége őta maga sem idegen
kedett többé a békétől, sietteté annak megkötését. Hosz- 
szabb alkudozások után végre 1479. január havában 
csakugyan létre is jött a béke Velencze és Mohamed 
közt, melynek főbb pontjai a következőkből állottak:
1. Velencze átadja a szultánnak Skutarit; elismeri annak 
tulajdonjogát Negroponte és Lemnos szigetekre, valamint 
a mainai hegyi vidéket illetőleg, honnan azonban a köz
társaság két hó leforgása alatt szabadon elszállíthatja 
mindennemű hadieszközeit, őrségét stb. A szultán ellen
ben visszaadja a köztársaságnak mindazon helyeket a 
Peloponnesusban, Albániában és Dalmátiában, melyeket 
a háború folyamában elfoglalt. A határok rendezésére

L á z á r :  A török birodalom története.
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mindkét fél biztosokat küld ki. 2. Velencze tartozik két 
év alatt 100 ezer arany kárpótlást fizetni az ozmán 
birodalom területén birt s adóssággal terhelt timsóbá- 
nyákért. 3. A köztársaság árúinak vámmentes ki- és be
hozataláért az ozmán birodalom minden kikötőjében 
évenkint 10 ezer arany átalány fizetésére kötelezi magát. 
4. A köztársaságnak jogában áll Konstantinápolyban egy 
meghatalmazott ügynököt tartani, kinek törvénykezése alá 
tartoznak az ozmán birodalom területén tartózkodó vala
mennyi alattvalói Yelenczének. 5. A békében benfoglal- 
tatnak mindkét fél szövetségesei s mindazok, kik Velencze 
lobogóját használják.

A Velencze és II. Mohamed közt kötött béke különö
sen két irányban bir jelentőséggel; először, hogy Velencze 
ezen alkalommal teljesen mellőzte jellegét mint keresztény 
állam, s a megkötött békében a keleti keresztényekről áta- 
lában említés sem történik. S midőn ekkép a köztársaság 
csupán saját érdekei által vezéreltetett a béke megkötésé
nél, szövetségeseire, vagy azokra, kik a háború viselésének 
költségeihez hozzájárultak, mint a pápa, semmi tekintettel 
sem viseltetett.

Ezen az első pillanatra önzőnek látszó politika azon
ban nemcsak helyes s a körülmények természetéből 
kifolyólag az egyetlen czélszerü volt, hanem tekintve az 
ozmán uralomnak már megszilárdult helyzetét az európai 
államrendszerben, mely minden érzelmi politikát kizárt, 
sokkal kivánatosbá tette a barátságot és szövetséget az 
ozmánokkal, mint az önmagukban meghasonlott s val
lási türelmetlenség által nem kevésbé szétszakgatott, mint 
politikai gyámoltalanságban szenvedő többi európai ke
resztény államokkal. A signoria jól tudta, hogy ha kele
ten magát méjg továbbra is fentartani akarja, — s itt 
gyökerezett voltaképpen hatalma és gazdagsága, — ez 
csak úgy lehetséges, ha az ozmánokkal békességben és 
barátságban él. Ezen egészséges politikának köszönheté 
Velencze, hogy gazdagsága és tekintélye újból növekedő
nek s hogy idejét azon sebek orvoslására használhatta 
fel, melyeket a tizenöt éves háború ejtett az állam leg
érzékenyebb részén, t. i. erszényén. A következő idő
szakban, melyben Velenczét mint az ozmánok barátját 
és szövetségesét fogjuk látni, alkalmunk lesz meggyő-
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ződni arról is, mennyiben vált a köztársaságnak hasznára 
átalában megváltozott politikája.

Minden, mit Velencze ezen béke alkalmával elérni 
bírt, keleti kereskedelmének megmentésében állott, melyet 
különösen előmozdítani ígért azon körülmény, hogy Kon
stantinápolyban megbízott ügynököt tarthatott, mi a város 
megvétele éta az első eset volt. Egy másik nem kevésbé 
fontos jelentősége is volt a nevezetes békének, mely az 
ozmánokra vonatkozik. Hódításaik immár Európában 
annyira kikerekitvék, hogy az Adriai és Fekete tenger, 
nemkülönban a Görög tenger és a keleti Kárpátok kö
zött nem létezett többé idegen ország; s Albánia nyu
gati részének elfoglalása annál fontosabb volt, minthogy 
innen a közelség miatt, az Adria legkeskenyebb részén 
csakhamar Olaszországba csaphatának át, — mi Moha
mednek mint látszik, kedvencz tervei közé tartozott.

Mig e szerint Velencze tartós békére tett szert, ennek 
megkötése mindazonáltal Európát rendkívüli izgatottságba 
hozta. Minden oldalról kárhoztaték a köztársaság eljá
rása, mely egyedül saját érdekeire gondolt s az összes 
kereszténységét mellőzte. Legnagyobb volt pedig az elé- 
gületlenség Rómában és Magyarországon; ott is, itt is 
hűtlenséggel vádolták a signoriát, mely elárulta a keresz
tények ügyét. Pedig a vád legalább részben alaptalan 
volt. Elhagyatva a keresztény hatalmaktól, Velencze 
egyedül saját erejére volt utalva egy hosszú és költséges 
háborúban; s ha végre nagy áldozatokon, melyeket is
mét csak egyedül hozott, kénytelen volt a békét meg
vásárolni — saját létének fenmaradásáról lévén szó, — 
nem lehetett tekintettel oly érdekek iránt, melyek nem 
csupán az övéi valának.

A felzúdult Európa még mindig nem akarta a világi 
érdekek politikáját megérteni, — mely lassankint hát
térbe kezdé szorítani az érzelmeken alapuló vallási lel
kesülést. Mátyás király, ki a velenczei békével legtöbbet 
vesztett, nem is titkolta e fölötti felindulását, midőn 
a német birodalmi rendekhez segélyért küldött követei 
által értésére adá a fejedelmeknek, hogy Magyarország 
már régebben és kedvezőbb feltételek mellett köthetett 
volna békét az ozmánokkal, ha a kereszténység érdekét 
nem emelte volna saját érdekei fölé. Mert Mohamed már
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három év óta zaklatja fényes ígéretekkel a béke meg
kötése végett. Egész Bosniát s még egyéb kedvezmé
nyeket helyezett Mátyásnak kilátásba, — kitől csak az 
ozmán sereg szabad átvonulását kívánta Magyarországon. 
De a király mindezen ajánlatokat visszautasitá azon re
ményben, hogy veszély idejében a keresztény fejedelmek 
által erélyesen fog támogattatni. íme, most megérkezett 
az idő, ne hagyja Európa Magyarországot elvérezni 
segély és támasz nélkül az összes keresztény népek szol
gálatában.

Még ugyanazon évben, midőn a sokat vitatott ve- 
lenczei béke létrejött, egy 30 ezer emberből álló ozmán 
had betört a majdnem egészen kiszáradt Száván keresztül 
Horvátországba. Mátyás sietett az ellenséget felkeresni, 
melyet nemcsak szerencsésen visszaszorított a Száván, 
hanem egész Jaicza alá üldözött; — itt azonban a zsák
mány felosztásán czivakodó magyarok az időközben új
ból csoportosúlt ozmánok által váratlanul meglepetvén, 
érzékeny vereséget szenvedtek, melynek következtében 
siettek Boszniát odahagyni. Röviddel ezután egy 50 ezeret 
számláló sereg Erdélyre tört, s egész Gyulafehérvárig 
pusztította az országot. Báthory István erdélyi vajda 
Szászváros mellett az u. n. Kenyérmezőn megütközött 
az ellenséggel. A harcz véres és heves volt s miután maga 
Báthory István halálos sebet kapott, már úgy látszék, 
mintha a szerencse az ozmánoknak kedvezett volna. 
Ekkor előront Kinizsi Pál temesi gróf s az ellenséget 
kettős tűz közé szorítván, soraiban oly pusztítást, visz 
véghez, mely az ütközet kimenetelére döntő befolyással 
volt. Állítólag 30 ezer ozmán fődé a csatatért, melyen a 
győztes magyar had vitéz parancsnoka Kinizsi Pál azon 
emlékezetes toborzót járta volna, mely ha valóban meg
történt, a különben kitűnő férfiúnak barbárságáról tenne 
tanúságot.

Ezen győzelem Magyarországot és Erdélyt egy időre 
megszabadító az ozmán betörésektől, kik most a védtelen 
Styriát és Krajnát szemelték ki dicstelen hadjáratuk 
színhelyévé.

Mohamed, egyszer Albánia birtokában kedvencz ter
vének megvalósításához fogott; s minthogy az utóbbi 
időben viszonya a nápolyi királyhoz Ferdinándhoz, Má-
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tyás király ipjához nemcsak meghidegült, hanem Fer- 
dinándnak azon törekvése folytán, hogy magát egész 
Olaszország urává tegye, ellenséges színt ölte magára, 
— Olaszország megtámadására elég ürügy kínálkozott. 
Miután tehát a szultán magát Yelencze részéről teljesen 
biztösitotta, mely ezúttal az ozmánokkali szövetséggel is 
vádoltaték, még 1480. tavaszán parancsot adott Kedük 
Ahmed pasának 100 ezer emberrel és 70 vitorlával 
Olaszország déli partjain kikötni. Ahmed pasa julius ha
vában akadály nélkül partra szállitá seregét Apuliában 
s rövid ostrom után elfoglalta Otranto városát és erős
ségét, melynek lakosai szokás szerint lemészároltattak 
vagy rabszolgaságba vitettek. Otrantoból egész Brindisi, 
Lecce, Tarent alá vitték az ozmánok pusztító fegyverei
ket, mígnem a nápolyi király erélye és vitézsége további 
előnyomulásukban megakadályozá.

Időközben részint Ázsiában, részint az európai tar
tományokban nyugtalanságok törtek ki, melyek elnyo
matása lehetetlenné tette, hogy Mohamed maga is az 
Ígért segélylyel Olaszországba indulhatott volna; s mint
hogy a szultánnak nemsokára bekövetkezett halála a kö
rülményeket lényegesen megváltoztatta, az ozmánok 1481. 
derekán ismét odahagyták Olaszországot a nélkül, hogy 
hatalmuk itt gyökeret tudott volna verni.

Egyidőben Olaszország megtámadásával Mohamed 
Rhodos ellen is kiküldé hajóit, de a lovagok oly vitézül 
védelmezték a szigetet, hogy annak ostromával csakha
mar fel kelle hagyni. Az egyedüli tartós eredmény, 
melyet Mohamed uralkodásának utolsó éveiben felmu
tatni tudott: a jóniai szigetek meghódításában állott. 
Corfu, Zante és Theaki Mohamed hódításainak zárkövét 
képezik.

II. Mohamed uralkodásának utolsó éveiben nem volt 
szerencsés; támadásait a jóniai szigetek kivételével úgy 
Ázsiában mint Európában nem kisérte a megszokott 
siker, s ha ezen kedvezőtlen körülmények daczára új és 
messze kiható tervekkel foglalkozott, ez épp úgy szól 
megtörhetlen erélye, mint kiapadhatlan segélyforrásaiban 
rejlő feltétlen bizalma mellett. S valóban ha a halál a 
férfikor delében levő uralkodónak határt nem szab, két
ségtelen, hogy a világ még jobban megismerkedett volna
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ezen rendkívüli férfiúval, kit népe és a történetírás „hó
ditó“ névvel tisztelt meg.

Alig értesült seregének Rhodos előtti vereségéről, 
midőn megindult a Bosporus melletti Skutariból, hogy 
a keresztények ezen főfészkét a görög szigetek közt 
személyesen vegye ostrom alá. Azonban kevés nappal 
megindulása után 1481. május 3-án váratlanul meglepte 
a halál Kis-Ázsiában Gebize közelében, miután alig élt 
52 évet és teljes 30 évig uralkodott.

Mohamed, kinek emléke a hóditő nevet méltán vi
seli, egyike volt azon uralkodóknak, kik rendkívüli tett
erejükben találják fel mindazon kellékeket, melyekre a 
legkülönbözőbb és legválságosabb helyzetben szükségük 
van. Nem csoda, ha ezen férfias tulajdonsága mellett 
nagy összegével rendelkezett az önbizalomnak is. Minden 
vállalata, Konstantinápoly elfoglalásától egész a velenczei 
békéig, mely végső nagy míveletét képezi tevékeny éle
tének, az önbizalom félreismerhetlen jellegét viseli magán. 
De Mohamed nem volt czéltalan pusztító, mint kivált 
némely német irők állítják, ki egységes terv és czél 
nélkül csupán zsákmány után vágyódott. Hadjáratainak 
mindegyike azt bizonyítja, hogy hódítani és megtartani 
igyekezett s életének feladatát találta: birodalmának nö
vekedésében. Magába zárkózott hideg zsarnok volt; de 
ki ennek daczára rabja vala érzékiségének úgy, hogy a 
pillanatnyi szenvedélyes fellobbanás alkalmával a leg
nagyobb kegyetlenségekre, sőt hűtlenségre és igazság
talanságra képes volt.

II. Mohamed valódi jellemének megbirálását külö
nösen megnehezítik az egykorú írók, kiket gyűlölet, 
harag, de csak ritkán az igazság és méltányosság érzete 
vezérelt. Azonban annyi bizonyos, hogy kedélyének bé
késebb hangulatában nemcsak nem idegenkedett a szép
től és nemestől, hanem intézményei és művei, melyek 
részben reánk jutottak, ellenkezőleg arról tesznek tanú
ságot, hogy II. Mohamed ápolta és pártolta a tudomá
nyokat, melyek előtte nem voltak ismeretlenek; s hogy 
az ifjúság nevelésére és képzésére előtte egyik uralkodó 
sem tett annyit, mint a hóditő. Iskoláit nemcsak gazdag 
jövedelemmel, hanem azonfelül mindazon szerekkel bőven 
ellátta, melyek az oktatást előmozdították: s óhajtása
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volt, nemcsak hadjáratai, hanem a béke műveletei által 
is kiérdemelni magának népének becsülését és elisme
rését. Konstantinápolyi, egy ideig a világ fővárosát, ki
vált mióta birodalmának székhelyévé tévé, tizenkét me
csettel s ezekkel kapcsolatban ugyanannyi iskolával, 
továbbá kórházakkal és nyilvános fürdőkkel gazdagította. 
Azonfelül a régi és új serail, nemkülönben a kikötő, a 
kereskedelmi csarnokok s a hajógyár, valamint szám
talan más közhasznú épület Konstantinápolyban, még 
négyszáz év után is bőséges tanúságot tesznek II. Mo
hamed szultán közhasznú tevékenységéről. 0  adta meg 
európai birodalmának azon szilárdságot és hozzáférhetlen 
tekintélyt, mely a következő nemzedékek alatt — az 
ozmán birodalmat fényének és hatalmának tetőpontjára 
emelték. — Végre mint törvényhozó és korszerű lújitó 
is első helyet foglal el az elsők között II. Mohamed. 
Tartományainak czélszerű közigazgatási alakot adott; 
hadseregét a tapasztalat kívánalma szerint szervezte a 
nélkül, hogy magát a kegyeletes, de elavúlt régi által 
korlátolni engedte volna. Alatta képezte ki magát a kém
lelő repülő-előőrsi had, az akindcsi, mely kivált a ké
sőbbi hadjáratokban nagy szolgálatokat tett az ozmá
noknak. A mai cserkeszek ugyanazon szolgálatokat teszik 
a hadseregnek.. . . S mig az ellenséges keresztény Nyugat- 
Európát győzelmei által megrettenté, egyúttal mindig 
jobban meggyőzte az ozmán uralom létjogosultságáról, 
melynek tudata lassankint megváltoztatta az óvilág 
elfogult és rövidlátó politikáját is, minek következ
tében Európa, államrendszerének egyik kiváló, sőt 
időnként legkiválóbb tekintélyét az ozmán birodalom 
képezte.

Ha az ozmán uralom történetét és fejlődését eddig 
figyelemmel kisértük, s ha kivált Mohamed hódításait 
a csatatéren és a békés alkudozások alkalmával va
lódi becsük szerint méltányoljuk, azt fogjuk találni, 
hogy ezen világtörténelmi jelentőséggel biró nemzet 
II. Mohamed uralkodása alatt érte el fejlődésének ma
gaslatát.
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Az ozmán uralom történetében eddigelé a mívelő- 
désnek — miként az első tekintetre talán látszani fog, 
— csak felette kevés tért szentelénk. De ha a mondot
takat szigorúan számba veszszük, azt fogjuk találni, hogy 
az ozmánok terjeszkedésében és az általuk felhasznált 
eszközökben máris elég anyaga lelhető fel azon saját- 
szerű mívelődésnek, mely az egész faj uralkodói szere
pére épp oly tanulságos, mint érdekes világot vet. A kö
vetkező fejezetek, melyek az ozmán faj diadalával Európa 
romlott társadalma felett fognak foglalkozni, még inkább 
bevezetnek bennünket azok sajátszerü mívelődési vilá
gába is, mely a semita és tatár faj szerencsés vegyületé- 
ből keletkezett.
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y ^ Z E N Ö T Ö D I K  F E J E Z E T .

Az ozmán birodalom II. Mohamed halála után azon 
válságos ponton állott, melyen már többször volt alkal
munk látni, midőn akár belviszályok, akár pedig kívülről 
jövő események által mély megrázkódtatásokon ment ke
resztül, s melyekből mindannyiszor csak szerencsés lét
képességénél és a többi Európa tehetetlenségénél fogva 
volt képes újból meg újból felegyenesedni.

Alig húnyta be a hóditó szultán szemeit, midőn 
annyi vérrel és erővel megvásárlóit hatalma családjának, 
két oldalról támadtaték meg egyszerre, mi annál veszé
lyesebb volt, mert mindkét támadás a birodalom belse
jéből jött.

II. Mohamed két figyermeket hagyott maga után, 
Bajezidet és Dzsemet, kik közül az első és idősebb apja 
halálakor a távol Amasia, az alig 22 éves Dzsem pedig 
Karaman kormányzásával volt megbízva. Az Ozmán
házban bevett azon szokás, hogy a szultánok halála 
mindaddig titokban tartassék, mig netán távollevő örö-
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köseik megérkeznek, ezúttal is érvényesitteték. Mizsaní 
nagyvezir, kinek a trón betöltésénél mellékczéljai is vol
tak, nagyravágyásának egy hajlékony eszközt keresett, 
melyet inkább az ifjú és tapasztalatlan Dzsemben, mint 
sokkal idősebb bátyjában vélt feltalálni. Midőn tehát tit
kon mindkettőt a szultán haláláról értesítené, egyúttal 
Dzsemnek oly intéseket adott, melyeket annak nem le
hetett félreérteni. A heves indulatú ifjú sietett az alkal
mat felhasználni, s minthogy amúgy is sokkal közelebb 
vala Konstantinápolyhoz, mint bátyja, azt megelőzendő, 
a nagyvezir segítségével biztosnak hitte tervének sikerét.

Azonban az események másként fejlődtek. Mohamed 
halálának hire nem maradhatott oly sokáig titokban, 
mint azt az érdekeltek óhajtották, s a janicsárok, kik 
előtt a nagyvezir amúgy sem volt kedvelt egyéniség s 
kik azonfelül tudták, hogy Mizsani pasa Dzsemet kívánja 
a trónra emelni, nagy zajjal a meghalt szultán idősb 
fiát, Bajezidet kiáltották ki a megürült trón örökösének. 
Hasztalan igyekezett Mizsani pasa a lázongd kedélyeket 
lecsillapitani; a janicsárok visszatérve a fővárosba, Baje
zidet kívánták látni, ki azonban ezideig még nem érke
zett meg; s miután erőszakosan betörtek a szultáni pa
lotába s ott II. Mohemed holttetemét megpillantották, 
szenvedélyes izgatottságuk nem ismert többé határt, s a 
nagyvezirt nyomban legyilkolták. A lázadás most gyor
san terjedett s mint egy vészes fergeteg vonult keresztül 
a fővároson. A felbőszült katonák megrohanták a keresz
tények és zsidók lakásait és raktárait, melyeket alaposan 
kifosztogattak; s már-már a vidékre készültek átvinni a 
forrongás veszedelmes tűzét a nélkül, hogy valami hatá
rozott politikai czél és értelem által vezéreltettek volna, 
— midőn Bajezid megérkezésének hire gyorsan lelo- 
hasztá a lázadás hullámait.

II. Bajezid kormányzását gyengeséggel kezdé meg 
s ezáltal minden későbbi tetteire reányomta a tehetetlen
ség bélyegét. Mert a helyett hogy a fellázadt tömeget 
erélyes és szilárd elhatározása és, ha kell, bölcs mérsék
lete által igyekezett volna lefegyverezni, annak minden 
jogtalan követeléseit nemcsak megadta, hanem az elkö
vetett gyilkosságért és rablásért minden büntetést elen
gedett. Nem csoda, ha a már amúgy is nagyon elhatal-
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maskodott praetorianus had ezentúl politikai tényezőként 
fog jelentkezni az ozmánok történelmében, melylyel úgy 
a gyenge, mint erős uralkodóknak egyaránt számolni 
keilend.

Miután Bajezid ekként trónját elfoglalta, figyelmét 
Kis Ázsiára kellett fordítania, hol öcscse Dzsem a nagy- 
vezir halála után is érvényesíteni kívánta trónkövetelését, 
melynek azonban törvényes alapot adni legbensőbb hí
veinek sem sikerült,. Λ régi elégiiletlen elemekből Dzsem 
csakhamar alkotott magának egy kis sereget, melylyel 
egész Brussa alá nyomúlt s miután a Bajezid által ellene 
küldött 2000 főből álló csapatot megverte, ünnepélyesen 
bevonúlt a szultánok régi fővárosába. Innen bátyjának 
azon ajánlatot tette, hogy egyezzék a birodalom felosz
tásába s engedné át neki az ázsiai tartományokat, mig 
ő (Dzsem) sohasem fogja őt háborgatni az európaiak bir
toklásában.

A gyenge és erélytelen Bajezid tanácsosaitól, de ki
vált Izsák pasától, az új nagyvezirtől támogattatva, ez
úttal elég erős volt öcscsének ajánlatát a leghatározottab
ban visszautasítani, mig másrészről parancsot adott egy 
erős had gyülekezésére, melylyel nemsokára átment 
Ázsiába s a jenisheri síkságon megütközött versenytársá
val. A szerencse most nem kedvezett Dzsemnek, kinek 
serege bátyjának túlnyomó ereje által teljesen szétszóra- 
tott. minek következtében maga az ifjú elébb Kóniába, 
majd Egyptomba menekült, hol a mamelukok által nagy 
kitüntetésekkel fogadtatott.

Bajezid, ki a viszálynak szeretett volna véget vetni, 
a. jenisheri csatatérről azon ajánlatot tévé öcscsének: 
hogy vonúlna vissza a nyilvános élettől s költené el a 
szultántól neki felajánlott gazdag évpénzt békességben 
Jeruzsálemben. De az ifjú még nem volt annyira meg
alázva, hogy ezen ajánlatot elfogadhatónak tartotta volna, 
s még most is az ázsiai tartományoknak legalább egy 
részét követelte. S miután Bajezid ebbe bele nem egye
zett, a testvérháború tovább folyt. Dzsem szövetkezvén 
most az elűzött karamani fejedelemmel Kazim béggel s 
az egyptomi mamelukokkal, még egyszer megkisérté 
szerencséjét a csatatéren. Azonban most sem volt szeren
csésebb s miután serege a kilikiai hegyekben véres ve
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reséget szenvedett, másodszor is menekülni volt kényte
len. Most a rhodosi lovagok vendégszeretetéhez fordúlt, 
kik könnyen megmagyarázható Önérdekből szívesen fo
gadták az ifjú ozmán herczeget, kit eszközül reméltek 
felhasználni a szultán ellen követendő politikájukban. S 
valóban, a szerencsétlen ifjú, kinek élettörténete azon 
pillanattól fogva, midőn a keresztények védelme alá he- 
lyezkedék, nem volt egyéb fényes rabságnál és viszon
tagságoknál, s kinek személye és sorsa körül egy saját
ságos nymbus keletkezett, későn látta be veszélyes téve
dését s a lovagokba helyezett bizalma nemsokára a 
legmélyebb gyűlöletté vált.

D’Aubusson Péter, a lovagrend nagymestere, rövid
del Dzsem megérkezése után Rhodos szigetén, egy kö
vetséget küldött Konstantinápolyba, mely tekintettel azon 
körülményre, hogy a szultán versenytársa a lovagok 
védelme alatt állott, minél kedvezőbb békét volt kiesz- 
közlendő, mert a háború a lovagok és az ozmánok között 
II. Mohamed halála után sem szűnt meg. Bajezid, ki 
minden áron békében akarta élvezni hatalmának nem 
uralkodói gyönyöreit, a követeket jól fogadta s a rend
nek szabad kereskedelmet, menhelyi jogot ozmán terü
leten és birtokainak sérthetlenségét biztosította, valamint 
a rend védelmében álló Dzsem eltartási költségeinek czí- 
mén évenkint 45 ezer arany fizetésére kötelezte magát, 
azon feltétellel mindazonáltal, hogy a lovagok öcscsét 
szoros őrizet alatt tartandják s annak eltávozását semmi 
esetre sem engedik meg. Egyévi eltartási költség ezen 
alkalommal azonnal le is fizettetett.

De a zsákmányukra féltékeny lovagok úgy véle
kedtek, hogy Rhodos nagyon közel fekszik az ozmán 
birtokokhoz s hogy az inger hathatós eszközzé válhatnék 
Dzsem előtt, s ez okból biztosabb lesz, ha az ifjút 
Francziaországba bellebbezik, a rendnek valamely jó 
szágára. VIII. Károly franczia király, ki hasonlóképpen 
sokat remélt keleti politikája érdekében a magas fogoly
tól, mindenképpen igyekezett a lovagokat ezen elhatá
rozásukban megerősíteni; remélvén, hogy ezen úton elébb 
fog sikerülnie II. Mohamed fiát hatalmába keríteni. — 
Mátyás magyar király és VIII. Incze pápa nem kevésbé 
vágytak a fogoly birtoka után, s az utóbbi ez érdemben
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kivált kedvező ajánlatokat tett d’Aubusson Péternek. E 
szerint négy hatalmasság égett a vágytál a szultán öcs- 
csét fogolyként bírhatni, de egyik sem állott a keresztény 
szeretet befolyása alatt s törekvéseiknek épp oly önző 
mint kegyetlen czéljai voltak.

A rhodosi lovagok az említett indokból már 1483 ban 
Erancziaországba szállították Dzsemet s húzamosb ideig 
Nizzában őrizték, majd utóbb különböző ürügyek alatt 
Savoyán keresztül La Puy-be, később pedig egyik vár
ból a másikba liurczolták, mely alkalommal a szeren
csétlen ifjútól elszakasztották még azon kevés hű kísérőit 
is, kik vele hazájukból menekültek s szerencsétlenségé
ben osztozkodának. — VIII. Incze pápa, ki Mátyás ki
rály sürgetéseire egy újabb keresztes hadjárat létesítésé
vel foglalkozott, a franczia ridvarhoz és a rhodosi nagy
mesterhez fordult oly czélból, miszerint Dzsem a pápa 
őrizetére bizassék. Ez érdemben többek között igy ir a 
bourboni herczeghez, kit befolyásának felhasználására 
kért fel ez ügyben: „Lelked üdvösségének és az összes 
kereszténység érdekében felkérünk oda hatni, hogy a 
szultán öcscse ne kerüljön más kezekbe, mint a miénkbe. 
Mert ha egyszer hatalmunkban van, könnyű szerével 
fogunk utat-módot találni, öt eszközül felhasználni val
lásunk és az isten dicsőségére követendő dolgokban.“ — 
De a lovagok nem oly könnyen váltak meg a fogolytól 
s csak három évvel később, 1488 ban sikerült a pápának 
nagy szabadalmak és jogok árában, melyeket a rend 
számára engedményezett, Dzsemet hatalmába ejteni.

A szerencsétlen ifjú nagy kitüntetésekkel fogad
tatott Rómában a pápa és a bibornokok részéről, kik a 
fogoly mellé tiszteletőrség czímén 100 fegyverest rendeltek, 
s kinek lakhelyűi a megerősített Angyalvárat jelölték 
ki. A pápa minden törekvése egy keresztes háború 
létesítésére volt irányozva, de hasztalan volt minden 
fáradalma, mert sem Francziaország, sem a német biroda
lom nem mutattak legkisebb hajlandóságot sem tervének 
előmozdítására, s miután 1490. tavaszán Mátyás király is 
meghalálozott, vele VIII. Incze utolsó reménye is sírba 
szállt.

Miközben a pápa kedvencz tervének megvalósításán 
fáradozott, II. Bajezid szultán követei által több ízben
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felkeresteték, kik uruk nevében fényes ajándékokat nyúj
tottak át a keresztény világ látható fejének, s kit a leg- 
hizelgöbb módon igyekeztek a szultán számára megnyerni. 
Egyike ezen követségeknek 120 ezer aranyat hozott a 
pápai kincstár számára, mint a fogoly Dzsem három évi 
eltartási költségeinek előlegét. Egy másik pedig éppen 
védszövetséget ajánlott a pápának minden ellenségei ellen. 
Majd az egyptomi szultán 400 ezer arany készpénzt ígért 
a pápának, egyéb kedvezményekről nem is szólva, ha ez 
Dzsemet Egyptomba küldené. így folytak az Ígéretek, 
alkudozások és ajándékok egész 1492-ig, midőn VIII. 
Incze halála után a spanyol származású Borgia Rodrigo 
mint VI. Sándor foglalta el Szent Péter székét. A sze
gény Dzsem sorsa most gyorsan még szomorúbb fordu
latot vön.

VI. Sándor pápa titkos megbízatásokkal Bucciardo 
Györgyöt Konstantinápolyba küldé, ki rendkívüli túlzásai 
által igyekezett a szultánt Dzsem veszélyességéről meg
győzni, s kivel elhitetnie sikerült, hogy VIII. Károly 
franczia király terve: Dzsemet erőszakkal elvinni Rómából 
s miután őt a keresztény hadak élére állítaná, az ozmán 
birodalmat meghódítani.

A szultán, kit az európai körülményekkel való isme
retlensége még félénkebbé tett, kegyesen fogadta a pápa 
bizalmas küldöttjét, s 1494. szeptember 15-én a következő 
levelet intézte Vl. Sándor pápához, melyben II. Bajezid 
többek között igy szól: „Fenséged követével tanács
kozván, mindketten azon gondolatra jöttünk, hogy fen
séged nyugalmára és becsületére épp úgy, mint saját 
megnyugvásomra kívánatos volna, miszerint öcsémet — 
ki amúgy is alá van vetve a halandóságnak — kivégez
tetné. Nekem ez felette kellemes volna; s ha — miként 
fenséged bölcseségétől nem is várható másként — kíván
ságomat. teljesíteni hajlandó, úgy sietni fog öcsémet Dzse
met mielébb, belátása szerinti eszközök segedelmével ezen 
sanyarú élet fáradalmaitól megszabadítani s lelkét egy 
oly világba átültetni, melyben jobban élvezheti a békét, 
mint idelenn. Azon esetre, ha fenséged kívánságomat tel
jesíteni fogja, kötelezem magamat bárhol fenséged számára 
300 ezer aranyat letéteményezni, melyet azonnal felvehet, 
mihelyt öcsém megszabadult az élet terhétől. Azonfelül



255 -

Ígérem, hogy egész életemen át hü barátja és szövetsé
gese fogok maradni.“ A szultán a levél végén ünnepé
lyes esküt mond a Koránra, hogy mindazt, mire magát 
ezen levélben kötelezte, híven meg fogja tartani.

Dzsem sorsa ezen levél után látszólag nem lehetett 
többé kétséges. VI.. Sándor nem sokáig élvezte az érde- 
metleniil bitorlott egyházi uralmat, mert VIII. Károly 
franczia király egész hatalmával betört az egyház terü
letébe, 8 miután a legnevezetesebb városokat egymásután 
elfoglalta, 1494. deczember 31-én fáklyavilágnál tartá 
ünnepélyes bevonulását Rómába. — A pápa a francziák 
elől menekülvén, magával vitte Dzsemet is, s csak midőn 
utóbb egy megalázó békére kénytelenitteték, adta át II. 
Mohamed fiát a francziáknak, betegen és megtörve. így 
érkezett Dzsem 1495. február vége felé Nápolyba, VIII. 
Károly által kímélettel és kitüntetésekkel fogadva. De 
szervezete már annyira megvala í’ongálva, hogy kevés 
nappal megérkezése után csakugyan az örök békével 
cserélte fel izgalmas földi pályáját. Holtteste utóbb át
adatván Bajezid megbízottjainak, a szultán által Brussá- 
ban ünnepélyesen eítakarittatott.

Dzsem vagy Zizim, miként a nyugati irók nevezik, 
a keleti királyfi, mint a franczia regékben mai napig él, 
s kinek szerelmét Sassenage Heléne várkisasszonyhoz 
tartósan megőrizte a regényes költészet, nem bírt apjá
nak rendkívüli, kitartó és hideg jellemével; jobban sze
rette a költészetet, melyet maga is gyakorolt és a magányt, 
s valószínűleg az egyetlen keleti költő, ki Dél-Franczia- 
ország és különösen Nizza szépségeit versekben magasz
talta. Nagy érzéki hajlamai nem valának képesek akara
tának gyengeségét ellensúlyozni. Kétségtelen, hogy a világ 
érdekeltségét nem jellemének nagyobb tulajdonságai, hanem 
kalandos sorsa és szomorú vége voltak képesek felébreszteni.

Mi sem jellemzi Bajezid gyengeségét és képtelenségét 
az uralkodásra jobban, mint azon tizenöt évi kormány
zása, mely alatt Dzsem életben volt s mindig fenyegető 
rémképpen lebegett bátyja lelke előtt. Bajezid nem szerette 
a zajt és erőszakot, szívesebben társalgóit tudósokkal és 
költőkkel mint hadvezéreivel, s ha a körülmények mégis 
néha komolyabb elhatározásokra bírták, akaratában nem 
volt szilárd.



Egy birodalom, melynek hatalma a hódításon alapult 
s mely még mindig nem érte el természetes határait, 
s nem volt túl fejlődésének végső stádiumán, — nem 
lehetett boldog egy uralkodó alatt, ki házának és nem
zetének hagyományos eszméjével: a háborúval meg
barátkozni nem tudott. Megállapodott viszonyoknak ör
vendő államok élén II. Bajezid talán egyike lett volna 
a jelesebb uralkodóknak; mig II. Mohamed örök
ségében tarthatlan tekintély volt, melyet az első komo- 
lyább ktil- vagy belzavar leseperhetett a hatalom pol- 
czáról.

Uralkodásának kezdetében békét keresett mindazok
kal, kik apjával háborúban voltak. Az adófizető tarto
mányoknak leszállította az elébbi szultánok által megálla
pított évi adóját; s mig igy a szultán békében kívánta 
élvezni elődeinek vérrel szerzett hódításait, addig a 
tevékenységhez és rabláshoz szokott hadsereg mindig 
hangosabban kezdett kikelni Bajezid szenvedőleges kor
mányzása ellen. Elgondolható, hogy az erélytelen ural
kodó alatt a határtartományok parancsnokai nem ide
genkedtek saját felelősségökre portyázó és rabló háborút 
folytatni a szomszéd országokkal, mely harczok nem 
ritkán valódi hadjáratok következményeivel látszottak 
bírni. A leginkább fenyegetett és legtöbbet szenvedett 
szomszédok most is a magyarok voltak. Magyarország, 
Horvát és To'tország nem egszer látták az ellenséget 
pusztító fergetegként átvonulni határaikon, mit Mátyás 
legjobb akaratával sem volt képes mindig megakadá
lyozni; miután nemcsak kívülről semmi támogatásban 
nem részesült, hanem a királylyal egyenetlenkedő 
magyar főnemesség nem tette meg mindenkor köteles
ségét.

Sajátságos, hogy Európa, mely sokáig ördögi rémek
nek tekintette az ozmán szultánokat, — most egyszerre 
minden indokolás nélkül azon téves felfogásnak adott 
helyet, hogy a rettegett birodalom immár nemsokára 
önmagába összeroskad és megsemmisül. Ezen hibás véle
ményre kétségtelenül első sorban Bajezid tétlensége 
szolgáltatott alkalmat. Azonban mint mindig, úgy most 
is a félelemből való gyors átmenet a képzelt biztonság 
révébe, nem maradhatott befolyás nélkül a jövő esemé
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nyék fejlődésére sem. IV. Sixtus pápa, ki Otranto elfog
lalása után az ozmánok által, már Francziaországba 
készült áttenni Szent Péter székét, most, midőn a vesze
delem megszűnt, határozottan megjósolta az ozmánok 
legközelebbi bukását. A pápa nézetét, mely bizonyára a 
legkényelmesebb volt, osztották a többi európai udvarok 
is Mátyás kivételével, ki a pápához és bibornokaihoz 
intézett leveleiben inti a szent atyát, vérmes reményeivel 
az ozmánok elpusztulását illetőleg felhagyni, mert ő, 
(Mátyás) mint az ozmánok közvetlen szomszédja sehol 
sem tapasztalja azok visszamenését vagy sülyedését, mint 
azt sok felé oly hangosan kürtölik; ellenkezőleg hatá
rainak épp oly veszélyes szomszédjai mint annak előtte. 
A későbbi események elegendően igazolják Mátyás előre
látását és helyes ítéletét.

Mátyás még ugyanazon év végén, melyben II. Moha
med meghalálozott, Kinizsi Pált, az ősz bajnokot az Al- 
Dunára rendelé 32 ezer emberrel. Azonban a hadjárat 
kezdete nem volt szerencsés. Az előhad Tököly Miklós 
vezérlete alatt megtámadtatván az ozmánoktól, nehéz 
vereséget szenvedett, mely ben Tököly is elvesztette életét. 
Kinizsi átkelvén a Dunán, egész Krusováczig tűzzel 
vassal pusztította az országot s gazdag zsákmánynyal 
tért vissza Temesvárra. Ezen alkalommal 50 ezer szerb, 
ki az ozmánok igáját többé elviselni nem bírta, önként 
követte Kinizsit. A jövevények a Bánságban telepíttettek 
meg s ettől fogva osztozkodának a vendégszerető Magyar- 
ország jó vagy rósz sorsában.

Röviddel utóbb Bajezid környezetétől rábeszélve, 
maga állott élére egy Philippopolis mellett gyülekezett 
hadseregnek, melyet Magyarország ellen lett volna veze
tendő; de alig jutott el Szófiáig, midőn békés hajlamai 
erőt vőnek harczvágya fölött, s háború helyett öt, majd 
utóbb még három évi békét ajánlott Mátyásnak, még 
pedig kilátással az örökbékére. Mátyás, ki más felé is 
eléggé el volt foglalva, nem utasította vissza a minden
esetre meglepő ajánlatot, s ettől fogva Magyarország egy 
ideig, kisebb határpusztitásokat leszámítva, nem hábor- 
gattatott az ozmánoktól.

Hogy azonban a felkészült sereg, mely amúgy is 
elégületlen volt a dolgok menetével — ne menjen szét

17L á z í r :  A török birodalom története.
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minden eredmény nélkül, Bajezid két részre osztá, s az 
egyiket Friaul, Krajna és Styria pusztítására rendelé, 
mig maga a másikkal benyomult Moldvaországba, s 
támogattatván a krimi tatárok által, elfoglalta Kilia és 
Akjerman erősségeket, melyek a Duna és Dnjeszter tor
kolatait és a Feketetenger északi partjait az ozmánok 
kezébe adták.

De már röviddel Mátyás halála után újból megin- 
dúltak az ellenségeskedések. Bajezid tanácsosai megér
kezettnek látták az időt a támadást Magyarország de 
különösen annak keleti védbástyája, Nándorfehérvár 
ellen ismét megindítani, mire azért is alkalmasnak látszék 
az idő, minthogy a magyarok a nagy király halála után 
beállott trónviszály által önmagukkal sem tudtak tisztába 
jönni, s pártokra szakadva nagyobb ellentállásra alig 
látszottak képeseknek. Azonban részint hadvezéreik te
hetetlensége, részint Kinizsi vitézsége az ozmánok meg
erősödését Magyarországban ezen alkalommal is meghiú
sították s betörésük most sem volt más rablókalandozá
soknál, melyekben a nép felette sokat szenvedett, de a 
melyeknek politikai következménye nem volt. Erdélyben 
épp úgy mint Horvátországban többízben véres vereséget 
szenvedett a félhold, s a keresztény vitézségnek legün- 
nepeltebb hőse ezen időszakban Kinizsi Pál volt. Négy 
évi pusztító harcz után végre Bajezid a VI. Sándor pá
pának ajánlott átalános fegyverbéke következtében Ma
gyarországgal is megköttetett a béke, melyre az annyira 
kimerült országnak inkább mint valaha szüksége volt.

Az ozmánok most Lengyelország ellen fordították 
fegyverüket, mely eddigelé fekvésénél fogva érintetlenül 
maradt általuk. Okot szolgáltatott erre Albert János len
gyel királynak beavatkozása Moldvaország ügyeibe. Ka- 
rabogdán István vajda, ki a lengyel király pártfogásától 
úgy látszik jobban irtózott mint a szultánétól, az utób
bihoz fordult segélyért, midőn János Albert azon ürügy 
alatt — hogy az ozmánokat ki akarja űzni a Duna tor
kolatából — seregével benyomúlt Moldvaországba. Bajezid, 
ki Moldvát hűbéres tartományai közé számitá, ezen ki
hívást nem hagyhatta megfenyités nélkül, s miután hadait 
Bogdan vajda seregével és egy oláh segélycsapattal 
erősítette, Malkocs fiát Báli béget Lengyelországba küldé.
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A megrémült lakoság túl a Dnjeszteren ellenállás nélkül 
nézte az ország pusztulását; a király, bátorság vagy a 
kellő erő hiányában nem állotta útjokat a fosztogató 
rablóknak, úgy bogy azok 100 ezernél több rabszolgát 
hurczoltak ki az országból, a többi roppant zsákmányról 
nem is szólva. Jaroslaw, Sambor s számtalan helyek és 
városok majdnem összes lakosságuktól fosztattak meg. 
Egy másik állítólag 80 ezer emberrel történt becsapás 
Lengyelországba ugyancsak Bali'bég vezetése alatt nem 
végződött ily kedvezően. A zordon és szokatlan tél az 
ellenséges ország közepén lepvén meg az ozmánokat, 
soraikban rémülettel határos zavart idézett elő. Vissza
vonulásuk a Duna felé óriási gyászmenethez hasonlított 
s az éhség, hidegség és egyéb sanyarúság ezrével terí
tette az ellenséget a megfagyott, magas hóval födött 
vendégtelen földre. Alig érte el a kiindult seregnek egy 
kis harmadrésze a Duna jobb partját, s állítólag már a 
Duna közelében egy éjjen át 10 ezeren vesztették el 
életüket éhség és a hideg következtében. Az ozmánok 
eddigelé még egy ütközetben sem vesztettek oly sok 
embert s egy győzelmük sem került annyi áldozatokba, 
— mint ezen szerencsétlen lengyel hadjárat, mely sokban 
hasonlít a francziák 1812-iki szerencsétlen visszavonulá
sához Oroszországból.

Lengyelország megtámadásának legelső következmé
nye lön, hogy Magyarország királya Ulászló, ki a len
gyel János Albertnek fivére volt, békeszegéssel vádolta 
a szultánt s követe Czobor Imre által elégtételt kívánt 
Bajezidtól, ellenkező esetben seregeinek benyomúlásával 
ozmán területre fenyegette. Sajátságos, hogy Ulászló épp 
oly kevéssé lett volna képes határozott izenetét végre
hajtani, mint Bajezid önelhatározásából azt megakadá
lyozni. A két gyenge uralkodó tehát egymást ugyanazon 
rémekkel fenyegette, melyeknek felidézésétől legjobban ret
tegtek. A kölcsönös követségeknek és alkudozásoknak a 
velenczei bonyodalmak vetettek véget, melyek a XV. 
század kimenetelén sokkal komolyabban fenyegették a 
a birodalmat, hogysem az erélytelen Bajezid figyelmét 
is kikerülhették volna.

Velencze az utolsó (1479) béke óta látszólag részvét 
nélkül nézte az eseményeket, melyekbe beavatkozni azon-



ban még nem tartá időszerűnek. A signoria azonban 
nem vette le szemét Görögországról és a keleti szigetek
ről s csak a pillanatra várt, hogy fellépésével a gyenge 
konstantinápolyi kormányt meglepje. A pápa már 1500- 
ban szövetségre lépett Velenczével, melynek sikerült 
Ulászlót is megnyerni, habár a magyar rendek ezen 
szövetségnek valamint általában Velenczének legkevésbé 
sem voltak baratai. Alig tiz évvel a II. Mohameddel 
kötött béke után 1489 ben Velencze birtokába vette 
Cyprus szigetét, mely a keresztes háborúk ideje óta ré
szint az egyptomi szultánok uralma alatt állott, s újab
ban a velenczei Cornaro Katalin által a köztársaság 
birtokába jutott, valamint fenhatóságát Naxos szigete 
fölött a Crispo család hozzájárulásával majdnem korlát
lan uralommá változtatta. így hatalmát keleten mindig 
jobban kiterjesztvén, az ozmán befolyást szőkébb korlá
tok közé igyekezett szorítani.

Azonban Bajezid környezete éber figyelemmel kisérte 
a köztársaság lépéseit, s mihelyt arról győződött meg, 
hogy a signoria titokban háborúra készül, részéről sem 
mulasztott el semmit sem, mi szükséges volt, hogy a 
jövő eseményekkel szembe szállhasson. Velencze megbí
zott követe a portánál Gritti Endre, a későbbi dogé 
volt, ki mindenről híven értesítette a signoriát, mi Kon
stantinápolyban történt. Mindazonáltal az ozmán politi
kusok ezúttal felülmúlták ravaszság tekintetében Velen- 
czét, mi mindenesetre figyelemreméltó körülmény, s mig 
hadikészülődéseiket nagy mérvben folytatták, — sikerült 
elhitetniök Grittivel, hogy ezek nem a köztársaság, ha
nem Rhodos ellen vannak intézve. De mihelyt készülő
déseit befejezte, a nagyvezir parancsot adott valamennyi 
Konstantinápolyban tartózkodó velenczei bebörtönözte- 
tésére. Ezek között volt maga Gritti is.

Ezen gyáva és hűtlen lépése volt a konstantiná
polyi kormánynak hadizenete, mely Velenczének elég 
érthetően szólott, hogy elébbi tévedéséből kijózanodjék. 
A köztársaság nagy városai egymással versenyeztek az 
áldozatokban, melyeket tőlük a körülmények psrancso- 
lőlag követeltek. így péld. Verona és Padua 100, Ber
gamo 55 font aranynyal járultak a hadiköltségek 
fedezéséhez s velők arányosan adakoztak a többi közön
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ségek: úgy hogy Velencze rövid idő alatt 130 vitorlát 
küldött a görög vizekre, melyek fölött a fővezérséget 
Loredano Endrére bízta, ki egykoron Skutari védelmében 
oly hervadhatlan babérokat szerzett magának. A velenczei 
tengeri erővel szemben az ozmánok 270 vitorlával ren
delkeztek Daud pasa vezérlete alatt.

Már ezen számarány nem volt kedvező a velenczeiek- 
nek, kik Korfuból a modoni kikötőbe vitorláztak, 
megakadályozandó az ozmán hajók benyomúlását a korin- 
thi öbölbe. A heves harcz, mely itt fejlődött, nehéz 
próbára tette az ozmánokat, de a mely végre mégis 
győzedelmükkel végződött, miután számos velenczei hajót 
részint elsülyesztettek, részint megégettek. Maga a vitéz 
Loredano a tenger fenekén lelte sírját. Ezen ütközet 
első következménye lön: hogy a fekvésénél fogva fontos 
Lepanto az ozmánok kezébe került.

De nemcsak a tengeren, a szárazon is nehéz csapá
sok érték most Velenczét; mert mig Bajezid maga 60 
ezer emberrel a korinthusi szoros közelében ütött tábort, 
hogy onnan a hajók míveleteit szükség esetében támo
gathassa, Iskender pasát 10 ezer lovassal Krajnába és 
Friaulba küldé a köztársaság birtokainak pusztítására. 
Iskender pasa egész a lagúnákig száguldott rablócsapa
taival, kifosztogatta és felégette Vicenza és Verona kör
nyékét s több ezer fogolylyal és nagy értékű zsákmány
nyal tért vissza Bosniába.

Ezen csapások mélyen sújtották Velenczét, mely nem 
késett Manencio nemest Konstantinápolyba küldeni, a 
portától békét eszközlendő. Megfogható, hogy a porta 
elbizakodva fegyvereinek szerencséjében, nem vala haj
landó a köztársasággal olcsó békét kötni; s ezért nem 
kevesebbet, mint Módón, Koron és Nauplia átengedését, 
valamint 100 font arany évi adó fizetését követelte a 
kért béke árában. Azonban szerencsétlensége daczára 
sem vala Velencze még annyira megalázva, hogy ezen 
ajánlatot elfogadhatónak tartotta volna, s hadi készülő
déseit újult erővel folytatta.

Szerencsétlenségére Velenczének ezen válságos idő
ben nem bírt oly nagy és kitűnő hadvezérekkel, milye
neket a veszély nagysága kívánt vala s azért minden 
áldozatkészsége és egyesek példátlan vitézsége és kitar



tása nem volt elegendő a siker biztosítására. Bajezid már 
a következő év tavaszán ismét a Peloponnesusban volt 
s Módónt szárazon és vizen kemény ostrom alá vette. 
Negyvenöt napi szakadatlan ostrom után ezen fontos 
erősség roham által az ozmánok kezébe került, s miután 
a szerencsétlen lakosok nagyobb része lemészároltatott, 
Bajezid a város újbóli megnépesitése czéljából parancsot 
adott, hogy a félsziget, minden községéből öt család kö
teles Módónban megtelepedni. Módón bukásának hírére 
csakhamar Koron és Navarin is megadták magukat, 
csupán Nauplia állott még huzamosb ideig ellent, a miért 
később a köztársaságtól tiz évi adómentességgel jutal
maztatott,. Bajezid az újból felvirágzó Koron és Módón 
jövedelmét a mekkai szent kincstárnak adományozta.

Az ozmánok győzelmei ezúttal véget értek, kivált 
mióta Velencze segélyére olasz és spanyol hajók és sere
gek érkezének, de kivált mióta a főparancsnokságot egyike 
a történelem legnagyobb tengeri hőseinek, Gonzalvo di 
Cordova vette át. A fenyegetett jóniai szigetek, valamint 
az Aegei tengeren levő egyéb birtokai a köztársaságnak 
most újból megerősittetvén, daczoltak az ozmánok min
den támadásával. Ilyen körülmények között végre meg
érkezett az idő a békealkudozások megkezdésére, me
lyek nemsokára a magyar király indítványára és befolyása 
következtében Konstantinápolyban meg is indultak.

Magyarország, mint a köztársaság szövetségese, a 
lefolyt háborúba nem folyt be döntőleg, s habár Corvin 
János, Mátyás lovagias fia Jaicza alatt, majd Widdin és 
az Unna közelében győzedelmeskedett az ozmánok fölött, 
az egész hadjáratnak inkább csak az volt a czélja, hogy 
az ellenség visszatartassék rablóbecsapásainak ismétlésétől 
úgy a velenczei, mint a magyar területre.

Miután Bajezid és Velencze között 1503. május havá
ban végre megköttetett a mindkét, részről óhajtott béke, 
mely az ozmánoknak minden eddigi hódításait a görög 
tengereken meghagyta, ellenben Velenczének Santa Maura 
szigete helyett kárpótlásúl Kephalonia szigetet visszaadta, 
Magyarországon volt a sor. Az alkudozások itt sem vet
tek sok időt igénybe s még ugyanazon évi augusztus 
havában a magyar király és a szultán között egy hét 
évi fegyverszünet jött létre, mely nemsokára a végleges
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béke megkötésére vezetett. Ezen békében benfoglaltattak 
minden a magyar koronához tartozó országok, mint 
Magyarország, Csehország, Szilézia, Luzátia stb., vala
mint: Erdély, Lengyelország és Moldva, nemkülönben 
Francziaország, Anglia, Portugal és Spanyolország, végre 
az olasz fejedelmek, a velenczei és a ragusai köztársa
ságok s a rhodosi lovagrend.

Az elbeszélt események magukban foglalják II. Ba
jezid szultán kormányzásának legtevékenyebb részét és 
kétségtelen, hogy azok, eredményüket tekintve, megczá- 
folni látszanak azon tehetetlenséget és gyengeséget, me
lyekről ezen uralkodó a történelemben vádoltatik. Mind
azonáltal az ozmán uralom megerősödése nem Bajezid 
érdeme. A birodalom rendkívüli segélyforrásai s taná
csosainak nem mindennapi tehetsége és tapasztalata ered
ményezte első sorban hatalmi állásának megszilárdulását, 
mely ezen szultán uralkodásának kezdetén, mint láttuk, 
nem kis mértékben lön megingatva.

A tizenhatodik század két első tizede Európát tartó- 
sabb békében találta, miként azt az előbbi világtörténelmi 
események után várni lehete. II. Bajezid kormányzása a 
magyar királylyal és Velenczével kötött béke után, melybe 
az összes keresztény világ beleérteték, nyugodtan folyt 
le azon időpontig, midőn fia Szelim, még apja életé
ben a hatalom után vágyódván, leszorító, azt a trónról, 
melyet azután nyolcz évig maga foglalt el. A polgárhá
ború, mely ezen trónválsággal járt, sőt azon felséggyil
kosság, , mely azt befejezte, valamint I. Szelim uralko
dása Európára nem gyakoroltak tartósabb befolyást, sőt 
ezen egész időszak a keresztény népekkel szemben sze
gény volt nagyobb eseményekben. Szelim rövid, de tevé
keny országlásának súlypontját Ázsia és Afrika képezték 
és azon hódítások, melyek által e két világrész sorsát 
sok tekintetben európai birodalmával összekötötte.

Európa ezen hosszas nyugalma azonban nem bírt az 
előbbi gyengeség jellegével, sőt egész államrendszere és 
társadalma ama fontos válponthoz érkezett, mely az 
újabb kor történelmének mintegy bevezetését képezi. 
Amerika felfedezése, Afrika körülhajózása, miáltal a Föld
közi tenger elveszté eddigi jelentőségét kivált kereske
delmi tekintetben, a vallási eszmék és a tudományok



terjedése a könyvnyomdászat szélesebb alkalmazása 
által, mind oly rendkívüli eseményeket jelölnek az em
beri haladás történetében, melyek következményeikben 
messze kihatottak a népek politikai és nemzetiségi viszo
nyaira is.

Az ozmán történetírók II. Bajezid a sz< ii, azaz bölcs 
melléknévvel tisztelték meg; s habár Hammer eliez még 
békeszerető szelídséget tesz, annyi valószínű, hogy Ba
jezid sokkal inkább képmutató volt. Egy franczia irő 
XI. Lajoshoz és Sardanapalhoz hasonlítja, holott talán 
helyesebben Tiberius császárhoz hasonlíthatta volna, ki, 
a képmutatás nagy mestere, gyilkosságait épp oly nyájas 
mosolylyal hajtá végre, mint kitüntetéseit, ki, mióta csá
szárrá lett, a békét miudenek fölött szerette s ki érzéki
ségének nem kevésbé volt rabja, mint az ozmán ural
kodó. Fiait: Alizánt és Mohamedet, kik a kormányzásukra 
bízott tartományokban bizonyos függetlenségi törekvése
ket árultak el, kivégeztette, az egyiket kötél, a másikat 
méreg által. Ahmed nagyvezirt, ki legtapasztaltabb hívei 
közé tartozott, válogatott udvariassággal küldötte a vesz
tőhelyre. Gritti Endre, később velenczei dogé és sokáig 
a köztársaság követe Konstantinápolyban, következőleg 
Írja le Bajezidet: „Piros teli arczában semmi nyoma 
nem található a kegyetlenségnek; sőt búskomorság, tudat
lanság és fösvénység olvasható ki belőle. A bort, melyet 
elején mértéktelenül élvezett, már régen nem ismeri, 
ellenben másnemű élvezeteket felette gyakran felkeres s 
kicsapongásai következtében korán megvénült. Jártas a 
csillagászatban és a Koránban, melyeket nagy szorga
lommal tanulmányoz.“

Alig köttetett meg a velenczeiekkel és magyarokkal 
a béke, midőn a sokáig visszatartott elégületlenség a 
szultán kormányával mindig hangosabban kezdett nyil
vánulni. A janicsárok, kik csak a háborúban voltak 
valódi elemükben s kik a szultán békés hajlamaival min
dig ellenkeztek, most, — midőn előreláthatólag hosszú 
tétlenségnek néztek elébe — legkevésbé sem titkolták 
többé elégületlenségiiket s szemüket Szelimre, a szultán 
vállalkozó fiára vetették, ki a trapezunti helytartóság élén 
állott, s kit rendkívüli szilajsága miatt zsaufnak, azaz 
élesnek neveztek.

— 264 —
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Az elégületlenek most mind Szelim körül csoporto
sultak, s mig Bajezid a palota belsejében a Korán téte
leinek magyarázatával s a csillagok állásával volt elfog
lalva, fia Szelioi már közeledett a fővároshoz, hogy apját 
a trónról letaszítsa. Ev. úttal azonban még megmenté az 
uralkodói tekintély a szultánt, ki a veszély hírére hü 
maradt seregével fia elé sietett, kit sikerült egy ütközet
ben megvernie. Visszatérvén fővárosába, idősb fiát Ahme
det jelölte ki utódjának, de ki békés és szelíd természe
téről és hajlamairól lévén ismeretes, a most még inkább 
nyugtalankodó janicsárok tetszésével nem találkozott. 
Szelim most nagy előkészületeket tőn a testvérháborúra 
s csakhamar egész Kis-Ázsia mellette nyilatkozott, úgy 
hogy seregével most feltartózhatlanúl előrenyomult, s 
miután a fővárosban létező sereg is mellette nyilatkozott, 
csakhamar urává lön Ivonstantinápolynak s apját a régi 
serailban körülzárolta. A lázadók most erőszakkal egész 
a szultán közelébe hatoltak, ki trónján ülve ily szavakkal 
fogadta a betolakodottakat: „Mit kívántok tőlem?“ Mire 
a tömeg zajosan válaszoló: „Urunk már öreg és beteges, 
helyette fiát Szellmet óhajtjuk a trónon látni.“ Hasztalan 
volt Bajezid minden kísérlete a lázadókat felségsértő 
szándékukról lebeszélni, s miután sorsát előre látta, ha 
ellenszegül, kijelenté: hogy az uralkodást átruházza fiára 
Szelimre, kinek kormányára az ég áldását is kikéri. Maga 
részére csak azon kedvezményt kérte: engedtessék meg 
neki szülővárosába, Dimotikába visszavonúlni, hol még 
hátralevő napjait csendes magányban óhajtja bevégezni. 
Szelim, a lázadó, most apja lábaihoz borúivá, megkö
szönte annak kegyességét és jóságát és ígérte, hogy min
denkor uralkodói tiszteletben fogja részesittetni. Az egész 
jelenet a képmutatás legkirívóbb jellegével bir, mi a 
keleti jóhiszeműséget romlottságnak vagy bárgyuságnak 
tünteti fel.

Bajezid röviddel lemondása után megindult Dimo- 
tika félé, azonban még mielőtt szülővárosát elérte volna, 
útközben 1512. május 26 án utólérte a halál, mely Szé
lűn parancsolatából méregben nyujtatott a trónjától 
megfosztott szultánnak. ΙΓ. Bajezid 66 éves volt s 31 
évig uralkodott. Végrendeletében meghagyta, mint Sea- 
deddin említi: hogy a keresztények elleni hadjáratai
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alkalmával ruházatán visszamaradott por, melyet gon
dosan gyűjtögetett és megőrzött, halála után arczára 
hintessék: mi keleti felfogás szerint édes illatot terjeszt a 
halott fölé.

I. Szelim, ki most birtokában volt a régen óhajtott 
hatalomnak s kinek nagyra törekvő tervei kiszámithatla- 
nok voltak, nagy erélylyel látott azok megvalósításához. 
Ezen zsarnoki természet, mely örömét lelte a vérben, 
nemcsak mint hóditó és hadvezér kívánta nevét megörö
kíteni, hanem mint vallási rendező is, ki nem tűrte, hogy 
birodalmában az izlamon kívül még egy más formája is 
létezzék az isteni tiszteletnek. De mint rajongó szunnita 
nemcsak a keresztényeket és a hozzájok közel álló fele
kezeteket gyűlölte és üldözte, hanem sokkal inkább még 
azon szakadárokat, kik a próféta első négy utódjainak 
tanai iránt eltérő véleményben valának, s kik a rajongás 
kifejezése szerint gazdátlanul tébolyognak a bűn és pokol 
fenekén. A shiiták, az iziam ezen protestánsai, kik főleg 
Perzsiában és Indiában a túlnyomó többséget képezik, 
nem valának véleményükben sohasem kíméletesebbek s 
az orthodox szunnitáknak mindazon megvetést és gyűlö
letet gazdagon viszonozták, melyekkel amazoktól elárasz
talak.

Ezen vallási különbség a keleti és nyugati izlami- 
tákat már korán elválasztotta egymástól s a kölcsönös 
gyűlöletet, melyet még inkább áthidalhatlanná tettek azon 
vérpatakok, melyek e véleménykülönbségnek áldozatáúl 
folytak, az idő még inkább fokozta. Tévedés tehát azt 
hinni, mintha az ozmánok élethalál-küzdelmükben Euró
pában a keleti, a perzsa és ind izlamitáktól nagyobb 
segélyt várhatnának, vagy hogy a shiiták átalában lelke
sülni tudnának egy birodalom fenmaradása mellett, 
melyet sok századokon keresztül a leggyülöletesebb 
tévedők államának tartottak. A keleti türelmetlenség és 
utálat vallási dolgokban semmivel sem csekélyebb, mint 
a nyugati népeknél. S ezen körülmény kizárja azon 
lehetőséget is, hogy az ozmánok Ázsia bensejéből 
vagy keleti részéből segélyre vagy rokonszenvre számít
hatnának.

I. Szelim uralkodását azzal kezdé meg, hogy még 
életben levő két fivérét, Ahmed és Korkudot, valamint
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unokafivéreit meggyilkoltatta, nehogy trónja bármely 
oldalról is új veszélyeknek vagy támadásoknak legyen 
kitéve. Azután a Konstantinápolyban még meglevő keresz
tény egyházakat mecsetekké alakíttatta át, nehogy, mint 
magát kifejezte: ily szép hajlékokban bálványimádás 
űzessék. Hasztalan tiltakoztak a keresztények ezen hatal
maskodás ellen, hasztalan hivatkoztak a szultán nagy
apjának, II. Mohamednek egy rendeletére, mely a fővá
ros megvétele alkalmával az egyházak felét minden időkre 
a keresztények birtokába hagyta. De Szelim még tovább 
akart menni. Czélja volt a keresztényeket mind meggyil
koltatni, ha önként az izlamra áttérni vonakodnának s 
igy fővárosát tisztán mohamedán helylyé változtatni át. 
Ily czélból Dzsemali effenditől, a nagyimámtól egy fet- 
wát eszközölt ki ravaszság által, mely vérengző tettét 
híveinek felfogása szerint nemcsak törvényessé, hanem 
kívánatossá is tette. De az izlam vallási feje ezúttal 
nemesebb érzelmű volt uránál, s mihelyt Dzsemali meg
tudta, mily czélból kérte ki magának a szultán a fetwát, 
egyesült a nem kevésbé jóindulatú Piri pasával, hogy 
Szellmet embertelen szándokáról lebeszéljék. S valóban 
a keresztények csak az említett két férfii'i jóindulatának 
köszönhették életüket vagy szabadságukat; s nem volt 
csekély feladat a vérengző zsarnokot engedékenységre 
bírni.

Mig ekképpen a keresztények megmenekültek a 
fenyegető veszedelemtől, a shiitákra annál rettentőbb 
csapás várt Seadeddin elbeszélése szerint. Szelim 1514- 
ben biztosokat küldött birodalmának különböző részeibe, 
kiknek feladata volt a szétszórt shiitákat a hetedik élet
évtől egész a hetvenedikig összeírni. Ezen összeírás alap
ján kevés napok alatt több mint 40 ezer shiita mészá
roltatok le a szultán parancsára. Hogy a gyűlöletről, 
mely ezen iszonyú vérengzést kisérte, könnyebb fogalmat 
nyújtsunk, megjegyezzük, hogy egy elterjedek vallási nézet 
szerint sokkal üdvösebb egy szakadárt elpusztítani, mint 
hetven keresztényt, mert az utóbbiak nem oly utálatra 
méltók, mint az előbbiek.

Szelim ezen kegyetlensége nem maradhatott befolyás 
nélkül azon államhoz való viszonyára, mely a shiiták 
központját képezte s melynek feje egyszersmind az üldö-
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zÖtt szakadärok védnökének tekinteték. Izmail sah Per
zsia, Kurdistan és Mesopotamia ura alig vette liirét a 
vérengzésnek, mely annyi hitsorsosának életébe került, 
midőn minden erejéből az ozmán birodalom megtáma
dására készült. Szelim, ki követek és levelei által még 
inkább fokozta Izmail sah haragját, részéről is rendkí
vüli előkészületeket tőn a perzsa hadjáratra, mely egyike 
volt a legnépszerűbb háborúknak, melyekben az ozmán 
történelem gazdagabb, mint bármely más nemzeté. Sze
lim 1514. nyár elején 140 ezer emberrel megindult Per
zsia ellen s a vidéket, melyen az ellenséges országban 
keresztül vonult, valódi sivataggá változtatta. Izmail sah, 
kinek serege sem számban, sem fegyelem tekintetében 
nem versenyezhetett a szultánéval, C ialdirán mellett talál
kozott Szelimmel, s a harcz, mely itt fejlődött, egyike 
volt a legvéresebbeknek. A szerencse sokáig ingadozott, 
a perzsák vitézsége nem vala csekélyebb az ozmánoké
nál, de végre az utóbbiak túlnyomó többsége magához 
ragadta a győzelmet, a perzsák vad futásban kerestek 
menekülést s maga Izmail sah is csak paripája gyorsa
ságának köszönheté szabadságát. A csaldiráni győzelem 
megnyitotta az ozmánoknak Perzsiát, s Szelim ünnepé
lyesen tartá bevonulását Tübris vagy Taurisba, Izmail sah 
fővárosába.

Szelim, győzelmét felhasználandó, egész Perzsiát haT 
talma alá kívánta hajtani s parancsot adott az előnyo
mulásra. Most azonban útját állották a janicsárok, kik 
azon ürügy alatt, hogy a meleg és kedvezőtlen éghajlat 
befolyása alatt nem képesek tovább harczolni — vissza- 
vezettetésüket követelték. A szultán látszólag belenyugo
dott a lázadó sereg kívánságába és visszatért Európába, 
de mihelyt Konstantinápolyba, megérkezett, a janicsárok 
vezetőit és czinkosait kegyetlenül ki végeztette, mely 
erélyes fellépése által nemcsak megszabadná magát a 
janicsárok további alkalmatlankodásaitól, hanem egy
szersmind megszerezte számára a rendet kedvelő többség 
elismerését. Miután az engedetleneket megfenyité, újból 
átkelt Ázsiába, berontott másodszor is Perzsiába, hol 
nem talált többé nagyobb ellentállásra s rendkívüli gyorsa
sággal egész az Eufratig nyomúlt, előre. Itt még egyszer 
megkisérte Izmail sah a szerencsét; azonban, habár rend
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kívüli vitézséget fejtett ki csekély számú csapatai élén 
— a győzelmet képtelen volt elnyerni. Szelim nagy 
ügyességgel párosult gyorsasággal kelt át az Eufraton s 
miután az utolsó ellenséges sereget is megverte egy 
döntő ütközetben, Diarbekr és Kurdistan tartományokat 
birodalmához csatolván, győzedelmesen tért vissza Kon- 
stantinápolyba. Ázsiai győzelmeinek hírével külön köve
teket kü'dött az európai udvarokhoz; említésre méltó 
azonban, hogy Velenczén kívül egy állam sem üdvözölte 
a szultánt hódításaihoz.

A perzsa hadjárat szerencsés befezése új alkalmat 
nyújtott Szelim nagyravágyásának — hatalmát még tá
volabb vidékekre is kiterjeszteni. Syria, Palaestina, Egyp- 
tom egyaránt gazdag és népes országok nem kis mérték
ben ingerelték az erőszakhoz hajló férfiú tettvágyát. Syria 
és Palaestina ez időben Egyptom fensősége alatt állottak, 
mely viszont a tizenharmadik század dereka óta a marn
iuk vagy mamelukoknak engedelmeskedett, kik, miként 
az ozmánok, szunnita izlamiták voltak.

A mamelukok (arabül annyi mint szolgák) a tizen
harmadik században Dzsingisz khántól megvásárolt cser
kesz rabszolgák voltak, kiket szám szerint 12 ezeret 
Nodzs-meddin szultán szolgálatába vett s kik ettől fogva 
testőreivé lettek az egytomi szultánoknak. Hammer szerint 
nemcsak cserkeszek, hanem törökök is voltak ezen Egyp- 
tomban meghonosított rabszolgahadban és pedig a Kip- 
csak aranyhordából, mely a Közép Volgán ütötte fel 
sátorát. A marniuk testőrhad csakhamar nagy befolyást 
kezdett gyakorolni nemcsak a szultánokra, hanem egy
szersmind a kormányzásra is ; annyira, hogy végre az 
uralkodók mitsem tehettek fegyveres rabszolgáik bele
egyezése nélkül. S midőn Túrán Moattam 1250 ben egy 
szerződést kötött a keresztesvitézekkel a nélkül, hogy 
elébb erre a mamlukkok beleegyezését kikérte volna 
magának, — a bosszús rabszolgáktól meggyilkoltatott; 
kik azután a maguk törzséből Iben-Melik et választották 
szultánnak. így jutottak a mamelukkok vagy rabszolgák 
hatalomhoz, melyet hatodfélszáz évvel későhb csak Na
póleonnak sikerült teljesen megsemmisíteni.

Mielőtt Szelim Egyptom ellen fordúlt volna, szo
kása szerint egy alkalmas ürügyet keresett, mely ezen
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hadjáratot igazolni képes leendett s melyre ezúttal azért 
is szüksége volt, mert az ellenség, mely ellen készülendő 
vala, a szunnita közösséghez tartozott. Szelim azzal vá
dolta az egyptomi szultánt, hogy Izmail sahot az ozmá
nokkal való küzdelmében pénzzel is, sereggel is tá
mogatta s nem követelt tőle csekélyebbet mint egész 
birodalmának átadását, mely esetben kegyébe fogná 
fogadni.

Kanszu· Gawri szultán azzal válaszolt ezen méltatlan 
követelésre, hogy Haleb mellett 50 ezer főből álló se
regével táborba, szállott, még mielőtt Szelim Konstanti
nápolyból megindúlt volna. De Szelim nem hagyta 
ellenségét sokáig várakozni s miután Koriában összpon
tosított serege fölött szemlét tartott, gyorsan megjelent 
Syriában s nem messze Halebtől a dabiki rétségen 
szemben Kanszu Gawraval ütötte fel táborát. Az 1516. 
évi augusztus 24-én dűlt el nemcsak Syria és Palaestina, 
hanem Egyptom sorsa is. A harcz már sokáig dúlt ered
mény nélkül, midőn végre Szelim könnyű ágyúi sege
delmével, melyekben az egyptomiak nagy hiányt szen
vedtek, eldöntötte a csata sorsát s az egyptomiak meg- 
fogyva és megsemmisülve hátrálni kénytelenittettek. 
Kanszu Gawri futás közben lelte halálát, vele együtt 
törzsének legkitűnőbbjei; s Haleb, Malatia és más fontos 
helyek önként megnyitották kapuikat a győzedelmes 
ozmánoknak. Damaskus a virágos keleti nyelven „a para
dicsom illatáénak nevezett város nehány héttel utóbb 
fogadta Szellmet, kinek most nem csak Syria és Palaes
tina népei siettek meghódolni, — hanem kinek tisztele
tére még a vándor beduinok és arabok is megjelentek. 
Azonban a szultán sehol sem időzött sokáig, hanem 
sietett győzedelmes művét befejezni.

Kanszu Gawri halálának hírére a mamlukkok Tuman 
beyt, törzsének legkitűnőbb és legnépszerűbb férfiát vá
lasztották meg fejedelmüknek, ki rendkívüli tetterővel 
látott Egyptom védelméhez. De Szelim gyorsasága min
den törekvését meghiúsította. Az ozmánok már 1517. 
január havában a pyramidok alatt táboroztak s az erős 
és jól védelmezett Kairót fenyegették. Tuman bey Ra- 
danja mellett egy véres ütközetben megtámadta az ellen
séget; de a szerencse itt sem kedvezett az egyptomiak-
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nak, s több mint 25 ezer mamink holtteste tanuskodék 
az elvesztett ütközetről. Kevés nappal később Kairo is 
megvétetett s lakosainak nagyobb i’észe a véres utczai 
harczban lelte halálát. De Tuman bey most sem esett 
kétségbe, visszavonúlva mindig újból maga köré gyűjté 
törzsének elszánt harczosait s habár szerencsétlenül, de 
még húzamosb ideig ellentállott az ozmánok nyomasztó 
többségének; mig végre elhagyatva és elárúlva híveitől 
s a szerencsétől, egy arab törzs védelme alá menekült; 
azonban utóléretvén Szelim megbízottjaitól — Kairóba 
vitetett, hol a szultán parancsára kivégezteték.

Tuman bey halála megtörte a mamlukkok további 
ellentállását s Egyptomot végképpen az ozmánok kezébe 
adta. Szelim az új tartományt 24 kerületre osztá fel, 
melyek fejéül egy egy mameluk beyt jelölt ki, hogy 
ekképpen könnyebben kibékítse sorsával az elnyomott 
népet; mig a tartomány élére egy pasát helyezett, ki 
azt engedelmességben tartsa.

Szelim a következő telet Damaskusban töltvén, hon
nan meglátogatta Hebront és Jeruzsálemet mint az izla- 
miták előtt is szent és kegyeletes helyeket, két évi tá
voliét után 1518. nyár derekán tért vissza Európába, s 
hogy a már régebben elhanyagolt európai ügyeknek 
nagyobb figyelmet szentelhessen — udvarát a közelebb 
és nyugodtabb Drinápolyba helyezte át.

A legelső állam, mely ezúttal is a szultán üdvöz
letére sietett, Velencze volt, mely nagy aggodalommal 
nézte Szelim ázsiai hódításait s nem minden ok nélkül 
féltette saját érdekeinek megsértését. Követét Griustinia- 
nit oly utasításokkal küldé tehát Konstantinápolyba, 
hogy mindenek felett a fenálló békefeltételeket biztosítsa 
s csak azon esetben ha ez sikerült, bocsájtkozzék a kö
rülményekhez képest újabbak tárgyalásába. A béke meg
erősítését ugyan megadta Szelim, de úgy látszik, hogy 
a köztársaság által fizetendő adót felemelte, mely 1517. 
óta évi 16 ezer aranyból állott. További kedvezményeket 
kieszközölni a köztársaságnak azonban nem sikerült. 
Velencze, melynek kereskedelmével pénzereje is már csök
kenőben volt, nem folytatta tovább az alkudozásokat s 
meglévő előnyeit felhasználandó, — ezentúl békében élt 
az ozmánokkal I. Szelim uralkodásának végéig.



Nem egészen igy állott a viszony Magyarországgal, 
melynek határain most sem szűntek meg a villongások 
és apróbb csatározások, melyeket a magyarok részéről nem 
ritkán a király tudta és beleegyezése nélkül folytattak, 
így Szápolyai János erdélyi vajda egy erős had élén 
becsapott Oláhországba s az ozmán területeket elpusz
títván, számos fogoly kíséretében tért vissza. Majd a 
veszprémi püspök, valószínűleg a somogyi jószágain el
követett pusztítások megbosszúlásából a Száva és az 
Unna között támadta meg az ozmánokat s kétezerét kö
zülök felkonczolt. Viszont az ozmánok Szendrő várából a 
Temesi bánságot és a Szeremséget fosztogatták. Ilyen 
volt a béke a magyarok és az ozmánok között, 
midőn I. Szelim, győzedelmes perzsa és egyptomi had
járataival vala elfoglalva s miközben a gyenge Ulászló 
1516 ban földi pályafutását befejezve — a gyermek II. 
Lajosra hagyta szent István koronáját.

Végzetszerü jelenség, hogy az erélytelen és tehetetlen 
uralkodók éppen a legválságosabb időben ültek a magyar 
királyi székben; nem csoda, ha a féktelen, önző czélokat 
hajhászó nemesség, mely fejét annál merészebben emelte 
fel, minél alább síílyedett a királyi tekintély, — felhasz
nálandó a zavart, mely kívülről épp úgy mint belülről 
mindinkább növekedőben volt — csak azon vala, hogy 
kiváltságait a királyi tekintély rovására nagyobbithassa. 
A hazát s annak jövőjét csak nagyon kevesen hordozták 
szivükön s mintha a végzet vaksággal sújtotta volna a 
nemzet jobbjait, nem látta senki a közeledő veszélyt; a 
helyett, hogy mindenki csak az ország védelmére gondolt 
volna: legjobb erejét az átkos pártliarczokban fogyasz
totta el. Rendkívüli volt a kiábrándulás, nem csoda, ha 
utána a nemzet léte és fennmaradása tovább egy szá
zadnál ellenségének nagylelkűségétől vagy ügyetlenségé
től függött.

Bakács Tamás Rómában X. Leo pápától felhatal
mazást nyert, hogy visszatérvén Magyarországba — a 
keresztet hirdethesse. Az érsek nem vévén figyelembe, 
hogy időközben Ulászló megújitá a békét Szelimmel, a 
pápa felhatalmazása folytán a kereszt védelmére szólí
totta a nemzetet. Azonban az üres kincstár s a nemes
ség pártoskodása nem kedvezett az eszmének, s igy nem
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maradt más hátra, — mint egy más, régebben szándé
kolt tervet megvalósítandó: a jobbágyságot fölfegyverezni 
s az ellenség ellen vezetni. De a jobbágyság fölfegyve- 
rezése annál veszélyesebb eszköz volt, minthogy éppen 
a nemzet ezen része Mátyás halála őta majdnem elvisel- 
hetlen terhekkel volt sújtva, minek következtében fegy
verének könnyen más irányt adhatott. A Pest, Kalocsa, 
Nagyvárad stb. környékén a kereszteshad czéljából egy
begyűlt parasztok száma csakhamar meghaladta a 40 
ezeret, kiknek fejévé Bakács érsek a székely származású 
Dózsa Györgyöt nevezte ki. A nemesség rósz szemmel 
nézte munkás jobbágyainak távozását, s az elhanyagolt 
mezei munkák czimén mielébbi visszabocsájtásukat sür
gette. Most egyszerre megváltozott a keresztes tábor képe. 
Dózsa magát a jobbágyság felszabadítójának kezdé tekin
teni s a fölfegyverzett parasztság élén hadat izent a ne
mességnek. A kuruczok, miként a paraszt lázadók nevez
tettek, iszonyú pusztítást vittek véghez az ország külön
böző részeiben, kegyetlenül legyilkolták a nemeseket és 
családjaikat, birtokaikat pedig elpusztították; sőt több íz
ben nyílt ütközetben is diadalmaskodva, Csanád várában 
ütötték fel főtanyájukat. Végre Temesvár közelében si
került a parasztok főhadát megsemmisíteni, minek követ
keztében csakhamar a többi parasztcsapatok is megadták 
magukat. Maga Dózsa György, a lázadás feje kegyetlen 
halállal büntettetett. Több mint 40 mások szerint 70 ezer 
paraszt és sok száz nemes esett a szerecsétlenség áldo
zatáéi!. A büntetés, mely a félrevezetett jobbágyságot érte, 
nem vala sem igazságos, sem eszélyes; s a jövő idők küzdel
meiben megbénította a nemzet védelmi képességét. A 
parasztság jobbágyi terhei megszaporittattak, sőt szabad 
költözködési jogától is megfosztatván, örökös szolgaságra 
kárhoztatott.

Magyarország, a kereszténység régi védbástyája 
tehát nem volt azon helyzetben, hogy a harczot Sze- 
limmel, ha ez terveit Magyarország ellenében megvaló
sítani elég idővel bir vala — felvehette volna. II. Lajos 
gyenge kormányának igyekezete tehát csak oda volt 
irányozva: az ozmánokkal minél tovább békés lábon 
élhetni. Szerencséjére a sokat megpróbált országnak, 
Szelim azon tervvel foglalkozott, melylyel nagyapjának

1«L á z á r ;  A török birodalom története.
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élete bezáródott, melynek kivitelét utóbb neki is hasonló 
okból fiára Szuleimánra kellett hagyni.

Mielőtt Szelim uralkodásának utolsó szakával fog
lalkoznánk, szükséges visszapillantást vetni a nyugati 
államokra és azok tevékenységére és czéljaira az ozmán 
hatalom terjeszkedése ellenében.

X. Leo pápa, a Medici család ezen tudományos és 
lelkes tagja, elődeinek példájára nemcsak újból napi
rendre helyezte a kereszt politikáját, hanem terveinek 
határozottabb kinyomatot is igyekezett adni. A lelkes 
egyházfő meleg szövetségesre talált Francziaország ifjú 
királyában I. Ferenczben, ki marignanoi győzedelme 
következtében a milánói herczegségnek és Genuának 
birtokában a vallási mozgalom világi fejévé és központ
jává tette magát.

Szelim még Egyptom meghódításával volt elfog
lalva, midőn X. Leó és I. Ferencz az összes keresztény 
világ szövetségén fáradoztak. A kölcsönös alkudozások 
és megegyezések azonban csak nagyon lassan haladtak 
előre; ámbár Miksa császár csakhamar csatlakozott a 
tervhez, s Spanyolország és Portugal, valamint Anglia 
és ezúttal először, Dánia is elvileg egyetértettek a pápa 
és Ferencz király terveivel. Végre 1518 ban létrejött a 
megállapodás —- papíron; a költségek 800 ezer aranyra 
voltak előirányozva s kivált a papság áldozatkészsége 
folytán nagyobb részben biztosítva is. A haditerv is 
készen volt, mely szerint Görögország képezte a támadás 
első tárgyát. Sőt az európai udvarok példás vagy inkább 
példátlan egyetértése annyira ment, —■ hogy a meg
hódítandó ozmán birodalom igazságos félosztása felett is 
már megegyeztek egymás között, — mi tudvalevőleg ma 
is Achilles-sarkát képezi a keleti kérdésnek. Az ud varok 
emlékiratokat és jegyzékeket cseréltek egymással s 
mindenképpen igyekeztek érdekeiket a legfontosabbak
nak feltüntetni; mi ha nem sikerült is mindig, legalább 
arról tanúskodik, hogy a diplomatia fegyverei és vívmá
nyai negyedféiszáz évvel elébb is ugyanazok voltak mint 
ma, pedig Oroszország még hiányzott a szövetségből__

S míg az udvarok és a pápa az ozmánok kifize
tése fölött Európából tanakodtak egymással, ·— addig 
birodalmaikban mindig nagyobbra nőtt a reiormátió esz
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méje, mely végre elnyeléssel fenyegette magukat a tanácsko
zókat s föléjük készült emelni a népek és a szellem fel- 
szabadulását a tudatlanság és korlátoltság gyámsága alól.

Mig nyugati Európa, de kivált a pápa és a fran- 
czia király üres felhőket gyűjtöttek az ozmánok feje 
fölé, addig Szeli m Drinápolyban nyugodtan foglalkozott 
terveivel, melyeknek kivitelét annál inkább remélhette vala, 
minthogy erőteljes férfikora kezeskedni láfszék azok mellett.

Ezúttal azonban még nem Európa volt az, mely 
figyelmét magára vonta, hanem egy területére nézve 
kis sziget, mely a görög tenger és syriai öböl között 
feküdvén, már az ó-korban hires volt rózsáiról, melynek 
nevét' köszönheti, továbbá művészeiről és azon óriási 
szobráról, mtdy az ó-kor csodái közé számittaték. Rho
dos, a Palaestinából elűzött egyházi lovagok főfészke — 
mint már alkalmunk volt látni, régebben befolyt az 
ozmán terjeszkedések eseményeibe s kivált az újabb 
időben Dzsem fogsága és elárusitása által még nagyobb 
hírre tett szert. Már II. Mohamednek erős szándoka 
volt Rhodost elfoglalni, melyben csak bekövetkezett 
halála akadályozta meg. Unokája Szelim uralkodásának 
végén ugyanazon eszmével foglalkozott, — s 1519. óta 
szakadatlanul folytatta előkészületeit a sziget megtáma
dására. Már 60 ezer harczos és 250 vitorla várta a pa
rancsot a kiindulásra a konstantinápolyi kikötőben, midőn 
Szelim, útban a hadsereghez nem messze fővárosától 
Csorluban utóléretvén az éppen dühöngő dögvésztől, 
1520. szept. 20 án hirtelen meghalálozott.

Szelim alig volt 4.6 éves, midőn nyolcz évi tevé
keny uralkodásának véget vetett a halál; s azon ural
kodók egyike a történelemben, kik valódi szörnyetegek
ként tűnnek fel az utókor előtt, de kik a hódítások 
vaskorszakában a hősök jellemével bírtak. A barcz volt 
valódi eleme, öröme a halál és pusztítás s bőszült szen
vedélyessége a győzelem által inkább növekedett s 
kielégitlen rombolási hajlama fokozódott. Kegyetlen volt 
a vérengzésig; nem kímélte sem családját, sem rokonait 
s egyetlen fia és örököse Szuleiman is csak gyors távo
zásának messze tartományába köszönhette életét, melyet 
a hatalmára íéltékeny zsarnok egy pillanatnyi felindulás 
alkalmával komolyan fenyegetett. Mindazonáltal rendít

ik*
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hetlen bátorsággal bírt s terveinek kivitelét vaskövet
kezetességgel hajtotta végre. Megtörte a janicsárok fék
telenkedéseit s szigorú fegyelem által seregét legyőzhet 
lenné tette. Hogy mennyire ment kérlelhetlen szigora 
katonái iránt, bizonyítja a következő eset, melyet Ham- 
mertől veszünk át. Szelim syriai hadjárata alkalmával 
a Damaskus virányos környékén táborozd katonáinak 
szigorúan megtiltotta az idegen jószág megsértését 
vagy erőszakos elidegenítését, a tilalom ellen vétkezőket 
a legkeményebb büntetéssel ígérvén fenyiteni. Egy ka
tona a tilalom daczára elcsábittatá magát egy alma
fától, melynek gyümölcsével oltotta szomját. A szultán 
ezen csekély kihágás hírére maga elé hozatá a szegény 
bűnöst, s a,z egész hadsereg jelenlétében kivégezteté.

De Szelim nemcsak mások hibái iránt volt szigorú, 
magának is tudott parancsolni, — ha gyorsan fellob
banó szenvedélyessége által meg nem akadályoztatok. 
Felette mérsékletes volt asztalánál — s nem szerette 
az asszonyokat. Gfiovio Pál, V. Károly császár követe 
többek között ezeket mondja Szelimről: „A szultán 
hosszú felsőtesttel, de rövid lábakkal bir, minél fogva 
többször mutatja magát lovon mint gyalog. Borotvált 
sima arczában sötét vad szemek mozognak. Szakálát 
azért vétette le, nehogy vezirjei által azon vezettessék, 
mint apja Bajezid. Oroszlánszive nem ismerte a félelmet, 
sem veszedelmet, melynek mindig bátran nézett sze
mébe; s miként ily férfiúhoz illik, sohasem hagyott fel 
tervével, míg azt végre nem hajtá.“ A szultán kegyet
lenségét misem jellemzi jobban mint azon közmondás, 
mely a veszedelemre kárhoztatott embert Szelim szolgá
latába utasítja: „kívánom, hogy Szelim szultán vezirje 
legyél“. Mindezek daczára Szelim birt magasabb mívelt- 
séggel is; sőt szerette a tudományokat s a költészetben 
maga is jártas volt. Rendkívüli uralkodói tehetségekkel 
ellátva, hódításai által nemcsak nagyobbitotta, hanem mi 
nem mindig ugyanaz, erősbitette is birodalmát, melyet 
fényes tulajdonokkal felruházott fiára hagyott. „Hogy 
kellemesen lehessen uralkodni, szükséges, hogy félelem 
nélkül uralkodhassunk“, volt a jelszava, még mielőtt 
apját a trónról leszorította.



I. Szüléimen 1520—1566. — Ázsia nyugtalanságok. — Belgrad 
ostroma és megvétele. — Rhodos ostroma és átadása. — Szüléi
mén viszonya az európai udvarokhoz. — Hadjárat Magyarország 
ellen. — A mohácsi ütközet — Következményei. — Ferdinánd 
első követsége Konstantinápolyba. — Luther Márton az ozmánok 
elleni háborúról. — Ferdinánd második követsége. — Buda az 
ozmánok kezében. — Becs első ostroma. — Francziao szág maga
tartása. — Újabb békealkudozások. — A háború folytatása. — 
Kőszeg védelme. — Az ozmánok kivonulása. — Tengeri háború és 

következményei. — Béke 1533.

" j f i Z E N H A T O D I K  F E J E Z E T .

I. Szelim váratlan halála különböző benyomással 
volt úgy az eurőpai udvarokra mint magukra az ozmá
nokra. Az elébbiek azon hitben ringatták magukat, hogy 
a meghalt oroszlánnak bárány fia maradt, ki ifjúságánál 
és tapasztalatlanságánál fogva örülni fog, ha nem hábor- 
gattatik, — nemhogy maga fenyegetné a világot. Az 
ozmánok tartózkodóbbak voltak Ítéletükben az ifjú szul
tánt illetőleg, s mert Szelim vasakarata csak engedelmes 
eszközöket tűrt meg maga mellett, — senkisem tudta 
voltaképpen, mit várhatni az ifjú Szuleimántól, ki apja 
halálakor nyugodtan Magnesiában időzött, tartományának 
igazgatásával elfoglalva.

I. Szuleiman (1520—1566.) nem volt sem bárány sem 
oroszlán, magas íenkölt lelke épp oly távol volt az egyik 
gyengeségétől, mint a másik kegyetlenségétől. Uralko
dásra születve, ifjú keblében őseinek nagy tettei nem 
kevésbé nagy vágyakat és reményeket ébresztettek, me
lyek bölcs és következetes magatartása által nagyobb 
részben teljes gyümölcsökké fejlődének. Alig takarította 
el apja holttetemeit, midőn akadálytalanul elfoglalta ural
kodói székét, mert a szerencse úgy akarta: hogy nem 
kellett versenytárssal megküzdenie, minthogy házának



— 278 —

egyedül ő volt még életlévő törvényes képviselője. így 
Szuleiman tiszta kézzel vette át örökségét s e körülmény 
kedvező bevezetésnek tekinthető egy államban, melyben 
a megszokott s a vallás előítéletei által szentesített ba
bona mellett a rokongyilkosság nemcsak megengedett, 
hanem parancsolt eszköz vala.

Mindjárt uralkodásának első tettei igazságszereteíről 
és azon kívánságról tesznek tanúságot : alattvalóiban 
embereket látni, kiknek jólétével az állam jóléte össze
függ. Szelim Perzsiából, Syriából és Egyptomból szám
talan kézmíves családot erőszakkal Konstant!nápolyba, 
hozatott, kik között különösen nagy volt a fegyverková
csok száma, s kik a különböző viszonyok között feleltén 
nehezen tudták magukat feltalálni, s nem kis mértékben 
gyötörtettek a honvágy által. Szuleiman ezen szegény 
embereket útiköltséggel látta el, s visszaküldé hazájukba. 
A perzsa kereskedőknek pedig apja szigora által okozott 
károk megtérítése fejében egy millió asper készpénzt 
utalványozott.

Daczára ezen békés előjeleknek, Szuleiman országlása 
szakadatlan lánczolatát képezi a háborúknak és küzdel
meknek, melyeken keresztül az ozmán uralom a fény és 
hatalom magaslatára emelkedett. Midőn Szuleiman át
vette őseinek örökségét, mélyen érezte azon kötelessége
ket is, melyek ezzel elválaszthaílanul össze vajának 
kötve, s valószínű, hogy azon állítólagos politikai vég
rendelet nélkül is felfogta hivatásának nagyságát és 
fontosságát, melyet későbbi, de kivált franezia írók Sze
llőinek tulajdonítanak, mintha egy, háza fényét és nagy
ságát szivén hordozó uralkodónak ilyesmire szüksége 
volna!

De az ozmán birodalom 1520 ban még nem érte 
vala el azon politikai kiterjedést, melyre szüksége volt, 
hogy a jövőben is fennállhasson; keleti és nyugati ha
tárai épp oly kevéssé voltak befejezve és biztosítva, mi
ként az éjszaki; amott Perzsia, itt Magyarország és Len
gyelország annál veszélyesebb szomszédságot képeztek, 
minél inkább bizonyos volt, hogy a vallási különbség 
halálos gyűlöletet táplál az ozmánok ellen, s hogy azon 
vidékek lakosai csak az alkalomra várnak, hogy béke 
és szövetség ellenére — rátörjenek a rettegett biroda



lomra. Éhez járult, hogy Szuleiman előtt nem lehetett 
titok, miszerint a nyugati hatalmasságok csak azért kés
nek az annyiszor kilátásba helyezett keresztes háborúval, 
mert otthon is elég keresztjük volt, saját keresztes alatt
valóikkal. Kétségtelen, hogy Európa politikai ziláltsága 
és kivált Magyarország erőtlensége nem kis mértékben 
járultak hozzá: Szuleimanban azon terveket megérlelni, 
melyek kivitele által nemcsak megingatta az ó-világ 
politikai rendjét, hanem egyúttal birodalmát korának 
leghatalmasabb és leggazdagabb államává s a politikai 
életnek sokáig központjává tette.

I. Szelim ázsiai és afrikai bódításai még oly újak 
valának, az ott behozott ozmán közigazgatási rendtartás 
oly szokatlan volt, hogy az új tartományok amúgy is 
nyugtalan népességétől alig lehete egyebet lázadásnál 
várni, ha erre az új szultán legkisebb késedelme vagy 
gyengesége alkalmat szolgáltat vala. Egyptom és Perzsia, 
amott Chair bég, itt Izmáéi sliah csak az alkalmas pil
lanatot lesték, hogy kitűzzék a lázadás zászlóját. Grhazali 
bég syriai helytartó első tette a kísérletet s büszkén 
megtagadta Szuleimannak az engedelmességet. De az ifjú 
szultán ébren volt s a lázadót csakhamar utóiérte a bün
tetés ; mert alig jött hire Gfhazali törekvéseinek, midőn Szu
leiman nagy gyorsasággal a lázadó ellen küldé egyik 
legmegbízhatóbb vezérét, ki egy véres ütközetben nem
csak szétverte a lázadókat, hanem magát Grhazalit is 
elfogván, halállal büntette. A syriai lázadás gyors és 
erélyes leveretése és Grhazali szomorú vége nem tévesz
tették el hatásukat sem Egyptomra sem Perzsiára — s 
Ázsia csendesen tovább viselte az ozmánok által reá 
rakott bilincseket.

Szuleiman az ázsiai nyugtalanságok lecsillapítása 
után Magyarországra vetette szemeit, hol időközben a 
rendetlenség és viszály az urak és nemesek között tető
pontjára hágott. Jóllehet Szuleiman talán még elhalasz
totta, volna magyarországi hadjáratát, ha erre különösen 
két ok által nem ösztönöztetek vala. A határvillongások 
most is szakadatlanul folytak, s inig az ozmánok Szre- 
bernik, Teszna, Szokol és Kinn várakat egymásután el
vették a magyaroktól, Jaiczát ellenben még hasztalanul 
ostromolták, addig az utóbbiak viszont, kivált a derék
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püspök Boriszló Péter vezérlete alatt az Unna és Száva 
szögéből mindig újból előrontottak s Bosniát és Iíer- 
czegovinát pusztították. A szultán, hogy e czéltalan pusz
tításoknak véget vessen, valószínűleg pedig azért, hogy 
Magyarország megtámadására alkalmas ürügyet keressen, 
követeket küldött Budára TI. Lajos királyhoz, felhiván 
őt egy új béke megkötésére, — melyet azonban Magyar- 
ország a szultánnak fizetendő évi adó árán volna meg
vásárlandó. A király és inkább heves mint eszélyes kör
nyezete — a váratlan és merően jogtalan követelést 
nagy felindulással nemcsak visszautasította, hanem a 
követeket börtönbe vettetvén megöletni parancsolta. Ezen 
követekkel úgy látszik egy időben érkezett a vitéz Bo
riszló püspök halálának hire is Budára, ki az ozmánoktól 
a Korenicza patak mellett hűtlenül meggyilkoltatott, mi 
az általános elkeseredést az ozmánok ellen természetesen 
még inkább fokozta. A követek holttestei utóbb, nehogy 
a gyilkosság köztudomásra jusson, a város közelében egy 
halastóba sülyesztettek.

Szuleiman a követein elkövetett erőszakra azzal vá
laszolt, hogy előkészülődését még jobban gyorsította úgy, 
hogy már 1521. február havában megindúlt hadseregével 
és roppant mennyiségű ostromeszközeivel Drinápolyból. 
A 300 ágyú, továbbá ólom, kén stb. szállítására 3000 
teve volt szükséges, mig 30 ezer az élelmi szereket hor- 
dozá a hadsereg után. A sereg három részre oszlott, az 
egyik, a balszárny Ahmed pasa vezérlete alatt Sabácz- 
nak tartott, a nagyvezir Piri pasa a derékhaddal Nándor
fehérvárnak vette útját, mig a jobbszárny Mohamed Mi- 
haloghli alatt Erdélybe volt betörendő. Maga a szultán 
a fényes portával az első sereg után Sabácz felé indúlt.

Szuleiman megindításának hire Magyarországban, 
de kivált a leginkább fenyegetett végvidékeken roppant 
izgalmat szült. A király befolyás és tekintély nélkül nem 
vala képes a nemességet nagyobb tetterő kifejtésére 
bírni, parancsai hanyagul vagy éppen nem teljesittettek, 
s habár a honvédelmi törvény értelmében 60 ezer har- 
czos azonnal a király zászlója alá siethetett volna, a 
roszakarat, hanyagság és késedelem mindent megakadá
lyoztak, s alig volt lehetséges egy maroknyi hadat össze
hozni, melylyel esetleg a Szerémséget kellendett fedezni.
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Héderváry Ferencz és Török Imre Nándorfehérvár pa
rancsnokai alig értesültek az ozmánok közeledéséről, mi
dőn azon ürügy alatt, hogy a hátralévő zsold kifizetését 
szorgalmazzák, hűtlenül elhagyták helyüket, s Budára 
siettek. Helyettük Oláh Balázs, Both János és Morgai 
János vették át a parancsnokságot az alig 600 emberből 
álló várőrség felett, mely még lőporral sem volt kellőleg 
ellátva, mig a várfalak felette elhanyagolt állapotban 
voltak. — Sulyok Ferencz Sabácz kapitánya hasonló in
dokból hagyta oda helyét, melyet Logody Simon foglalt 
el, kinek rendelkezésére s a vár védelmére alig állott 
száz vitéz! — így állott a határvédelem 65 évvel Nán
dorfehérvár felszabadítása után Hunyady János által

Hasztalan keresett Lajos király segélyt X. Leo pá
pánál és V. Károlynál; amaz azt mondá levelében: hogy 
kincstára üres és a magyarok lássák, mint lesznek ké
szek az ellenséggel, ő csak áldását adhatja. V. Károly 
éppen a wormsi birodalmi gyűlésen, nem adott vigaszta
lóbb feleletet a magyar királynak, ki trónjával és a nem
zettel együtt kérlelhetlenül áldozatára volt szánva a ke
resztény Európa politikai vakságának és önző tudatlan
ságának.

Sabácz már julius 8-án Ahmed pasa kezébe került, 
miután a 60 ra összeolvadod, s mindenben hiányt szen
vedő őrség képtelen volt az ostromlókat tovább feltar
tóztatni, a vártér közepére gyülekezve Logody Simonnal 
élén várta be a vad rohammal közeledő ellenséget, mely 
közül még vagy hétszázat terített a földre, — azután 
egytől-egyig ott vérzett el a hazaszeretet és vitézség 
lángoló példájára; holott még elég ideje lett volna a 
Száván keresztül életét biztonságba hozni. Sabácznál a 
szultán jelenlétében a megáradt Száván, melynek partján 
Szuleiman fényes sátra állott — hajóhíd veretvén, azon 
átkelt az egész hadsereg, melynek nemsokára Mitrowicz, 
Karlowicz, Kulpenik, Periász és Szlankamen is megnyi
tották kapáikat; mig a már egy bő óta Nándorfehérvár 
alatt táborozó Piri pasa Zimonyt foglalta el s az os
tromlott erődöt minden oldalról keményen körülzárolva 
tartotta.

Habár Nándorfehérvár immár tarthatlannak látszék, 
a vitéz őrség, . mely a parancsnokokon kívül jobbára



thrákiai bolgár zsoldosokból állott, mégis makacsul visz- 
szaverte sokáig az ellenség minden támadását s midőn 
a városból a felsó'várba szorittaték, egy ideig itt is oly 
erélylyel tartotta magát, bogy Szuleimannak már-már 
szándoka volt az ostrommal felhagyni, midó'n egy hite 
hagyott franczia tanácsára a fó'eró'döt, a Miliaria vagy 
mértföldtoronynak nevezett részét a várnak, — ügyesen 
aláásni és lőporral megrakni sikerült. A pusztító robba
nás elvette az ó'rség utolsó bátorságát, mely most ma
gyar parancsnokainak tudta és beleegyezése nélkül össze
köttetésbe lépett az ellenséggel —- a vár átadása iránt. 
Az árulásnál fontos szerepet játszott Móré Mihály, Hé- 
derváry Ferencz parancsnoknak a várban visszahagyott 
megbízottja. Szuleiman szabad kivonulást ígért az áru
lóknak, kik a várat azután a nélkül, hogy ezt a ma
roknyi magyarok megakadályozni tudták volna, — ke
zébe adták.

Ekképpen jutott a kereszténység legfontosabb véd- 
bástyája 1521. augusztus 29-én az ozmánok kezébe. Szu- 
leiman mindenkit, ki magyar volt vagy magyar nevet viselt, 
irgalom nélkül legyilkoltatok, míg az átalános véreng
zésben megmaradott bolgárokat Konstantinápolyban tele
pítette le, hol utódaik mai napig külön városrészt laknak, 
melyet az egykor védelmezett, majd elárult erősség ne
véről Belgrádnak neveznek.

Nándorfehérvár, valamint a többi várak ozmán hely- 
őrséget kaptak s Szülei man parancsára éj és kiterjedek 
erősségekkel láttattak el. Többek között csupán Nándor
fehérvár, melynek első ozmán parancsnokává Balibég 
neveztetett ki, nem kevesebb mint 200 várágyút kapott.

Szuleiman előtt, most nyitva állott az út Magyar- 
országba, sőt ha a német birodalomban éppen a Avormsi 
gyűlés után uralkodó belzavarokat tekintjük, egészen 
Németországba és Európa szivébe; s több mint való
színű, hogy Szuleiman Bécs alatt sem talál vala most 
azon ellentállásra, mely nehány évvel utóbb vállalatát 
meghiusitá. De I. Szelim fiának most más terve volt, s 
a helyek, hogy a rettegő nyugatot tette volna a további 
harcz színhelyévé — Nándorfehérvár alól már októberben 
visszatért seregének nagyobb részével Konstantinápolyba, 
hogy új tervének kiviteléhez szükséges előintézkodéseit



megtegye. Mit ΙΓ. Mohamed és I. Szelim országlásuk vé
gén kísértének meg, miközben mindkettő hatalmas földi 
pályáját az ismeretlen túlvilággal cserélte fel, azt I. Szu- 
íeiman mindjárt uralkodásának kezdetén, az ázsiai lázadás 
elnyomatása és Nándorfehérvár megvétele után, sőt ép
pen győzedelmesek döntő benyomása alatt kívánta való
sítani. Rhodos szigete a kereszténységnek leginkább ke
letre előre tolt bástyája volt, mely kivált Egyptom 
meghódítása óta jobban mint valaha útjában állott az 
ozmánoknak. A birodalom szabad kereskedése és köz
lekedése, valamint a roekkai zarándokok útja Rhodos 
által mintegy ellenőrizve, ha nem megakadályozva és 
korlátolva volt; s ha e kettős oknál egyéb politikai te
kintet, nem is szólott volna Rhodos megszerzése mellett, 
Szuleiman azt elégségesnek találta, — s ez elég volt, 
hogy a János rend utolsó ázsiai telepitvényét és erőssé
gét a legkétesebb és leg válságosabb helyzetbe hozza.

Jobb időt Rhodos megtámadására aligha találhatott 
Szuleiman. Európa mindig mélyebben merült alá a val
lási zűrzavarokban. V. Károly császár és I. Ferencz 
franczia király már nemcsak Olaszország birtokáért har
czol tak egymással, hanem azon politikai fensőségért, me
lyet mindegyik a maga részére óhajtott biztosítani azon 
rendkívüli bonyodalmak előrelátásában, melyeket a re- 
formatió alkotandó vak, mielőtt megtisztult czéljai valódi 
alakot és irányt vettek volna.

A tengeri had, mely már I. Szelim óta készen állott 
a kiindulásra, parancsot kapott, tízezer janicsár és külön
böző ostromeszközök felvétele után azonnal Rhodos felé 
vitorlázni; mig maga Szuleiman 100 ezer emberrel, me
lyet nemsokára ugyanannyi követett, a szárazföldi úton 
nyomult előre. A bajok száma, melyek ekként Rhodos 
ellen rendeltettek, meghaladta a ‘ 00 at. Nem kisebb volt 
az ágyúk száma, melyek rendkívüli nagyságuk miatt 
részben csak a helyszínén készültek s melyek mintegy 
vaskarral fogták körül a hires erősséget.

A János-rend új nagymestere L’IsIe-Adam Eiilöp, 
ki Szuleimannal egy időben kezdette meg uralkodását, 
öntudatos nyugalommal, de egyszersmind rendkívüli 
ügyességgel és kitartással és csodával határos bátorság
gal felelt meg nehéz feladatának, mi ezen nagy férfiú
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emlékét minden időkre biztosította. Miután Európa maga 
is a legnagyobb zavarban és segélytelenségben volt s 
ezen oldalról a legkisebb támaszra sem számíthatott, 
1'Isle-Adam a védelmet úgy rendezé, a mint ez saját 
erejéből lehetséges volt. Rhodos erős bástyákkal és véd· 
tornyokkal volt ellátva s úgy a tenger felől mint a 
szárazföldről teljes védállapotban; az összes harczosok 
száma 600 lovagból és 4000 vitézből állott. A nagy
mester első gondja volt a kikötőt erős vaslánczokkal 
elzárni, azután pedig a védelmet a rend nyolcz nemze
tisége szerint: a franczia, spanyol, olasz, portugál, német, 
angol, provencei és auvergnei lovagok között felosztani. 
Maga l’Isle-Adam az éjszaki bástyáról, a győzelmi kapu 
szomszédságából vezette az egész védelmet.

A tengeri had már junius végén megjelent Rhodos 
előtt s a szigettel átellenben fekvő Marmarist szállotta 
meg, hova julius utolsó napjaiban Szuleiman is megér
kezett a szárazföldi haddal. Miután az egész sereg ágyú
telepeivel és egyéb ostromeszközeivel a várostól keletre 
partra szállott, augusztus 1-én kezdetét vette a tulajdon
képpeni ostrom. — De a lovagok rendkívüli vitézsége 
az első két hónapban az ellenségnek minden törekvését 
a város birtokába jutni megsemmisítette, rohamai mind
annyiszor óriási veszteséggel veretvén vissza. — Azon
ban, habár seregének jobb része már odaveszett, Szulei
man még mindig makacsul ragaszkodott szándékához 
Rhodos birtokát illetőleg s az elesetteket mindig új meg 
új harczosokkal pótolta, kiket ázsiai tartományaiból 
rendelt Rhodos alá. így folyt az ostrom újabb két hóig, 
s még mindig nem volt nagyobb kilátás a vívott város 
birtokához. A falak ugyan már sok helyütt meg voltak 
rongálva Szuleiman óriási ágyúi és felrobbant aknái 
által, de a lovagok és az őrség, sőt a nők és öregek 
egymással versenyeztek a réseket testűkkel fedezni. Szám
talan példájával találkozunk itt a hőskori lelkesülésnek 
és elszántságnak, melyek e nevezetes ostrom bajnokait 
a halhatatlanság dicsfényével veszik körül. Egy hölgy, 
egy lovag kedvese két ártatlan viruló leánykáival ott 
van a harcz közepette és bátran segíti gyermekeinek 
apját a küzdelemben, midőn egy ellenséges golyó véget 
vet a lovag életének, A hölgy magához ragadja gyerme



keit 8 miután megcsókold őket s homlokukra a kereszt jelét 
illeszté — apjuk véres fegyverével saját kezével halálra sújtja 
és a dühöngő lángok közé taszítja e szavakkal: „most, ártat
lan tiszta lelkek, nem fogtok beszennyeztetni barbár kezek
től“. Azután vállára vetve elhullott kedvesének véres köntö
sét, annak fegyverével kezében a leginkább fenyegetett rés
hez siet s miután még több ellenséget leterit — maga is hős 
halállal elvész. De a legvitézebb ellentállást is megtöri las- 
sankint az éhség és a védeszközök teljes hiánya. Deczember 
elején újabb meg újabb rohamok után, melyek mindannyi
szor az ozmánok vereségével végződtek, — Szuleiman fel
adásra szólította fel a várost. Egy zsidó orvos és egy portugál 
lovag D’Amaral, ki ellenséges indulattal viselteték a 
nagymester iránt, árulóivá lettek a keresztényeknek s 
tudtára adták a szultánnak az őrség kimerültségét s a 
védeszközök fogytát, és kijelölték a bástyák leggyengébb 
pontját. A zsidó orvos tetten kapatván, midőn éppen 
egy nyíl segélyével készült hirt küldeni az ostromlók 
táborába, a város terén azonnal négy részre szakittaték; 
D’Amaral lovag azonban rendkívüli kínzások daczára 
sem ismerte be bűnét, mi abban való részességét némi
leg kétessé teszi. — Csak miután egy végső roham al
kalmával a lovagok utolsó lőporukat is elhasználták, 
lépett alkudozásba l'Isle-Adam a szultánnal, mely azután 
deczember 21-én közel hat hónapi ostrom után a követ
kező megegyezésre vezetett: a lovagok tiz nap lefolyása 
alatt szabadon elhagyhatják Rhodost, kik azonban kö
zülök a szigeten továbbra is megtelepedni kívánnak, 
azoknak teljes szabadság élvezete mellett öt évi adó- 
mentesség biztosittatik. A sziget lakosai közül senkisem 
soroztatik a janicsárok közé. A keresztényeknek szabad 
vallásgyakorlat igértetik; a lovagok pedig hajókon Kré
tára fognak szállíttatni, honnan bár merre vehetik útjo- 
kat. Végre mindkét részről túszok állíttatnak s a szultán 
esküvel Ígéri a kikötött feltételek szigorú megtartását. 
Azonban az egyezmény nem minden pontja tartatott meg, 
s a nélkül, hogy Szuleiman megakadályozni tudta volna, 
egy janicsár csapat benyomult a városba s ott a legna
gyobb kegyetlenségeket és pusztításokat vitte végbe, 
mígnem l’Isle-Adam tiltakozására a rabló csapatok erővel 
eltávolíttattak a városból, melyet a lovagok kivonulása
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előtt az ozmánoknak az egyezmény értelmében meg
szállások nem volt szabad. Szuleiman egyébiránt nagy 
kitüntetésekkel fogadta kivált az ősz nagymestert, kit 
személyes találkozásuk alkalmával vitézségéért magasz
talt, s kit, miként magát kifejezte: csak sajnálattal tíz 
ki birtokából. Sajátszerű sentimentalitása egy hóditónak, 
ki az egész világ birtoka után vágyódott.

A János vitézek 1523. újév napján hagyták el Rho- 
dost, s VI. Adrián pápa által Civita-Vecchia, majd VII. 
Kelemen pápa által Viterbo városában telepíttettek meg, 
mig végre hat évvel később állandóan elnyerték Málta 
szigetét, mely után nevöket is megváltoztatván, új és nem 
csekély hatalomra és befolyásra tevének szert, melynek 
csak I. Napoleon egyptomi útja alkalmával vetett véget.

így került Rhodos a kereszténység legutolsó ázsiai 
birtoka az ozmánok kezébe, kik azt több mint százezer 
ember életével vásárolták meg s mai napig bírják.

Rhodos elvesztése után a keresztény nyugat, mely 
mint már említettük, önmagával sem tudott elkészülni
— a tenger felől is nyitva állott Szuleimannak, mert Velen - 
cze, mely évről-évre sietett megújítani szerződéseit még 
akkor is, ha miként az ozmánok utolsó győzelmei után áldo
zatokkal volt is kénytelen a kívánatos békét megvásárolni, 
aligha gördített volna nagyobb akadályokat útjába. Azon
ban a következő két éven át részint Syria és Egyptom von
ták magukra Szuleiman figyelmét, részint azon politikai 
összeköttetés, melybe a körülmények és érdekek sajátságos 
fejlődése következtében -— a franczia udvarral lépett.

Mielőtt ezen nevezetes eseményről szólanánk, nem 
hagyhatjuk említés nélkül azon sajátszerü haditervet, 
mely az ozmánok kiűzetése czéljából emlékirat alakjá
ban, mindjárt a János-vitézek elvonulása után Rhodos- 
ból — a pápának átnyújtatott, és pedig nem valami 
világi hatalmasság, hanem a minorita-szerzet által. Ezen 
rend, mely keleten leginkább el vala terjedve, egy tervet 
dolgozott ki, mely ha teljesülésbe megy, kétségkívül sok 
bajt csinálhatott volna Szuleimannak. Ez idő szerint 
egyedül a minorita-rend 40 ezer kolostorral bírt, melyek 
mindegyikéhez legalább tiz egyházközönség tartozott; 
ha már most mindegyik kolostor csak egy embert állít
— ez 40 ezer fegyverest tesz. Ha ugyauily arányban
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vonatnának a többi koldusrendek és egyéb szerzetek is 
érdekeltségbe, az apácz-kolostorokat sem vévén ki, könnyű 
szerével lehetne egy 600 ezer emberből álló sereget 
talpra állítani, mely bizonyára elégséges volna — az 
ozmánok kiűzetésére Európából. A zárdák megadóztatása 
azonfelül elegendő pénzalapot nyújtana ezen óriási had 
zsoldjának fedezésére is. A harczias koldusbarátok terve 
azonban sem a pápai curia, sem a császár előtt nem 
talált nagyobb pártolásra, mert a meddő tervek stá
diumában maradt gyakorlati haszon és alkalmazás nélkül.

A háború V. Károly és I. Ferencz között egyelőre 
a Pavia melletti ütközetben, mely az utóbbit a császár 
fogságába adta, majd a Madridban kötött szerződés kö
vetkeztében, mely az ifjú franczia királynak újból vissza
adta szabadságát — véget ért. Időközben azonban mind
járt fia elfogatásának hírére anyja d’Angouléme Luiza 
anyakirályné egy levelet intézett Szuleimanhoz, melyben 
felkéri: hogy szerezné vissza fia szabadságát, ki Károly 
spanyol király fogságába esett, s ki vele felettén roszúl 
bánik. A franczia anyakirályné ezen levelében hatalmas 
császárnak czímezi a szultánt, kinek közbenjárásától lát
szik függővé tenni fia sorsát. Mindenesetre nevezetes 
jelenség, hogy a legkeresztényebb udvar — miként a 
franczia, királyok czíme régóta hangzott — nem idegen
kedett, ily kényes ügyben ugyanannak hathatós támaszá
hoz folyamodni, ki ellen a király, mint láttuk, mindjárt 
országlásának kezdetén azon fogadalmat tette, hogy ha
talmát megsemmisitendi. Szuleiman, kinek politikai előre
látása egy Francziaországgal kötendő szövetségben nem 
csekély biztosítékát látta birodalma hatalmi befolyásának 
az európai államok sorában, az anyakirályné levelét 
nemcsak szívesen fogadta, hanem a franczia udvar meg
bízottjának Frangepán Jánosnak kijelenté: hogy V. Károlyt 
kényszeríteni fogja Ferencz kiadatására. Még mielőtt azon
ban ezen irányban valami nevezetes történt volna, a madridi 
egyezmény visszaadta az ifjú királynak szabadságát. Való
színű mindazonáltal, hogy ezen egyezmény létrejövetelébe 
Szuleiman is befolyt.

Ezen esemény azonban nem változtatott semmit a 
Francziaország és Szuleiman között létező barátságos 
viszonyon, minek oka főképpen azon érdekközösségben
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keresendő, mely mindkettőt, a szultánt épp úgy mint 
Ferencz királyt a német birodalom és Y. Károlynak 
és házának ellenségévé tette, s mely érdekazonosság 
egyidőre mindkettőnek előírta azon politikai útat, 
melyet követniük kellett, saját hatalmi állásuk megerő
sítésére.

A franczia király szövetsége a kereszténység ellen
ségével botrányos visszatetszést szült egész Európában. 
A legkeresztényebb király azonban mint látszik, nem 
sokat törődött a közvélemény nyilvánúlásával, s a közte 
és vetélytársa között megindulandó új háborúba szövetsé
gesét Szuleimant is belevonni legfőbb törekvése volt. 
Ürügy a háborúra a német ügyeken kívül, melyek Fran- 
cziaországot is közelebbről érdekelték — elég kínálko
zott. A Habsburg-ház azon törekvését: hatalmát Magyar- 
országra is kiterjeszteni, Szuleiman annál kevésbé nézhette 
közönnyel, minthogy ez saját terveivel Magyarországot 
illetőleg merően ellenkezett. A szerencsétlen ország ekként 
két hatalmas szomszéd által fenyegettetvén, menthetle- 
nül veszve vala, bármelyiknek kedvezzen is a hadi sze
rencse.

A magyar királyi székben II. Lajos ült, a Jagello- 
háznak e beteges éretlen gyümölcse, neje Mária, Y. 
Károly császárnak és Ferdinándnak nővére volt. Ferdi
nand főherczeg, a német császári korona és az ausztriai 
tartományoknak valőszinű örököse kettős sógorságban 
állott II. Lajossal, mióta Jagelló Annát, a király nővérét 
— nőül bírta. V. Károly közbenjárására II. Lajos és 
sógora között az utóbbinak házassága alkalmával oly 
szerződés jött létre, melynek értelmében a magyar korona 
Ferdinándra fogna szállani azon esetben, ha Lajos király 
örökös nélkül halna el, mi tekintve gyengélkedő és kifej
letlen testi szervezetét, valószínűnek látszott. Ezen szer
ződés azonban nem bírt jogalappal, minthogy a magyar 
királyság választóország lévén, a magtalan uralkodónak 
nem állott hatalmában, saját akaratából a koronára utó
dot kinevezni.

Az ellenségeskedések a határokon sohasem szüne
teltek, sőt miután Jaicza még mindig a magyarok kezé
ben volt, és Frangepán Kristóf által nemcsak újból fel- 
szabadittatott, hanem falai alól az ozmánok 1525-ben
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véres vereséggel vissza is verettetének, egy üriigygyel 
több volt a háborúra, melyre Szuleiman Rhodos megvé
tele éta szakadatlanul készült vala. Az 1526. nyár derekán 
megindult Szuleiman több mint 200 ezer emberből álló 
seregével s julius 9 én Nándorfebérvárott ülte meg a 
Bairám vagy húsvéti ünnepet. A szultánt megelőzendő 
nagy vezirje és kiváló kegyencze Ibrahim pasa, egy görög 
hitehagyott, ki testi szépsége, fogékony szelleme és ma
gasabb míveltsége által már korán megnyerte Szuleiman 
kegyét sőt bizalmát és barátságát, de ki fékezhetlen 
nagyravágyása által utóbb azon gyanút ébresztette feje
delmi barátjában, hogy független hatalom után törekszik, 
minek következtében Szuleiman parancsára ágyában 
megfojtatott, már julius 15-én rohammal megvette Péter- 
váradot, Újlakot és egyébb erősségeket a Dunavonalon. 
Szuleiman Nándorfehérvárról a Dráva felé sietett, mely
nek jobb partján ütötte fel fényes sátorát, s melyen ke
resztül építette azon hidat, mely az ozmánokat Magyar- 
ország belsejébe vala vezetendő.

II. Lajos most is, valamint elébb Nándorfehérvár 
ostroma alkalmával, hasztalanul keresett és sürgetett 
nagyobb segélyt a pápánál és császári sógoránál, s 4000 
cseh, lengyel és német zsoldos volt az egész, mit nagy- 
nehezen pápai pénzen megszereznie sikerült. A nemesség 
és főpapság most, a veszély pillanatában érezte ugyan 
a felelősség súlyát, mely kivált vállaira nehezült, de a 
korábbi és részben most is tartó egyenetlenkedések és 
pártoskodások annyira megrongálták a fegyelmet és köz
szellemet, hogy a védelem meddő tárgyalásokból állott, 
melyekben a király közönségesen a legszomorúbb sze
repet játszá s kinek sem parancsa, sem kérése nem volt 
elegendő a vélemények szükséges és czélszerű összeol
vasztására. Tolnán, hová a sereg gyülekezendő vala, 
még a fölött folyt a vita, vájjon az ellenséget a Dráván 
való átmeneteiében meg kellend-e akadályozni vagy 
nem, midőn híre érkezett, hogy az ozmánok már át
keltek azon s Baranyát dúlják és égetik. A pénzszük
ségen az által lön segítve, hogy az egyházi kincsek és 
drágaságok a pénzverdébe küldettek, természetesen azon 
ígérettel, hogy jobb időkben gazdagon fognak megtérít
tetni.

L á z á r :  A török birodalom története. )9
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Időközben a fenyegető veszedelem mindinkább köze- 
ledék; Szuleiman átkelvén a Dráván, a hidat felégette s 
elönté a Duna jobb partját egész a mohácsi síkságig. 
Báthory István nádor, Batthyányi Ferencz horvát- és 
tótországi, Perényi Péter, temesi bánok, Frangepán Kri
stóf, Brodarics püspök és kanczellár, Tomory Pál kalo
csai érsek, a váczi, nagyváradi stb. püspökök augusztus 
elején Tolnán voltak csapataikkal s a sereg mintegy 20 
ezer főre szaporodva augusztus 14-én megindult Mohács 
alá. A király Tomory Pált és Szapolyai Györgyöt, az 
erdélyi vajda János öcscsét nevezte ki hadvezérekül. Út
közben még egy kisebb horvát dandár csatlakozván a 
királyhoz, a sereg összes száma immár mintegy 25 ezerre 
ment^

Éppen midőn a király a mohácsi síkságot elérné, 
érkezett Szapolyai János hírnöke, kérvén a királyt, ne 
ütköznék meg az ellenséggel mindaddig, mig 14 ezerre 
menő seregével, mely már Szeged alatt táborozik, — 
hozzá nem csatlakozik. De a nemességet oly harczvágy 
szállotta meg, hogy azt a támadástól visszatartani a ki
rálynak nem állott hatalmában. így érkezett a magyar 
sereg augusztus 27-én Mohács alá. Másnap Szuleiman 
mintegy két mértföldnyi távolságban a magyar tábortól 
ütötte fel sátorát.

A fontos pillanat megérkezett, mely Magyarország 
sorsa fölött volt döntendő, s melynek kimenetele a nyu
gati kereszténység állami életében is nevezetes fordulatot 
képez. Augusztus 29-én a korai reggeli ima után az oz
mán had megindult, elől Balibég 4000 vértezett lovassal; 
ezt követte Ibrahim nagyvezér a derékhaddal és 150 
ágyúval; utánna Behram pasa az ázsiai hadakkal és 
ugyanannyi ágyúval; végre Szuleiman, környezve a ja
nicsároktól és testőreitől. Az utóhadat Chosrew pasa ve
zényelte. Szuleiman délíelé egy magaslatra érkezett, *) 
honnan a magyar sereget csatarendben látta felállítva.

*) Azon helyen később Haszán budai basa egy kösk vagy 
nyaralót építtetett s hogy a nevezetes helyet megörökítse, kutat 
ásatott ott, hol Szuleiman fényes trónja állott; a hely a béllyei 
uradalomhoz tartozó Büsiklicza puszta közelében, melyet az oz
mánok Puzu-Kilize-nek, azaz rejteknek neveztek — keresendő.



Itt hadi tanács tartatott, melyben a harcz megkezdése 
egyhangúlag kimondatott. A szultán éghez emelt kezek
kel, könnyekkel szemében kérte az égtől a győzedelmet 
s a megható látványtól még inkább lelkesült sereg fo
kozott bátorsággal készült a küzdelemre... . Tomory Pál 
a vitéz főpap és Perényi bán villámgyorsasággal csap
tak a magaslat lábainál felállított európai hadra, melyet 
ellenállhatlan vitézséggel csakhamar az ázsiai seregre 
szorítottak vissza, mely a rohamnak nem tudván ellent- 
állani, kénytelen volt sorait kettészakítani. Ez volt a 
magyarok első szerencsétlensége a végzetes napon. Most 
előront Balibég, ki eddig a magaslattól födve, elrejtve 
tartá csapatát s kényszerité a keresztény sereget — ha
sonlókig két részre oszlani. Az ozmánok ekkor színlelt 
visszavonulással még inkább közepükbe ósalták a heves 
támadókat, kik egyenesen a janicsárokra törtek s magát 
Szuleimánt keresték. . . .  de most gyorsan megváltozott 
a harcz képe, midőn alig tiz lépésnyi távolban egyszerre 
megszólaltak az ozmánok háromszáz ágyúi, melyek erős 
lánczok által voltak egymással összekötve, és sűrűén és 
pusztitóan küldték a halált a vitéz csapat soraiba. Bá
thory István nádor, mihelyt az ozmánok visszavonulását 
észrevette, elragadtatva heves harczvágya által, igy kiál
tott fel: „íme, a győzelem a miénk, az ellenség megfu
tamodik, gyorsan utánna — hadd tiporjuk le végképpen“. 
S a nádor magával ragadván a királyt is, ki környezve 
testőreitől, várta a harcz kimenetelét, — több vitézség
gel mint megfontolással, az ellenség legsűrűbb tömegére 
veti magát. De a janicsárok és az ágyúk megsemmisítő 
együttműködése alatt csakhamar megfordúlt a szerencse, 
s a pillanatról pillanatra ijesztő gyorsasággal kevesbedő 
keresztények utóhad hiányában, még csak a futásban 
láttak menekülést . . . .

A véres közdelem, mely Magyarország sorsa fölött 
határozott, alig tartott másfélóra hosszáig. A harcztéren 
hevert az eltiport nemzet szine-java; a halottak névsorában 
képviselve voltak mindazon nevek, melyek Magyarország hőstör
ténelmében minden időkre tiszteletreméltó helyet foglalnak e l.1) 
A király maga, miután környezetének nagyobb része

’) Zinkeisen II. köt. 654. lap.
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elvérzett, Aczél és Czettwitz kamarások kíséretében hagyta 
oda a csatatért; majd elválasztva kísérőitől, az ütközet 
folyamában megeredt viharos eső következtében megára
dott Cselye patak sikamlós partjairól fáradt lovával vissza
zuhanván, a patak mocsáros ágyában lelte halálát, mi
után tiz évig uralkodott, s alig érte el a huszadik élet
évet. Perényi Péter, Batthyány Ferencz és Brodarics 
kanczellárnak és történetírónak sikerült az általános ve
szedelemből megmenekülniök; míg 7 főpap, 28 zászlósúr, 
500 főbb nemes és 22 ezer vitéz a haroztéren küzdve 
elvérzett.

Szuleiman másnap seregének nagyobb részével foly
tatta útját Buda felé, mig a hátramaradottak a szeren
csétlen vidéken széliében-hosszában pusztítva, rabolva és 
gyilkolva vonultak keresztül. Az előrenyomuló főhad több 
ezer keresztény foglyot hurczolt magával, kik útközben 
magukra vonván a győzedelmes zsarnok haragját -— le
mészároltattak. Tizenkét nappal a mohácsi veszedelem 
után az ozmánok Buda falai alatt táboroztak, melynek 
kulcsait a csak,csekély számban visszamaradott lakosok 
egész Földvárig elébe vitték a szultánnak; ki a város
nak és lakosainak megígérte ugyan védelmét, de úgy 
látszik nem birt elég befolyással, hogy vad harczosait a 
pusztítástól visszatartani tudta volna; mert kevés nappal 
Buda megszállása után a város nagyobb része — a ki
rályi palota kivételével a lángok martaléka lett.

Szuleimán az izlam áldozatünnepét, a kis Beiramot 
Mátyás budai palotájában ülte meg alig 36 évvel a nagy 
király halála u tán; s kinek itt gazdagon felhalmozott 
kincseit, különösen a gazdag és becses könyvtárt, a Cor
vinát, melynek töredéke 350 év után Abdul Hamid szul
tán nagylelkűségéből éppen akkor kerül vissza eredeti 
rendeltetési helyére, midőn e sorokat írjuk; továbbá 
Hercules, Apollo és Diana érczszobrait hajókon Kon- 
stantinápolyba szállittatá, mint szellemi zsákmányait pusz
tító hadjáratának. Az említett szobrok utóbb Ibrahim 
nagyvezér kívánságára, ki a művészetnek értelmes pár
tolója és barátja volt, Konstantinápolyban a Hyppodrom- 
téren felállittattak, nem kis megbotránkozására a moha
medán népnek, mely a természet leplezetlen utánzásában 
szigorú vallási tételeinek megsértését látta. Ezen alka



lommal Fighani, a népköltő a következő ártatlan epi- 
grammot költötte czélzással a mindenható nagyvezirre: 
„Az első Ibrahim (a bibliai Ábrahám) lerombolta a bál
ványokat; a másik újból felállitá azokat“ ; mi a szegény 
költőnek életébe került. Midőn később Ibrahim elveszté 
a szultán kegyét és ezzel együtt életét is, a nép most 
mitől sem tartván többé, letaszitá a botrányos szobrokat 
állványaikról s tudatlan dühében darabokra zúzta... Ez 
volt a vége Mátyás király ferrarai és római művészei 
remekműveinek Konstantinápolyban.

De Szuleimannak ezúttal még nem volt szándoka 
Magyarországot tartósan birtokába venni; megelégedék 
Szapolyai János és számos magyar főurak hódolatával, 
kik tisztelegni jelentek meg előtte, midőn a Dunán ké
szült hid segélyével szeptember 10-én Budáról Pestre 
tette át táborát. Szuleiman ezen alkalommal kijelenté a 
nemességnek, hogy Szapolyai János erdélyi vajdát fogja 
királyuknak elismerni s mint ilyent védelme alá venni. 
Ezt bizonyítja legalább azon körülmény, hogy Szapolyai 
János nemcsak nagy többséggel királylyá megválaszta
tott, hanem már két hóval utóbb, november 10-én Szé
kesfehérvárott ünnepélyesen meg is koronáztatott.

Miként jött, úgy vonult is ki Szuleiman az ország
ból: rombolva, gyilkolva, s az egész vidék Pesttől egész 
Péterváradig sivataggá tétetett kíméletet nem ismerő hor
dái által. Szeged, Baja, Bács stb. felhamvasztattak; az 
akindcsi-k repülő kémhada, mely a sereget megelőzendő 
mintegy előkészité számára a csatatért, de rettenetes 
pusztításai által legtöbbször útmutatóúl is szolgált, Vesz
prém és Győr falai alá vitte a megjelenésével egyértelmű 
rettegést és ijedelmet; s a szerencsétlen ország azon ne
hány hó alatt, melyet az ozmánok benn töltének, leg
alább 200 ezer lakosától fosztatott meg, kik részint küzdve 
estek el, vagy rabszolgaságba hurczoltattak, részint hűt
lenül leölettek a vak gyűlölettől vezérelt ellenség által. 
Azonban sehol sem dühöngött a rablóhad úgy, mint Ma- 
róthon, a Duna mellett, az esztergomi érsek kedvencz 
nyári tartózkodási helyén, hová tömegesen menekültek a 
szerencsétlen vidéki lakosok s magukat a veszély pilla
natában szekereik mögé sánczolták el. De a rablók ágyúi
nak ez sem állhatott ellent s rövid idő alatt 25 ezer
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holttest boritá a vértöl ázott mezőséget. Ezen czeltalan öl- 
döklés annyi vért jövedelm ezett az ozmánoknak, mint a mohácsi 
Ütközet,1) A vitéz Dobozy, miután hasztalan igyekezett 
ifjú nejét az üldöző ellenség elől biztonságba hozni, saját 
kezével vetett véget a szeretett életnek; azután üldözőire 
rontva — nem hala meg boszulatlanul. Visegrád csak 
az összecsődült parasztok és barátoknak, Esztergom pedig 
a derék hajdú Nagy Mihálynak köszönhették megmen
tésüket. Az ozmánok visszavonuld hada azután még egy
szer kemény liarczot vívott az Ó-Becse és Pétervárad 
közötti mocsárokban, hová nagy számban menekültek a 
magyarok családjaikkal és értékeikkel s kik magukat 
rendkívüli vitézségük által tették halhatatlanná. Több 
embert vesztettek itt az ozmánok mint Mohácsnál, nagy 
és érzékeny volt különösen az elesett hadvezérek és csa
patvezetők száma, . . .  de a magyarok is egytől egyig 
elvérzettek e napon. így védelmezte magát a magyar 
nép, midőn nagyjai a gyűlölt ellenségnek meghődoltak 
és veszélyes kegyét keresték ! ..  .

Az okok, melyek Szuleimant, a mohácsi ütközet és 
Buda elfoglalása után visszavonulásra bírták, ugyanazok, 
melyekkel az ozmán uralom terjeszkedésének történel
mében mindenütt találkozunk. Thrákia, Szerbia, Görög
ország síb. nem foglaltattak el mindjárt az első szeren
csés hadjárat után maradandóan; s az ozmánok csak 
akkor kebelezték be birodalmukba a meghédolt tarto
mányokat, midőn azok már teljesen védképtelenek és 
annyira kimerülve valának: hogy lázadástól vagy ellen
szegüléstől a lebilincselt népek és nemzetek részéről·tar
tani többé nem lehetett. Magyarország, ezen őriás a hon 
és a vallás védelmében, mely a nikápolyi, várnai, rigó
mezei gyásznapok után is mind'g áj meg új erővel fel
tartóztatta Nyugat Európa míveltségének és vallásának 
legkérlelhetlenebb ellenségét, még hanyatlásában is, me
lyet politikai bűnei és saját fiai pártoskodása és rövid
látása idéztek elő, veszedelmes volt és megkötözve is 
réme maradt a félholdnak.

De nem egyedül ez volt az oka Szuleiman vissza
vonulásának; az Ázsiából érkező nyugtalanító hirek két- *)

*) Hammer III. köt. 63. 1.
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ségkivül hathatósan hozzájárultak a szultánt ezen elha
tározásra bírni. Kis-Ázsiában a bevándorolt turkománok 
fellázadtak ozmán uraik ellen s a lázadás annál veszé
lyesebbé válhatott, minthogy a perzsák amúgy is csak 
alkalomra vártak, hogy az ozmánokat egyéb bajaik 
közepette fegyverrel kezökben megtámadhassák. Szulei- 
man tehát már szeptember derekán visszaindult keletre, 
s hathavi távoliét után 1526. november végén győze- 
delmének ezerféle jelvényeitől környezve ünnepélyes be
vonulását tartá a nép örömkiáltásai között Konstantiná- 
polyba.

A mohácsi veszedelem következményei Magyaror
szágra nézve felettén lesujtók voltak ; nemcsak azért, 
mert a nemzet politikai önállósága általa elveszett, de 
azért is, mert a most keletkezett pártok egyenetlenségé
ben rejlett a legnagyobb Veszély csirája, mely magát a 
nemzetet legbecsesebb életfeltételeiben fenyegette. A nagy- 
ravágyás és önzés most nagyobb befolyással voltak a 
pártok alakulására, mint a letiport ország érdeke; s mint 
rendesen történni szokott, az általános szerencsétlenség 
zűrzavarában mindenki csak maga és érdekeinek meg
mentésére gondolt. Az ozmán befolyás veszélyessége 
immár nem csupán annak pusztító megjelenésében rej
lett, hanem azon politikai fensőségben, mely ezen hóditó 
nemzet győzelmeit kisérni szokta.

Mária királyné, Lajos özvegye támogattatván Báthory 
István nádor által, a Pozsonyba és Komáromba hirde
tett gyűlésekben nemcsak tiltakozott a székesfehérvári 
koronázás ellen, hanem jogát a koronára fenntartotta; 
majd azonban a válságos áramlattal megküzdeni nem 
bírván vagy akarván, családjának érdekében lemondott 
a magyar királyi koronáról, testvére Ferdinánd javára. 
— Ferdinánd nem késett igényeinek a koronára fegy-' 
veres kézzel nyomatékot adni; és seregei nemsokára az 
ozmánok kivonulása után benyomultak Magyarországba. 
A nemzeti király Szapolyai János, ki a nemzet szabad 
választási jogánál fogva jutott a koronához, mely jog
II. Lajos halálával visszaszállott a nemzetre, tiltakozott 
ugyan a Habsburg-ház trón jogosultsága ellen, a nélkül 
azonban, hogy a császári hadak benyomulását megaka
dályozni tudta volna. Ferdinánd a tokaji ütközet után,
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mely János királyra szerencsétlenül ütött ki, az ország 
nagyobb részét elfoglalta s miután magát még 1527. 
november elején Székesfehérvárott ünnepélyesen megko- 
ronáztatá, a szerencsétlen országnak immár két királya 
volt, kik azonban nem annyira egymástól, mint egy har
madiktól rettegtek, ki náluknál hatalmasabb s mind
kettőjüket megsemmisitheté. A polgárhábori'1, mely az 
ellenkirályok állásából a nemzethez önként következett, 
a nemzetnek épp úgy megtámadta erkölcsi érzületét, mint 
megrontotta politikai értelmét; mi által a sülyedés min
dig teljesebb lön s az ozmán befolyás diadala megköny- 
nyitteték.

János király felettén nehéz körülmények között volt. 
Ha az ozmán segélyt elnyernie nem sikerül, bizonyos 
vala, hogy királysága csak pünkösdi királyság volt, me
lyet a császár fivérének ellenében egymaga fentartani 
nem leend képes. De ha az ozmán segélyt sikerült is 
elnyernie, — népszerűségét, melyen főképpen hatalma és 
jövője alapult — teszi koczkára. A lemondás erényét a 
nagyravágyók sohasem ismerték s János inkább az utób
bitól akart megválni mint a koronától. János király 
Laski Jeromos lengyel nemest, ki már több Ízben meg- 
fordúlt a konstantinápolyi udvarnál szemelte ki köve
tének Szuleimanhoz, kitől Ferdinánd ellen segélyt és 
pártfogást vala kieszközlendő.

A küldetés felettén kényes természetű volt. Szulei- 
man mindenható nagyvezérbe és sógora elején dölyfös 
megvetéssel fogadta János követét, de kinek simulékony
sága, hogy ne mondjuk politikai arczátlansága végre is 
oda érlelte a hosszas alkudozásokat : hogy Szuleiman 
nemcsak pártfogásba fogadta Szapolyai Jánost, hanem 
egyszersmind megígérte, miszerint őt Ferdinánd ellené
ben egész erejével megvédeni fogja. Az évi adó czimén 
fizetendő járulék ezúttal még elmaradt s János a szultán 
kegyét és védelmét azon Ígérettel vásárolhatá meg, hogy 
minden öt esztendőben követet küld Konstantinápolyba, 
tetszése szerint megállapított értékű ajándékokkal, melyek 
az adót fogják pótolni.

Laski küldetésének ezen szerencsés kimenetele Ma
gyarország legközelebbi sorsára a legnagyobb befolyással 
volt. Azonban úgy látszik, hogy a szultán még nem bízott
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feltétlenül János király őszinteségében; mert midőn a 
magyar követ hazájába visszatérendő vala, a porta részé
ről Grritti Alajost rendelé mellé, ki egyszersmind meg
bízottjaként, az imént kötött egyezségnek, mintegy ellen
őrévé tétetett. Gritti Alajos az egykori velenczei követ
nek Konstantinápolyban s ez idő szerint a köztársaság 
elnökének természetes fia, nagy kegyben állott a szultán 
előtt, mit nem jelleme szilárdságának vagy becsületes
ségének köszönhetett, hanem inkább behízelgő hajlékony 
modorának és üzleti jártasságának, melylyel magát a 
hatalmas kényúr közvetlen környezete előtt nélkülözhet- 
lenné tudta tenni.

A Szuleiman és Szapolyai János között kötött véd- 
szövétségnek első eredményeként tekinthető az egységes 
haditerv Ferdinánd' ellen, mely még Laski elutazása előtt 
megállapittatott s mint a melynek legbiztosabb jelekint 
50 ágyú és 500 mázsa lőpor küldetett Magyarországba 
János király rendelkezésére.

Azonban János törekvése, a portával védelmi szö
vetségre lépni, bármily csendben űzeték is, titok még 
sem maradhatott; s Ferdinánd, ki az alkudozásokról hirt 
vett, részéről is követségre határozta magát a portához, 
hogy ekképpen vetélytársának terveit annál könnyebben 
ellensúlyozhassa. Ez volt Ferdinánd első követsége az 
ozmánok fejedelméhez, s az egészben csak az a jellemző, 
mily sokáig habozott a bécsi udvar, mig magát ezen po
litikai körülmények által tanácsolt lépésre elhatározni 
tudta. A büszke Habsburg-ház még mindig idegenkedett 
a szultánt egyenrangú uralkodónak tekinteni, kivel al
kudozni vagy éppen szövetséget kötni — méltóságán 
alólinak látszott tartani. Ezen helytelen és bizonyára nem 
indokolt tartózkodása a bécsi udvarnak később sok ke
serű tapasztalatába került. Ferdinánd megbízottjai: Ha- 
bardanecz Jáno3 és Weichselberger Zsigmond voltak, 
kik Í528. novemberben érkeztek Konstantinápolyba, hol 
nagy kitüntetésekkel fogadtattak s röviddel megérkezé
sük után Szuleiman elé bocsájtattak. De a fényes fogad
tatás úgy látszik túlságos reményeket ébresztett a köve
tekben, kiknek küldetése a Bécsből hozott utasítások 
merev természeténél fogva — teljesen eredménytelen 
maradt. Annyira ment Ferdinánd ismeretlensége a valódi
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körülményekkel, hogy követei által nemcsak a Szerém- 
ségnek elfoglalva tartott várait, mint Pétervárad, Valpó 
stb. visszakövetelte, hanem azonfelül Nándorfehérvár s 
több szerbiai és bosniai erősség átadását kívánta a szul
tántól. Természetes, hogy a túlfeszített követelések leg
kevésbé sem valának képesek a szultánt, és Ibrahimot 
Ferdinánd részére megnyerni; s miután a követeknek 
még sok kemény szemrehányásokat kelle hallaniok, azon 
izenettel bocsáttattak el Szulejmantól: hogy nemsokára 
meg fogja Ferdinándot látogatni, kinek a szultánt ed- 
digelé sem barátságos sem ellenséges oldalról megis
merni nem vala alkalma. A követek már készülőben 
voltak meghiúsult reményeikkel Konstantinápolyi el
hagyni, midőn Velencze és Lengyelország fondorkodásai 
következtében, melyek Ferdinándban veszélyes ellenséget 
láttak -— elfogatván börtönbe vettettek; honnan csak öt 
hó múlva sikerült Habardanecznek megszabadulni.

Ferdinánd, ki külsegély nélkül nem volt képes a 
fenyegető veszedelmet, mely a szultán izenetében félre- 
érthetlenül benfoglaltaték — elhárítani, bátyjához Károly 
császárhoz fordult. De a vallási egyenetlenségek, melyek 
még mindig növekedőben voltak, lehetlenné tették a 
császár hathatós beavatkozását. „Miként is harczolhatna 
Károly császár“, — igy kiált fel Lutter Márton a törö
kökről irt egyik munkájában — „most a hitetlenek ellen, 
midőn oly nagy akadályokkal és árulással kelletik meg
küzdenie, melyeket királyok, fejedelmek és velenczések, 
stb. gördítenek útjába.“

Nem lesz érdektelen e helyütt röviden Lutternek — 
a reformátió megindítójának nézetével a keleti ügyeket 
illetőleg megismerkedni. Lutter több ízben emelt szót az 
ozmánok kiűzetése vagy leküzdése ügyében; azonban 
csak két nyilatkozványa bir nagyobb jelentőséggel. Az 
első alkalommal, és pedig úgy látszik még a mohácsi 
ütközet előtt azt mondá: „miszerint istentelenség volna 
— a törökök ellen harczolni, mint a kiket a gondvise
lés a megromlott keresztény világ fenyítésére küldött.“ 
Eme nyilatkozata csak csekély visszhangra talált és sok 
támadásra és balmagyarázatra nyújtott alkalmat; melye
ket a reformátornak egy másik művében sikerült meg- 
czáfolnia. E mű ily czímei visel: „Vom Kriege wider den
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Türken", melyben óva inti a keresztényeket a hitetlenek 
elleni háborúikban csak az egyház segélyére támaszkodni. 
Egyesült erővel véli csak a veszedelmet elhárithatőnak 
s azzal végzi, miszerint Károly császár lobogója alá gyü
lekezni tisztelet és biztonság. „Azonban ne képzelje a 
német nemzet a törökök legyőzetését oly könnyűnek s 
ha talán egyszer kedvezne a szerencse a keresztényeknek,
— ne tegyék azután ölbe kezüket, mig a baj újból je
lentkezik. Végre ne egyenkint menjenek a népek a közös 
ellenség ellen, mint eddig történt, midőn aztán a török 
egyiket a másik után elnyelte, — hanem egyesülve és 
egyesült erővel.“

Lutter nyilvánulásai a nap egyik legégetőbb kérdé
sében nem maradtak benyomás nélkül sem a német fe
jedelmekre, sem magára a nemzetre s Ferdinándnak 
most több kilátása leliete, bátyjától a császártól némi 
segélyre, mint elébb.

De ez nem volt elégséges; Magyarország, melyre 
Ferdinánd háborúiban alig számíthatott, majdnem minden 
segély nélkül hagyta s nehány főúr és egyháznagy ki
vételével a nemzet távol tartotta magát hadikészülődései
től. Ily körülmények között Ferdinánd egy második kö
vetségre határozta magát, melylyel Jurisics Miklós, később 
Kőszeg hős védelmezője bizaték meg. Czélja volt: a 
szultántól egy tízévi békét kieszközölni. A feltételek most 
már koránsem voltak oly túlfeszítettek, miként Habar- 
danecz küldetése alkalmával s Ferdinánd hajlandó volt, 
nemcsak minden korábbi feltételeitől elállani, hanem 
Szuleimannak évenkint 30—100 ezer arany évdijt fizetni;
— az adó kifejezés még felettén megalázónak tűnvén fel 
a büszke Ferdinánd előtt. De immár minden kísérlet 
elkésett, mert Jurisics még el sem érte az ozmán hatá
rokat, midőn Szuleiman roppant hadával gyors előnyo
mulásban már a gyászos emlékezetű mohácsi síkságon 
táborozott.

Szuleiman 1529. május 10-én elhagyta Konstantiná- 
polyt s 250 ézer harczosra és 300 ágyúra becsült hadá
val megindúlt másodszor Magyarország felé. Azonban 
útjában sokféle akadályokkal kelle megküzdenie; rend
kívüli viharos esőzések nemcsak az útakat felettén meg
rongálták, hanem a kiáradt vizek majdnem elhárithatlan
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akadályokat képeztek. De Szuleiman erős akarata és jól 
fegyelmezett serege mindezen akadályokat szerencsésen 
lekűzdvén — julius 17-én Nándorfehérvár alatt állapodék 
meg, hol Bosnia, Dalmátia, Horvátország és Tdtország, 
parancsnokait fogadta, kik a kormányzásukra bízott tar
tományokról tettek jelentést a szultánnak. Jaicza, ezen 
főerőssége a magyaroknak Bosniában, mely Mátyás ki
rály ideje óta számos ostromot szerencsésen visszavert, 
1528-ban majdnem védelem nélkül megadta magát az 
ozmánoknak; példáját követték Cserépvár, Banjaluka, 
Szokol stb. Ugyanezen esztendőben kerültek az ozmán 
uralom alá: Korbávia és Modrus, a Frangepánok ősfészke 
Horvát, — Urána Dalmát- és Pozsega Tótországban; 
mely utóbbi egy áj szandsákság főhelyévé tétetett.

Szapolyai János már az elmúlt év végén parancsot 
kapott a szultánt Nándorfehérvár és Pétervárad között 
bevárni, de ki a magáradt vizektől feltartóztatva csak 
Eszéknél jelenhetett meg, hova Szuleiman aug. 5. érke
zett táborával. Szapolyai János, környezve a magyar 
főuraktól — kiket Szuleiman Hammer által sokszor idé
zett naplójában — magyar bég-eknek nevez, — a Dráva 
jobb partján felállított fényes sátorában hódolt híveivel 
a szultánnak, kitől keleti külső pompával fogadtatott, — 
s augusztus 20-án kevés nappal a mohácsi veszedelem 
harmadik évfordulója előtt, közel a gyászos emlékíí csa
tatérhez —- kézcsókra bocsájtatott a magyar király 
Ugyanitt nyujtattak át Szuleimannak a magyar korona 
és jelvényei is, melyek őre Perényi Péter a tokaji ütkö
zet után Ferdinánd pártjára állott. Ezen időtől fogva 
Szuleiman nemcsak őrizete alá vette, hanem a kereszté
nyek nem csekély megbotránkozására tulajdonának te
kintette Szent István apostoli király koronáját. Szapolyai 
Jánop, vagy Kral Janus, mint az ozmánoktól neveztetik, 
Eszéknél 6000 harczossal csatlakozott Szuleiman hadá
hoz, — melylyel szeptember 3-án Buda alatt szállott 
táborba.

A magyar királyok régi fővárosa nem volt oly 
állapotban, hogy ily erőnek ellentállani tudott volna, s 
Ferdinánd hadvezérei : Taubinger János és Besserer 
Kristóf az első rohamok szerencsés visszaverése után 
nyomatva az ellenség óriási többségétől, de kivált nagy



számú ostromágyúi pusztító hatása alatt, már szeptember 
8-án szabad elvonulás ígérete mellett— a szultán kezébe 
adák a várat. De a bősz, vérszomjas janicsárok kevésre 
becsülték uruk adott szavát, mert a szerencsétlen őrsé
get két nappal a vár átadása után, midőn éppen kivo
nulandó volt, egytől-egyig legyilkolták.

Budán Szuleiman parancsára Szapolyai János még 
egyszer és újból beigtattatott a magyar királyi székbe, 
és pedig a janicsárok főparancsnoka által. Azonban Szu- 
leimannak nem volt szándoka hosszasan Budán időzni s 
már szeptember derekán parancsot adott az előnyomu
lásra, mert hadjáratának czélja ezúttal nem annyira 
Magyarország — mint inkább Bécs volt. Szuleimannak 
ugyanis terve volt: Bécset mielébb hatalmába ejteni s a 
telet falai között tölteni, a tavasz közeledésével pedig 
gyorsan előnyomulni Németországba.

Ferdinánd, alig vette hírét az ozmánok közeledésé
nek, midőn székhelyét Linzbe tévén át, gyors segélyre 
hívta fel bátyját a császárt és a birodalmi rendeket. A 
császár, ki éppen Grenuában tartózkodott, nem volt oly 
helyzetben, hogy Öcscsének egyelőre ígéreteknél egyebet 
nyújthatott volna; ellenben a cseh. morva, bajor és 
szász rendek, valószínűleg, mert a fenyegető veszede
lemtől közelebb éretvén, — gyorsan szervezkedtek, s 
nem sokára 55 ezer ember állott fegyverben Bécs 
védelmére.

Szuleiman Budáról a Duna völgyében vonult fölfelé, 
s miután Pozsonyt, az ozmánoknál Istergrád, megkerül
ték, szeptember 21-én az első akindzsi csapat jelent 
meg Ausztria fővárosának falai alatt. Maga Szuleiman 
szeptember 26 án érkezett Bécs alá s Simmering falu 
mellett ütötte fel fényes sátorát. A magyar segélyhad, 
mely miként Perényi Péter és az esztergomi érsek csa
patai részben csak kényszerűségből követte a szultánt, 
tevékeny részt vett Bécs ostroQiában, mig János király 
3000 emberrel Buda védelmére maradt vissza.

Bécs falai nem voltak a legjobb karban, midőn a 
veszély már közeledék; de a lakosok rendkívüli kitartás
sal éjjel- nappal fáradoztak a város megerősítésén. így 
a külvárosok az ellenség közeledésének hírére széthor- 
dattak, nehogy az ozmánoknak rejtekűl szolgálhassanak
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a a kapuk, egy kivételével, melyet esetleg kirohanásra 
lehete használni — erősen beíalaztattak. A falakon belül 
20 ezer gyalog és 2000 lovas állott a város védelmére, 
mintegy 72 kisebb-nagyobb ágyúval. A harczosok között 
Németország valamennyi vidéke képviselve volt, kevés 
spanyol és nehány magyarral. A parancsnokságot Salm 
Miklós gróf, Fülöp pfalzi gróf és bajor herczeg, továbbá Rog
gendorf és Katzianer gyakorolták; kik alatt vitézül har- 
czoltak Ausztria legnemesebb családjainak tagjai: Schwar
zenberg, Auersperg, Lichtenstein stb.

Az ozmánok már szent Mihály napján minden ol
dalról körülfogták a várost s nagyszámú ágyúik ügyes 
felállítása által roppant kárt okoztak az ostromlottaknak. 
Szuleiman azon felszólítása, hogy a városnak és lakosai
nak megkegyelmez azon esetben, ha az rögtön átadatik, 
valamint azon fenyegetésre is, hogy ellenkezőleg három 
nap alatt erőszakkal fogja megvenni s akkor borzasztó 
boszút veend, — nem volt a derék védelmezőkre semmi 
hatással; s igy folyamát vette a rövid de emlékezetes 
ostrom. A keresztények most a zordonabb évszakban 
hathatós szövetségest nyertek, s már október első napjai
ban zúgolódni kezdének a janicsárok a szokatlan hű
vös idő befolyása alatt, s rohamot vagy visszavonulást 
sürgettek.

Ds az ozmánoknak Becs alatt nem volt szerencsé
jük s miután az október 9-iki szerencsétlen roham 11-én 
s még egyszer 14-én megújittatott, — Szuleiman kiadá 
a parancsot a visszavonulásra. A janicsárok bátortalan
sága az utolsó időben már annyira ment, hogy erőszak
kal kelle az ellenség ellen hajtani, s még a fejenkint 
2000 asperre vagy 20 aranyra meghatározott ostromdij 
sem vala többé képes bátorságukat feléleszteni. Maga 
Szuleiman október 16 án indult vissza Bécs falai alól. 
De valamint dicstelen volt ezen utolsó vállalata, a vissza
vonulást a legvérengzőbb pusztitási düh jellemzi, mely
ben az ozmán történelem oly gazdag. A szerencsétlen 
keresztény foglyok ezrenkint leölettek a várakozásaiban 
csalódott vad harczosok által; falvak és nyílt, városok 
feldúlattak és kifosztogattattak s az egész vidék, melyen 
a had keresztül vonult, kopár sivataggá változtatott. 
Nyomában a visszavonulóknak a felszabadult Bécs vitézei
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valának, kik egész Esztergomig üldözték az ozmánokat. 
Budára érkezvén, Szuleiman virágos keleti kitételekkel 
igyekezett kudarczát elfátyolozni; s miután Szapolyai 
Jánost harmadszor is megerösité királyi méltóságában, 
folytatván útját, november 10 én Nándorfehérvárott pi
hent meg; majd deczember lG-án ünnepélyes bevonulását 
tartá Konstantinápoly ba, hol fényes ünnepek és vigságok, 
valamint bőkezűen osztogatott ajándékok által igyekezett 
népével elhitetni, — hogy hadjárata szerencsés volt és 
a nagyúr kívánsága szerint ütött ki. Magyarország ko
ronáját, igy hitte mindenki, csak azért adományozta a 
bécsi kudarcz után újólag Szapolyai Jánosnak, mert 
ezen baleset után nem merészeié azt a maga vagy 
kegyencze, Ibrahim fejére tenni, miként azt eredetileg 
tervezte. ’)

Szuleiman még Nándorfehérvárról értesité a vele 
barátságos viszonyban álló fejedelmeket: hadjáratának 
szerencsés kimeneteléről. így Írja a velenczeieknek, hogy 
nem tudá sehol sem fellelni Ferdinándot, ki Prágába 
menekült előle s azóta nyomtalanul eltűnt s kiről azt 
sem tudhatá meg, vájjon életben van-e még, vagy sem. 
Azért ezúttal lemondott annak üldözéséről s miután húsz 
napig tartózkodott Bécs alatt, isten segítségével vissza
tért fővárosába Konstantinápolyba. — Annyi bizonyos, 
hogy valamint naív szépítés által sikerült az ozmá
nokkal képzelt győzelmeit elhitetni, — a vlágtörté- 
nelem szigorúbb alapokon a pompát kedvelő szultán 
ezen hadjáratát épp oly dicstelennek mint ' sikertelen
nek ismeri.

Fransziaország, mint már említők, az első keresz
tény állam volt, mely az ozmánok segélyét és szövetségét 
kereste. Utóbb, midőn Magyarország a mohácsi veszede
lem következményeinél fogva mindig szorosabb viszonyba 
került a szultánhoz, Francziaország politikája Magyar- 
ország irányában is nevezetes változást szenvedett. Mig 
annak előtte a magyaroknak az ozmán hatalom elleni 
küzdelmeiben sokszor ott találjuk a francziákat, most, 
midőn Mohácsnál a nemzet legjobb vére elfolyott — s 
az ország a győzedelmes hódítók zsákmányává lön, a

') Zinkeiseu II. köt. 691. oldal.
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legkeresztényebb király Ferencz, hogy a gyűlölt Habs- 
burg-ház tekintélyén és hatalmán minél erősebb csorbát 
ejtsen — beavatkozván Magyarország beliigyeibe, — 
szövetségét és barátságát kereste a nemzeti király, Sza- 
polyai Jánosnak; kivel nemsokára sikerült .js megálla
podásra jutnia. Ezen nevezetes szerződésnek főbb pont
jai voltak: Francziaország segélye Ferdinánd ellen s 
szent István koronájának öröklése bizonyos körülmények 
között. Ferencz király ugyanis második fia, Orleans Hen
rik részére a magyar királyi koronát biztosította azon 
esetre: ha Szapolyai János örökös nélkül halna el. E 
szerint János király nagyravágyása nem látott elég 
erős vagy őszinte támaszt az ozmánok segélyében s 
kész vala a magyar koronát idegen kezekre bízni a 
jövőben, csakhogy életében annál biztosabban viselhesse 
fején.

Időközben a harcz a magyar koronáért tovább folyt; 
s miután Ferdinánd Budát hasztalan ostromolta, bátyja, 
a császár tanácsára egy újabb követséget szándékozott 
Konstantinápolyija küldeni, mely Jurisics Miklős és gróf 
Lamberg Józsefből állott s 1530. október derekán érke
zett az ozmán fővárosba. Habár a követek keleties fény
nyel és külsőségekkel fogadtattak, az eredmény mindazon
által nem felelt meg Ferdinánd várakozásának. Követei 
elzárva őriztetének kilencz napon át, mig végre Ibrahim 
nagyvezir előtt sikerült küldetésük ezélját, előadhatni. E 
szerint egy hosszabb, utóbb örökös béke volna megkö
tendő, mely nemcsak a két uralkodó : Ferdinánd és 
Szuleiman haláláig tartana, hanem azonfelül még további 
tiz esztendeig. De Ferdinánd feltételűi János vajda eltá
volítását követelte. Ibrahim, kíméletlen és fenhéjázó dicse- 
kedései által a követeket nem csekély zavarba hozhatta, 
midőn kijelenté : hogy Ferdinánd ajánlatait a szultánnak 
elő sem terjesztheti; mi által a küldetésnek czélja termé
szetesen mindjárt elején meghiúsultnak vala tekinthető. 
Jellemző, hogy az egykori görög rabszolga - s Szulei- 
mannak még mindig legmeghittebb barátja, a királyt a 
tárgyalások alkalmával közönségesen csak Ferdinándnak 
nevezé, mig bátyját a császárt — spanyol királynak. 
Tizennégy nappal később Ferdinánd követei a szultán 
elé bocsájtatának, ki hivatkozván nagyvezirjének már
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adott elutasító válaszára — azon nyilatkozattal bocsájtá 
el magától: hogy ezentúl is fegyver határozzon közte 
és Ferdinánd között, minthogy az általa fegyverrel és 
vérrel szerzett Magyarországot kiüríteni vagy Ferdi- 
nándnak átadni sohasem fogja. A követek még hat 
hétig tartóztatván vissza, csak 1531. elején érkeztek 
haza, hogy eredménytelen küldetésükről uroknak számot 
adjanak.

Szuleíraan pedig ismét készült, s a hosszas békeal
kudozásoknak eredménye: egy új hadjárat volt. A szul
tán 1532. aprilban hagyta el fővárosát 200 ezer emberrel 
és 300 ágyúval; s Nissán keresztül majduem ugyanazon 
időben érkezett Nándorfehérvárra, midőn Ferdinánd 
újabb követei Nogarola Lénárt és Lamberg József grófok 
fényes portájánál jelentkeztek. Küldetésük czélja csekély 
kivétellel most is a régi volt. — Francziaország, mely
nek királya nagyravágyásának már régen feláldozta 
keresztényies czímét, azon tervvel lépett a szultán e lé: 
hogy Olaszország megszállatván az ozmánoktól, könnyű 
lesz Németországba behatolni, s közös ellenségüknek, a 
császárnak hatalmát végképpen megtörni; megjegyeztet
vén, hogy az ozmánok ezen hadmíveleteikben a francziák 
által erélyesen támogattatnának. Szuleiman, ki e tervet 
a magáéval, mely kétségkívül több alapossággal birt, 
összeegyeztetni nem tudta, — annak kivitelét későbbre 
halasztá. — Valószínű, hogy Ferencz király tervei a csá
szár előtt nem voltak ismeretlenek s hogy a békés ki- 
egyezkedést a szultánnal annál inkább ajánlotta öcscsének. 
Azonban ezen utóbbi követség sem vala szerencsésebb 
az elébbieknél; s habár Ferdinánd végre egy évi fegy
verszünettel is megelégedett volna, — s ha Szapolyai 
János eltávolittatik, évdij czímén 100 ezer aranyat aján
lott a szultánnak, — most már minden késő volt; mert 
megindulván seregével Szuleiman, a visszavonulást nem 
tartá többé összeférhetőnek sem becsületével, sem dicső
ségével, mielőtt az ellenséggel a csatatéren nem találko
zott. Nogarola és Lamberg tehát azon választ nyerték, 
hogy a szultán ezúttal nem Ferdinánd ellen intézi táma
dását, ki nagyon kis úr és meg sem érdemli a szultán 
figyelmét, hanem bátyja a spanyol király ellen, kit fel
keresni indult — hogy letiporjon . . . .

L á z á r :  A török birodalom története. 20
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A fellengős üzenetnek a körülmények sajátszerű 
korlátokat szabtak; s a legyőzhetlen szultán hadjárata 
ezúttal még dicstelenebb volt; mert hatalmát nem a jól 
védett és népes Bécs, hanem egy igénytelen kis erőd 
törte meg, melynek szerény falai mögött a régi magyar 
vitézségnek és polgári erényeknek egyik legfényesebb 
tanúságával találkozunk. Szuleimannak czélja ezúttal is 
Bécs volt, melyet elején Budán keresztül akart elérni, de 
utóbb nyugat felé fordulván, az ausztriai határok men
tében nyomult előre. Azonban váratlan akadályt gördí
tett útjába a szerény Kőszeg, alig 700 rendes harczostól 
s mintegy 2000 fegyveres polgártól védelmezve. A kis 
erőd mindazonáltal három hétig feltartóztatta a nagyár 
egész seregét s midőn végre a legbámulatraméltóbb vi
tézség kifejtése után, az éhségtől gyötrött kis csapat 
megadásra kényszeritteték, oly feltételeket vala képes 
magának kieszközölni, milyenekkel az ozmánok hódí
tási háborúiban csak nagyon ritkán találkozunk. Az erőd 
megtörhetlen védelmezője Jurisics Miklós zárai vitéz volt, 
kit már követségei alkalmával megismertünk.

Valamint négy év előtt Bécs, úgy most Kőszeg falai 
alatt tört meg az ozmánok pusztító árja; s valamint 
akkor Bécs menté meg Közép-Európát és kivált Német
országot az ozmán betöréstől és annak következmé
nyeitől, most Kőszeg vívta ki magának ugyanazon babé
rokat . . . .

Kőszeg világtörténelmi jelentőségű védelme után 
Szuleiman hirűl vévén, hogy Bécs közelében több mint 
80 ezer emberből álló birodalmi had van egyesülve, -- 
habozott eredeti tervének kivitelével s a helyett, hogy 
útját éjszak felé folytatta volna, átcsapott Styriába, 
melynek fővárosát hasztalan ostromolta, -— s miután a 
szomszéd tartományokat szokás szerint feldúlta és kifosz
togatta, s több mint 30 ezer embert rabszolgaságba 
hurczolt, — visszafordult megfogyott hadával, — s 
győzedelmesen vonult be fővárosába; honnan azon naiv 
tudósitványt bocsájtá világnak: hogy a spanyol királyt 
most sem tudván sehol sem megtalálni, — miután 
országán győzedelmesen vonult keresztül, — visszaérke
zett birodalmának központjába.

Mig Közép-Európa a reformatió és az ozmán betö-
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rések által folytonos izgalomban tartatott, — délen és 
keleten a császár tengerhada érezhetően kezde befolyni 
az eseményekbe; s Doria Endre császári tengernagy 
elfoglalta Koron és Patras városokat, valamint több 
kisebb erődöt, sőt nemsokára a Dardanellákat védelmező 
sziklavárakat is, mi által a háborút egyszerre az ozmán 
birodalom belsejébe tette át. Szuleimán, ki két utolsó 
hadjárata után, melyek valódi jelentőségében önmaga 
bizonyára nem tévedett, hatalmának legkomolyabb ve
szélyeztetését látta, — immár maga is óhajtotta a békét, 
melynek megkötésére csak az alkalmas pillanatot vagy 
Ferdinánd megelőző ajánlatát várta.

Ferdinánd, ki részéről is minden áron óhajtotta a 
békét, melyet a vallási zavarok még inkább kívánatossá 
tevének, már 1533. elején Konstantinápolyba küldé 
követét zárai Jeromost, ki a békealkudozásokat némileg 
kedvezőbb körülmények között kezdheté meg, mint 
elődei. Az alkudozásokat a porta részéről Gritti Alajos 
vezette, ki e czélból Budáról Konstantinápolyba hivaték. 
De az alkudozások most is nagyon lassan haladtak 
előre; mert mig Szuleimán Magyarországot szabad tulaj
donának kívánta tekintetni, melynek sorsa fölött csak ő 
van feljogosítva határozni, addig Ferdinánd követe 
éppen ezen pontban kérlelhetlen szigorral ragaszkodott 
utasításához, mely a szultán felfogásával merően ellen
kezett.

De a szükség végre mindkét félt engedékenyebbé, 
tette s junius 22-kén létre jött a kívánt béke, mely 
habár számtalan későbbi viszálynak csiráját viselte 
magában, azon egy jó következménynyel mégis bírni 
látszék: hogy Magyarország, mely a mohácsi veszedelem 
óta nem szűnt meg a belviszály és kültámadások kűzd- 
tere lenni, talán nyugodtabb napoknak nézhetett eléje. A 
béke nem meghatározott időkre — hanem örök időkre (!) 
köttetett és mindaddig érvényes marad, — mig Ferdi
nánd annak feltételeit híven megtartja. Megjegyzésre 
méltó, hogy Szuleimanról e pont nem hoz hasonló észre
vételt. Ferdinánd megtartja Magyarországnak azon részét, 
melyet a béke megkötésének idejében bir s az ellen
ségeskedések mindkét részről azonnal megszüntetendők. 
János királylyal Ferdinánd tetszése szerint egyezked

sz*



-  3 0 8  —

hetik és szerződhetik, mely esetben a közöttük létrejött 
egyezmény a szultán által kifogástalanul megerősittetni 
fog. A határok kijelölése és megállapítása czéljából Gritti 
Alajos küldetik a porta részéről Magyarországba. A 
pápa valamint a császár külön egyezményekre léphetnek 
a szultánnal; mely alkalommal kívánatosnak nyitvánit- 
taték, hogy a hatalmasságok megbízott küldötteket vagy 
követeket tartsanak a fényes portánál. Említést érdemel, 
hogy Szuleiman ezen béke alkalmával a pápát „atyának“, 
Ferdinándot pedig testvérnek czímezi. A békeokmány egy 
zöld selyemből készült zsacskóban adaték át Ferdinánd 
követének, zárai Jeromosnak.



Szuleiman czéljai a béke megkötésekor. — Perzsa hadjárat. — 
Tengeri vállalatok. — Chaireddin Barbarossa. — Hódítások az 
afrikai partokon. — Háború Velenczével. — Béke Yelenczével — 
Francziaország befolyása. — Egyezmény Szuleiman és Ferencz 
király között. — Magyarországi állapotok. — Hadjárat Magyar- 
ország ellen. — Szapolyai János öröksége. — Békealkudozások. — 
A háború folytatása. — Buda végleges elfoglalása. — Szuleiman 
hatalmának tetőpontján. — Békealkudozások. — Magyarország 
helyzete. — Martinuzzi György. — A háború újból kitörése. — 
Újabb békekötés. — Malta ostroma — Szuleiman utolsó had
járata. — Szigethvár ostroma. — Szuleiman halála. — Jelleme. — 

Szuleiman mint hóditó és törvényhozó.

^ I Z  ΕΝ H E T E D  I K F E J E Z E T .

Szuleimannak különösen két okból volt szüksége a 
Ferdinánddal kötött békére. Először, hogy a már egy 
évtized óta mindig elhalasztott, de annál inkább szüksé
gesnek mutatkozó hadjáratot Perzsia ellen megindíthassa, 
valamint tengeri hatalmának növelésére. Izmáéi shah 
1529-ben meghalálozván, utódja Thamasp shah nem ke
vésbé volt ellensége az ozmánoknak, mint elődje. Y. 
Károly, ki örömmel szövetkezett Szuleiman ellenségeivel, 
Thamaspot is egy külön követségben szólította fel egy 
véd- és daczszövetségre. Azonban valószínű, hogy ezen 
ajánlat a perzsa uralkodó teljes ismeretlenségénél fogva 
az európai ügyekkel, nem vezetett az óhajtott eredmény
hez. Szuleiman, ki Magyarországból is éber figyelemmel 
kisérte a távol Perzsia minden mozdulatát s kinek több 
alapos oka volt ■— a béke őszinteségében ezen oldalról 
nem bizni, alig köté meg Ferdinánddal a békét, midőn 
nagy előkészülődéseket tőn a megindítandó perzsa had
járatra.

Ibrahim nagyvezir már 1533. ősz elején megindult a 
sereg egy részével s miután a telet Halebben tölté, 1534.
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tavaszán elfoglalta Örményország nagyobb részét, több 
erősségeket a W antó partján s július 15-én bevonult 
a perzsa fővárosba Täbrisbe. Ezen hadjárat nem volt 
véres, mert a sbab, nem mervén megmérkőzni ellensé
gével, majdnem ellentállás nélkül kezébe adá legszebb 
tartományait; mig maga mindinkább keletre húzódott 
vissza s hasztalan igyekezett birodalmának azon részében 
nagyobb haderőt összpontosítani.

Szuleiman csak 1534. nyáron hagyta el Konstanti
nápolyi s követte nagyvezirjét,; s miután Kijutahiát, Alaks- 
hert, Koniát meglátogatta, ünnepélyes bevonulását tar
totta Täbrisbe; honnan nemsokára útját délnek, a gazdag 
mesopotamiai tartományoknak vette, anélkül, hogy bárhol 
is nagyobb ellentállásra talált volna. Bagdad, a khali- 
fáknak kegyelettel ünnepelt fővárosa minden ellentállás 
nélkül megnyitotta kapuit, miután a gyenge és bátortalan 
perzsa csapatokkal röviddel elébb oda hagyatott; s Szu
leiman a következő telet falai közt tölté, miközben se
regei a körül fekvő s termékenységükről hires tartomá
nyokat megszállották és urok nevében elfoglalták.

Szuleiman igy nagyobb áldozatok nélkül birtokába 
jutott Perzsia legszebb részének, s a telet kiválóan az 
új szerzemény politikai rendezésével töltötte; beosztotta 
helytartóságokra s az ó-török alkotmány jobbágyi köte
lékeinek behozatala által szorosan birodalmához kapcsolta. 
Miután Bagdadban és Täbrisben megbízható és erélyes 
kormányzókat hagyott hátra, 1535. tavaszán visszaindult 
Európába s nagy fénynyel tartá bevonulását Konstanti- 
nápolyba.

A perzsa hadjárat szerencsés kimenetele után Szu
leiman kettőzött figyelemmel fordult a tengerre, hol Ve- 
lencze a hosszas béke következtében máris túlságos 
biztonságának érzetében oda is kezdé kiterjeszteni 
karjait. A joniai szigetek, Kreta, Aegina s az Archipe- 
lagus többi részei nemcsak mindig jobban megerősitte- 
tének általa, hanem félelmes szomszédságot látszottak 
képezni, melynek leküzdésével Szuleimannak sietni kellett. 
Szerencséjére az ozmánoknak, a keresztény tengeri álla
mok most is a régi ellenségeskedéstől és gyűlölettől 
valának eltelve egymás iránt, minek következtében az 
együttes közreműködésről szó sem lehete. Mert, ha Y.
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Károly máris félelmes hatalomra vergődött flottáit a 
nem kevésbé hatalmas velenczei hajóhaddal egyesíteni 
tudja, kétségtelen, hogy Szuleiman a tenger felől oly ve
szélyes támadásnak lett volna kitéve, melynek következ
ményei birodalmára nézve felettén komolyakká válthat
tak volna. De ezen eshetőséget elháriták maguk a ke
resztények.

’ Szuleiman egy alkalmas férfiút keresett, kit tengeri 
hadának élére állíthasson, mi nem volt csekély feladat, 
mert ismeretes, hogy az ozmánok történelmében nem 
nagy a tengeri hősök száma. Végre feltalálta a keresettet 
Chaireddin, azaz Barbarossa hires és szerencsés tengeri 
kalóz személyében, ki ezen időben már ura volt Algier- 
nak, honnan kalózhajói rémületet terjesztettek a Földközi
tenger legtávolabb partjain.

Chaireddin, kit rőt szakálláról neveztek igy, Mytilene 
szigetén született, hova apja mint kiszolgált sipahi Ru- 
miliből költözött, s mint fazekas kereste kenyerét. Chai- 
reddinnek, már mint gyeimek, a tenger képezte valódi 
elemét, mely hazáját minden oldalról körülmossa s mely
nek veszélyei gyönyörrel tölték el az ifjú nyugtalan és 
kalandok után sóvárgó lelkét. Nem sokára, és Chaired- 
dint fivérével Uludzs vagy Hórukkal együtt a tengeren 
találjuk, mint rémeit a parti városoknak, kik nem ret
tentek vissza a legnagyobb veszedelemtől s kik kalandos 
és nem kevésbé veszedelmes vállalataik által magukra 
vonták a leghatalmasabb államok figyelmét, melyek bé
kéjét nemcsak gyakran megzavarták, — hanem mi több, 
erősen megadóztatták. — Ezen férfiú, ki az arabok ki
űzetése után a barbaresk államokból szinleg már I. Sze- 
limnek meghódolt, hogy ekként mintegy hűbérese a 
szultánnak, attól szükség esetében nemcsak segélyt, ha
nem védelmet is remélhessen, nem szűnt meg réme lenni 
a Földközi-tengernek és annak szomszédos vizeinek. 
Szuleiman, ki mindig szerencsésen tudta megválasztani 
azokat, kikre szüksége volt, már perzsa hadjárata előtt 
Konstantinápolyba hivatá Chaireddint s miután szand- 
sákká és kapudánpasává kinevezte s egyéb kitüntetések
kel halmozá el, reá bízta tengeri hadának újból szerve
zését. Chaireddin, megfoghatőlag sietett a nagyúr kíván
ságát teljesíteni s már 1534-ben mintegy 80 vitorlával
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hagyta el a konstantinápolyi kikötőt s meglátogatta az 
olasz és síciliai partokat. Azonban Chaireddin nem volt 
tervtelen kalóz, ki a zsákmányon ki vili egyébb érdeket 
nem ismer. Hadmíveletei ellenkezőleg arról tesznek tanú
ságot, bogy a rendkívüli férfiú valódi hadvezéri tehet
ségekkel is bírt, melyek felhasználása által nemcsak a 
maga érdekét segítette elő, hanem a szultánét is, kinek 
épp oly vitéz mint tántorithatlan híve vala. — Chaired
din még ugyanazon évben, midőn a konstantinápolyi 
kikötőből kiindult, megvevén Tunist, hol az utolsó arab 
dynastiát, mely 600 év óta ült a fejedelmi székben, fosz
totta meg örökségétől. . .  Mulei-Haszán, az elűzött ural
kodó V. Károly császárhoz fordult segélyért; ki amúgy 
is már régebben készült a veszélyes kalóz-király ellen, 
miként a rőtszakállas közönségesen nevezteték. V. Károly 
1535-ben megjelent 500 vitorlával Tunis előtt s túlnyomó 
ereje által sikerült onnan a kalózokat kiszorítani; mely 
alkalommal a város 30 ezer lélekből álló népessége, mely 
régi ura ellen a kalózok mellett nyilatkozott — kegye
lem nélkül lemészároltatott, -— ellenben 25 ezer keresz
tény rabszolga visszanyerte szabadságát. Károly vissza
helyezvén Mulei-Haszánt őseinek birtokába, miután Gro- 
letta erődben erős spanyol és olasz őrséget hagyot hátra, 
visszatért Grenuába. De ezzel még nem volt vége a há
borúnak. Chaireddin új erővel támadta meg az afrikai 
partokat, s nemcsak Tunist újból elfoglalta, hanem Orant, 
Algiert, egész az Atlanti oczeán partjáig a szultán íen- 
hatósága alá hajtotta. Utóbb, 1541-ben Károly császár 
egész tengeri hada Algier előtt részint az elemek, részint 
a kalózok által megsemmisitteték; minek következtében 
a babaresk államok egész a legújabb időkig megtartották 
régi jellegüket s a szultánok hűbéres tartományai marad
tak egy bey vagy dey kormányzása alatt.

Chaireddin az afrikííi partoktól Yelencze ellen forditá 
fegyvereit, s habár Korfut egyelőre nem sikerült hatal
mába ejteni, — a Yelenczével folytatott három éves há
borúnak mindazonáltal azon következménye lön, hogy 
Castelnuovo fontos erőd Dalmátiában, a cattaroi öböl 
kulcsa, valamint Nádin és más helyek, továbbá a joniai 
szigetek nagy része, valamint Aegina és még busz kis- 
sebb-nagyobb szigete az Archipelagusnak, ezek között
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Naxos, Paros, Syra stb. meghódolt a szultánnak. Velencze, 
megalázva és kimerülve kénytelen volt 1540. oly békét 
aláírni, mely Chaireddin minden hódításait Szuleiman 
birtokában meghagyta; melyben azonfelül a köztársaság 
hadikárpótlás fejében 300 ezer arany fizetésére kötelezte 
magát.

De Szuleiman fegyverei most már nemcsak az euró
pai tengereken győzedelmeskedtek. Egyptom helytartója 
Szuleiman pasa a Vörös-tengeren egy erős hajóhadat vont 
össze, melylyel nemcsak a délkeleti arab partokat láto
gatta meg, hanem kihajózva az Ind-oczeánba a távol 
Elő-Indiát támadta meg; Diú várost és erősséget kemény 
ostrom után elvette a portugalloktól s a perzsa öböl tar
tományainak mohamedán fejedelmeit legyőzte s adófize
tőivé tette a szultánnak.

Mig Szuleiman délen és keleten győzedelmeskedett, 
Perzsiát és Velenczét megalázta, V. Károlyt az algieri 
szerencsétlenség által hosszabb időre megbénította, — 
nem feledkezett meg sem szövetségeseiről, sem alattvalói
ról. Francziaország, mely mint már említők, az európai 
államok között a legelső volt, mely nyíltan politikai szö
vetségesévé lön a szultánnak, ezen idő alatt is az ozmá
nok barátjának bizonyult; s főképpen Francziaország 
nyomásának tulajdonítható a Velenczét annyira megalázó 
1540 iki béke. Szuleiman nem volt hálátlan szövetségé
nek jó szolgálatai iránt; s a már 1535-ben keletkezett 
szerződés a két állam között most még inkább érvényre 
jutott. Ezen szerződés alapját képezte minden későbbi 
egyezménynek, mely a porta és Francziaország között 
létre jött. E szerint kölcsönös kereskedelmi szabadság 
biztosittaték mindkét állam alattvalói számára. A franczia 
alattvalók, kik az ozmán birodalomban megte1 epednek, 
vagy abban kereskedelmi czélokból hosszabb vagy rövi- 
debb ideig tartózkodnak, polgári ügyekben a franczia 
törvénykezés alá esnek, mely czélból az ozmán biroda
lom nagyobb városaiban franczia ügynökségek állíttatnak 
fel; s franczia alattvalók csupán bűnvádi esetekben tar
toznak az ozmán törvénykezés alá, mely esetben szabad
ságukban áll, magukat egy tolmács által védelmeztetek 
Meghatároztatok továbbá, hogy hadifoglyok ezentúl 
semmi körülmények között sem tekinthetők rabszolgák
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nak. Legérdekesebb részét képezte ezen szerződésnek 
azon pont, melyben a palaestinai szent helyekről volt 
szó. I. Ferencz király, követe la Forest által kérte Szu- 
leimantól, hogy a jeruzsálemi keresztényeknek azon isten
házak, melyek tőlük elvétettek — visszaadatnának. Azon
ban Szüleiman e részben hajthatlan volt, s habár a ke
resztényeknek teljes és korlátlan vallásszabadságot ígért 
és biztosított egész birodalmában, mindazonáltal kijelenté: 
hogy oly helyek, melyek egyszer mecsetekké alakíttattak 
át — a Korán tilalma következtében - -  nem adhatók 
többé vissza. A franczia királynak tehát meg kelle elé
gednie azzal, hogy a keleten lakó keresztények védnö
kének tekinteték; mely méltóságát egész a legújabb 
időkig épp oly ügyesen, mint nem ritkán szerencsésen 
tudta felhasználni; mi által az elnyomott keresztények 
sorsán bizonyára sokat segített.

Magyarország viszonya a szultánhoz az utolsó évek
ben nem' szenvedett nagyobb változást. Az 1533-iki béke 
csak előzetes egyezménynek tekintetvén, — az alkudozá
sok kisebb-nagyobb megszakítással hét évig tartottak; s 
János királynak 1540-ben bekövetkezett halála után — 
egy új háborúval végződtek. Ibrahim nagyvezir kegyencze 
és eszköze Gritti Alajos, ki elején tanácsadója, majd félel
mes vetélytársa volt Jánosnak, zsarnoki önkénykedései 
által annyira meggytílöltette magát Magyarországban, 
hogy nemcsak a sanyargatott nép, hanem maga a király 
is nem egyszer kérte Szuleimantól visszahivatását. De 
mindaddig, mig Ibrahim állott a kormány élén, a kalan
dor bátran daczolt ellenségeivel. Gritti nem csupán Ma
gyarországban, hanem Konstantinápolyban is már régen 
elvesztette minden hitelét. Sikkasztásai s egyéb szennyes 
tettei veszélyessé' tették immár számára a visszatérést is 
Konstantinápolyba, és az épp oly jellemtelen mint nagy
ravágyó férfiú annál szivósabban ragaszkodék Magyar- 
országhoz, melyet zsákmányának tekintett a melynek 
féktelen dölyfében már koronája után vágyakozott. János 
királyt és az ország legbecsültebb férfiait árulással vá
dolta a szultán előtt, csakhogy személyének fontosságát 
és nélkülözhetlenségét annál jobban bebizonyítsa. Hasz
talan volt a nemzet minden panasza, mígnem 1536- 
ban végre, a mindenható Ibrahim bukásával a Bég-
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oghli1) állása is megváltozott. Junis bég a porta tolmácsa 
s egyike a legügyesebb diplomatáknak Szuleiman idejé
ben, s a kalandor halálos ellensége, egy alkalommal 
csodálkozását fejezte ki a fölött, hogy még egy magyar
nak sem volt bátorsága, az emberiséget ezen fekélytől, 
ki sem keresztény, sem mohamedán — megszabadítani.

Végre nemsokára Ibrahim erőszakos halála után 
Gritti nagyravágyásának is határt szabott a nemzet 
gyűlölete; s Majláth István a szászokkal megrohanván 
Gritti megerősített medgyesi táborát a gyűlölt férfiút 
fogságba kerítvén, minden hosszabb késedelem nélkül 
lefejeztette.

Ibrahim nagyvezir és Gritti halála után a békealku
dozások gyorsabban látszottak folyni, habár kedvező ered
ményre ezúttal sem vezettek. Ferdinánd, ki János király 
halála után minden áron magának akarta biztosítani 
Magyarországot, — oly eredményekre látszék hajlandő- 
nak a szultán irányában, melyekről eddigelé mitsem 
akart tudni. Zárai Vespasianus, Schepper és Nogarola 
egymást váltották fel a követségben a nélkül, hogy egyi- 
kök is előmozdítani tudta volna urának érdekeit; míg
nem Ferdinánd azon kalandor diplomatához fordúlt, ki 
elv nélkül annak szolgált — ki megfizette; s kivel már 
1528-ban mint Szapolyai János követével találkoztunk 
Konstantinápolyban. Ezen férfiú a lengyel Laski Jeromos 
volt. De még mielőtt Laski megindult volna, János király 
1540. julius bekövetkezett halála az egész ügynek más 
fordulatot adott.

Ferdinánd, ki vetélytársának halála után közelebb 
látta magát régi terveinek megvalósulásához, sietett csa
pataival annak tartományait megszállani, mi pedig annál 
kevésbé volt helyén, minthogy ez által a szultánnal fenn
álló szerződést is komolyan megsértette. Midőn Szuleiman 
Ferdinánd ezen erőszakos lépéséről értesült, igy kiáltott 
fel: „Tehát Ferdinánd feledi, hogy Magyarország az én 
tulajdonom!“ S röviddel utóbb a hadjárat Ferdinánd el
len — el lön határozva.

0 Azaz urfi, igy nevezte Szuleiman Grittit, a velenczei 
dogé természetes fiát.
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Szapolyai János csak egy évvel halála előtt vette 
nőül Izabella lengyel királyleányt, — s halálakor egy 
kilencz napos örököst — János Zsigmondot hagyott 
maga után; kit anyja gyámsága mellett János király 
hívei csakhamar megválasztottak királyuknak. János 
Zsigmond megválasztásának leghatalmasabb előmozdítója 
a nagyváradi püspök, majd röviddel halála előtt bibor- 
nok Utjesenics György volt, ki magát anyja családneve 
után Martinuzzi nak nevezte, s ki János király kegyel
méből, valamint saját erejéből és tehetségéből egy koldus
szerzett tagjából — a legmagasabb kormánypolczra emel- 
kedék. Martinuzzi megnyervén tervének a vén Verbőczy 
István kanczellárt és Eszéky János pécsi püspököt, mi
után János kincseit hatalmába kerítette, követséget kül
dött Konstantinápolyba oly czélból, hogy a szultán a 
gyermekkirályt pártfogásába és védelmébe fogadja. S 
hogy kívánsága annál biztosabban teljesülésbe menjen, 
300 ezer arany készpénzt és nagyértékű ajándékokat 
küldött a szultánnak. A követek a következő két pont 
elfogadására kérték a szultánt: 1. hogy János Zsigmon
dot apai trónján megerősítse; s 2. azon esetben, ha az 
ifjú király örökös nélkül halna el, a füuraknak szabad
ságában álland: tetszésük szerint új királyt választani. 
A mi az első pontot illeti, Szuleiman fensőségi jogainak 
elismerése s 100 ezer arany évi adó fizetése mellett 
késznek nyilatkozott János Zsigmondot királynak elfo
gadni s ellenségei ellenében megvédeni. A másodikat 
illetőleg azonban kimondá, miszerint az csak utólagosan 
és akkor fogja újabb egyezmény tárgyát képezhetni: ha 
az eset valóban bekövetkezik s János Zsigmond törvé
nyes örökös nélkül halna el.

Ferdinand, ki Martinuzzi és pártjának tervét ismerte, 
sietett most Laskit Konstantinápolyba küldeni, hogy je
lenléte és közbenjárása által Izabella és fia ügyét min
denképpen hátráltatni igyekezzék. De Laski a legrosszabb 
időben érkezett oda, mert Szuleiman azon hírre, hogy 
Ferdinánd benyomúlt seregével a szultán védnöksége 
alatt álló részekbe, oly szenvedélyes haragra gyulladt, 
hogy azonnal parancsot adott seregének összpontosítására, 
hogy a tavasz beálltával személyesen vezethesse azt Ma
gyarországba. Laski tehát nem csak mitsem tudott el



317

érni, hanem börtönbe vettetett, melyben csak Junis 
portatolmács mentette meg az éhenhalástól.

Úgy látszik azonban, hogy Szuleiman nem nyugo
dott meg teljesen Izabella és Martinuzzi küldöttjeinek 
tudósításában, mely szerint a királynénak csak kevés 
nappal férje halála előtt fia és örököse született, mely 
kételyét valószínűleg Majláth István, Gritti meggyilkol
tatása után erdélyi vajda — követei ébresztették fel a 
gyanakvó és bizalmatlan nagyúrban. Nehogy tehát ezen 
részről kijátszassék — egy csaus basit vagy futárt küldött 
Budára, hogy meggyőződjék, vájjon a gyermek valóban 
létezik-e. Az özvegy királyné csecsemőjével karján fogadá 
a hatalmas szultán küldöttjét s lengyeles kecsesei nyujtá 
emlőjét a csaus jelenlétében a kis árvának, a szultán 
gyámoltjának. A csaus meghatva a jelenettől letérdelt s 
megcsókolván a kis gyermek lábait ura nevében esküt 
mondott, miszerint Magyarország királya nem leend más 
-— mint János Zsigmond.1)

Időközben Laski bámulatos szívóssággal még a bör
tönből is folytatta alkudozásait Ferdinánd nevében, de 
minden törekvése hasztalannak bizonyult, s Lufti pasa 
nagyvezir azzal vetett véget az egész ügynek, hogy ki
jelenté: miszerint a szultán nem hajlandó Ferdinándnak 
Budát és Magyarországot átengedni ha mindjárt egy 
millió adó fizetésére kötelezné is magát. Sajátságos, hogy 
a makacs követ még most sem mondott le minden 
reményről, s Francziaország közbenjárására számítván, 
több ezer aranyat költött a döntő körök megvesztegeté
sére, a nélkül, hogy ügyének ez által jobb fordulatot 
adott volna.

Szuleiman 1541. nyár derekán megindult hadaival, 
magával vivén fogolyként Laskit is, kinek csak akkor 
adatott vissza szabadsága, midőn az ozmán sereg a Drá
ván átkelvén, magyar területre érkezett. Ugyanazon 
napon, midőn Szuleiman Konstantinápolyból megindult, 
a kövekező hadizenetet küldé Ferdinándnak. „Leveleid
ből arról értesültem, hogy velem békében és egyetértés
ben kívánsz élni; azonban szavaid nem egyeznek meg 
tetteiddel. Magyarország az én tulajdonom — miként azt *)

*) Hammer III. köt. 224. old.
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az egész világ tudja — s jogom oly tiszta, mint a nap. 
Nem értem tehát, mily joggal küldhetsz seregeket Ma
gyarországba ; s valóban úgy látszik, mintha azt akarnád, 
hogy a keresztények valamennyi országai elpusztuljanak 
általam. Azért a mindenható nagy isten kegyelméből 
felkészültem beláthatlan seregeim sokaságával, hogy ellen- 
állhatlan dühhel támadjalak meg, s a mi történni fog, 
az való és igazságos leend.“

Az igy megindult háború, mely hét évig tartott s 
Szuleiman és ozmán birodalom hatalmának tetőpontját 
jelzi, Magyarországra a legszomorubb következményeket 
vonta maga után. A pártviszály s nemzeti szakadás, 
mely a mohácsi vésznappal vette valódi kezdetét, a ma
gyar nemzetet az örvény szélére sodorta. A hazafiasság 
erénye elveszett hosszú időre, s az önző vagy tétlen 
megadás a megpróbáltatás napjaiban — másfél százados 
rabságot hozott a nemzetre . . . .

Ferdinánd hírül vévén még szerencsétlen követének 
visszaérkezése előtt, miszerint a békekisérletek nemcsak 
meghiúsultak, hanem hogy a szultán már útban van 
Magyarország felé, sietett úgy a német birodalmi gyűlé
sen, mint más felől segélyt szorgalmazni. Roggendorf, 
az erélytelen vén tábornok néhány ezer emberrel a 
budai Szent-Gellérthegy alatt táborozott, remélvén, hogy 
valami szerencsés véletlen megnyitja előtte Budavár 
kapuit, melyek mögött Izabella és a csecsemő király 
várták az események fejlődését. Azonban még a szultán 
megérkezése előtt a szendrői és a bosna pasák által 
— kik Szuleiman előhadaként már a főváros falai alatt 
száguldoztak — megtámadtatván, Roggendorf serege 
tönkre tétetett, magának a csatavesztett hadvezérnek is 
csak alig sikerült a Csalóközbe juthatni, hol röviddel 
utóbb nehéz sebei következtében meghalálozott.

Szuleiman még Nándorfehérvár alatt táborozott, 
midőn Majláth István, az erdélyi nemzeti mozgalom feje, 
mint fogoly vezetteték sátra elé. A kényúr a szerencsét
len vajdát örök fogságra Ítélte, s a Konstantinápoly mel
letti héttornyu várba záratta, hol hosszú szenvedések 
után befejezte életét. Perényi Péternek még sikerült meg
menekülni, de Szuleiman azzal boszulta meg magát, hogy 
a kezesként hatalmába adott fiát Perényinek Konstanti-
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nápolybán körülmetéltetvén — mohamedán hittí apródjai 
közé sorozta, hol a nemes magyar ifjú nyomtalanul 
eltűnt.

E közben Szuleiman augusztus utolsó napjaiban 
megérkezett Buda alá, s miután hadait a város és erőd 
körül vezette, 0  - Buda közelében, a császárfürdőknél 
ütötte fel táborát. Mindjárt megérkezése után értesité az 
aggodalmas várakozásban lévő özvegy királynét: hogy 
fiát és János király örökösét óhajtja látni, s minthogy 
vallása tiltja, e látogatást részéről megtenni, kéri a ki
rálynét, küldené le a csecsemőt hozzá a táborba. Nagy 
volt most az ijedség a budai várban, mígnem Izabella, 
kivált Martinuzzi tanácsára — a szultán kívánságának 
teljesítésére határozta magát. A csecsemő egy aranyozott 
hintóbán dajkája karján s két idősb nőn kívül — a ki
rályné tanácsosai: Martinuzzi, Petrovics, Török Bálint, 
Yerbőczy István, Batthyány Orbán és Podmaniczky által 
kisérve, kik gyalog lépdeltek a hintó mellett, érkezett a 
szultán sátora elé, honnan megszemléltetvén Szuleiman 
által, nemsokára szerencsésen visszakerült ismét anyjához, 
míg a tanácsosok kétes ürügyek alatt visszatartatván, 
csakhamar tanúi lőnek a nagy fejedelem leverő hűtlen
ségének.

Már a csecsemő ünnepélyes felvonulása alkalmával 
minden feltűnés nélkül és látszólag csupán a kiváncsi - 
ságttíl vezettetve — becsempészte magát egy csapat jani
csár a várba, s midőn ezt a figyelmetlen lakosok észre
vették, már későn volt, mert egy adott jelre megnyílván 
a kapuk, a lesben álló ozmánok tömegesen tódulván be 
— kardcsapás nélkül elfoglalták a magyar királyok régi 
székhelyét, ugyanazon nap előestéjén, melyen tizenöt 
évvel elébb az utolsó független király a nemzet virágá
val elhullott a mohácsi vészmezőn. A királyné a várhegy 
keleti oldalán létező palotájába zárkózva, mely Mátyás 
ideje óta egy széles árok által volt a vár többi részétől 
elválasztva, dobogó szívvel várta tanácsosainak visszaér
kezését, kik még mindig letartóztatva az ozmán táborban 
időzének, hol e közben heves vita folyt a fölött, vájjon 
Izabella és gyermeke Konstantinápolyba vitessenek-e, 
avagy más helyütt helyeztessenek biztonságba. Szeptember 
1-én végre megjelent egy csaus a királyné előtt s kije
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lenté: hogy a királyi lakból távoznia kell; igyekezzék 
magának, úgymond, bivalyokat szerezni, melyek holmiját 
elszállítsák. Azután a janicsár aga jelentkezett s a fegy
vertár kulcsait követelte és vette át. Másnap, szeptember 
2-án pénteken maga a szultán ünnepélyes bevonulását 
tartotta, s miután pénteki imáját a Szűz-Mária egyházá
ban végezte — mely ettől fogva mecsetté alakíttatott át 
— birtokába vette Magyarország fővárosát, mely teljes 
145 évig és nehány napig maradt ezentúl az ozmánok 
kezében.

Röviddel a szultán bevonulása után megjelent a ni- 
zsandsi-basi vagy írnok Izabella előtt s átnyújtá neki 
Szuleiman nevében amaz aranyos és kék betűkkel Írott 
diszokmányt, melyben János Zsigmondnak, Martinuzzi 
és Petrovics gyámsága alatt az erdélyi szandsákság vala
mint apjának egyéb birtokai biztosíttatnak. Ezen okmány
ban a szultán ünnepélyesen kijelenti: hogy Budát csak 
a gyermekkirály érdekében és csupán annak kiskorú
sága alatt fogja megszállva tartani. Hogy mint tartá meg 
Szuleiman ezen Ígéretét — ismeretes. Most Izabella ta
nácsosai is, Török Bálint kivételével, visszanyerték szabad
ságukat s Yerbőczy tiz arany napi díjjal Buda magyar 
birájává neveztetett ki, mig Petrovics a temesi szand- 
sákságot nyerte el, valószínűleg engedékenységének jutal- 
máúl. Buda 2000 janicsár és különböző fegyvernemből 
álló vegyes őrséget kapott, s első parancsnokává Szu
leiman pasa, egy magyar hitehagyott nevezteték ki, ki 
elébb Bagdád, majd utóbb Anatolia helytartója volt. Iza
bella királyné, ki harmadnapra a szultán bevonulása után 
kényszeritteték a királyi lakot elhagyni, elején Verbőczy 
házában talált menhelyet, honnan nemsokára a számára, 
tartózkodási helyűi kijelölt lippai várba költözött . . . 
Verbőczy pedig nem szolgáltathatott sokáig magyar igaz
ságot, mert kevéssel utóbb hivatalának nyomasztó ter
hétől megszabadító a halál, s az egykori magyar kan- 
czellár és törvénytudó, ki éppen akkor készült el híres 
hármaskönyvével, midőn a törvényeket senki sem tisz
telte s midőn azokra előreláthatólag hosszú időkig nem 
is volt többé szükség, a királyi Budán még keresztény 
temetést sem nyerhetett, s a zsidók sirkertjében ásaték 
e l . . . Török Bálint Konstantinápolyba vitetvén, ugyan
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azon börtönben fejezte be életét, melyben már Majláfh 
István sínlett, s mely annyi szerencsétlen honfitársának 
lett sírja . . . Budán pedig megkezdődtek a szultán szemei 
előtt a mészárlások s Ferdinánd fogságba esett harczosai 
két alsőbb parancsnok kivételével egytől-egyig leölettek, 
s bizonyára jellemző, hogy a lióhéri hivatalra a szeren
csétlen város — mészárosai rendelvék . . . Budán meg
szűnt a harangszó, Mátyás templomáról a muezzin hangja 
szólitá imára a hívőket, a dicsőséges magyar nemzet 
nemtője fekete felhők mögül siratta a behantolt szabad
ságot.

Ferdinánd, ki nem volt képes a szultán benyomu
lását megakadályozni, tehetetlenségének érzetében újból 
békét vagy fegyverszünetet sürgetett s ily czélból Salm 
Miklós grófot, Bécs derék védelmezőjét és az öreg Her
berstein Zsigmondot küldötte Budára Szuleimanhoz. Azon
ban ezen békekisérletek nem vezettek czélhoz, mert mig 
Ferdinánd egész Magyarországot kívánta, melyért haj
landó volt 100 ezer arany évdijt fizetni, az adó szó 
még mindig kimondhatatlan lévén, addig Szuleiman 
Esztergom, Tata, Székesfehérvár és Visegrád kiadatását 
követelte. Szuleiman,’ ki jól tudta, hogy Ferdinánd egy
előre nem képes semmiféle vállalatra, s kinek ezúttal, 
úgy látszik, nem is volt szándoka, éjszaki vagy nyugati 
irányban előnyomulni, az ősz közeledésével elhagyta 
Magyarországot s visszatért Konstantinápolyba, hol a 
telet új tervek és készülődések között töltötte, mig Ma
gyarországon visszahagyott parancsnokai a nemzet és 
Ferdinánd pártja ellen kevés megszakítással folytatták a 
háborút, habár a jelen szomorú állapotoknál fogva nagyobb 
fegyvertettre annál kevésbé kerülhetett a dolog, minthogy 
a nemzeti szakadás minden erélyesebb ellentállást lehe
tetlenné tett.

Az 1542. tavasz nagyobb mozgalmat hozott, s Fer
dinánd a speyeri és nürnbergi birodalmi gyűléseken 
nyert segélylyel, mely mintegy 30 ezer emberből állott, 
már Komárom vidékén táborozott, midőn fáradsággal 
összetartott seregét a pénzhiány felbomlással fenyegette. 
A nagyobb részben zsoldosokból álló birodalmi had már 
huzamosb idő óta nem kapta meg zsoldját s zúgolódni 
kezdett. Hasztalan volt minden Ígéret és igyekezet — a

21L á z á r :  A török birodalom története.
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szilaj harczosok csak pénzt követeltek — s ez nem volt. 
így érkezett Ferdinánd serege Pest falai alá, mely 8000 
ozmántól védelmezteték. De a nyugtalankodó csapatok 
most megtagadták a szolgálatot s a vezéreket odahagyás- 
sal fenyegették, ha hátralévő zsoldjuk azonnal ki nem 
fizettetnék. Különösen nagy volt a Landsknecht- ek, e 
vitéz bérenczeknek izgatottsága, s miután a hadi pénz
tár üres vala, a szent német birodalmi had az ellenség 
szemeláttára felbomlott s minden irányban pusztítva és 
rabolva elszéledt. A sikertelen ostromnak a pénzhiányon 
kívül még egy más oka is volt. A birodalmi had három 
fővezért számlált, kik féltékenyen ellenőrizték, vagy 
jobban, akadályozták egymás míveleteit. A rövid ostrom 
alatt különösen kitüntette magát Zrínyi Miklós a ké
sőbbi szigethvári hős, s Bánffy és Révay vitézül elvérez
tek Pest falai alatt, több spanyol és olasz nemes ifjúval 
együtt.

Nagyobb fegyvertettekre tehát ezen évben sem került 
a dolog. Annál gazdagabb volt az 1543. év, midőn Szu- 
leiman addig még nem látott pompával és beláthatlan 
haddal ismét megjelent, Magyarországban, s miután Val- 
pót, Pécset, Siklóst stb. hatalmába ejtette, ünnepélyes 
fénynyel vonult be Buda várába. De ezúttal sem időzött 
sokáig a magyar királyok fővárosában s már julius vé
gén Esztergom falai alatt táborozott, mely erősség csak 
mintegy 1500 főből álló spanyol, olasz és német őrség
gel lévén ellátva, néhány napig vitézül védelmezte magát. 
De csakhamar megadá magát szabad elvonulás ígérete 
mellett Szülei marinak, ki ezúttal sem tartotta vagy tart
hatta meg adott szavát, s a szerencsétlen vitézek kímé
let nélkül kivégeztettek. Esztergom, melyet az ozmánok 
Istrighuunak neveztek, fekvésénél fogva ezentúl fontos 
erősséget képezett az ozmánok kezében, kik Győr és 
Érsekújvár elfoglalásáig e helyet tekintették birodalmuk 
nyugati határbástyájának Magyarországon. Tata, Székes- 
fehérvár s más kisebb helyek követték Esztergom pél
dáját, s csakhamar az ország legnagyobb része ozmán 
tartomány lön, melyben a magyarok és keresztények csak 
tűrt lakosok voltak s a közigazgatást és bíráskodást 
ozmán törvények szerint a szultán által kinevezett moha
medán bírák gyakorolták.
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Ezen fényes hadjárat után Szuleiman az ősz kö
zeledésével seregét Nándorfehérvár körül téli szállásokba 
küldé, maga pedig diadalmasan tért vizsza fővárosába.

A következő 1544-ben újból megindult a háború, 
a budai és pozsegai pasák elfoglalták Visegrádot1), utóbb 
Dombóvár, Hatvan, Simontornya és Nógrád került ke
zükbe. Majd Veszprém, Varasd és Zágráb megyék lettek 
újabb harczok színhelyévé, hol a Ljonsko melletti véres 
ütközetben a horvát és magyar nemesség roppant vesz
teséget szenvedett. Az irtóharcz, mert háborúnak már 
nem vala nevezhető, mióta a magyarok immár képtele
nek valának zárt hadakat kiállítani, roppant áldozatokat 
követelt s a nemzeti léteiében megsemmisített magyar 
nép visszatartott haraggal és gyűlölettel szivében viselte 
a zsarnok kényúr igáját, melyet nagyravágyó és gon
datlan nagyjai segítettek vállaira, s melytől megszaba
dulni — immár késő volt.

Ilyen körülmények között minden áron oda kellett 
törekedni, hogy a vérontás mielébb megszűnjék ; s mint
hogy a veszedelmet többé elhárítani nem lehetett, s az 
ozmánokat Magyarországból fegyveres kézzel kiűzni 
többé nem volt lehetséges, legelső feladatnak látszék 
úgy Ferdinánd, mint a még meglévő magyar nemesség 
és főpapság előtt, — a szultánnal békét kötni, mire az 
országnak oly nagy szüksége volt. De ez a jelen körül
mények között nehéz feladat volt. Szuleiman hatalmának 
és dicsőségének tetőpontján, nem ismert többé akadályt, 
mely győzedelmes fegyvereinek ellentállani tudott volna, 
— s követeléseiben oly túlfeszített, igényeiben annyira 
erőszakos volt, hogy egyelőre csak kevés reménység le
itete a czélt elérni.

Már 1545-ben megkisérté Ferdinánd a szultánt a 
békének megnyerni, de egyik követe alig érkezett Kon- 
stantinápolyba, máris meghalálozott, másik pedig mind
járt megérkezése után — börtönbe vettetett. Ilyen volt a 
hatalom magaslatán az ozmán kormány fogalma a méltányosság- *)

*) Ezen, Mátyás király által a legnagyobb fényre emelt 
királyi lakot, melyet annyian megcsodáltak és leírtak, utóbb II. 
Lajos királyi jutalom fejében, szakácsnéjának adományozta. 
Hammer Hl. köt, 263—264. oldal.

21*
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rőt és népjogról. — Később Weltwyk és Ugrinovics jelen
tek meg Szuleiman előtt a császár és király Ferdinánd 
nevében; s ágy látszik, hogy a nagyúr most már némi
leg engedékenyebbnek mutatkozott. A legnagyobb aka
dályt a határok megállapításán kívül a magyar főurak 
elkobzott jószágainak visszaadatása képezte. Buda végle
ges elfoglalása után 1541-ben s miután János Zsigmond- 
nak kegyelemből csupán az erdélyi szandsákság hagyaték 
meg, Szuleiman mindazon főnemesek jószágait, kik Fer
dinánd pártjára állottak, holott elébb a szultánnak 
hódoltak vala meg — lefoglaltatván, az ozmán jobbágyi 
fogalom érvényesítésével -— a sipahihnak, vagy ozmán 
lovasoknak adományozta, miáltal a mohamedánokat nem
csak nagy kiterjedésű magyar nemesi jószágoknak uraivá 
tette, hanem egyszersmind megakadályozta, hogy azok 
korábbi tulajdonosai a nép előtt újabb befolyásra emel
kedhessenek. Elképzelhető, hogy a szerencsétlen magyar 
jobbágyság mily sanyargatásoknak vala kitéve az új 
földesurak által!

Végre 1547-ben a békealkudozások kedvezőbb for
dulatot vettek. I. Ferencz franczia király, Szuleimannak 
legrégibb szövetségese meghalálozott, mi által azon állam 
politikája is némi változást szenvedeti ; a perzsa határo
kon mindig gyakrabban előforduló apróbb csatározások 
sem voltak befolyás nélkül a szultán elhatározására, — 
s igy junius 18-án megköttetett azon béke, — mely 
következményeiben nem hozott egyik félnek sem tartós 
nyugalmat, ele legalább egyelőre időt engedett nemcsak 
a szükséges készülődésekhez, hanem a politikai nézetek 
tisztázásához és megállapodásához. Ezen béke, mely 
voltaképpen csak fegyvernyugvás volt, öt esztendőre 
köttetett. Az elkobzott nemesi jószágok 20 ezer arany 
váltságdíj lefizetése mellett részben visszaadattak; az 
elfoglalt várak és városok egyelőre megmaradtak azok 
kezeiben, kik azt a fegyvernyugvás megkötésekor bírták. 
A fegyvernyugvásba belevonandók: a pápa és Velencze; 
valamint a franczia király is, ki azonban csak inkább 
diplomatiai fontoskodás miatt vétette fel magát a szer
ződőfelek közé.

Ez volt a vége a hétéves ozmán háborúnak, mely
Magyarországot nemcsak teljesen megtörte és sokára
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védképtelenné tette, hanem egyszersmind az ország leg
nagyobb ás legszebb részét — ozmán birtokká vál
toztatta.

Ugyanazon évben, midőn a fegyverbéke megkötte
tett, halt meg Konstantinápolyban Chaireddin, a nagy 
tengeri hős és kalóz 80 éves korában. Sírja a Bosporus 
jobb partján emelkedik s még ma is látható örökzöld 
fák hűvös árnyékában; hová még sokáig utána kegye
lettel zarándokoltak az ozmán tengerészek, mielőtt valami 
nagyobb és veszélyesebb vállalatra indultak volna a 
keresztények ellen.

Mint már említők, az imént megkötött szerződés 
csak csekély kezességet nyújtott a béke és jobb viszo
nyok tartóssága iránt. Ennek oka főképpen azon termé
szetellenes viszonyban keresendő, melybe az elnyomott 
magyar nemzet erőszakos hódítóival szemben jutott. A 
magyar nemzet századok óta megállapodott állami életet 
élt keresztül, melynek emlékei élénk színekben állottak 
mindenki előtt; s mig az ozmán hódítók a balkáni 
államokban, melyeket egymásután felemésztettek, nagyobb 
kultúrái jelekkel sehol sem találkoztak, ellenkezőleg a 
szolgai elnyomatás és az egységes nemzeti eszme hiánya 
mindenütt feltűnő vala, mi által a hódítás munkája 
lényesen megkönnyitteték, addig Magyarország még ha
nyatlásában is, — mely 1490-ben Mátyás halálával kez
dődik — annyira kimagaslott a többi keleteurópai álla
mok sorából, hogy itt már egészen más tényezőkkel 
kelle vala számolnia a hódítónak. S hogy Magyarorszá
got tartósan magukévá tegyék, vele egy politikai testté 
olvadjanak össze, az ozmánoknak mindenek előtt maga
sabb művelődéssel kellett volna birniok, mint a milyen
nél a magyarok már ezen időben dicsekedhetnek. Azon
ban ezen feltétellel az ozmánok nemcsak nem bírtak, de 
ragaszkodásuk által ősi korlátolt intézményeikhez -— 
még sokáig a legszűkebb szellemi világban éltek; mely
nek elzárkózottsága lassankint, elzárta előlük azon poli
tikai befolyást is, melyet nem a fegyverek, hanem a 
békés művelődés és polgárosodás szereznek és tartanak 
meg. A többi keleti népeket legyőzhették, sőt lassankint 
megfoszthatták nemzetiségüktől is, mert nemcsak az erő
szakban állottak felettük, — hanem azon országok hátra
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maradott mívelődési állapotainál fogva, az ozmánok két
ségkívül egészséges ösztöneiknél fogva is fölényben 
valának. Nem igy Magyarországon. S ha a győzedelmes 
szultán a magyar nemesség és egyház jószágait moha
medán vitézeinek adományozza; ha Budán, Pécsett, Jász
berényben, Szegeden stb. mohamedán törvénytudók ozmán 
törvények szerint mondanak igazságot — a jogaiban 
mélyen megsértett magyar népnek; ha végre Chalil adó
rendszere egész nyomasztó teidiével és idegenszerü s 
megalázó külsőségeivel a szerencsétlen nemzet vállaira 
nehezül, ezen intézkedéseiben nem lehet egyebet látni, 
— mint a hanyatlás csiráit a legnagyobb hatalom pol- 
czán! . . . Róma hatalma mívelődésével növekedett s 
világuralmát nemcsak fegyverei, hanem szellemi fölénye 
biztosították.

így az ozmán uralom, daczára diadalainak a csata
téren, kezdé lassankint elveszteni alkotó erejét, midőn 
a nálánál magasabb míveltséggel bíró magyar népet 
megfosztotta szabadságától és nemzeti önállóságától; s 
Magyarország még a legnagyobb elnyomatás és nyomor 
közepette sem szűnt meg, a nyugati mívelődés és ke
reszténység védfala lenni,1) melyen nemcsak megtört az 
ázsiai hódítók hatalma, hanem a kiknek állami szerve
zetében a szakadatlan harczok a bizonytalanság minden 
rósz következményeit állandósították. Az örökös tilta
kozás és ellentállás az ozmán uralom biztonságának 
legveszélyesebb ellenségeivé lőnek, melyek lassankint 
nemcsak aláásták politikai tekintélyét, hanem csak
hamar fegyvereit is megfosztották a legyőzhetetlenség 
nimbusától.

Az egész hosszú időszak, mely ezen öt évi béke és 
Szigetvár ostroma közt fekszik, mely a nagy szultán 
sírkövét jelzi, egy szakadatlan lánczsorát képezi azon 
apró küzdelmeknek, melyekkel a magyar nemzet többet 
ártott az ozmánok hatalmának, mint ezt a világ minden 
hadserege tenni képes lett volna. A harcz és béke egy
mást váltották fel a nélkül, hogy akár az egyik, akár a 
másik következményei tartós változásokat tudtak volna 
felmutatni. *)

*) Zinkeisen II. köt.”867. oldal.
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Azon változások között, melyek az 1547-iki békét 
majdnem nyomban követték, kétségtelenül legnagyobb 
fontossággal birnak az erdélyiek. Á még mindig Lippában 
élő özvegye János királynak teljesen hatalmában volt 
fondorlatokra teremtett nagyravágyó tanácsosának Mar- 
tinuzzi Györgynek, ki azonfelül még urának minden 
kincseivel is rendelkezvén, ez által kettős jelentőséget 
nyert. A nagyravágyó koldusbarátnak nem volt nagyobb 
óhaja, mint a hatalomnak minél korlátlanabb birtoka, 
melyért kész vala kincseit, nevét és becsületét — persze 
gondos számítással feláldozni, ha ez czéljához közelebb 
vezethette. Sokáig híve volt, vagy látszék lenni az 
ozmánoknak, mert a nagyravágyás nem ismer hűséget, 
s mi több, szándokait olyannyira titokban tudta tartani, 
hogy sem ellenségei sem meghitt barátai, kiknek száma 
különben felettén csekély vala, nem sejtették — melyek 
valódi czéljai és tervei. Nagyravágyása az erdélyi feje
delmi korona után állott. Hogy szándokát könnyebben 
megvalósíthassa, nem rettent vissza sem a veszélytől, 
sem a hűtlenségtől. S midőn meggyőződött, hogy Szu- 
leimantól nemcsak támogatást nagyravágyó törekvéseiben 
nem remélhet, hanem valódi czéljai felfedeztetvén — 
ezen oldalról fenyegeti a legnagyobb veszély — már 
1549-ben titkos összeköttetésbe lépett Ferdinánddal, mely 
alkalommal a királynak Erdélyt megszerezni ígérkezett, 
mig gyámoltja János Zsigmond Sziléziában és Cseh
országban nyerne kárpótlást. Maga részére a ravasz 
férfiú a bibornoki kalapot — és Erdélyben a legfőbb 
hivatal viselését kötötte ki, mit Ferdinánd annál kön
nyebben megígérhetett, minthogy ez által későbbi hatá
rozatai semmiben sem akadályoztattak meg. A titkos 
összeköttetések és alkudozások végre 1551-ben oda ve
zettek, hogy az erdélyi rendek Kolozsvárott meghódoltak 
Ferdinándnak, ki a fejedelemséget ettől fogva jogos 
tulajdonának tekintette.

Alig értesült Szuleiman Martinuzzi árulásáról, midőn 
Mohamed Szokoli ruméliai beglerbégnek és későbbi 
nagyvezérnek parancsot adott Erdélybe benyomulni s 
a hűtlen barátot és a rendeket szigorú felelősségre von
ván — keményen megfenyíteni. Szokoli 80 ezer emberrel 
és 50 ágyúval átkelvén Péterváradnál a Dunán, Titelnél
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pedig a Tiszán, Becsét, Csanádot és Nagy-Becskereket 
megvévén, gyorsan előnyomult a Maros völgyében. 
Azonban a kedvezőtlen évszak beálltával már vissza 
akart fordulni, midőn Lippa lakossága által meghivatván 
— e nevezetes helyet birtokába vette; mig Izabella 
királyné Erdélyben keresett menedéket. Temesvár, 
melyet spanyol és olaszokból álló őrséggel a vitéz 
Losonczy István védelmezett, ezúttal még ellentállott az 
ozmánoknak. Szokoli Temesvár alól Nándorfehérvár 
vidékére vezette seregeit — téli szállásokra, a nélkül, 
hogy azok még ezúttal a tulajdonképpeni Erdélyt látták 
volna.

Martinuzzi, ki nem várta, hogy Ferdinánd Erdélyben 
oly erővel fog fellépni, terveiben csalatkozva, megköze- 
ledést igyekezett létrehozni Szuleimannal, kitől az 
ügyek újabb állása szerint többet várhatott mind Fer- 
dinándtól. Azonban Castaldo, a királyi hadak parancs
noka, éber kémszemmel kisérte a megbizhatlan férfiú 
minden lépteit s kétségtelen, hogy annak szándékairól 
némi tudomással bírt, miről nem késett Ftrdinándot 
bizalmasan értesíteni. A király válasza Castaldonak 
szabad kezet engedett azon esetre, ha észrevenné: 
hogy Martinuzzi valóban áruló. Úgy látszik, hogy a 
spanyol hadvezér nemcsak urának — hanem magának 
is jó szolgálatot kívánt tenni, midőn a nyert, engedély 
alapján Martinuzzit Alvinczen orozva meggyilkoltató, 
még mielőtt az újabb terveinek kiviteléhez hozzá fog
hatott volna, mert felhalmozott kincseinek jó részét 
saját erszényébe folyató. A mitsem sejtő papra, kinek 
alvinczi várát röviddel elébb elfoglalta egy spanyol 
csapat, az első tőrszúrást Castaldo titoknoka Ferrajo 
Antonio mérte, utána a császári parancsnok Pallavicini 
Sforza sújtó egy csapással földre, mire a szerencsétlen 
férfiú teste még 60 puskalövéssel egészen az eltorzításig 
szétroncsoltaték.

Bármennyire terhelheti is a hűtlenség és árulás vádja 
Martinuzzit, mi azonban eddigelé még koránsincs minden 
részleteiben és valódi jelentőségében kiderítve, annyi 
mégis kétségtelen, hogy a gyalázatos tett mindenütt a 
legnagyobb izgalmat és elkeseredést idézte elő; minek 
következtében Ferdinánd ügye nemcsak Erdély ben jelen
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tékenyen rosszabbra fordult, hanem pártjának befolyása 
is erősen csökkent. Maga a pápa annyira felháborodott 
a gyilkosság hírére, hogy első felindulásában szándoka 
volt Ferdinándot egyházi átokkal sújtani, miről csak 
környezetének higgadtabb befolyása tudta visszatartani. 
Jellemző, hogy mindazok, kik Martinuzzi meggyilkolta
tásában tettleges részt vettek, nemsokára feltűnő bünte
tését vették gonosz tettöknek. így Pallavicini még ugyan
azon évben ozmán fogságba kerülvén megostoroztaték, 
s egyéb testi sérelmeket szenvedett; Ferrajo visszakerül
vén hazájába Piemontba, mint közönséges gonosztevő 
felakasztanék; másik kettő — francziák, hasonlóképpen 
erőszakos halállal múltak k i; egy másik vadkan által 
egy vadászat alkalmával széttépetett rnig az utolsó, vere
kedés alkalmával elvesztő jobbkarját, melylyel egykor a 
halálos csapást mérte Martinuzzi fejére. A szerencsétlen 
főpap holtteteme hetvenöt napig hevert eltemetetlenül 
azon helyzetben, melyben a gyilkos halál utólérte.

Midőn Szuleiman az erdélyi eseményekről értesült, 
első felindulásában személyesen akart Ferdinánd ellen 
indálni, utóbb azonban egyik nagyvezirjét Ahmed pasát 
bízta meg a Magyarországba tóduló hadsereg parancs
nokságával. Azonban még mielőtt Ahmed oda érkezett 
volna, a háború a budai pasa által már kezdetét vette. 
Szeged, melyet a derék Tóth Mihály hajdúival éjnek 
idején meglepett, úgyszólván már a magyarok kezében 
volt, midőn a budai pasa megérkezvén, az elszéledt és 
tivornyázó csapatot a legnagyobb zavarba hozta, s csak
hamar kiűzte az alig elfoglalt városból. A háború most 
gyorsan minden irányban megindúlt. Ahmed pasának 
többhavi ostrom után, az őrség vitéz ellentállása daczára 
sikerült a fontos és erős Temesvár birtokába jutni, mi 
által a Bánság ozmán területté vált. Mohamed, Jahja 
pasa fia, és budai helytartó Veszprémet megvévén, — 
Pápa és Győr alá vitte hadait. Drégely, Salgó, de kivált 
Eger ostroma fényes lapokat képeznek a magyar nemzet 
küzdelmekben gazdag történetében; s Szondy György 
antikszerű halála, valamint Dobó István és övéinek ellent
állása a vitézség és hazaszeretet elpusztulhatlan emlékei
ként állanak fenn minden idáltre__  A helytartó fia
Arszlán bég Hollókő, Buják, Ságh és Balassa-Gyarmath
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elfoglalása után Ali pasával egyesülvén, Fülek mellett 
kemény csatát vívott Ferdinánd seregével, melyet Teufel 
Erazmus vezényelt. Egy izzógolyó felröpitvén a királyiak 
lőporos szekerét, roppant pusztítást vitt végbe azok so
raiban. Többek között a vitéz váczi püspök is itt lelte 
halálát, s a csata kimenetele ezen esemény által dönte
tett el. A királyi parancsnok Teufel, valamint Pallavieini, 
Martinuzzi egyik gyilkosa, számos vitézzel az ozmánok 
fogságába kerültek; s Ali pasa győzedelmes bevonulásánál 
Budavárába szomorú tanukként szerepeltek. Pallavieini 
csak sok sanyargatások után nyerte vissza 18 ezer arany 
váltságdíj mellett szabadságát, Teufel Konstantinápolyba 
vitetett, hol a váltságdíj elkerülése végett — megta
gadta nevét és méltóságát, miért is Szuleiman parancsára, 
ki személye azonossága iránt nem vala kétségben — egy 
bőrzsákba varratván, tengerbe vetteték. A foglyok ára 
ezen győzelem után Budán oly olcsó volt, kivált a né
meteké, hogy egy véka liszt vagy zabért, vagy egy 
kanna mézért vagy vajért — egy keresztényt lehete vá
sárolni.

Ezen hosszas, nagyobb ütközetek nélkül lefolyt há
borúban az ozmánok a legnagyobb kegyetlenségeket kö
vették el, melyekkel kivált az elfoglalt várak őrsége, s 
a védtelen vidéki lakosság sujtattak, s melyek nem kis 
mértékben növelték a gyűlöletet a magyarok lelkében, 
kik elnyomóikban nemcsak ellenséget, hanem elég gyak
ran pusztító szörnyeket láttak. Szolnok, ezen Salm Miklós 
által nehány évvel elébb jól megerősített hely a Zagyva 
és Tisza összefolyásánál, képezte az 1552 iki hadjáratban 
a legnevezetesbb vívmányt az ozmánok ezidei győzel
mei között; mig Eger és Szigetvár falai alól szégyennel 
kelle visszavonulniok egy maroknyi had elől, melyet a 
hazaszeretet legyőzhetlenné és egyszersmind halhatatlanná 
tett. — A következő két év, kivált a végvidékekre sok 
szerencsétlenséget hozott. Yarasd, Cházma, Verőcze, Gra- 
diska és környékei tűzzel-vassal pusztittattak, s habár 
Zrínyi Miklós és Ungnad császári parancsnokoknak si
került, az ellenséget többizben keményen megverni, — 
az eredmény még sem volt kedvező a keresztény fegy
verekre, -— s Ferdinándot mindinkább a béke megköté
sére ösztönzé.
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Szuleiman, ki huzamosb idő őta e g y  újabb perzsa 
háború eszméjével volt elfoglalva, melyhez a perzsa trón 
körül támadt viszály szolgáltatta az első alkalmat, de a 
mely voltaképpen az ozmán uralom terjeszkedési politikája 
által is parancsoltatok, Ferdinánd béketörekvéseinek most 
kevesebb akadályokat gördített útjába mint elébb, s ha
bár Verantius és Zay követsége az alkudozások stádiu
mán és egy kétes fegyverszüneten túl egyéb eredmé
nyeket még nem tudott felmutatni, az alap egy tartósabb 
békére mégis meg volt adva, mely utóbb és sok bajok 
között 1562-ben a németalföldi Busbek által kedvezőbb 
véget ért.

Míg V.  Károly császár életben volt, a franczia udvar 
követei a szultánnál, annak minden békülékeny szándo- 
kára a legnagyobb és bizonyára legkárosabb befolyással 
voltak; s jől kiszámított gyanúokok, s nem ritkán meddő 
rágalmak által igyekezett a nagyúr véleményét a császár 
és öcscse irányában tévútra vezetni. A franczia politika 
ezen éppen nem tisztességes irányának tudható be szám
talan baleset és kimondhatlan nyomor, melynek áldo
zata első sorban mindig csak Magyarország volt; s ha 
a legkeresztényebb állam nagyravágyásának más zsák
mányt szemel vala ki, bizonyos, hogy az ozmán be
folyás Magyarországon sohasem emelkedett volna azon 
korlátlan hatalomra, mely utókövetkezményeiben oly 
végzetessé lett a nemzet léteiére és önállóságára. Szu
leiman a császárnak és Ferdinándnak sohasem leendett 
vala oly kérlelhetlen ellensége, ha Francziaország ré
széről erre folytonosan nem ösztönöztetik: mire még 
a császár tengeri vállalatai is nem csekély okot szolgál
tattak.

Torghud, Chaireddin után egyike a leghíresebb ten
geri kalózoknak, ki Tripolist hajtotta a szultán fensősége 
alá, előde nyomdokait követve, Afrika éjszaki partjait 
egész az Atlanti oczeánig a szultán nevében elfoglalta, 
sőt átmenőleg Corsica szigetének egy részét Szuleiman 
számára meghódította. De midőn V. Károly császár 
1556-ban visszalépett az uralkodástól s két évvel később 
kolostori magányában meghalálozott, a körülmények 
ezen oldalról is lényegesen megváltoztak, minek követ
keztében a békekilátások is kedvezőbb fordulatot vettek.



1562-iki béke főbb pontjai a kővetkezők voltak: 1. 
A következő nyolcz évre (1570 ig) Ferdinánd és Szulei- 
man között béke és őszinte barátság uralkodjék; s a 
császár (Ferdinánd) kötelezi magát a szidtánnak éven- 
kint 30 ezer arany békedijat fizetni, valamint a két év 
óta hátralékban lévő összegeket, is lefizetni. 2. Ellenben 
Szuleiman megígéri: hogy ezen egész idő alatt János 
király fiával semmiféle szövetkezésbe nem bocsájtkozik 
a császár ellen, sőt János Zsigmondnak és alattvalóinak 
szigorúan megtiltja, a császár országrészeit és azok lako
sait bármiképpen háborgatni. 3. Azon magyar f’őurak, 
kik időközben Ferdinánd pártjára állottak, ezen békében 
és következményeiben benfoglaltatnak ; s mindkét fél 
megmarad a fegyverbéke egész ideje alatt azon határok 
között, melyek birtokaikat ezúttal jelölik; egyszersmind 
minden katárkiegyenlités a béke lejáratáig megszünte
tendő. 4. A hadi foglyok kölcsönösen kicseréltetnek s a 
szökevények egymásnak kiszolgáltatandók. 5. A magyar 
végvárak a császár által jő karba és védelmi állapotba 
helyezhetők.

Ezen békeokmány átadásával Ibrahim bég portatol
mács, egy lengyel hitehagyott, bízatott meg, ki Busbek 
kíséretében nagy fénynyel jelent meg majnai Frankfurt
ban, hol Ferdinánd császár éppen időzött: fia Miksa 
német királylyá leendő megválasztatása érdekében.

Habár ezen utolsó béke tagadhatatlan előnyökkel 
birt az elébbi ilynemű egyezményekkel szemben, annyi 
mindazonáltal valószínűnek látszék, hogy a viszonyok 
tartós jobbulását Magyarországot illetőleg -- aligha ered
ményezhette. A status quo, mely ezen egyezmény alap
ját képezte, s mely a legtermészetellenesebb körülmények 
között jött létre, — kizárta a béke tartósságának tehet
ségét s fegyvert erőszakolt a szerződő felek kezeibe, 
melyek még csak az imént tették le a tollat, melylyel 
a békét kívánták egymás közt szentesíteni. S Szuleiman, 
ki fényes országlását békében kezdheté meg, életének 
alkonyán vészfelhőktől környezve vált meg a hatalom 
múlandó dicsőségétől — egy kis, de halhatatlan dicső
séggel egybekötött erősség ostrománál; mely méltó zár
követ képez hódításainak hosszú sorában.

Szuleiman, kinek a szerencse mint keveseknek kedve
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zett évek hosszú során át, — nemcsak réme — hanem 
megbámult bálványa volt a világnak. Nevével a fény és 
hatalom olyannyira összefiiződének : hogy hívei úgy, 
mint ellenségei egyaránt meghajoltak előtte s benne 
látták a földi nagyság minden kellékeit egyesülve. De 
ndg a világ a hatalmas nagyár tekintetétől rettegett, ez 
maga haladó korával gyakran a kislelküek példájára, — 
kétkedni látszék műve fennállásában, s nem ritkán féle
lem és kétségbeesés fogták el, midőn házának jövőjére 
gondolt, melyért senkisem tett annyit, mint ő. Az agg 
kor és fájdalmas betegségek lelkierejének hanyatlását ha 
elősegítették is, mindazonáltal nem egyedül okozták. 
Házának és különösen családjának szerencsétlenségei az 
utolsó években, habár vagy talán éppen azért, mert 
nagyobb részt maga idézte elő azokat, nagy mértékben 
hozzájárultak kedélynyugalmát megzavarni s lelkének 
szokott éberségét elnyomni.

Ilyen körülmények között életének végén, dicsőség
gel kívánta bezárni országlását, mert az utókor Ítélete 
és véleménye nem kevésbé volt, becses előtte — mint 
korának és népeinek elismerése. S hogy vizen és száia- 
zon győzelmi zárköveket keressen fényes államépületéhez, 
— Malta és a távolabb Bács meghódítása végczélként 
tünedezett tel még mindig a nagyravágyástól emésztett 
lelkében.

A János-vitézek, kik rhodosi birtokukból Szuleiman 
által uralkodásának kezdetén kifizettek, — ugyancsak 
általa látták fenyegetve uralkodása vége felé utolstí men- 
helyüket. Málta, közelségénél fogva az olasz szigetekhez 
és az afrikai partokhoz, — fontos kiinduló pontot képe
zett s már akkor a Földközi tenger kulcsának tekinteték, 
úgy hadmíveleti mint kereskedelmi tekintetekből. A 
máltai lovagok, miként a János-vitézek megtelepedésük 
óta a szigeten magukat nevezték, Málta és a szomszédos 
szigetek megerősítésében nagy buzgalmat fejtettek ki, s 
nem volt könnyű feladat, a jól védett s megfelelő véd- 
eszközökkel ellátott erősséget megvenni. Az 1565. év 
tavaszán Piali kapudán pasa egy dalmát hitehagyott 
vezérlete alatt a mintegy 200 vitorlából álló hajóhad, 
mely óriási, addig nem látott nagyságú ostromágyúkkal 
ellátva s alig kevesebbet mint 100 ezer liarczost vitt
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magával, megindult Konstantinápolyból s miután Torg- 
hud, Tripolis kalóz helytartója, valamint Chaireddin egy 
fia jelentékeny erővel csatlakoztak a szultán hajóihoz, — 
Málta ostroma csakhamar kezdetét vette. Azonban az 
eredmény nem felelt meg a várakozásnak; s habár Szent 
Elmo erősséget sikerült az ozmánoknak véres áldozatok
kal hatalmukba ejteni, a Szent-Angyal és Mihály erődök 
mindazonáltal oly legyőzhetlen ellentállást tanúsítottak, 
hogy Piali pasa négy havi szakadatlan ostrom után, s 
miután 20 ezer harczosa vérzett el az eredménytelen 
küzdelemben, elhagyta Máltát, melynek vitéz parancs
noka és nagy mestere de la Valette János, valamint a 
többi lovagok hervadhatlan babérokat vívtak ki ma
guknak.

A Málta elleni vállalat sikertelensége annyira fel- 
bőszité az agg szultánt, hogy nem engedte meg a vissza
térő hajóhadnak, hogy a konstantinápolyi kikötőbe be
hajózhasson s utasitá Piali kapudánt, hogy maradjon 
mindaddig távol a fővárostól, mig a máltai csorbát 
sikerülend kiköszörülnie. Erre azonban egyelőre nem 
sok kilátás volt, mert Chios megvétele s egyéb apróbb 
sikerült tengeri vállalatok alig tekinthetők kárpótlásnak 
a Málta által tapasztalt csalódásért.

Mennél inkább érezte Szuleiman a máltai vereség 
erkölcsi súlyát, annál inkább alkalmat keresett fegyve
reinek más irányban dicsőséget szerezni. A Ferdinánddal 
kötött béke sem a szerződő felek viszonyainak, sem a 
népek kívánságainak, melyek általa közvetlenül érintve 
voltak, nem felelt meg; s mennél jobban érezhetőbb lön 
ezen természetellenes állapotból következett bajok ha
tása, a béke értéke is annál inkább csökkent. S miután 
az egésznek amúgy is csak csekély gyakorlati haszna 
volt, nem lehete nehéz alkalmat találni annak erőszakos 
megszegésére.

Szuleiman, ellenére a békeszerződésben adott ünne
pélyes ígéretének, az ifjú János Zsigmondot nemcsak 
segélyezte a császár elleni törekvéseiben, hanem egyene
sen oda működött, hogy az ebből származó egyenetlenség 
neki is mielébb alkalmas ürügyet szolgáltasson — az 
ellenséges beavatkozásra.

Midőn Ferdinánd az 1564. év nyár derekán mégha-
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lálozott, az erdélyi ügyek már annyira összebonyolődtak, 
hogy utódjának Miksa császárnak nem sikerült többé a 
békét megőrizni, daczára azon körülménynek, hogy már 
a következő 1565. elején sietett nemcsak az esedékes 
30 ezer, hanem még a hátralékban levő 60 ezer aranyat 
is Konstantinápolyba küldeni.

János Zsigmond bizonyára a Konstantinápolyból 
nyert utasítás értelmében, minden előzetes ok nélkül 
megszállotta Szathmárt, s miután annak birtokába jutott
— megrakta erdélyi őrséggel. Miksa ennek hírére csa
pataival átlépette a Tiszát s elfoglalta Tokajt és Szeren
cset. S midőn mindkét fél panaszt emelt a kölcsönös 
sérelem miatt Konstantinápolyban, természetes, hogy 
Szuleiman védenczének és eszközének, János Zsigmond- 
nak pártjára állott s minden okot és következményeit 
Miksára hárította. Egyszersmind utasitá helytartóit, hogy 
az erdélyi fejedelmet a csássár minden támadásai ellen hat
hatósan megvédeni igyekezzenek. Ezzel ketté vala szakítva 
az 1562 iki békeokmány s Szuleiman minden erejéből 
készült azon hadjáratra, mely nézete szerint és részéről 
becsületbeli dolognak tekinteték, melylyel a tengeren ta
pasztalt vereségért mind magának és hírnevének, mind 
az ozmánoknak tartozott.

Miksa alig értesült a szultán készülődéseiről, midőn 
a fenyegető vihart még az utolsó pillanatban megelő
zendő Hoszutóty Györgyöt Konstantinápolyba küldé oly 
czélból, hogy az ellenségeskedések még legalább egy kis 
ideig elodáztassanak, mígnem a birodalmi seregtől támo- 
gattatva, részéről nagyobb erélylyel remélhette a háborút 
megkezdhetni. Azonban Hoszutóty küldetése sikertelen 
maradt; s miután Szuleiman megtudta, hogy Miksa még 
az imént elfoglalt Pankota és Krúpa várak visszaadatását 
is kívánja, oly haragra gyuladt, hogy a szerencsétlen kö
vetet azonnal börtönbe vettette s a császárnak megküldé 
a hadizenetet.

Szuleiman élte alkonyán ezen hadjárathoz kötötte 
ifjúkori reményeinek teljesülését, melynek végczéljaként
— Bécs elfoglalása lebegett lelke előtt. S azért kora és 
betegeskedő állapota daczára személyesen állott ezen 
hadsereg élére, mely hosszú és fényes uralkodásának 
egyik méltó zárkövét lett volna megszerzendő, de a mely
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a végzetes körülmények előre nem látható fejlődése sze
rint, temetkezésének kíséretére vala rendelve. Körülvéve 
a fény és hatalom minden jelvényeitől hagyta el 1566. 
május elsején Konstantinápolyi, nem sejtve, hogy fővá
rosát ezúttal látta utőszor. Junius 29-én Zimonyban fo
gadta János Zsigmond hódolatát és értékes ajándokait, 
melyek becsértéke jóval meghaladta az 50 ezer aranyat, 
s melyek viszonzásáúl atyai védelmét Ígérte minden kö
rülmények között Szapolyai János fiának. Az eredeti 
terv szerint Zimonyból éjszak felé Egernek lett volna a 
hadsereg útját folytatandó; de miután Miksa sem vala 
oly készületlen mint elején látszék, s mert hire érkezett, 
hogy a császári hadak időközben Veszprémet és Tatát 
megszállották és elfoglalták, — Szuleiman éjszaknyugat 
felé fordult, hogy Szigetvár megvétele után mindenek 
előtt ezen helyek visszaszerzésére induljon. Hadserege 
legalább 100 ezer emberből és 300 ágyúból állott, mely 
átkelvén Eszéknél a Dráván, augusztus 5-én Szigetvár 
alá érkezett.

Zrínyi Miklós, ki röviddel elébb Siklósnál egy vé
res ütközetben fényes diadalt aratott az ozmánok fölött, 
Szigetvár falai között várta be az ellenséget alig nehány 
száz vitézzel, kiknek bátorsága azonban fölülmúlta az 
ellenség százezrét. Az ostrom, daczára a rendkívüli elő- 
készülődéseknek és túlnyomó erőnek, már egy hónapig 
tartott, a nélkül, hogy a kívánt czélhoz közelébb veze
tett volna s a késedelem miatt felindult Szuleiman igy 
szólott Mohamed Szokoli nagyvezirhez: „Mikor fog már 
e kémény megszűnni füstölögni s mikor hallatszik a 
győzelmi tárogató? Hol vannak és mit csinálnak jani
csárjaim?“ A nagyvezir megértette az intést, s minden 
készen állott a végső rohamra.

De Szuleiman nem érte el Szigetvár megvételét s 
két nappal az utolsó roham előtt a rendkívüli izgalom 
következtében beállott szélhüdés hirtelen véget vetett 
életének, szeptember 6-án, miután 72 évet élt és 46 évig 
uralkodott. Szeptember 8 án végre a romba dűlt erősség 
az ozmánok kezébe került, kik féktelen öldöklésben ke
restek kárpótlást a hosszú és áldozatokban gazdag küz
delmekért. A szultán halálának híre három hétig titok 
maradt az egész hadsereg előtt, s Mohamed Szokoli
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nagyvezérnek azon ürügy alatt, hogy a szultán lábdaga
nata következtében nem hagyhatja el sátorát, sikerült a 
nagyúr után kiáltozó janicsárokat megnyugtatni. Minthogy a 
szokott díván vagy államtanács most is megtartatott s 
hivatalos ügyletek semmiféle fennakadást vagy hátrama
radást nem mutattak, a sereg gyanúja fel sem keltetők 
s mindenki azt hitte, hogy a nagyúr csak azért időzik 
ily hosszasan a „kiégett kémény“ előtt, hogy bevárja 
azon mecset elkészülését, melyben hálaimáját kívánja 
mondani Allahnak a nevezetes győzelemért.

Időközben II. Szelim gyorsfutárok által értesülve 
apja haláláról, Konstantinápolyba sietett s formaszerűen 
és érvényesen átvette kományt, a főváros nem csekély 
meglepetésére, melynek lakosai csak most értesültek a 
szomorú és rendkívüli eseményről.

Mielőtt az ozmán uralom ezen nevezetes és fényes 
korszakát befejeznők, szükséges annak fejének és lelkének, 
a pompát kedvelő, hóditó és törvényhozó Szuleimannak 
belső életével megismerkednünk.

Eddigelé rövid vonásokban csak azon tevékenysé
géről szólottunk, melyet hatalmas szelleme kifelé gyako
rolt. Bagdad és Buda, a Kárpátok és a távol Afrika 
hosszú partjai a Nílustól az Atlanti óceánig, nemcsak 
határait jelzik azon roppant birodalomnak, melynek sok
fajú és nyelvű lakosai hódolattal vagy rettegéssel haj
tották meg fejüket a világ ura előtt, hanem egyszersmind 
tanúságot tesznek uralkodóik rendkívüli tetterejéről. S 
valóban, a világtörténelem nem mutat fel második esetet 
arra, hogy egy kóbor, harczias néptöredék csupán rom
latlan ösztönei és ifjú ereje által — hasonló hatalomra 
emelkedett volna. Az ozmánok hatalmi terjeszkedése tehát 
egyikét képezi a világtörténelem legérdekesebb és legta
nulságosabb részének. Legnagyobb fényét és hatalmának 
délpontját az ozmán nép Szuleiman alatt élte, kivel 
nemcsak a szorosabban vett hódítások korszaka Európá
ban bezáródik, hanem kinek halálával egyszersmind a 
nagy és jeles uralkodók sora is megszakad.

De a mily nagy és fényes tulajdonságokkal bírt 
Szuleiman mint uralkodó, mint ember nem állott hasonló 
magaslaton. S míg a rendithetlen s tetteiben a szigorig 
következetes fejedelem kifelé a legnagyobb önállóságot

nL á z 4r :  A torok birodalom története.
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és erélyt. fejtette ki, addig családi körében nemcsak köz
napi szűkkeblűséggel, hanem a jellemgyöngeség mind
azon tulajdonságaival bírt, — melyek épp úgy képesek 
a bűnt, mint az erényt megszégyeníteni. Ezen ellenmon
dás teljes mértékben alkalmazható Szuleiman jellemére, 
ki nemcsak ura tudott lenni indulatainak a csatatéren, 
hanem rabja a háremben, melynek titokszerű rejtekéböl 
nem egy indító eszme hozott rémületet és veszedelmet 
a világra.

Legnagyobb s legkárosabb befolyással volt Szulei- 
manra egy lengyel származású rabszolganő, később első 
és legbefolyásosabb neje, kit a franczia irők indokolat
lanul Roxolane névvel vezettek be a történelembe, s kit 
az ozmán történetírók Ohurrem Sultana, azaz a vidor 
úrnő neve alatt ismernek. Az épp oly szép, mint szellem
dús hölgy oly hatalmat gyakorolt a világ ura fölött, hogy 
ez, kedvesének varázshatása alatt nemcsak akaratlanul 
meghajolt, hanem eszközévé vált, melyet szeszélye vagy 
jobb belátása szerint használhatott. Befolyásának sikerült 
a szultán sógorát és iíjuságának barátját Ibrahimot, Szu
leiman hires első nagyvezirjét megbuktatni; s miután 
négy figyermekkel ajándékozta meg a szultánt, annak 
idősb fiát és kedvenczét Mustafát nemcsak kiszorította 
örökségéből, hanem apja szivéből is.

A fondorlatok és ármányok titokszerű hálózata, mely 
a hárem belsejében szöveték, lépten-nyomon követte a 
szultánt, ki tudva tűrte nagyravágyó nejének beavatko
zását az állam ügyeibe, a nélkül, hogy csak egyszer is 
megkísértette volna magát tőle függetleníteni. A Chur- 
rem Sultana egyik lányát Mirmah-t Rustem pasának 
adván nőül, benne vak és engedelmes eszközt talált, 
melyre éppen legnagyobb szüksége vala. Legforróbb 
óhaja volt ugyanis az általa gyűlölt fiát Szuleimannak 
— Mustafát eltenni láb alól, s az örökséget és a trónt 
saját fia Szelim számára biztosítani. A dolognak meg 
voltak azonban nehézségei; mert mig Mustafát józansága 
és szerény magaviseleté miatt az egész hadsereg kedvelte 
s maga a szultán is egész hévvel függött a reményteljes 
ifjún, addig Szelim kicsapongó életmódja és eszélytelen- 
ségei által sok megbotránkozásra nyújtott alkalmat az 
erkölcseire féltékeny igazhivő tömeg előtt. Szükséges



-  339 —

volt tehát legelőször Szuleiman amúgy is féltékeny keb
lében gyanút ébreszteni Mustafa ellen. Rustem pasa, a 
szultán veje s a Ohurrem Sultana titkos szövetségese, 
hamisított levelek s egyéb látszólag alapos okok által 
felkelté a szultánban a gyanú és féltékenység emésztő 
tüzét: s a hadsereg és a nép rokonszenvére mutatva si
került az öregedő szultánt meggyőznie: hogy fia Mustafa 
már apja életében az uralom után vágyódik s ily 
czélból hathatós és veszélyes párttal bir magában a 
hadseregben.

Szuleiman, vejének gonosz sugallata által a legna
gyobb aggodalomba esvén, az Amásiában időző Mustafát 
rögtön magához hivatá Kiutahia melletti táborába, hol 
éppen ezen időben a perzsa hadjárat alkalmából tartóz
kodók. Az ifjú sietett apja parancsának engedelmeskedni 
s mitsem sejtve közeledék annak fényes sátorához. A 
sereg, alig hogy a kedvelt ifjiit és majdani örököst meg
pillantotta, hangos örömkiáltásokba tört ki, melyek el
hatván a szultánhoz, rettegéssel tölték el féltékenységtől 
gyötrött szivét. Rustem, ki nem távozott a szultán oldala 
mellől, igy szólott: „íme a sereg úgy üdvözli, mintha 
már ura volna, és a janicsárok hangosan mondják, hogy 
szultánjuk öreg, a vér már nem kereng ereiben, nekik 
új, ifjú uralkodó kell“. „Igen, ez árulás!“ kiáltott fel 
Szuleiman s parancsokat osztogatván testőreinek — sátra 
belsejébe húzódék vissza. Mustafa vidám arczczal lépett 
be apját üdvözlendő, — de csak néma, komoly arczok- 
kal találkozott s megragadtatván, erőszakosan megfojtaték. 
Szuleiman egy könnyű függöny mögül nézte kedvenczének 
halálát anélkül, hogy apai szivének sugallatát meghall
gatta volna. . .

Alig terjedt el Mustafa halálának hire a táborban, 
midőn a szultán második fia és Mustafa öcscse Dzsihangir 
lépett apja sátorába, s miután bátyja haláláról meggyő- 
ződék, ily szavakkal fordúlt a még mindig felindult 
zsarnokhoz: „Szívtelen apa,'^gy sir helyett ásass kettőt“, 
és saját kezével döfé a halálos tőrt szivébe, s halva 
rogyott fivérének még vonagló testére . . .

A zavar, az izgalom a táborban roppant vala, a 
janicsárok Rustem fejét követelték, kinek az egész sze
rencsétlenséget nem ok nélkül tulajdonították. Szuleiman

5 M *
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vejét száműzte, a sereget pedig gyorsan a perzsák ellen 
vezette, hol katonái csakhamar elfelejtették a kiutahiai 
izgalmakat, Mustafát és Dzsihangirt. De az egyszer fel
bőszített szultán még ezzel sem elégedett meg s paran
csot adott Mustafának Brussában tartózkodó alig 12 éves 
fia Ibrahim kivégeztetésére. A kiküldött gyilkos ravasz- 
sággal kicsalta a gyermeket anyja karjai közül s egy 
rejtett helyre hurczolván, tudtára adta, hogy a szultán 
halálát elrendelte. „A szultán parancsa oly szent előttem, 
mintha istentől jönne“, szólott a szerencsétlen de bátor 
gyermek s nyugodtan átadá magát kirendelt hóhérjának, 
így biztosította a Churrem Sultana érdemetlen fia Szelim 
számára a trónt.

Nehány évvel az utolsó perzsa hadjárat befejezése 
után egy polgárháború rázkódtatta meg az ozmán biro
dalmat, mely következményeiben nemcsak az erkölcsökre 
felettén rósz befolyással volt, hanem kétségtelen, hogy 
magára a szultánra, ki élte végén csalódva és zavarban 
állott hosszú és fáradalmakban épp úgy, mint dicsőség
ben gazdak életének műve előtt, épp oly leverő mint 
izgató hatást gyakorolt. Két fia Bajezid és Szelim ver
sengése volt ez az apai örökségért. Bajezid miként egy
kor Mustafa, a nép és hadsereg kedvencze, valószínűleg 
környezetétől ösztönöztetve le akarta szorítani a kicsa
pongó Szelimet a reá várakozó trónról s ily ezélból tit
kos összeköttetésbe lépett a hadsereg befolyásosabb ve
zéreivel, de a kik nemcsak elárulták, hanem leveleit 
meghamisították s vállalatát olyanná tüntették fel, mintha 
az nem Szelim, hanem maga a szultán ellen volna in
tézve. A hadsereg, a nélkül hogy Szuleiman megaka
dályozni tudta volna, csakhamar két pártra szakadt, 
melynek egyike Szelim, a másik Bajezid mellett nyilat
kozott. Az ellenséges testvérek Ivonia mellet találkoztak; de 
a szerencse nem kedvezett Bajezidnak s miután egy véres 
ütközetben serege tönkre tétetett, maga, fiaival együtt a per
zsa udvarhoz menekült. Hasztalan igyekezett innen Szulei- 
mant megengesztelni s őt merényletének valódi természetéről 
felvilágosítani; levelei vagy meg sem érkeztek, vagy pedig 
Szelim pártja által meghamisittattak; s a helyett, llogy apját 
kibékíteni tudta volna, annak haragját halálos gyűlöletté fo
kozta. S a hatalmas szultán nem rettent vissza gyermekének
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és unokáinak meggyilkoltatására bérenczeket fogadni, kik 
a perzsa udvar gyávasága és hűtlensége következtében, 
mely ezt megakadályozni nem akarta, vagy tudta, a 
szerencsétlen herczeget négy fiával együtt megfojtották.

így szabadult meg Szelim valamennyi valódi vagy 
képzelt vételytársától, igy biztosította magának a hatal
mat apja, halála után testvéreinek és rokonainak vérén.1) 
S ha e vérengzéseken végigtekintünk, melyek mind Szu- 
leiman szemei előtt, vagy kívánatéra folytak le, idegen
kedő érzülettel kell elfordulnunk azon férfiútól, ki nagy 
és hatalmas szelleme s ritka mély belátása és érzete 
mellett az igazság iránt, annyira rabja volt a felindulás 
pillanatában vad természetének, hogy nem rettent vissza 
sem emberi sem isteni alkotmányok megsértésétől; s ki 
utóbb lelkiismeretének kinző gyötrelmei között, miként 
ez rendesen történni szokott, a vallási rejtélyek megol
dásában, s jámbor és kegyeletes külsőségekben keresett 
megnyugvást. S mint egy új abbk őri Salamon, kinek ne
vét Szuleiman több tekintetben jogosan viselte, hymnu- 
sokban magasztalta az isten bölcs mindenhatóságát s 
porba tette fejét annak örökkétartó hatalma előtt.

Azonban mig családjában kegyetlen szörnyként 
lépett fel, kinek az igazság és méltányosság jelentéktelen 
külsőségeknek látszottak lenni, addig kormányzásában 
és a szükséges emberek megválasztásában épp oly szi
gorral mint következetességgel járt el. A hűtlen és meg
vesztegetett birákkal kímélet nélkül éreztette legnagyobb 
szigorát; az aránytalanul felosztott közterheket a méltá
nyosság és igazság szerint szabályozta; üldözte a kicsa
pongókat és istenkáromlókat, kiknek vétségeire külön és 
kemény büntetéseket szabott; hadseregét fegyelem és 
szigorú rend jellemzék s tüzérsége nemcsak a leghatal
masabb, hanem egyszersmind a legjobb is volt a XVI. 
században. Utak és hidak építésében úgy Afrikában és 
Ázsiában, mint Európában fáradhatlan volt; azon nagy
szerű vízvezeték, mely negyven íven keresztül Konstan
tinápolyi mai napig ugyanannyi kútból bőven ellátja a 
legjobb ivóvízzel, Szuleiman műve. Nagyobb fogékony-

*) Nem tudni mi okból, a külömben körülményes Zinkeisen, 
a Bajezid és Szelim közti viszályról és annak kimeneteléről 
semmit sem említ.
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sággal mint értelemmel a szép és nagyszerű iránt, pár
tolta és gazdagon jutalmazta a szellemi törekvéseket; 
évdijakat adományozott a tudósoknak, kiknek társaságá
ban maga is szeretett időzni ; s nagy barátja volt az 
építészetnek. Legnagyobb és legcsodálatra méltóbb műve 
a Szuleimanije, azon nagyszerű mecset, mely számtalan 
külön és nem kevésbé bámulatra méltó épületekből áll, 
s melynek hatalmas ivezetei alatt maga, valamint apja 
és legkedvesebb gyermekei pihennek. Szinán, a Szulei
manije építőmestere, nevét minden időkre megörökítette 
műve által. Középületekben „egyik elődje sem gazdagí
totta a birodalmat oly mértékben, mint Szuleiman ; s a 
mecsetekkel egybekapcsolt alsó és magasabb iskolák, 
valamint a szegény konyhák száma felülmúlja az ötszázat. 
Koniában, a nagy mystikus költő Dzselaleddin Rumi 
sirja fölé nagyszerű mecsetet épített s egy óriási táncz- 
termet, melyben a Mewlewi-dervisek, mely rendnek ala
pítója Dzselaleddin Rumi volt, szent keringőiket járták. 
Rhodos, Buda, Bagdad, Nándorfehérvár, Kairo, Temesvár, 
stb. részben hiányos, részben elégtelen erősségeit újabb 
és hatalmas védbástyákkal látta el; s Jeruzsálem jelenleg 
is fenálló falait, alapjaiból felépítette.

Az ozmán történelem egyik korszaka sem volt oly 
gazdag nagy hadvezérekben, államférfiak és tudósokban, 
költők és építészekben, mint Szuleiman kora; g ha a 
világtörténelem I. Szelim fiát a „Nagy“ névvel tisztelte 
meg, melyet bizonyára jobban megérdemel, mint némely 
európai uralkodó — kinek hasonló jelzővel dicsekszik 
neve a történelem lapjain — hálás népe ennél szebb 
melléknévvel diszité föl, midőn I. Szuleimant a’„Khanuni“ 
vagy törvényhozónak nevezte el.

A szultán külső megjelenését és életmódját, valamint 
szellemi képességét illetőleg, Navagero, a velenczei ta
nácsnak benyújtott jelentésében a következőkben jel
lemzi, és pedig egy időben, midőn Szuleiman a 60-ik 
életévet már meghaladta. „Alakja magas, egyenes és 
szikár, arczszine sárgás. Arczán csodálatraméltó fenség 
honol, párosulva a szelídséggel, mely mindenkit azonnal 
meghódít. Asztalánál rendkívül mértékletes, húst csak 
nagyon ritkán és akkor is keveset eszik, legjobban kedveli 
a fiatal kecskehúst. Bort sohasem iszik, vizét az évszak
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kívánalmai szerint kellemes és drága szörpökkel vegyíti. 
Nagy barátja a vadászatnak és erős testmozgásoknak. 
Igazságszeretete okozza, ha környezete által híven érte- 
sittetik, mi azonban csak ritkán történik s e részben 
osztozik a többi fejedelmek sorsával, hogy soha méltány
talanságot nem kíván; adott szavát pedig ritka szigorral 
megtartja. Kiterjedett ügyleti és a kormányzáshoz szük
séges bő ismereteinél fogva, melyeket szakadatlan tevé
kenysége által szerzett magának, egyikévé teszik Szu- 
leimant azon uralkodóknak: kik mindig a jobbat 
akarják.“ ’)

A hatalmas szultán holtteteme csak kevesektől ki
sérve, szerény fakoporsóba zárva vitetett Szigetvár alól 
távoli fővárosába, hol a pompás Szuleimanijébe nyolcz 
évvel elébb elhalálozott neje, a Churrem Sultana mellé 
temetteték. Az egyszerű koporsón a következő szavak 
voltak olvashatók: „Minden hatalom múlandó. Minden
kinek megjő a végső órája. Az idő és a halál csak a 
mindenhatót nem érinti: ő egyedül nagy!“ *)

*) Zinkeisen II. köt. 910. oldal.
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"J^IZENN Y O L C Z A D I K  F E J E Z E T .

II. Szelim (1566 —1574.) nem bírt azon tulajdonsá
gokkal, melyek őt apjának a nagy Szuleimannak méltó 
utódjává tették volna. Elvhajhászás és a bornak mérték
telen élvezete már korán megrontották épp úgy testi, 
mint lelki erejét; s ha a nép a „meszt“ vagy részeg 
névvel illette fejedelmét, ez nemcsak azt bizonyítja, hogy
II. Szelim valóban kicsapongó volt, hanem azt is, hogy 
a nép immár nem tartózkodók nyíltan kárhoztatni a 
szultánt, ki hatalmát éppen nem uralkodói gyönyörökre 
vesztegette. S ha Szelim nyolcz évi uralkodása mégis bir 
egy-két habár vérrel felettén beszennyezett — fényponttal, 
ez nem a gyenge és tehetetlen uralkodónak, hanem 
eszélyes és rendkívüli tetterővel felruházott nagyvezirjé- 
nek Mohamed Szokolinak érdeme, ki Szuleiman halála 
után két közvetlen utódja alatt a legválságosabb körül
mények között is fenn tudta tartani az ozmán uralom 
hatalmát és tekintélyét úgy kifelé mint a birodalom bel
sejében.

Alig értesült Szelim apja haláláról, midőn Kiutahiá- 
ból Konstantinápolyija sietett s átvette a kormányt. Azon
ban ez nem volt elég. A hadsereg, mely még mindig 
Szigetvár alatt táborozott — még nem vala megnyerve;
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s nehogy uralkodását ezen oldalról veszély fenyegesse, 
személyesen Magyarországba sietett magát a hatalom 
ezen nélkülözhetlen és nem ritkán veszélyes támaszának 
bemutatandó. Szelim sem a nép sem a hadseregnek nem 
volt kedvencze, mindketten idegenkedének ingadozó és 
megbizhatlan jellemétől; azonban az örökösödési jog 
alapján őt illetvén a trón, Szokoli nagyvezir mindent 
megtett, hogy a hadsereget az új szultánnak megnyerje. 
A bizalmatlan katonák zúgolódva fogadták és követték 
Szellmet, midőn közöttük megjelent — hogy őket Ma
gyarországból visszavezesse; s már Nándorfehérvár alatt 
annyira érett a forrongás, hogy a janicsárok kimondák: 
miszerint csak zsoldfelemelés és egyéb ajándékok meg
adása után hajlandók az új szultánt elismerni . . .

Alig tartá Szelim Konstantinápolyba bevonulását, 
midőn a veszélyes lázadás kitört s a szultán, a nagy- 
vezirek és a többi nagyok csak azáltal tudták életüket 
és állásukat megmenteni: hogy a fellázadt katonák min
den kívánságait teljesíteni Ígérkeztek. A kapzsi had fejen- 
kint 8000 asper azaz 60 aranyért megígérte támaszát a 
szultánnak s a veszedelmes forrongásnak ezúttal vége 
szakadt.

Szuleiman, a mily hatalomra emelte 46 éves ország- 
Jása alatt birodalmát, épp oly rendetlenségben hagyta azt 
utódjára, kivált Magyarországot illetőleg, melynek viszo
nya és állása a portához ezen időben nevezetes változá
son ment keresztül. Szigetvár eleste nem bénította meg 
sem a császár, sem a nemzet tevékenységét; s a harcz 
az ozmánok ellen az egész országban sokkal nagyobb 
erélylyel folyt, mint elébb; s ha nem került is még döntő 
ütközetekre, az apróbb, de azért nem kevéssé fontos 
befolyással bíró csatározások mindig jobban megingatták 
az ozmán uralom tekintélyét s az ellenség legyőzhetlen- 
ségének nimbusa lassankint fogyni kezdett.

Hogy ilyen körülmények között a porta maga sem 
idegenkedék a békétől, az nem szorul nagyobb bizonyít
gat ásra s Verantius egri püspök már egészen másként 
jelentkezhetett Konsaníinápolyban, — mint elődjei, kik 
közül Wyss — csak most szabadult ki a börtönből. 
Hosszabb alkudozások után a további nyolcz évvel meg
hosszabbított béke 1567-ben és pedig az 1562-iki egyez
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mények alapján Miksa és Szelim közölt a kővetkező fel
tételek mellett jött létre:

1. Miksa és fivérei Ferdinánd és Károly főherczegek 
háboritlan birtokában maradnak magyar, dalmát, tót és 
horvátországi tartományaiknak. 2. Előforduló határ vagy 
egyéb egyenetlenségek ezentúl nem fegyveres kézzel lesz
nek elintézendők, hanem egy békebizottság által, mely 
a császári főparancsnok és a budai pasából fog állani. 
3. A császár követeinek, megbízottjainak s azok kísérői
nek mindazon jogok biztosíttatnak, melyekkel más álla
mok küldöttjei bírnak; tartózkodási helyüket szabadon 
választhatják s bebörtönöztetésük még azon esetben sem 
történhetik meg, ha esetleg a béke megszegetnék, mely 
esetben személyzetükkel együtt sérthetlenül és bántatla- 
núl hagyhatják el a fővárost és a birodalmat. Végre 4. 
a császár minden évben 30 ezer arany ajándékösszeget 
tartozik a szultánnak fizetni.

Ezen sok tekintetben előnyös béke a császárnak 
növekedő tekintélyéről tanúskodik, mely immár a Bos
porus partjain is érvényesülni látszék, kivált mióta ott 
a franczia befolyás csökkenőben vala; más részről pedig 
kétségtelenül magán viseli a gyengeség jellegét, mely II. 
Szelim uralkodásával veszi első kezdetét, s melyet kevés 
megszakítással mindig növekedőben fogunk találni.

Azonban a béke megkötése még nem nyújtott ke
zességet — a béke megtartására s az állapotok javulá
sára; mert az ozmán parancsnokok úgy Magyarországon 
mint Erdélyben — keveset hajtottak a konstantinápolyi 
kormány határozataira s ezentúl is folytatták a háborút 
kicsinyben az egyik vár vagy város ellen, s habár nem 
voltak mindig szerencsések rablóvállalataikban, az ország 
békéjét mégis szünet nélkül nyugtalanították s a kedé
lyeket folytonosan elkeseredésben és izgatottságban tar
tották. Mindazonáltal a viszony a császár és Szelim közt 
ezen béke által tetemesen megjavult s nagyobb mérték
ben nem is került többé szakításra az utóbbinak ural
kodása alatt.

De az ozmánok hódításainak még nem szakadt egé
szen vége s II. Szelim tehetetlensége mellett is bizonyára 
érezte, hogy személyének hatalmával oly kötelezettségek 
állanak összeköttetésben, melyekkel neki is számolni
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kelletik vala, — ha uralmát tartósan megerősíteni és 
biztosítani akarja. Európa, kivévén éjszaki irányban, 
hol azonban még nem érettek annyira a dolgok, hogy 
biztos kilátással lehetett volna tetthez fogni, -— nem 
volt könnyű szerével megközelíthető ; azonban Ázsiának 
egyes részei még mindig több sikert látszottak ígérni.

Mohamed Szokoli nagyvezir, Szuleimannak ezen 
kedvencz tanácsosa a csatatéren és a békében, — Arábia 
meghódítását tűzte ki feladatól, melynek nomád patriar- 
chái nemcsak a szent helyeket gyakran háborgatták és 
a Mekkába menő zarándokokat kifosztogatták, hanem 
gyakran átcsaptak a mesopotamiai tartományokba is. E 
hadjárat, mely az ozmán uralmat egész a perzsa öbölig 
kiterjesztette, hosszadalmas és véres volt; de miután az 
európai viszonyokra csak kevés vagy éppen semmi be
folyással sem volt, annak bővebb ismertetésébe nem 
bocsájtkozunk. Sokkal fontosabb volt Európára, de külö
nösen Yelenczére nézve az u. n. cyprusi háború, melynek 
sajátszerü előzménye van.

Azok között, kik Szelimre még apja életében a leg
több és legkárosabb befolyással voltak, egy portugál 
zsidóval, Nassy Józseffel találkozunk, ki utóbb a jobb
hangzású Juan Miquez nevet vette fel. Ezen élelmes 
kalandor mint orvosa, majd utóbb mint borszállitója és 
meghitt tanácsadója olyannyira be tudá magát hízelegni 
a szultán kegyeibe, hogy az mit sem tett a nélkül, hogy 
a kapzsi és nagyravágyó Miquezt meg nem kérdezte 
volna. A portugál zsidónak volt is egy varázsszere, mely
nek segélyével a szultánt nemcsak mindig jókedvben 
tudá tartani, hanem egyszersmind maga számára is an
nak kegyét biztosítani, — s e  varázsszer a tüzes cyp
rusi bor volt, melyet Szuleiman fia tivornyái alkalmával 
nagy előszeretettel élvezett. A ravasz semita nagyravá- 
gyása azon mértékben növekedett, mennél korlátlanabb 
befolyást gyakorolt urára; s az ittas szultán egyszer 
megölelvén barátját, elragadtatásában igy kiáltott fe l: 
„Valóban, ezen ital felséges s ha sikerül Cyprust, e 
nemes bor hazáját a velenczeiektől elvennem, téged tesz
lek annak királyává!“ Miquez komolyan vette a dolgot 
s ezen pillanattól fogva nem hagyott fel többé Szellmet 
ígéretének beváltása miatt ostromolni; sőt ildomtalan
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merészségében annyira ment, hogy lakliáza bejárata fölé 
alkalmazta a cyprusi királyi koronát e felírással: József, 
Cyprus királya.

Velencze, melynek birtokát a kérdéses sziget képezte, 
a legnagyobb békében élvén a portával, nem is gondolt 
a háborúra, azért Szelimnek és barátjának alkalmat vagy 
ürügyet kelle keresni, annak látszólag jogos megindítá
sára. Az izlam tételei gondoskodnak ilyen esetekről is, 
s miután az írástudó seikh ul-izlam a hitetlenekkel kötött 
egyezséget csak addig nyilvánította megtartandónak: 
mig azt az izlamiták érdekei kívánják, a Fetwa felha
talmazta Szellmet, Velenczét a fennálló béke daczára 
minden előzetes ok nélkül megtámadni. Ezen jogtalan 
és erőszakos felfogásnak teljesen megfelelt Szelim fel
szólítása, melyet a köztársasághoz intézett s mely egy
úttal hadizenetnek vala tekintendő. „Cyprust követelem 
tőletek, ha akarjátok e azt nekem átadni vagy nem? 
Óvakodjatok rettentő fegyveremtől, mert a háború, melyre 
ellenetek készülök, borzasztó leend ; ne bízzatok gazda
ságikban, mert az el fog enyészni, miként a rohamos 
ár.“ S a háború valóban borzasztó lön, s Velencze kin
csei nem valának elégségesek Cyprus megmentésére. 
Velencze válasza komoly és méltó volt, a béke tekinte
téből, úgymond, már sok áldozatokat hozott a köztársa
ság, de miután a szultán erőszakkal széttépi az elődei 
által szentesített szerződéseket —- Velenczének nem ma
rad más hátra — mint fegyverhez nyúlni s a minden
ható támaszát igazságos ügyének védelmére kikérni.

A 1570 év julius 1 én Piali pasa Cyprus elé érke
zett 360 vitorlával s 52 ezer emberrel, mely erővel szem
ben a velenczeiek összes serege a szigeten 2000 ember
ből állott, kik Nikosia és Famagosta városok falai mögött 
várták be az ellenséget, — míg a sziget többi része 
védtelenül átengedteték pusztításainak.

Ezen következményeiben Velencze részére oly vég
zetes hadjárat mindjárt elején kedvezőtlen fordulatot 
vett; minthogy a szükséges és biztos kilátásba helyezett 
segély nemcsak meg nem érkezett, hanem Velencze erély- 
telensége és megfoghatlan halogatása annyira ment, hogy 
a görög vizeken szétszórt hajóhada a köztársaságnak 
tétlenül nézte, mint pusztul el keleti birtokainak legvi-
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rágzóbbika a nélkül, hogy csak komoly kísérlet tétetett 
volna annak megmentésére... Nikosia már szeptember 
elején az ozmánok kezébe került, mely alkalommal 20 
ezer keresztény vesztette el életét. Famagosta, a sziget 
legerősebb helye, melynek parancsnoka a vitéz Braga- 
dino Antonio volt, bámulatos vitézséggel védelmezte ma
gát — egész a következő év derekáig. A derék őrség 
hat rohamot vert vissza az ellenség roppant veszteségé
vel, midőn a hős Bragadino lőpor és élelmi szerek hiánya 
miatt, végre 1571. augusztus 1-én, tizenhárom havi os
trom után, mely hosszú idő alatt semmi segélyt sem ka 
pott Velenczéből, kénytelen volt a várost szabad elvonulás 
ígérete mellett az ozmánoknak átadni.

De a hűtlen ellenség most sem tartá meg adott sza
vát, s alig hogy a sokat vitt erősség birtokában volt — 
az egész őrséget leölte. Maga Bragadino, a hős vezér, 
Musztafa pasa parancsára elevenen megnyúzatván, azután 
négy részre tépeték a bőszült tenevadak által, kiknek 
hűtlensége és vérlázitó kegyetlensége kitörülhetlen szenny- 
foltot képez az ozmánok vérengzésekben oly gazdag 
történelmében.

így került Cyprus szigete az ozmánok birtokába s 
Szelim fenyegetése a szó legszorosabb értelmében telje
sülésbe ment. Juan Miquez, a zsidó orvos és borszállitó 
Cyprus szigetének megvétele után csakugyan közel volt 
esztelen nagyravágyásának teljesüléséhez; s ha Szokoli 
nagyvezir előterjesztése az utolsó pillanatban más véle
ményre nem bírja vala az ingadozó Szellmet, majdnem 
bizonyos: hogy a Lusignan-ház és Kornaro Katalin ko
ronája egy portugál zsidóra szálland! Az élelmes hebraeus 
utóbb kárpótlását Naxos szigetét nyerte Szelimtől her- 
czegi czímmel.

Még mielőtt Cyprus az ozmánok kezébe került, 
V. Pius pápa fáradhatlan tevékenységének sikerült a 
keresztény államokat egy végső tevékenységre bírni, s 
1571. május 25 én II. Fulöp spanyol király, a pápa és 
Velencze közt létre jött a szent liga, melynek czélja volt 
az ozmán hatalom terjeszkedésének határt vetni. A szent 
szövetség tagjai kötelezték magukat 300 nagyobb és 
kisebb hajó felszerelésére, valamint 50 ezer gyalog és 
4500 lovas harezos kiállítására. Ezúttal a határozatot



gyors kivitel követte s daczára a már előhaladott év
szaknak, az egész had szeptember vége felé készen állott 
a kivonulásra. A főparancsnokság Don Juan d’Austria, 
Y. Károly természetes fiára, az alig 26 éves tengeri hősre 
bízatott, ki alatt Colonna Antal, a pápai és Veniero Se
bestyén a velenczei hajóhadakat vezették.

Az egyesült haderő Messina kikötőjéből kiindulva 
október első napjaiban a joniai tengerre érkezett, hol a 
lepantoi öbölben Munzidzade Ali kapudán pasa 300 hajó
val horgonyozott, közel 100 ezer emberrel. Az 1571. ok
tóber 7 -én vivaték egyike a legemlékezetreméltóbb ten
geri ütközeteknek, majdnem ugyanazon helyen, hol tizen
hat századdal elébb dűlt el Róma sorsa — az Actium 
melletti tengeri harczban. A keresztényhad rendkívüli 
vitézséggel támadta meg az ellenséget, mely viszont nem 
kesesebb bátorsággal harczolt a győzelem babérjáért. A 
hai’cz, mely a déli órákban vette kezdetét, késő estig 
tartott s az ozmán tengeri had teljes megsemmisülésével 
végződött. Az ozmánok ezen kemény küzdelemben 224 hajót 
és 30 ezer embert vesztettek, mig a keresztények veszte
sége 15 hajóból és 8000 emberból állott. A spanyol 
harczosok között volt a Don Quixote halhatatlan szerzője 
— Cervantes Miguel, kinek egy ellenséges golyó egyik 
karját letépte s ki igy szől a lepantoi ütközetről: „Ezen 
dicső nap megtörte az ozmánok hatalmát s felvilágositá 
a világot, mely az ozmán hajóhadat legyőzhetlennek 
tartotta.“

Bármily nagy volt a keresztény világ öröme a. fé
nyes győzelem fölött, a következmények nem igazolták 
azon várakozást, melyet hozzá a felszabadulásra váró 
népek kötöttek; s a helyett, hogy e győzelem újabb 
erőfeszítésekre serkentette volna az udvarokat, a kicsi
nyes féltékenység megkötötte Don Juan d’Austria kezeit, 
s a Lepanto melletti diadal következményeiben teljesen 
sikertelen maradt. Don Juan d’Austria a győzelmet fel
használandó, Konstantinápoly felé akart fordúlni, azután 
Rhodos és Cyprus visszafoglalására indúlni; de nagy 
terveit ketté szakitá a gyanakodó sötét jellemű II. Fülöp 
spanyol király, ki lovagias és fenkölt lelkű s az egész 
kereszténységtől ünnepelt fivérének dicsőségére máris 
féltékeny szemekkel nézett, s kinek parancsot adott —
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a gyors visszajövetelre. A hős 36 éves korában halt meg 
Németalföldön, miként sok oldalról állittatik — méreg 
által, melyet a féltékeny zsarnok Fiilöp parancsából 
kapott.

így szétoszolván a szövetséges had, Konstantinápoly
ban minden erővel az elvesztett hajók pótlásán dolgozta- 
ték; s még mielőtt egy év lejárt volna, ismét készen 
állott — 300 vitorla. A lepantoi ütközet oly rémületbe 
hozta a fővárost s kivált Szellmet, hogy a Dardanellák 
bejáratánál rögtön egy második erőd felépítését rendelte 
el, mely Kelidi-Bahr, vagyis a tenger kulcsa nevet nyer
vén, 30 ezer munkás segítségével rövid négy hét alatt 
elkészült. Szokoli nagyvezir nemsokára a vereség után, 
midőn az ozmán lobogók újból megjelentek a görög 
vizeken, bátran igy kiálthatott fel: „Mi Cyprus elvételé
vel a keresztényeket jobb karjuktól fosztottuk meg, —- 
mig ők nekünk Lepanto előtt csak szakálunkat vág
ták el.“

V. Pius pápa 1572 -ben meghalálozván, vele a szent 
liga is sírba szállott; s a hatalmasságok ezentúl is foly
tatták különleges politikájukat, de a melynek éle nem 
az ozmánok ellen vala intézve. Ilyen körülmények között 
Velencze sietett a békét megkötni, nem állván tehetségé
ben többé a háborút folytatni; s 1573. márcziusban Bar
baro és Mocenigo nemesek megkötötték azt a portával 
a következő nevezetesebb feltételek mellett. 1. Velencze 
lemond Cyprus szigetének birtokáról s visszaadja a szul
tánnak azon dalmátiai erősségeket és ostromszereket, 
melyeket az utolsó háborúban elfoglalt. 2. A köztársaság 
kötelezi magát, három év leforgása alatt 300 ezer arany 
hadikárpótlás megfizetésére; s beleegyezik, hogy a jóniai 
szigetek birtoklásáért fizetendő évi adó 500 aranynyal 
felemeltessék.

Ezen béke Velenczének politikai tekintélyét mélyen 
alásülyeszté, mely ezentíil csak a szultán kegyelméből 
tengette hatalmát. Egyedüli nyeresége abban állott: hogy 
keleti kereskedelme által üres kincstárát újból megtölteni 
remélhette; mi minden körülmények között nem megve
tendő vívmánynak tekinthető.

II. Szelim uralkodása alatt, és pedig egy időben a 
cyprusi háborúval ment végbe az első összeütközés az
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ozmánok és oroszok között. Már Szuleimannak terve volt 
a Kaspi-tenger éjszaki részét s a Volga alsó vidékét 
meghóditani. Kaffa, Azow, mint a Don vidékének és az 
Azowi-tengernek kulcsai amúgy is már az ozmánok ke
zében voltak, mióta a krimi tatár fejedelmeket hűbére
seikké tették, honnan könnyű szerével lehetett a Kaspi- 
tavat és a Volga torkolatát elérni, mihelyt egy alkalmas 
közlekedési út készen áiland. Szulejmannak terve volt a 
Dont a Volgával egy hajózható csatorna által összekötni, 
hogy azon seregeit és nehéz ostromeszközeit könnyebben 
a Volga és Achtuba partjaira szállíthassa. Azonban ter
vének kiviteléhez már többé nem vala érkezése. Külö
nösen ingerelte az ozmánokat a népes Astrakán, a Volga 
deltájában, mely gazdag szőrmevásárairól már azon idő
ben hires volt.

Dewlet Gfhirai, a krimi tatár khán és a szultán hű
bérese, ki azonfelül az oroszok szomszédságában általuk 
is mindig jobban szorongattatott, nem volt barátja ezen 
vállalatnak s úgy látszik, hogy jobban félt az ozmán 
hatalom újabb növekedésétől, mint a szomszéd oroszok
tól. De midőn Szelim 1569 ben parancsot adott Kazim, 
pasának 17 ezer emberrel Kaffából, Perewolok felől Orosz
országba benyomulni oly czélból, hogy a Dont a Volgá
val, s igy a Kaspi-tengert az Azowival összekösse, az
után pedig Astrakánt elfoglalja, — a khán nem vonhatta 
ki magát hűbéri kötelezettsége alól s mintegy 60 ezer 
főből álló tatárhaddal csatlakozott Kazim pasához.

A szultánt ezen elhatározásában azonban még egyéb 
okok is vezérelték. A nogayi, chivini és bokharai moha
medán fejedelmek legveszedelmebb ellenségüket az oro
szokban látták, kiket azzal vádoltak, hogy az izlamot 
ki akarják irtani; hogy őket a tengerről le akarják szo
rítani s megakadályozni mekkai szent zarándoklásaikban. 
S hogy az ozmánokat méginkább felizgassák az oroszok 
ellen, eleven színekkel festették Astrakán rendkívüli szép
ségeit és gazdagságát, melynek kikötője telve van az 
ázsiai népek hajóival és kincseivel; végül azt mondák: 
hogy Astrakán a czár kincstárának naponkint ezer darab 
aranyat jövedelmez. Könnyen elgondolható, hogy Szelim 
ennyi kilátás mellett nem habozhatott sokáig, s mig egy
részről az izlam védelmére látszék kelni az oroszok eilen,
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mi által népszerűségét nem kis mértékben remélte nö
velni, addig a kilátásba helyezett zsákmány minden más 
okokat háttérbe szorított.

Az egyesült ozmán-tatár sereg nagy ügygyei bajjal 
tudott előnyomulni a mocsárok által majdnem járhatlan 
vidéken, míg végre megfogyva és kimerülve, a nélkül, 
hogy az oroszokkal találkoztak volna, kik szándékosan 
az ország belsejébe kívánták csalni az ellenséget — Ast- 
rakán alá érkezett s a gorodiscsei síkságon, majdnem 
ugyanazon helyen, hol egykoron a khazárok fővárosa 
állott — táborba szállt. Habár magában a városban, ki
vált a nogayiaktól feltüzelve egy párt alakult, mely az 
ozmánok befogadása mellett dolgozott, annak elfoglalása 
Kazim pasának mégsem sikerült, s miután az éghajlati 
viszontagságok befolyása alatt sokat szenvedett s ennek 
következtében elégületlen seregét nagyobb vállalatokra 
rávenni nem tudta, de kivált miután hire járt, hogy Já 
nos czár egy erős had élén közéig, az ozmánok gyorsan 
odahagyták a Volga és Kaspi tó vidékét és számtalan 
akadályok között és viszontagságok után Azowba érkez
tek, hol, valószínűleg az oroszok titkos közbejöttével, 
ugyanakkor robbant fel a nagy lőporos torony, mely a 
város nagyobb részét és a kikötőt romba dönté!1)

Ez volt az ozmánok hadjárata Oroszország ellen, 
mely ekkoron a kegyetlenségei miatt szomorú emlékű 
IV. János kedvezőtlen átmeneti korszakában volt, de a 
melyből gyorsan azon magaslatra emelkedők, honnan 
küzdelmét a még mindig terjeszkedő félhold ellen, na
gyobb erélylyel folytathatta.

II. Szelim országlásának végét nem jellemzik nagyobb 
események. A birodalom hatalma most azon ponton állott, 
melyről további emelkedés nem látszék többé valószínű
nek! ; ellenkezőleg fokozatos, habár részletes alászállás 
vala várható. A gyenge és erélytelen, de környezete által 
erős szultán még mindig fen tudta tartani uralmának 
fényét, és hatalmát, melyet apjától örökölt. De azért min
dig tovább rágódék az állam testében azon rákbaj, mely 
az ozmán társadalmat lassankint felemésztéssel fenyegető, 
s mely ezen nemzet elzárkózottságában és ennek követ

1) Karamsin, VIII. köt. 101 107. oldal.
L á z á r :  A török birodalom története. 23



-  354 -

keztében szellemi hátramaradásában keresendő, melyek 
viszont vallásának előítéletes fogalmaiból keletkeztek. 
Emléke nem nagy tettekben, hanem azon közhasznú ala
pítványokban és épületekben tartotta fen magát, melyek
kel kivált a fővárost gazdagitá. Halálát, mely az 1574. 
év deczember havában következett be, szélhüdés okozta, 
midőn részeg állapotban egy új fürdő még ki nem szá
radt falai között időzött. Ot követte legidősb fia Marad.

III. Murad (1574—95) harmincz éves volt, midőn 
az ozmánok trónját elfoglalta, s nem bírt azon tulajdon
ságokkal, melyek képesítették volna: nehéz időkben sze
rencsével kormányozhatni. Uralkodását tömeges gyilko
lással kezdé meg; s alig hogy apja az Aja Sofia melletti 
Turbeh be nyugalomra tétetett, öt ifjabb fivérét: Mustafa, 
Szuleiman, Abdallah, Ozmán és Dzsihangirt, megfojtatta.

III. Murad uralkodásának történetét három részre 
lehet felosztani: Magyarország elleni háborúira, továbbá 
a lengyel és a perzsa háborúra. Legfontosabb volt ezek 
között kétségtelenül a magyar háború, melyet azonban 
idő tekintetében, legalább részben megelőzött a perzsa 
hadjárat. Hogy éjszak felől ellenséges támadástól ne kel
lessék tartania, megujitá a békét II. Rudolf császárral, 
ki az 1576. évben követte Miksát a Habsburg-ház örök
ségében. S miután a lengyel nemzet Valois Henrik tit
kos eltávozása által király nélkül maradt, — III. Murad 
minden eszközt mozgásba hozott, hogy híve Báthory 
István erdélyi vajda helyeztessék a lengyel királyi székbe. 
S a szultán tekintélye oly döntő befolyással bírt a len
gyel rendekre, hogy azok majdnem egyhangúlag Báthory 
Istvánt választották meg királyuknak; ki, hogy a nem
zet rokonszenvét és bizalmát annál inkább megnyerhesse, 
házasságra lépett Jagelló Annával — az utolsó nemzeti 
király örökösével. Természetes, hogy Báthory István, ki 
megválasztatásánál sokat köszönhetett a szultánnak, — 
ezentúl szövetségese lön Murádnak, ki ekként biztonság
ban látván éjszaki határait, egész erejét a perzsák ellen 
fordíthatta.

Miután uralkodásának három első évét az éjszaki 
szomszédaival kötendő béke vette igénybe, az 1578. 
évben megindúlt Murad a perzsák ellen, kik Thamasp 
shah halála után Mohamed shahot az ozmánok ismert



ellenségét fogadták el fejedelmüknek. Mustafa nagyvezir 
az Erzerum és Diabekr környékén egybegyiilt hadakkal 
legelőször Kars várát vette ostrom alá, melynek heves 
ellentállás után birtokába kerülvén, mélyebben nyomult 
be Perzsiába. Majd Csaldirán közelében megütközvén 
Mohamed shahbal, tönkre tette a perzsa főhadat, minek 
következtében egész Georgia a fővárossal Tiflissel együtt 
az ozmánok hatalmába került. Tiflis bukását nemsokára 
Shirván megvétele követte; s miután Mustafa győze
delmesen habár nagy áldozatokkal áttörte a perzsáknak 
az Áras folyó mentében felállított csatavonalát, csakhamar 
urává lön az egész tartománynak, melynek helytartójáúl 
Ozmán pasát nevezte ki, mig maga röviddel utóbb vissza
tért Európába.

Georgia elfoglalása a Kaukázus tágas völgyeiben szét
szórva élő kisebb törzseket nemsokára meggyőzte arról, 
hogy minden ellentállás hasztalan; s a fejedelmek siettek 
meghódolni az ellenségnek, melynek sikeresen ellentállani 
többé nem vala hatalmukban.

De alighogy Mustafa nagyvezir Perzsiából kivonult, 
a shall idősb fia Mirza Amir megjelent Shirván előtt; 
s miután az ott visszahagyott ozmán őrség nem vala 
képes az ellenséggel daczolni, -— Shirván ismét vissza
került a perzsák hatalma alá. Mustafa újból megjelent 
Perzsiában: de ezen hadjárata nem volt oly szerencsés 
mint az első; s miután több helyütt érzékeny vereséget 
szenvedett, elvesztette III. Murad kegyét, ki a szeren
csétlen hadvezért megfosztotta méltóságától, s a kaukázusi 
hadsereg főparancsnokságát, majd utóbb a nagyvezir- 
séget a szerencsésebb Szinán pasára ruházta át. így 
folyt a perzsa háború változatos szerencsével további 
két évig a nélkül, hogy az ozmánok hatalma az elfoglalt 
tartományokban erősebb gyökereket tudott volna verni. 
Da Murad erős volt elhatározásában s mindig újabb 
seregekkel erősítette perzsa hadait, mígnem a shall be
látva a további ellentállás sikertelenségét — a szultántól 
békét kért. Murad még most sem volt hajlandó azt 
megadni; s Ibrahim khán, a shall küldöttje kénytelen 
vala eredmény nélkül visszatérni urához. A harcz most 
újból megiridúlt, s változó szerencsével ismét további 
két évig tartott; miközben a Syriában és Egyptomban
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kitört veszélyes nyugtalanságok engedékenyebbé tették 
Muradot. Mig igy seregének egy részét kénytelen volt 
Perzsiából visszahúzni, addig az elnyomott nép most 
újult erővel fegyvert ragadott az ozmánok ellen, kiket 
több apróbb csatákban sikerült érzékenyen megvernie, 
sőt a régi Tübris vagy Tauris főváros is visszakerült a 
shah uralma al$.

Ezen események hírére Murad nagy haragra lob
bant s Ozmán pasát a vitéz és szerencsés nagyvezirt 
nevezvén ki a Perzsia ellen küldendő újabb hadsereg 
főparancsnokává, meghagyta neki, hogy gyors és győze
delmes hadjárat által igyekezzék a már felettén hossza
dalmas perzsa háborúnak véget vetni. Ozmán pasa 1585. 
tavaszán visszafoglalta Taurist, majd azonban betegség 
által a főparancsnokságban maga is akadályozva lévén, 
Cicala pasára, egy genuai hitehagyottra bízta ideiglenesen 
a íővezérséget. Cicala pasa egy döntő ütközetben nem
csak elvesztette seregének jobb részét, hanem a per
zsáktól üldöztetvén, kénytelen volt Taurisba vissza
vonulni. A beteg Ozmán ekkor maga állott a megtizedelt 
és már· már bátorságát vesztett seregének élére, s a 
rendkívüli férfiúnak, ki az európai harcztéreken oly 
sok babérokat szerzett magának — még egyszer sike
rült az ellenséget visszaszorítani. Azonban a győzedelmes 
nagyvezir maga, röviddel az ütközet szerencsés kimé 
netele után. sátrában meghalálozott. Utódja lön a főve- 
zérségben Ferhad pasa, kinek több szerencsés harczban 
sikerült a perzsákat annyira kimeríteni, hogy azok végre 
1587-ben minden áron békét kértek Murádtól, mely 
tekintettel az időközben Magyarországon kifejlett esemé
nyekre, most már az ozmánoknak is kívánatosnak mu- 
tatkozék. Ezen békében Mohamed shah lemondott mind
azon tartományokról, melyeket az ozmánok elfoglaltak 
vagy megszállva tartottak, átengedte: Georgiát és Felső- 
Orményországot s fiát kezesképpen Konstantinápolyba 
küldé. Ez volt a vége a tiz éves perzsa háborúnak, 
mely az ozmánok birodalmát két újabb tartománynyal 
növelte, s melynek következtében hatalmuk a Kauká
zusban is erős gyökereket vert.

De mialatt a perzsa háború folyt, Magyarország 
ügyei mindig jobban összebonyolódtak. Rudolf császár a



-  357 -

csillagászattal és az alcliymiával foglalkozván, mint a 
melyek a tizenhatodik és tizenhetedik században nagy 
szenvedélylyel űzettek: s a bölcsek kövének feltalálása, 
egy szerencsés Horoskop állítása, s az aranycsinálás 
titka jobban érdekelte az európai uralkodókat, mint a 
politika, — nem sok gondot fordított Magyarország 
ügyeire s elején Károly, majd utóbb Mátyás főherczeget 
bízta meg Magyarország polgári és katonai ügyeinek 
vezetésével. Habár a béke a császár és a szultán között 
többször, igy utóljára 1590 ben megújittatott, a csatáro
zások a határokon mégsem szűntek meg sohasem. A 
megerősített Bihacz vára az Unna vonalán, melyet még
IV. Béla építtetett, Lamberg várkapitány árulása által 
az ozmánok kezébe került; onnan becsaptak Horvát
országba, s egész Varasd alá vitték romboló és pusztító 
fegyvereiket. Ezen okból végre Rudolf 1593. ország- 
gyűlést hirdetett, hol azonban a magyar rendek jobban 
kikeltek a német és egyéb idegen zsoldos hadak zsaro
lásai — mint az ozmánok ellen. Ezen izgalmas ország- 
gyűlés, melynek nagyobb részét a vallási vitatkozások 
vették igénybe, végre hosszas vita után hadiadó fejében 
minden kaputól 3 forintot szavazott meg.

A kővetkező évben az ozmánok ismét berontottak 
Horvátországba s Haszán pasa Sziszeket kemény ostrom 
alá vette; de Erdődy liorvát bán és Auersperg károly- 
városi kapitány által megveretvén, mely alkalommal 
Haszán is elvesztette életét, nagy veszteséggel és siet
séggel visszahúzódtak Bosniába.

Ezen vereség hírére Murad a 80 éves nagyvezirt 
Szinán pasát, ki Magyarországot még Szuleiman idejéből 
jól ismerte, — 150 ezer ember élén Magyarországba 
küldé, ki csal?hamar megvette Veszprémet és Palotát; 
de midőn hírét vette, hogy a császári hadak Komárom 
alatt gyülekeznek, nyugtalankodó janicsárjait visszavezette 
a Dunán a nélkül, hogy nagy zajjal megindított had
járata a kívánt sikert eredményezte volna. Kivonulása 
után Pálffy Miklós Székesfehérvár alatt keményen meg
verte a budai pasát, magát azonban a várost megvenni 
nem vala elég erős. Ugyanazon évben Pálffy Miklós és 

.Illésházy István megvették Buják, Kékkő. Drégely stb. 
kisebb várakat, mig a következő 1594. évben Nógrád is
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a magyarok kezébe került. A legfontosabb erősség mind
azonáltal, mely Buda kulcsának tekintetek — Esztergom 
volt, melyet Mátyás főherczeg és Pá’fíy Miklós röviddel 
Nógrád visszafoglalása után vettek ostrom alá. De habár 
a város heves védelem után a császáriak kezébe került, 
maga a vár daczolt minden támadással; s midőn nem
sokára hire futamodott, hogy Szinán nagyvezir ismét 
útban van Magyarország felé, Mátyás főherczeg felhagyott 
az ostrommal s Komárom, majd utóbb Győr alá vezette 
seregét, melynek száma ez időszerint meghaladta az 
50 ezeret.

Szinán pasa akadálytalanul eljutott Székesfehérvárig 
s Tatát és Szent Mártont elfoglalván -— Győr alatt, ütötte 
fel táborát, mig a Rába túlsó partján Mátyás főherczeg 
tétlenül állott egész seregével. Szinán pasa nyílt csatában 
akart megmérkőzni a császári hadakkal, de Mátyás mi
helyt észrevette az ellenség szándékát. — megmagyaráz- 
hatlan kislelküséggel visszahúzta seregét, ötezer társzeke
ret és nagy mennyiségű podgyászt hagyván az ozmánok 
kezében. Alig értesült Győr parancsnoka Hardeck gróf 
a császári sereg visszavonulásáról, midőn az erős és 7000 
főből álló német őrséggel megrakott várost, mely min
dennel bőven el vala látva, — védelem nélkül átadra 
Szinán pasának. A kötelességéről megfeledkezett parancs
nok utóbb Bt'csben a haditörvényszék által elítéltetvén, 
lefejeztetett.

Szinán pasa Győrből Komárom alá sietett, de miután 
annak ostroma nem vezetett czélhoz, — tatárjait a Csaló- 
köz pusztítására küldé. Mátyás főherczeg Imdai ugyan 
nemsokára elűzték az ellenséget Komárom alól és a Csa
lóközből, de az amúgy is nehéz próbára tett lakosság
nak most a német zsoldosok nem kevesebb sanyarúságnt 
okoztak.

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem ingatag jelle
ménél fogva hol az ozmánok pártfogására támaszkodott, 
hol a császár barátságát kereste megnyerni, mi által 
hitelét ott is, itt is elvesztette. — Mindazonáltal Erdély 
birtoka sokkal nagyobb fontossággal bírt Rudolf előtt, 
hogysem a fejedelem folytonos habozását felhasználni el
mulasztotta volna. A kölcsönös küldetéseknek és alkudo
zásoknak Rudolf és Báthory Zsigmond között azon egyez
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ség vetett véget, mely közöttük 1594-ben létre jött, s 
melynek kétségkívül legfontosabb következménye Erdély 
megváltozott viszonyában a császárhoz állott. Ezen egyez
mény szerint a császár Károly föherczeg egyik leányát 
nőül ígérte Báthory Zsigmondnak, kinek továbbá a német 
birodalmi herczegi czímet helyezte kilátásba, s megígérte, 
hogy az ozmánok ellen minden erejéből támogatni fogja; 
s végül, ha Báthory Zsigmond fiörökös nélkül halna el, 
— Erdély a magyar királyra szálland vissza, ki a feje
delem leányainak egyenkint százezer arany nászajándékot 
tartozik adni.

Az egyezmény első pontja már az 1595. évben tel
jesülésbe ment s Báthory Zsigmond menyegzőjét tartá 
Mária Kristina főherczegnővel, míg Erdély az ozmán 
betörések megakadályozása czímén mindig több német, 
spanyol és olasz őrséget kapott, melyek az országot ellen
ségképpen dúlták és sanyargatták.

III. Murad nem volt azon férfiú, kit birodalmának 
hanyatló tekintélye nagy tettekre és rendkívüli erőfeszí
tésekre serkenteni tudott volna. Érzékiségének rabja esz
köz volt nagyravágyó vezirjeinek és azon kedvenczeinek 
kezében, kik a hárem hozzáférhetlen rejtekéből nagyobb 
befolyást gyakoroltak a birodalom kormányzására, mint 
az üdvös vala. Kedvelte a fényt és pompát, s külső 
megjelenésében, de nem személyének méltóságában — 
szerette utánozni a pompát kedvelő Szuleimant. Nem 
csoda, ha költséges hajlamai következtében annyira 
kimerité a kincstárt, hogy utódja pénzhiány miatt kény
telen lön erőszakos eszközökhöz nyúlni, hogy az állam- 
háztartás megzavart egyensúlyát némileg helyreállít
hassa. S ha mindazonáltal fegyvereit kivált Perzsiában 
szerencse kisérte, ez Mustafa, de kivált Ozmán nagy- 
vezirek érdeme, kik az elébbi dicsőséges idők tanúi, 
még egy ideig fentartották az ozmán fegyverek legyőz- 
hetlenségének hírét ; mig Magyarország ellen a vén Szi- 
nán pasa eléggé tudta érvényesíteni ura hatalmát és 
tekintélyét.

így az ozmánok rettegett hatalma III. Murad ural
kodása alatt még mindig nem vesztett régi fényéből, 
habár a mindig jobban elharapódzó romlottság már 
mélyen aláásta alapjait azon államépületnek, melyet a
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kegyetlen de vitéz, és erkölcseiben felettén egyszerű 
turkesztani vándorharczosok alapítottak; s melynek feje
delmei terjeszkedésének két első századában kevés kivé
tellel épp oly kitűnő hadvezérek, mint békében egyszerű 
és erkölcseikre nézve romlatlan férfiak voltak. III. Murad 
is szerette a részegítő italokat s a bort mértéktelenül 
élvezte; képmutatása vagy gyengesége annyira ment, 
hogy midőn mámorából reggelenkint, felébredt, az előirt 
mosakodás után bííobánólag földre vetette magát s Allah- 
tól és szent prófétájától könnyező szemekkel kért bocsá
natot, szent törvényeinek megszegése miatt. Mint minden 
igazi borbarát, bánatát és fogadalmát Murad is mindig 
újból a csábitó nedvbe ölte. Háremjében gyakran 800 
hölgy lakott. Apja vala 102 gyermeknek, kik közül halá
lakor még 20 herczeg és 27 herczegnő volt életben. Az 
előbbiek közül 19 mindjárt másnap, midőn III. Murad 
megvált az élettől, a legidősebb és örökös ΙΙΓ. Mohamed 
által kivégeztettek.

Midőn III. Murad 1595 január havában meghalá- 
lozott, birodalmát felettén bizony talan helyzetben hagyta 
hátra. Magyarországban — s innen fenyegette mindig 
a legnagyobb veszély — az újból feléledt nemzeti ellent- 
állás, melynek lassankint két ellenséggel kelle számol
nia, minthogy a béc.-i vagy prágai udvar, hol Rudolf 
legszívesebben tartózkodók, alkotmányellenes politikája 
mindig határozottabban kezdett mutatkozni, - komolyan 
fenyegette az ozmán uralom fölényét az európai ügyek
ben s az egyszer megindult árnak III. Murad gyenge 
utódai éppen nem valának képesek gátot vetni.
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^ I Z E N  K I L E N C Z E D I K  F E J E Z E T .

III. Mohamed (1595 —1603) országosával az ozmán 
uralom azon nevezetes válpontjához értünk, mely hatal
mának hanyatlását és a nemzeti hátramenést már éleseb
ben jelzi. Mig tiz első uralkodója Ozmántól egész Szu- 
leimanig, még a gyenge és békésjellemü II. Bajezidet 
sem véve ki, mindnyájan hódítások és törvénykezési 
intézmények által mindig magasbra emelték az ozmánok 
hatalmát és tekintélyét — mely Szuleiman két közvetlen 
utódja: II. Szelim és III. Murad alatt sem csökkent még 
láthatóan, addig III. Mohamed alatt gyors alászállást 
tapasztalunk a fény és hatalom polczáról, minek követ
keztében az ozmán uralom megszüut ama rettegett ténye
zője lenni az európai politikának, mely századokon ke
resztül vala.

Felette érdekes az okokat kutatni, melyek e hanyat
lást megelőzték vagy okozták. Már az elébbi fejezetekben 
igyekeztünk kimutatni, mikép az ozmánok terjeszkedése 
főképpen physikai tényezőkre vezethető vissza. A hódítás 
művét sehol sem jelzi vagy követi az erkölcsök javulása 
s a szellemi értelem fejlődése. Minden ázsiai hóditó ki-



vétel nélkül, igy az ozmán-törökök is nyomasztó szám
többségükben a harczban és egyszerű erkölcseikben látták 
hatalmuk legbiztosabb támaszát. Addig, a meddig ezen 
többség nem egyensúlyoztaték a badmívelés haladó és 
mindig tökélyesbülő rendszere által, s addig, a mig 
maguk az ozmánok mesterkéletlen ösztönei meg nem 
romlottak, hatalmuk hozzaférhetlen volt és fegyvereik 
legyőzhetlenek valának. Azonban a nemzetek életrend
szere valamint az egyeseké, időnként, számos külső befo
lyással jo érintkezésbe, melyek eltörölhetlenlil visszahagy
ják ezen érintkezés nyomait, sőt misem természetesebb 
inkább, mint azon elsajátítás, mely ezen érintkezésből 
kölcsönös származik. A keresztény népek a tizenhatodik 
század kimenetelén és a tizenhetedik kezdetén nem valá
nak többé azok: kik Nikápolynál elbuktak s kegyeletes 
utakon, de meddő eszközök által — melyeknél a czél 
rideg valódisága ismeretlen volt - igyekeztek egy hata
lommal megmérkőzni, mely mindnyájukat megsemmi
süléssel fenyegette. A gondviselés politikáját a gyakorlati 
szükség és czélszerűség politikája kezdették felváltani, s 
tagadhatlan, hogy a reformátió eszméinek befolyása alatt 
a népek politikai értelme is tisztulni kezdett. Éhez járult, 
hogy az ozmánok elveszhették legyőzlietlenségüknek oly 
sokáig megőrzött nimbusát,; mely pei’sze inkább a féle
lem és gyöngeség tudatából származott. Nem csoda, ha 
az üres elmélet helyébe, mely mindenütt kerestette az 
uralkodókkal a védelem eszközeit, csak ott nem, a hol 
azokat legbiztosabban megtalálták volna, valódi érdekeik 
megértése által ■— saját népeiknél végre a józanabb 
számítás lépett s azon sokszor az erőszakon és önzésen 
alapuló, de az emberi természet életerejében gyökerező 
hajlam: mely nélkül az államok és nemzetek korhadt 
testekhez hasonlítanának, melyek a tétlenség tetszhalá
lában várnák be enyészetüket. Az erőszak, küzdelem, 
harcz és háború szükséges elemei a physikai életrevaló
ságnak, s a történelem azt tanítja, hogy csak azon népek 
lettek nagygyá és maradtak huzamosb ideig azok, melyek 
az erőszak eme nemeivel magukot azonosítani tudták. A 
világbéke egy utópia, mely a versengés és hatalom éltető 
ösztöneit nélkülözve, az emberiséget csakhamar a tétlen 
pangásra kárhoztatná, melynek következményei sokkal
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károsabbak lennének a társadalomra, mint a világ minden 
háborúi.

Feltűnő jelenség, hogy III. Mohamed dicstelen ural
kodásával nemcsak elköltözni látszott a szerencse az 
ozmán fegyverektől, hanem a békeajánlatok, melyek ed- 
digelé mindig a keresztény népektől és uralkodőitól 
indultak vala ki, immár általa tétettek a keresztényeknek.

Ugyanazon évben, melynek első havában III. Murad 
elköltözött az élők sorából, sok szerencsétlenség érte az 
ozmánokat. Földrengés, döghalál, elvesztett tartományok 
és ütközetek jelzik e szomorú napokat; s habár ezen 
csapások nem állanak egymással mindig összefüggés
ben, a babonához hajló s a végzethez való hite által 
amúgy is a természetfeletti jelenségekben isteni intelme
ket látó tömeg mindenben az isten kezét látta, mely 
súlyosan kezde nehezedni azon nemzet vállaira, melyet 
eddigelé elkényeztetett ritka szerencséje által.

Báthory Zsigmond, most már Rudolf rokona és 
szövetségese 1595 ben Gyurgyevo mellett az A1 Dunán 
tönkre tette Szinán pasa 150 ezer emberből álló seregét 
s elvette minden tábori szereit és 109 ágyúját. E közben 
Mansfeld Károly gróf Esztergom közelében megverte 
egy véres ütközetben Haszán budai pasát, s 14 ezer 
emberétől és minden ágyúitól megfosztotta. Majd a derék 
Mansfeld váratlanul bekövetkezett halála után Mátyás 
főherczeg elfoglalta Yisegrádot.

Ennyi szerencsétlenség és baleset mélyen megingatta 
az ozmának önbizalmát. Oláhország visszaszállott a ma
gyar király fenhatősága alá; Bosnia és Török Horvát
ország több nevezetes erősségei, mint Petrinia, Gradiska 
stb. a császári parancsnokok kezeibe kerültek. S mig 
e rémhírek mindinkább növelték a kétségbeesést és ret
tegést Konstantinápolyban, II. Mohamed és I. Szuleiman 
utódja, a gyáva III. Mohamed háremjébe zárkózva néma 
maradt népeinek panaszai ellenében s lélek és test
ölő élvezetekben keresett kárpótlást pótolhatlan vesz
teségeiért.

De a nép szava, ha egyszer megered, keleten erősebb 
hullámzást szül, mint máshol; s a mily vak ragasz
kodással függ az izlam hívője uralkodóján, kiben nem
csak a világi hatalom, hanem az isteni képviselet felül-
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mulhatlan nagyságát is látja — épp ágy megköveteli 
tőle átvett kötelességeinek teljesítését. . . .  A szultán 
végre kiragadja magát hölgyeinek karjai közül — s 
megjelen nagy pompával a nép között, hogy imáját nyil
vánosan bemutassa a mozlimek hatalmas védőjének. A 
nép némi elégtételt lát ezen lépésben s remélni kezd. 
De III. Mohamed csakhamar más irányt ád a tömeg 
izgatottságának s hogy annak figyelmét magáról levezesse, 
a sok szerencsétlenséget a keresztényekre igyekezik há
rít mi, kik a birodalom különböző részeiben, de kivált a 
lőváro8ban nagy számmal voltak képviselve. A felizgatott 
tömeg hangosan fenyegette a keresztényeket, s Pera és 
Galata külvárosok, mint a keresztények központjai a 
legnagyobb veszélyben forogtak. A szultánt nemtelen 
törekvésében leginkább támogatta édes anyja a Validé 
Szultana, egy velenczei rabszolganő, ki teljesen megfe
ledkezvén nemzetiségéről és vallásáról — a keresztények 
tömeges legyilkolását üdvös és szükséges dolognak hir
dette. Már több templom szétromboltaték s a megrettent 
felekezetek részéről több görög és zsidó lemondott val
lásáról s kényszerűségből áttért az izlamra; midőn Ibrahim 
nagyvezir befolyásának, de különösen Francziaország 
követének De Bréves-nek sikerült a fenyegető veszedel
met a keresztények fejéről elhárítani. IV. Henrik fran- 
czia király követe ugyanis kijelenté: hogy ura szigoróan 
meg fogja büntetni tudni a mozlimeket, kik a kereszté
nyeket bántalmazni elég merészek volnának; s Franczia
ország régi tekintélye elégséges vala, hogy a veszedelmet 
egyelőre elhárítsa. A zendülés azzal végződött, hogy a 
nőtlen görögök a fővárosból száműzettek. . . . Józan 
tanácsosai ösztönzésére nemsokára ezen izgatottság le
csillapítása után Mohamed sokkal eszélyesebb esz
közök által kívánta a nép hangulatát jobbra fordítani. 
Bezáratta a bor- és kéjházakat, melyek a főváros
ban máris ijesztő mérvben el valának terjedve, s a 
bájaik elárasztásából élő nőszemélyeket — a Bosporusba 
vettette.

Azonban a rósz hírek a birodalom különböző részei
ből most is oly gyakran érkeztek, mint elébb. Egyp- 
tomban és a mesopotámiai tartományokban veszélyes 
forrongás mutatkozott; Perzsia fegyverrel kezében leste
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a pillanatot, melyben a béke gyarló fonalát ketté 
metszsze. -  De a legkomolyabb hírek most is Magyar- 
országból jöttek, hol az egyesült császári és magyar 
hadak Miksa fó'herczeg vezérlete alatt elfoglalták Yáczot 
és Hatvant, sőt Budát is mindig szorosabban kezdék 
körülzárolni. Rudolf az 1596. év elején országgyűlést 
hirdetett, melyben a rendek kapunkint 18 arany forint 
beszedését rendelték el hadiadó fejében.

Az izgatottság Konstantinápolyban e hírekre újból 
növekedett, s minthogy Mohamed ismét láthatatlanná 
tette magát, a tömeg a serail elé gyülekezve hangosan 
követelte a háború megnyitását Magyarország ellen. „A 
tartományok a szultán mennyaszonyai, halál fejére annak, 
ki azokhoz nyúlni merészkedik.“ így kiáltott a nép a 
szultán palotája előtt — de Mohamed most sem mutatta 
magát. A janicsárok mint a hadsereg képviselői csakha
mar csatlakoztak a mozgalomhoz, és kijelentették: hogy 
csak akkor készek háborúba menni, ha a padisah sze
mélyesen áll a hadsereg élére. Ibrahim nagyvezir és 
Seadeddin, a hires történetíró, Konstantinápoly főpapja 
személyesen jelentek most meg a szultán előtt s rábe
szélésükre végre nehéz kedélylyel elhatározta magát 
Szuleiman tunya unokája a sereg vezetésének átvételére 
s 1596. junius havában 200 ezer emberrel megindult 
Magyarország ellen. A tudós Seadeddin mint történetiró 
követte a hadsereget, melynek legkitűnőbb vezetői Ib
rahim nagyveziren kívül Cicala és Szinán pasák voltak, 
kik közül Cicalával, ki hajdan tengeri rabló volt, már a 
perzsa báboiúkban volt alkalmunk találkozni.

Mohamed ugyanazon utat követte, melyen Szulei- 
man éppen harmincz évvel előtte akart Magyarország 
bensejébe nyomulni, mielőtt magát Szigetvár ostromára 
határozta vala — s szeptember 21 én Eger alatt ütötte 
fel táborát, melyet Nyáry Ferencz 1000 magyar és 1500 
vallon csapattal védelmezett. Az ostrom nem sokáig 
tartott, mert a vár idegen őrsége titkos összeköttetésbe 
lépett az ellenséggel, s miután a parancsnokot Nyáry 
Ferenczet több előkelő vitézeivel elfogván — az ozmán 
táborba küldötte, szabad elvonulás ígérete mellett meg
nyitotta Eger kapuit az ellenségnek. Az árulás érdem 
szerint boszulta meg magát, mert a szószegő ellenség a
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hitszegó' vallonokat egytől egyig lemészárolta, a magya
rokat pedig rabszolgákká tette............Igv került Eger,
melyet Dobó István vitéz övéivel oly hősiesen megvé
dett, 44 évvel később az idegenek árulása által az ozmá
nok kezébe.

Eger elvesztésének hírére Miksa Hherczeg serege 
nemsokára egyesült Bíthory Zsigmond és Teuffenbach 
kassai kapitány csapataival s nyilt ütközetben volt visz- 
szatorlandó az érzékeny veszteséget. A két had Mező- 
Keresztes közelében találkozott a Csinosé patak ingová- 
nyaiban 1596. október 23 án. De Ibrahim és Szinán 
pasák e napon érzékeny vereséget szenvedtek, mire más
nap Mohamed egész seregével megjelent a harcztéren 
s a küzdelem újból megindult. Az ozmánok most sem 
voltak szerencsésebbek, sőt midőn harmadnapon az egész 
ozmán hadsereg az ingoványokon keresztültörendő, meg 
akarta kerülni a magyarokat, általuk oly nagy veszte
séggel veretett vissza — hogy maga III. Mohamed a 
podgyász-szekerek mögé rejtőzve — minden további har- 
czot meg akart szüntetni. A megfélemlett szultán remegő 
hangon kérdezé nagyvezirjétől: „Lala,1) szükséges va
gyok-e én itt valóban? avagy nem térhetnék-e inkább 
vissza Stambulba?“ mire a felindult Seadeddin e szava
kat adja válaszúi a gyáva padisahnak: „Nem, neked 
itt a helyed, az ozmánok ura sohasem fordít hátat az 
ellenségnek.“ . . . S Mohamed reszketve nézte hadsere
gének megveretését - s végre valamennyi harczosát 
vert hadának megelőzte — a futásban. . . .

A mezőkeresztesi ütközet e szerint a keresztények 
fényes győzelmével látszék végződni; több mint 20 ezer 
ozmán boritá a csatatért, mig a többiek sietve a Tisza 
felé vonultak vissza, az egész gazdag tábort kincseivel 
és roppant mennyiségű élelmi szereivel együtt a magya
rok kezében hagyván............De mit a vitézség nehéz
áldozatokkal megtudott vásárolni, — azt a nemtelen 
kincsvágy lelkiismeretlenül koczkára tette. Midőn a keresz
tények az ellenség visszavonulását észrevették, felhagyva 
üldöztetésével és minden további küzdelemmel a vissza
hagyott táborba rontottak s nagy hévvel láttak annak

J) Lalali, annyi mint tanító, mester.
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kifosztogatásához. A pénzes szekrényekre tűzték harczi 
zászlóikat s vad mámorukban tánczokat lejtettek s nem 
gondoltak sem rendre, sem ellenségre. - Ezen pillanat
ban előront Cicala pasa, ki eddig fedett fejtekben tartá 
magát seregével s nagy gyorsasággal megtámadja a ma
gyarokat, kik erre elkészülve már nem lévén, éppen a 
legnagyobb rendetlenségben hódoltak kapzsiságuknak. A 
zavar és ijedelem most a legfőbb fokra, hágott,;, a, rend 
és fegyelem nélküli keresztények, képtelenek az ellenség 
támadásának ellentállani, ezerével lemészároltatnak s nem
csak kiveretuek az ozmán táborból, hanem saját táboru
kat és minden hadieszközeiket, ezek között 97 ágyút 
az ellenség kezében hagyva, a legnagyobb rendetlenség
ben hagyják el azon küzdtért, melyen még az imént oly 
fényes győzelmet arattak. így veszett el a megnyert 
mezőkeresztesi ütközet, mely több mint 50 ezer keresz
tény életébe került a fegyelem hiánya s a haiczosok 
kapzsisága miatt.

Könnyen megmagyarázható, hogy a mezőkeresztesi 
ütközet mily nagy örömmel üdvözölteték az ozmánok 
által, kik a harcz sajátságos kimenetelében a végzet 
kezét látták, s a kik most bizto.-nak hivék: hogy a sze
rencse újból visszaszegődik zászlóikhoz. É-i valóban, azon 
tömeg, mely röviddel elébb III. Mohamedet gyávasága 
és tétlensége miatt nem tudta elég hangosan kárhoz
tatni, most zajos üdvkiáltásokkal fogadta — midőn tő- 
városába visszatért, s mire a bölcs Seadeddin azon halk 
észrevételt tévé: „Mily nagy bolondok az emberek.“ A 
korcs Mohamedet most egyszerre hóditó névrokonához 
és a pompát kedvelő Szuleimanhoz hasonlították, s alig 
volt; valaki, ki a jövőt nem a legrózsásabb színben látta 
volna felderülni.

Ezen semmi esetre sem indokolt győzelmi mámor 
egy újabb jele az ozmán nép alászálló erélyéuek, mely 
immár nem az események valódi becsében, hanem képzelt 
értékében keresett kárpótlást vagy elégtételt elébbi csa
lódásaiért . . . Már a következő év új hióbpostákat hozott 
Magyarországból. Miksa főherczeg elfoglalta Pápát; az 
1598-ki év pedig még nagyobb veszteségekkel végződött, 
s Páiffy Miklós és Schwarzenberg Adolf megszállván Győrt, 
négy órai véres harcz után elfoglalták azon fontos erőssé
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get, melyet Hardeck kapitány négy évvel elébb oly lelkiis
meretlenül játszott az ellenség kezébe. Győr visszafogla
lását Veszprém, Tata, Palota s egyéb kisebb várak eleste 
követte, melyek nem kis mértékben növelték a magyarok 
önbizalmát s csökkenték az ozmán uralom tekintélyét az 
egész országban.

A kővetkező években is fogyott az ozmán fegyverek 
dicsősége, s habár Ibrahim nagyvezir 1599 ben és 1601- 
ben ismételve meglátogatta Magyarországot, s a Garamtól 
egész a Vág völgyéig nagy pusztításokat vitt végbe, had
járatának czélja mindazonáltal nem volt más: mint a 
császártól a lehető legelőnyösebb békefóltételeket kierő
szakolni. Mert a koczka, immár megfordult s mig egy 
generatióval elébb a császár a legmegalázóbb föltételeket 
volt kénytelen a szultántól elfogadni, addig most ugyan
annak unokája járult a császár elé — békét eszközlendő. 
S mi sem bizonyítja a megváltozott viszonyokat jellem
zőbben, mint azon körülmény, hogy lassankint úgy az 
erdélyi mint az oláh nemesség jobb része nemcsak le
mondott az ozmánokkal való közösségéről, hanem nyíl
tan a császár, vagy jobban mondva a magyar király 
pártjára állott. Hiába igyekezett a fényes porta megza
vart politikai befolyását kivált Erdélyben helyreállítani; 
Bethlen Gábor, kit a fejedelemséggel megkínált, nem
csak visszautasitá ajánlatát, hanem maga helyett egye
nesen mást ajánlott e kitüntetésre. Ez Bocskai István 
volt, egyike azon férfiaknak, kik nemcsak minden két
ségen felül álló hazaszeretetük, hanem kiváltképpen fér
fias erényeik által tiszteletreméltó helyet foglalnak el a 
történelemben.

Mig ekként az ozmánok fegyverei mindenütt a rö- 
videbbet húzták, politikai láthatáruk is minél komorabbá 
változott III. Mohamed uralkodásának utolsó éveiben. 
Francziaország, melynek feje a lovagias és szabadelvű
IV. Henrik volt, nemcsak megváltoztatta régi politikáját 
keleten, mely oly sokáig ártalmára volt Európának, ha
nem mindig nyíltabban csatlakozott a porta ellenségeihez, 
habár egyelőre csak azért, hogy politikai vezérszerepét 
a keleti ügyekben annál teljesebbé tegye. A király ro
kona, Mercoeur herczeg, a szent liga egyik még meglévő 
képviselője felajánlván Hudolfnak katonai tapasztalatait,
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a magyar király szolgálatába lépett s több véres ütkö
zetben megverte az ozmánokat, Hiába tiltakozott a porta 
megbízottja Franeziaország ezen beavatkozása és segélye 
ellen, s midőn IV. Henrik egy alkalommal szokott ke
délyes modorában kérdezé a szultán követétől, bogy hát 
miért is félnek az ozmánok a franczia tábornoktői oly 
nagyon, azon sajátságos választ nyerte: hogy az ozmá
nok között nagyon el van terjedve egy jóslat, mely azt 
mondja, hogy a francziák egykor be fognak vonulni 
Konstantinápolyba, hogy ott az ozmánok uralmának vé
get vessenek. „A jövő isten hatalmában van“, felelt erre 
komolyan a vitéz navarrai király... Mercoeur győzelmei 
végre arra ösztönözték a portát, hogy — és ez volt e 
nemben az első eset, a német császártól, mint magyar 
királytői — békét kérjen, s hogy ezen szándokát annál 
könnyebben megvalósíthassa, Francziaországot kérte fel 
közbenjárónak. így Franeziaország majdnem minden ál
dozat nélkül elérte azt, mire vágyott. A békealkudozá
sokat, melyeket még Ibrahim nagyvezir hozott folyásba, 
egyelőre ugyan még nem követte a béke megkötése, mit 
a nagyvezirnek időközben bekövetkezett halála megaka
dályozott, de annyit mégis eredményeztek, hogy a ke
resztény fegyverek fölényét mindig határozottabban be
bizonyították.

De nem csak Magyarországon, Perzsiában is hanyat
lóban volt az ozmánok uralma a tehetetlen Mohamed 
alatt, kit végre a legkomolyabb veszélyek sem valának 
többé képesek a hárem tespesztő élveiből kiragadni. Az 
1G03. évben Tauris, majd nemsokára Bagdad visszake
rültek a perzsa uralom alá, miután egy véres ütközetben, 
mely a szultán teljes vereségével végződött, több mint 
50 ezer ozmán harezos vesztette el életét.

Az alig 36 éves Mohamed megtörve testben és lé
lekben aggastyán volt, midőn 1603 ban kiszólittaték az 
élők sorából s a hatalmában mélyen megingatott biro
dalmat idősb fiára, a 15 éves Ahmedre hagyta. III. Mo
hamed sohasem ismert más és nemesebb élveket, mint 
a melyeket a hárem nyújtott; a gyávaságig erélytelen, 
rettegett a harczíól, mely elődeinek eleme volt, s ha 
mégis, kivált országlásának kezdetén némi tetterőt fejtett 
ki — ez testvéreinek és egyéb rokonainak kegyetlen és

24L i z i r : A török birodalom története.
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ezéltalan meggyilkoltatásában állott. Midőn tizenkilencz 
fivére legidősbikének, Mustafának a végzetes zöld zsine
get küldé, a szerencsétlen herczeg a következő panaszra 
fakadt: „Csak azért ismerkedtem-e meg az élettel, bogy 
a halál ijedelmeit tapasztaljam? — Pedig oly szépnek 
látszik előttem az élet. Allah, <5 könyörülj szegény szol
gádon Mustafán“ ! De a kegyetlen zsarnok nem elégedett 
meg testvéreinek halálával, hanem midőn tudomására 
esett, hogy Mustafa rabszolganői közül többen áldott 
állapotnak örvendenek, a szerencsétlen nőket rögtön a 
tengerbe vettette. Egyike ezen szerencsétleneknek a követ
kező átkot szórta a nyomorult zsarnokra: „Széttéped az 
anyák sziveit; gyermekeik, kik a tied is egyszersndnd, 
arra vannak-e csak rendelve, hogy a sirgödröket kitölt- 
sék? Elontott véremnél boszúra hívom fel az eget!“ A 
szegény anya egy szépségéről hires olasz hölgy vala, ki 
tengeri kalózok által ragadtaték el övéitől . . .  S az anyák 
átka teljesülésbe ment, s az ég habár lassan, de megbo- 
szulta az ártatlanok vérét. Azonban a vérontások és ro
kongyilkosságok Ozmán házában törvények által valának 
szentesítve, mi ha nem enyhíti is az elkövetett kegyet
lenségeket, mégis némi magyarázatot nyújt ezen vérlázitó 
eseményekkel szemben. ,,Fiaitokat és testvéreiteket meg fog
játok ölni, ha azt az állam érdeke megkívánja“ igy hangzik 
II. Mohamed egy khanunja, melyet a hóditó utódai 
siettek a legtágasabb értelemben kizsákmányolni. Az állam 
gyakran kétes érdekeinek megóvása szentebb vala a vér 
és lelkiismeret törvényeinél.

Ilyen volt III. Mohamed rövid nyolcz évi uralko
dása, ilyen nyilvános és magánélete s e gyáva zsarnok 
jellemében hiába fogjuk egy szikráját is keresni azon 
erényeknek, melyek elődeit, alig egy kivételével nemcsak 
kitüntették, hanem elég gyakran kegyetlenségeik daczára 
rokonszenves jelenségekké tették. Nem csoda, ha alatta 
a birodalom tekintélye sülyedett s nemzetének politikai 
jelentősége, mely eddigelé oly gazdag fényt árasztott 
maga körül, mindig jobban elenyészett. Az ozmán ura
lom hanyatlásának korszaka e szerint III. Mohameddel 
veszi tulajdonképpeni kezdetét.

I. Ahmed (1603-—1617) méltó fia volt III. Mohamed
nek, ki egyedüli gyönyörét találta pazarfényű mulatsá
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gokban, rabszolganőinek szépségében és számában és a 
vadászatban. A kormányzáshoz nem értett, nem is törő
dött vele s alatta a nagyvezirek és más magas állásd 
férfiak az államban, mintegy visszatükrözvén az átalános 
romlottságot, — nem az állam jólétét, hanem saját er
szényeik megtöltését tartották főczélnak, melyért nevüket 
és becsületüket habozás nélkül oda vetették. De volt az 
ifjú Ahmednek erélye is, ha arról vala szó, hogy akár 
szeszélyből, akár büntetésből gyilkosa legyen alattvalói
nak. S hogy magát ezen szerepében minél inkább tö- 
kélyesbitse, sajátkezüleg osztogatta a mérget alsóbb szol
gái között, kiknek halálkinjaiban nem kis gyönyörét 
találta. Azonban nemcsak szolgái, az első államférfiak 
életé sem vala biztos a szeszélyes őrjöngőtői; s gyakran 
elég volt a gyanúnak leghalványabb sejtelme, hogy 
nagyvezirjei fejét megingassa. Leginkább ellensége volt 
pedig azoknak, kik akár szorgalmuk vagy szerencséjük, 
akár pedig hivataluk piszkos kezelése után nagy gazdag
ságnak örvendettek; s minthogy a kincstár a rósz keze
lés és a helytartók lelkiismeretlensége miatt, kik a sze
gény alattvalók által befizetett összegek legnagyobb részét 
tulajdon erszényükbe csúsztatták, mindig üresebb lön, Ah
med pazar hajlamai pedig mindig növekedőben valának, 
az utóbbinak eszközökről kelle gondoskodni, azt más 
utakon megtölteni.

Gazdag alattvalóit tehát közönségesen csak azért 
küldé a halálba, hogy mint erőszakolt vád alapján rájok 
bizonyult gonosz tettek elkövetőinek, az ozmán jogfogal
mak szerint: örökösévé lehessen....

Ilyen fejedelem ült az ozmánok trónján egy időben, 
midőn Európa nemcsak kiábrándulni kezdett azon szá
zados előítéletéből,mely az ozmán uralomnak legalább annyi 
szolgálatokat tőn, — mint fegyverei, hanem egyszers
mind megváltozott irányával és eszközeivel határozott 
czélúl látszék kitűzni: az ozmán uralom megszüntetését 
Európában.

A következő események meg fogják mutatni, mi 
akadályozta meg Európát ezen szándokának kivitelében 
s mennyi érdeme van ebben magának az ozmán népnek. 
Egyelőre a birodalom egy örvény szélén állott, kormány- 
rudja egy gyenge és kegyetlen jellemű ifjú kezében, ki

24*
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sem a béke valódi becsét, sem a szükséges háborúk elő
nyeit felfogni nem tudta s ki czéltalan kapkodásai és romlott 
erkölcsei által komoly megbotránkozást szült azon kevesek 
előtt, kik az állam és a nemzet jólétét szivükön hordoz
ták, s kik mindkettőnek képviseletét a szultán személyé
vel szokták összekötni. Perzsia, ezen ellenséges szom
szédja az ozmánoknak, mindig résen állott s kárörömmel 
nézte a sokáig rettegett állam hanyatlását, melyben egy
szersmind saját hatalmának felvirágozását látta. Örmény- 
ország egyes részei már most, majdnem kardcsapás nélkül 
visszafoglaltattak; Mesopotámia egészen le a perzsa-öbölig 
már csak névleg tartozott az ozmán birodalomhoz, mióta 
Bagdad a perzsák kezére vissza esett; s nem volt senki, 
ki erélye és jóakarata által a felbomlást visszatartani 
tudta vagy akarta volna.

Míg igy keleten gyors alászállásban látjuk az ozmá
nok uralmát, addig Magyarországban sem javultak az 
állapotok. Bocskai István erdélyi fejedelem a nemzeti 
párt által a magyar koronával is megkináltatván, legbe
folyásosabb férfiú volt a kettős országban. Az ozmánok 
jól tudták, hogy ha Bocskait maguk részére megnyerni 
bírják, uralmuk újból megszilárdulhat. Nem is mulasz
tottak el semmit, hogy a jeles férfiút megnyerjék. De a 
fejedelemnek magasabb czéljai voltak, mint nagyravá- 
gyását követni; óhajtása volt, Magyarországnak és Erdély
nek a békét visszaadni, — s hazáját nem ugyan az 
ozmánoktól, mert ennyire még nem érettek a dolgok, 
hanem az ezeknél talán még nagyobb csapástól: az 
idegenektől felszabadítani. Mert a császári hadak német, 
spanyol, olasz, vallon stb. harczosai minden értelem és 
jóindulat nélkül a nemzet jellemét és erkölcseit tekintve, 
úgy garázdálkodtak mindenfelé, mintha ellenséges ország
ban volnának, melynek lakosait szabadon és minden 
felelősség nélkül kifosztogathatják és megsérthetik. Azon
felül a magyarok nem csekély megbotránkozására Rudolf 
a legfontosabb várak parancsnokságát, valamint a legelső 
méltóságokat az országban idegeneknek adományozta ; s 
mig igy a vitéz magyar nemesség tulajdon hazájában 
másodrendű szerepre kárhoztaték, befolyása és régi jelen
tősége felülről nemcsak el nem ismerteiének, hanem 
gyakran a legridegebb módon visszautasítást tapasztaltak.
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Nem csoda, hogy az általános elégületlenség komoly 
bonyodalmak kitörésével fenyegetett; s mindenki vára
kozó tekintettel függött Bocskai Istvánon, mint a meg
sértett nemzeti érzület képviselőjén. S ha Bocskai István 
Szapolyai János jellemével bir vala, s ha az ozmán 
uralkodó és kormánya régi eszélyességétől vezéreltetik, 
majdnem kétségtelen, hogy Rudolf és a Habsburg-ház 
uralma Magyarországon és Erdélyben még egyszer és 
komolyan kérdés tárgyát képezhette volna. így azonban 
a bonyodalmak egy békében nyertek megoldást, mely 
nemcsak Rudolfnak, hanem Magyarországnak és Erdély
nek is jobb időket látszottak kilátásba helyezni; mig 
más .részről az ozmánok befolyását nem kis mértékben 
csökkenté.

Rudolf, ki mindig jobban belemélyedett az arany- 
csinálás titkaiba, a magyar ügyek tisztázásával Mátyás 
főherczeget bizta meg. A dolog azonban koránsem volt 
oly egyszerű; mert mig egyrészről a magyarok politikai 
és vallási sérelmeik orvoslását sürgették, az ozmánok 
részvéte az egyezmények megállapításánál nemcsak kívá
natos, hanem szükséges is volt; s tekintettel az ország 
zilált pártviszonyaira és Bocskai nagy népszerűségére, 
még mindig attól lehetett tartani, hogy az ozmánok az 
utolsó pillanatban gáncsot vetnek az egész békekisérlet- 
nek. Mátyás a közte és Bocskai között folytatott alku
dozásoknál Illésliázy Istvánt használta közbenjárónak, ki 
korábban Rudolf által hűtlenség! gyanú miatt megfosztva 
jószágaitól, Lengyelországban talált menhelyet. Azonban 
jószágainak kilátásba helyezett visszanyerése s egyéb 
ígéretek rá bírták Illésházyt, hogy Bocskainál a császár, 
illetőleg Mátyás főherczeg érdekeit képviselje. Bocskai 
az általa hirdetett korponai gyűlésre menendő, fényes 
kísérettel érkezett a még ozmán uralom alatt álló Pest 
alá; s a szultán nevében a budai Ali pasa által épp oly 
nagy pcftxipával mint tisztelettel fogadtatott. Bocskai fényes 
sátorában, körülvéve a felső vidéki és erdélyi nemesség- 
ségtől, fogadta I. Ahmed küldöttjét, ki ezen alkalommal 
ura nevében Bocskait mint magyar királyt üdvözölvén, 
fejére egy Konstantinápolyból küldött koronát te tt: mely 
egykoron állítólag a Paleologok kincsét képezte volna. 
De Bocskai ezen alkalommal is tiltakozott a czím ellen
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s kijelenté: miszerint Magyarországnak sohasem volt egy
szerre több mint egy törvényes királya, s mindaddig, mig 
Rudolf életben van, vagy saját elhatározásából a koro
náról le nem mond, a királyi czímet viselni vagy azzal 
élni senkinek sincs jogában. így az egész, ozmán rész
ről nagy fénynyel és külsőségekkel eszközlött tüntetés 
maradandóbb következmények nélkül folyt le.

Bocskai Pestről Korponára sietett, hol a császár és 
Mátyás főherczeg követe Forgách Zsigmond is megjelent 
s hosszabb vitatkozások u'án később Becsben csakugyan 
megköttetett az egyezmény Bocskai és Rudolf között, és 
pedig az osztrák és morva rendek kezessége mellett. Ezen 
béke egyik nevezetes pontját képezte, hogy sem a császár, 
sem Bocskai külön békére az ozmánokkal nem léphet, s 
hogy az azzal kötendő egyezményben mindkettőjüknek 
részt keilend venniök. Murad nagyvezir mint Ahmed 
küldöttje Komárom közelében a Zsitva torkolatánál talál
kozott Bocskaival és a király követével s a békealkudo
zások azonnal kezdetűket vették. A zsitvatoroki béke az 
1606. évben a következő főbb pontokban jött létre. Mind 
Rudolf, mind pedig Ahmed, kik ezúttal egymást udva
riasan császárnak czímezték, nemkülönben a magyar 
király fensősége alatt álló erdélyi fejedelem, megtartják 
mindazon helyeket és erősségeket, melyeknek a béke 
megkötésekor birtokában voltak; a határok rendezésére 
ellenben a szerződők részéről külön biztosok lesznek 
kiküldendők. A foglyok kölcsönösen kicseréltetnek s 
minden rablókalandozások megszűnnek. A békében nem
csak a három szerződő fél, hanem az osztrák tartomá
nyok is beleértendők. Végre Rudolf kötelezi magát a 
szultánnak egyszer mindenkorra 200 ezer arany ajándék 
lefizetésére. A béke egyelőre húsz évig fog tartani.

A zsitvatoroki béke kiváltképpen azért fontos, mert 
az első eset volt, melyben a feltételeket nem a szultán, 
hanem a magyar király határozta meg; s mert abban 
az ozmánok utolsó veszteségei, Győr, stb. melyek ez
úttal visszaestek a magyar koronára, — szentesítést 
nyertek. S valóban, annyira megváltoztak az idők a 
Szuleiman halála óta lefolyt hatvan év alatt: hogy I. 
Ahmed nyereségnek tekinté a zsitvatoroki békét, melyet 
megakadályozni, vagy melynek kedvezőbb fordulatot



adni nem állott hatalmában. Habár Rudolf ingatag jel
leme és fösvénysége következtében utólagosan vonako- 
kodott a zsitvatoroki békét megerősíteni, ezen körülmény 
mindazonáltal nem változtatott lényegesen az ozmánok 
helyzetén Magyarországon, s a béke nem sokára minden 
következményeivel életbe lépett.

Ez volt I. Ahmed tizennégy évi uralkodásának poli
tikai tekintetben legnevezetesebb intézkedése; s mig 
eképpen kívülről a birodalmat mindig érzékenyebb vesz
teségek sújtották, bensejében az erkölcsök és a hazafias
ság épp oly ijesztő mértékben hanyatlottak. A tétlen 
kéjencz, az eszélytelen pazarló I. Ahmed 1617-ben, alig 
huszonnyolcz éves korában vált meg az élettől, hét 
figyermeket, hagyott maga után, kik közül a legidősebb 
Ozmán, még csak tizenkét éves volt.

Az ozmán örökösödési rend nem ismer kiskorú ural
kodókat s a gyámság voltaképpen ismeretlen intézmény. 
A janicsárok, kiknek befolyása azon mértékben növeke
dett, minél inkább hanyatlott a fejedelmi tekintély, s 
kik most már határozott politikai tényezőkként szerepel
nek a szultánok megválasztásánál, a tizenkét éves Ozmán 
helyett I. Ahmednek még életben levő öcscsét, a bárgyú 
és ügyefogyott, Mustafát emelték az ozmánok székébe. 
Mustafa, ki mindig azt hívé, hogy gyikosokkal van 
dolga, nemcsak meg nem értette személyének gyorsan 
megváltozott jelentőségét, hanem méltóságáról nem is 
birt komoly fogalommal; s miután három hóig árnyként 
ült őseinek trónján, ugyancsak a janicsároktól, kik által 
felmagasztaltatott -— arról leemelteték s a régi serail 
egyik börtönébe záraték, — hogy onnan nemsokára még 
egyszer a hatalom polczára emeltessék . . . .  Most mégis 
a gyermek Ozmán lett szultánná.

II. Ozmán (1617-—1622) harcziasabb jeliemu volt 
két elődénél, de a kiket kegyetlenség tekintetében még 
sem múlt fölül. Két évig kormányzott helyette a díván 
s az ifjú csak a kiadott rendeleteket tartozott aláírni; 
de ennek elteltével a nagyvezirek nem kis meglepetésére 
kijelenté, hogy a birodalomnak csak egy ura van, s ez 
ő ; s ezentúl felmenti őket a kormányzás gondjaitól, 
melyet mától fogva maga fog ellátni. Ennyi erély az 
alig 15 éves ifjúnál mindenkit meglepett; s a hadsereg
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már egy új győzedelmes padishahot látott Ozmánban, 
ki a nemzet ölhalványúlt dicsőségét új fényre fogja 
ébreszteni. Azonban ezen várakozások nem ménének 
teljesülésbe. Ozmán, ki csak hőditásokrdl és győzelmek
ről ábrándozott, nem bírt, mert koránál fogva még nem 
is bírhatott sem a kellő erélylyel, sem elegendő tapasz
talattal: ábrándjainak megvalósitásához s minden lépését 
meggondolatlanság és gyermekien önfejűség jellemzik. 
Magára öltvén a nagy Szülei man fényes hadijel vényeit., 
egy 150 ezer főnyi sereg élére állott, hogy Lengyel 
Ukrainát megszállva, birodalmával egyesilse. De ezen 
hadjárat szerencsétlen kimenetele később az ifjú trónjába 
és életébe került. Részint a hiányos előkészületek, részint 
és kivált a kedvezőtlen évszak az egész vállalatot meg- 
hiiisitották s miután a lengyelektől és kozákoktól foly
tonosan nyugtalaníthattak, egy véres ütközetben oly nagy 
vereséget szenvedtek az ozmánok, hogy állítólag 80 ezer 
harczos hagyta életét a csatamezőn. Megfogyva és vérmes 
reményében megcsalatva tért vissza Ozmán ezen hadjá
ratból s a gyengék szokása szerint, kik önhibájuk követ
kezményeit másokra szeretik tukmálni, Ozmán is a len
gyel hadjárat sikertelenségét a janicsárokra tolta, kik nem 
tették meg kellőleg kötelességüket; mig ezek a szerencsét
len kimenetelért viszont a gyermekies és meggondolatlan 
szultánt tették felelőssé . . . így növekedett az űr a feje
delem és az elhatalmaskodott had között napról napra 
s a kölcsönös szemrehányásoknak és elkeseredéseknek 
egy új lázadás lett a vége.

Konstantinápolyban időközben azon hir kapott lábra 
s talált a tömeg amúgy is felizgatott kedély állapotánál 
fogva mindig nagyobb hitelre, hogy Ozmán a janicsáro
kat el akarja törölni harczosainak soraiból s a nyugta
lankodó Konstantinápoly helyett Halebet vagy Darnaskust 
birodalmának fővárosává emelni. A janicsárok ezen hí
rek hallatára tömegesen kezdenek csoportoséi!ni s egye
sülve a főváros elégületlen lakosságával — körülfogják 
az új serailt, melyben a szultán tartózkodik, majd 
nagy zajjal és szentségtörő erőszakkal behatolnak annak 
belsejébe, a nagy\7ezirt és másokat, kik útjokat akarják 
állani, nyomban legyilkolják s a dühtől és haragtól re
megő Ozmánt magukkal burczolják. A hallatlan merénylet
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egész Konstantinápolyi lábra hozta s a tömeg nemtelen 
öröme a bukott felség látásán nem ismert többé határo
kat. A szerencsétlen szultánt a bőszültek egy sánta gebére 
ültették s e kiáltások között hurczolták végig a városon: 
„Íme a padishali, kinek vérébe nem akarjuk ugyan ke
zünket mártani, mert ez tiltva van, de a kit meg aka
runk, akadályozni: hogy tovább is felettünk uralkodjék“. 
Azután a kéttornyú vár egyik börtönébe záratva — II. 
Ozmán tényleg megszűnt az ozmánok szultánja lenni.

Helyét, most másodszor is az ügy efogyott Mustafának 
kellett pótolni, ki, kiragadtatván börtönéből, még akkor 
sem látszok hinni szerencséjében, midőn a janicsárok és 
az ezek által rögtönzött méltóságok kezeit csókolva — 
uruknak nevezték, s a tettetett loyalitás izetlen lelkesü
lése közepette: csak viz után kiáltozék -  hogy égető 
szomját olthassa.

Ilyen jelenetek színhelyévé lön Konstantinápoly, 
Szüléimén halála után egy félszázaddal; s hogy a mér
ték teljes legyen, nem hiányzott más, — mint a felség
gyilkosság. De az erkölcsi érzületében már amúgy is 
mélyen alásülyedett ozmán nemzet ettől sem rettent 
többé vissza. Az izlam fogalmai szerint a khalifák utódja, 
ki egyszersmind a vallás feje és védelmezője'*■— szent 
és sérthetetlen; felül áll minden emberi ítéleten s bár
mit kövessen el az isten és emberek törvényei ellen, 
büntetni igen, -  de a kinek életéhez nyúlni nem szabad. 
Ezen sérthetetlenséget még az erőszakos janicsárok is 
tiszteletben tartották, midőn megelégedének azzal, hogy 
a véleményük szerint bűnös szultánt a trónról a bör
tönbe hurczolták . . . Nem úgy a szultán közvetlen ro
konai s eze”k között különösen a Validé Szultana, a 
bárgyú Mustafa anyja, ki vejével, Daud pasával titokban 
szövetkezett Ozmán meggyilkoltatására. „Ozmán egy kí
gyó“, — így kiáltott fel a vér után szomjazó nő, „mely 
ha megszabadul, mindnyájunkat elnyel.“ S hogy ez meg 
ne történjék, Daud pasa az éj sötétségétől védve belo- 
pódzék bizalmas embereivel Ozmán börtönébe, ki kemény 
elientáilás után földre téríttetik s egy zsineg segitség-Avel 
örökre elnémittatik.

Midőn vasárnap a hallatlan gyilkosság hire elterje
ded a városban, a janicsárok bőszükén megrohanják
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Daud pasa lakházát, azután magukkal vivén a gonosz
tevőt a Kéttornyú vár ugyanazon börtönében, melyben 
Ozmán az imént erőszakos halállal végezte be életét, e 
szavakkal vágták darabokra: „Ez a büntetése annak, 
ki gyilkoló kezét az ozmánok egy szultánjára merészke
dik emelni.“ így büntették meg a felségsértők a — 
felséjggyilkost.

De a nyugalom Ozmán halála után sem állott be a 
birodalomban; a tehetetlen Mustafa tudatlan és gőgös 
anyja kezében eszköz volt, ki épp oly meggondolatlanul 
kölcsönzé nevét jó mint rósz intézményekhez, mert be- 
számithatlan állapota minden öncselekvést kizárt. Alatta 
a birodalom ismét egy hatalmas lépést tőn — hátra. 
Kis-Ázsia, Egyptom, Mesopotámia mind fellázadtak; a 
perzsák elfoglalták Kurdistánt, egész Georgiát és a fon
tos euphrati kikötőt Bassoráh-t. A tartományok helytar
tói korlátlanul igazgatták vagy inkább fosztogatták és 
zsarolták a gondozásukra bízott országokat, s mert nem 
vala senki, ki lelkiismeretlen eljárásukért felelősségre 
vonni vagy megbüntetni képes lett volna, a nép minden 
könyörület nélkül át vala adva a legnemtelenebb erő
szaknak. Nem csoda, ha ilyen körülmények között a 
nemzet erkölcsi tudata mindig újabb és érezhetőbb hátra- 
menést tanúsított, mely különösen később meghozta kár
tékony gyümölcsét az egész birodalomra. Mig Szuleiman 
alatt a kincstár telve, a birodalom 150 ezer várost 
számlált. II. Ozmán halálakor ezen szám 60 ezerre apadt 
l e . . . .  Végre nehány jobbak és belátóbbak, kik . mély 
aggodalommal néztek a jövő elé, nagyobb akadály nélkül 
keresztülvitték Mustafa másodszori letételét s a gyámol
talan ismét a börtönbe került, hol csakhamar azután 
nyomtalanul eltűnik — a mint élt vala. Utódjának vá- 
lasztaték II. Ozmán egyik még életben lévő fivére, IV. 
Murad, ki alig volt 12 éves.

A tehetetlen Mustafa rövid fellépése által, daczára 
azon szomorú eseményeknek, melyek függetlenül tőle — 
árnykormányát jellemzik — nem sorolható az ozmán 
uralkodók sorába. -— II. Ozmán, e heves véralkatú, nyug
talan ifjú, ki nagy ábrándokkal, de csak kevés józan 
erélylyel rendelkezett, négy évi rövid országlása által 
nemcsak mitsem javított a birodalom kül- és belállapotain,
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hanem szerencsétlen lengyel hadjárata által rendkívüli 
károkat hozott úgy magára mint népére. Tekintve mind
azonáltal, hogy a gyermek fejedelem mindjárt kormány
zásának első éveiben több önállóságot tanúsított, mint a 
mennyit zsenge korától várni lehetett volna, azon való
színűséget hiteti el velünk: miszerint gondosabb lelki 
fejlesztés és physikai érettség esetében II. Ozmán egyikévé 
lett volna az Ozmánház kitünőbb fejedelmeinek. Külön
ben nagy ifjúsága daczára sem irtózott a gyilkosságtól, 
mely családjában olyannyira elharapódzott bűn vala s 
ugyanakkor, midőn tizennégy éves korában lerázta vezir- 
jeinek gyámságát, egyszersmind parancsot adott öcscsének, 
Mohamednek meggyilkoltatására. Midőn a gyilkosok meg
jelentek a közkedvességü és szép tehetségekkel felruhá
zott gyermeknél, már a halált jelentő zöld zsineggel 
nyakán a következő átkot szórta bátyja ellen : „Ozmán, 
Ozmán, átok reád! kérem a mindenhatót, hogy napjaidat 
megrövidítse s birodalmadat elpusztítsa, s hogy egykoron 
te is oly halállal fejezd be életedet, milyenre engem kár- 
hoztatál“. A szerencsétlen gyermek átka rettentő való
sággal ment nemsokára teljesülésbe.

Midőn IV. Murad (1623— 1640.) az ozmánok egyik 
legkegyetlenebb fejedelme elfoglalta őseinek trónját, 
Európában már a 30 éves vallásháború dúlt, minden 
erkölcstelenitő és anyagi tekintetben szomorú következ
ményeivel. S valóban, ha az ifjú szultán harczias jellemét 
s azon szilárd elhatározását tekintetbe veszszük, melylyel 
elődeinek megaláztatását megboszulandó, mindjárt a kor
mány átvételekor háborúra készült, azon meggyőződésre 
jutunk, hogy Nyugat-Európa, de kivált Magyarország 
még egyszer a legnagyobb veszélyben forgott; mert a 
politikai tekintetben épp úgy mint vallásiban zilált, a 
hosszú háborúk által kimentett Nyugat ma nem lett volna 
képes azon ellentállást kifejteni, melynek eddigi meg
menekülését az ozmánoktól köszönheté, vagy miként 
Magyarország, az utóbbi időkben beállott kedvezőbb 
fordulatot fegyverrel kezében megőrizni. Európára nézve 
tehát valódi szerencse volt, hogy a vállalkozó szellemű és 
egyszersmind bátor és kegyetlen Murad nagyobb figyelmet 
fordított az ázsiai állapotokra, melyek rendezése és bizto
sítása 17 évi országlásának nagyobb részét igénybe vette.
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Magyarországban a zsitvatoroki béke némi bizton
ságot és kezességet nyújtott, hogy a körülmények ezen 
oldalról legalább egyelőre roszabbra fordulni nem fog
nak; minthogy azonban a fényes porta a Bethlen Gábor 
és II. Ferdinánd közt folyt harczban saját érdekeinek és 
tekintélyének koczkáztatása nélkül nem maradhatott sem
leges, nemcsak az erdélyi fejedelemnek nyíltan pártjára 
állott, hanem azt háborúiban Ferdinánddal kitelhetően 
segítette i s ; sőt úgy látszik, mintha Bethlen törekvését 
a magyar korona után részéről mindenképpen elősegíteni 
igyekezett volna. Azonban az 1627-iki szőnyi béke, mely
ben IV. Murad megbízottjai is részt vettek, nemcsak véget 
vetett a magyarországi viszályok legnagyobbikának, hanem 
a következő tiz esztendő aránylag békésebb körülmények 
között folyhatott le.

Midőn Murad Magyarország felől mitől sem tart
hatott többé, mert a király Németországban amúgy is 
kelleténél jobban el vala foglalva, — egész gondját Ázsia 
vette igénybe. Itt a viszonyok az utolsó években felettén 
szomorú fordulatot vettek. A perzsák Kaukázusban és 
Örményországban újabb foglalásokat tettek; s nemcsak 
Bagdadban mindig jobban megerősíteni igyekeztek meg
újult uralmukat, hanem Syriában is több szerencsés becsa
pások által félelmet és rettegést terjesztettek. De nemcsak 
a perzsák fenyegették ezen oldalról az ozmánok hatalmát, 
hanem az erzerumi helytartó, Abaza pasa, nyílt lázadásba 
tört ki a kormány ellen, midőn II. Ozmán meggyilkol
tatásának hírét vette ; s minthogy az egész véres nyug
talanságot nem ok nélkül a janicsároknak tulajdonította, 
a félelmes hadnak leggyűlöletesebb ellensége lett, s bár
hol esett egy janicsár kezei közé, azt irgalom nélkül a 
legkegyetlenebb halállal kivégezteté.

Abaza pasa, ki magát II. Ozmán megboszulójának 
nevezte, erős támaszt talált Örményország nyugtalan 
elemeiben, kikkel feldúlatta Kis-Ázsia nagy részét s a 
szultán által ellene küldött hadakat több véres csatában 
megverte. De midőn végre hatévi ellentállás után Chros- 
reiv nagyvezir által egy kemény küzdelemben legyőze- 
tett s fogságba került — az örmény lázadás csakhamar 
véget ért. Murad elé vezettetvén a megsértett felség boszu- 
lója, oly férfias bátorsággal viselte magát, hogy Murad
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a veszélyes lázadénak nemcsak megkegyelmezett, hanem 
öt kitüntetésekkel halmozván el, a fontos Bosnia hely
tartóságával bízta meg. így csinált magának IY. Marad 
jól kiszámított, mérséklete által hű szolgát legveszélye
sebb alattvalójából ; mi bizonyára azt mutatja, hogy II. 
Ozmán öcscse, fiatalsága daczára, tudott indulatainak 
parancsolni.

Az első perzsa hadjárat, melyet 1625. tavaszán 
maga Murad vezetett, egy véres és hosszú diadalmenethez 
hasonlított. Tauris és az erősSheriván megvétele és elpusz
títása képezte fénypontját s az ifjú szultán öntudatos 
büszkeséggel tartá utána bevonulását fővárosába, majdnem 
ugyanazon időben, midőn a szőnyi béke megkötéséről 
értesült; melyet megbízottjai időközben Ferdinánddal 
eszközöltek.

Az első és a második perzsa hadjárat között fekszik 
Maradnak legnagyobb európai hadmívelete: a lengyel 
hadjárat; melyre magát már korábban a moszkvai nagy
fejedelem unszolására elhatározta ugyan, de a melynek 
kivitelét maguk a lengyelek siettették. Ukraina, a Dnjesztr 
és a Fekete tenger közt elterülő mélyföld, mely már az 
ó korban Darius hadjárata által a skolothok vagy skythák 
ellen nagy nevezetességre tett szert, lengyel fensőség 
alatt állott s a harczias kozákoktól lakaték, kik apró 
paripáikon madárgyorsasággal vágtattak keresztül a ten
ger pusztaságon s rablóbecsapásaik miatt rettegett szom
szédjai voltak úgy Oroszországnak -— mint az ozmán 
birodalomnak. A harczias nomádok merészsége az utolsó 
időben már annyira növekedett hogy részint hajókon, 
részint szárazon becsaptak Bolgárországba, sőt egy me
rész csapat egész Konstantinápoly falai alá hatolt,; s a 
főváros közvetlen szomszédságában fekvő Bujukderét 
felégette.

Ezen merész betörés könnyen megmagyarázható 
rémületbe ejté Konstantinápolyt s Murad nem késett 
tovább, seregeit Lengyelország ellen küldeni. A fővezér- 
séget az egykori erzerumi, most Bosnia helytartójára 
Abaza pasára bízta, ki a nehéz feladatot nemcsak sze
rencsésen megoldá, hanem fényes győzelmei által részben 
visszahódította az ozmán fegyverek régi dicsőségét, mely 
már egy generatio óta elveszettnek látszék.
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Abaza pasa átkelvén a Dnjeszteren, győzedelmesen 
vonóit be Lengyelországba; elfoglalta Chotim és más 
erősségeket s megvervén az ellene kiküldött lengyel se
reget több véres ütközetben, -— gazdag zsákmánynyal 
megrakodva tért vissza; miután a kozákok telepitvényein 
roppant pusztításokat vitt véghez. Murad nagy kitünteté
sekkel fogadta győzedelmes hadvezérét, ki ezúttal leghűbb 
szolgájának bizonyította magát s miután kegyének újabb 
jeleivel halmozta el, visszabocsájtá helytartóságába.

Két évvel a lengyel hadjárat után 1635-ben Murad 
személyesen indult a perzsák ellen, kik időközben nem
csak daczoltak az ellenük kiküldött ozmán hadaknak, 
hanem némely kisebb erősséget, mint Kars és mások, 
újból vissza is foglaltak. Murad második perzsa hadjárata 
még nagyobb előkészülődések között indúlt meg, mint 
az első, kimenetelében még véresebb, habár egyszers
mind szerencsésebb is vala. A szultán haragja ezen 
alkalommal nem elégedett meg az elfoglalt városok 
védtelen lakosságán és a perzsákon elkövetett kegyetlen
ségekkel, hanem mindazok ellen fordúlt, kik félelem 
vagy habozás által a kényúr sokszor indokolatlan gyanúját 
a legkisebb mértékben magukra vonták. Nagyvezirjei, 
helytartói, mindnyájan rettegtek az ifjú oroszlán tekinte
tétől, mert jól tudták, hogy következetességében senkit 
sem kiméi, ki egyszer haragját magára vonni elég sze
rencsétlen vala. S valóban, míg apja és nagyapja remeg
tek a janicsároktól, most a rettegés magán e praetoriánus 
hadon volt, mely IV. Murádban megtalálta mesterét... 
S vájjon mily eszközök által sikerült Murádnak, az ifjú
nak, a féktelen, vad csapat veszélyes ellenszegülését meg
törni? melynek ellenében nem ritkán maga a nagy 
Szuleiman is gyengének, erélytelennek bizonyúlt?

IV. Murad nemcsak akaratában és szenvedélyeiben, 
hanem testi szervezetében is egyike volt a legerősebb 
embereknek, kik valaha népeket kormányoztak — vagy 
elnyomtak, minek meghatározását kivált keleten nem 
lehet oly szigorúan venni. Aẑ  első perzsa hadjárat alkal
mával, midőn a szultán Kis-Ázsia bensejének sűrű erdő
ségein vonóit keresztül hadával, — egy vadkan állotta 
útját, melyet a szultán egy buzogányütéssel élettelenül 
terített a földre. Nemsokára ezután a mellette lovagló
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nagyvezir egy véletlen észrevétele fölött felinddlt szultán 
— övénél ragadván meg birodalmának legelső tisztviselő
jét, kiemelé a nyeregből s vaskarjával huzamosb ideig 
a levegőben tartá a halálra megrettent nagyvezirt, — 
miközben maga nyugodtan tovább lovagolt. Az ennyi 
testierő felett méltó csodálkozásra fakadt hadsereg „isten 
karját“ látta a padisah erejében s vakon követte bárhová. 
Mert a barbár népek előtt a physikai erő mindig nagyobb 
értékkel bírt a legritkább lelki tulajdonságoknál. Ezen 
hadjárat fénypontját az erős Eriwan megvétele képezi, 
mely kétségbeesett ellentállás után az ozmánok hatalmába 
került, s melynek majdnem összes lakossága kardélre 
került; oly nagy volt Murad haragja a shiita perzsákra. 
Úgy az ostromnál mint a rohamnál a szultán maga az 
elsők között volt s elmondhatni, hogy közvetlen és sze
mélyes bátorság tekintetében egyik ozmán uralkodó sem 
múlta felül IV. Muradot. Megfogható, hogy a vitézséget 
urokban mindig nagyra becsülő harczosok mily zajongó 
hívei lőnek a rettegett padisahnak. 1635 év végén Murad 
győzedelmesen tért vissza második perzsa hadjáratából 
s a nép örömrivalgásai között tartá bevonulását fő
városába.

De a tétlenséget gyűlölő s izgalmas jelenetek után 
vágyódó szultán most sem pihent meg sokáig. Bagdad, a 
bölcsek és szentek városa még mindig a shiiták kezében 
volt s hasztalan küldötte megvételére már kétizben leg
kitűnőbb vezéreit Hafiz és Chosrew pasákat. Bagdad 
visszavétele nélkül a perzsák megaláztatása tökélytelen 
mű — s országlásának dicspontja homályos maradna. 
Az 1638. évben újból Ázsiában találjuk Muradot, ki 200 
ezer válogatott liarczos élén Kis Ázsián és Syrián ke
resztül november 15-én Bagdad falai alá érkezett, — 
melyeket annak idején Szuleiman erős védtornyokkal 
látott el, s melyeket a perzsák, mióta újból visszafoglal
ták, méginkább megerősítettek. A hatalmas falak és 
egyéb védművek kétórai kiterjedéssel bírtak s a várost, 
melyet körülvettek s melynek ez idő szerint legalább 
100 ezer lakosa volt, kik selyem és szőnyegszövéseikről 
voltak híresek, — 80 ezer perzsa harczos védelmezett. 
Az ostromot maga a szultán nyitotta meg s az ozmánok 
óriási lövegei csakhamar romba döntötték a gazdag város
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legpompásabb nyilvános épületeit, melyek közül a leg
fényesebbek a nagy Szuleiman bőkezűségéről tevének 
tanúságot. De a perzsák rendkívüli vitézséggel védték 
magukat s az ostromlók nem egy rohamát szerencsésen 
visszaverték. Murád, ki a késedelem fölött elveszté türel
mét, szemrehányásokat tőn Táján nagyvezirnek az ostrom 
lassú előmenetele miatt. „Engedne az ég, szólott a derék 
vezir, hogy padisahom oly könnyen juthatna Bagdad 
birtokába, a mily könnyen elontanám véremet érette!“ ... 
Végre az erősen megrongált falak széles réseket kezdé- 
nek mutatni s a végső általános roham szokott ünnepé
lyességgel tudtára adatott a hadseregnek. Ugyanazon 
napon, melyen 116 évvel elébb Szuleiman Rhodost el
foglalta, — tartá IV. Murad fényes bevonulását a vissza
foglalt Bagdadba, mely hatalmas ősének legfényesebb
foglalását képezte Ázsiában__  A szerencsétlen lakosok,
kik hódolatukat már előre bejelentették Murádnak s ki 
meg is ígérte nekik kegyelmét és védelmét, megfeledkezve 
adott szaváról — nagyobb részt mind leölettek; s miként 
Muradja mondja: „több mint 30 ezer perzsa vesztette el 
ezen napon fejét, miután vele élni nem tudott, s a padi- 
sah fegyvere oly éles vala, mint tekintete, melylyel e 
büntetést kisérte.“

Behardir shah, kit népe szofmak azaz bölcsnek ne
vezett, sietett Bagdad eleste után békét kérni győzedel
mes ellenségétől, mit IV. Murad nehéz rés megalázó fel
tételek mellett, s miután házának Ázsiában teljesen 
visszaszeiezte régi fényét és hatalmát, végre meg is adóit. 
Ezen időtől kezdve meg vala törve a perzsák ellentállása 
s Bagdad egész mai napig sértetlen birtokában maradt 
az ozmánoknak.

IV. Murad 1639. tavaszán tért vissza Európába, 
s oly pompával tartá bevonulását Konstantinápolyba, — 
milyent a főváros a fényes Szuleiman ideje óta nem lá
tott. A perzsák legyőzője ezen alkalommal fényesen vér
tezett paripán ült, kezében hatalmas buzogánynyal, míg 
vállait párduczbőr diszité. Fejét egy arany sisak fődé, 
fátyolszertí tekercstől környezve, melyet egy tartomány 
értékével felérő forgó tartott össze. S a főváros lakos
sága hódolatteljesen tévé porba fejét a hatalmas padisah 
előtt. . . .



De röviddel ezen fényes jelenet után az alig 29 éves 
Murad elköltözött az élők sorából s birodalmát gyengébb 
lelkű, de egyszersmind erélytelenebb öcscsére I. Ibra
himra hagyta, — miután tulajdon három fiát már koráb
ban megölette.1)

IV. Murad egyike volt az ozmán történelem legrend- 
kivülibb uralkodóinak; kitől népe rettegett és kit mégis 
megbámult; kitől barát és ellenség félt s ki sajátságos 
vegyülékét egyesítette jellemében a legvérengzőbb kegyet
lenségnek és a legnemesebb önmegtagadásnak. A nyu
gati és kivált franczia írók az ozmánok „Nero“-jának 
nevezték el IV. Muradot, mi azonban semmiképpen sem 
találó. Az ozmánok uralkodója nem állott érzékiségének 
bilincseiben; s habár a hárem és az asztal élvei iránt 
koránsem vala közönyös, általuk mindazonáltal legke
vésbé sem korlátoltaték erélyében és kitartásában. Sőt 
hadjáratai alkalmával, miként egy valódi hőshöz illik: 
osztozkodék katonáinak nélkülözéseiben; eledelét meg- 
osztá velők, a fényes és szőnyegektől dagadó sátrak 
helyett sokszor a szabad ég alatt tanyázott s vánkosát 
paripájáról leoldott nyerge képezte. Azonban erőszakhoz 
hajló jellemének alapját a kegyetlenség képezte, mely 
nem egy nemes tulajdonságát homályositá el a különben 
magas lelkű ifjúnak. Alig volt 15 éves, midőn lerázta 
anyjának és környezetének terhes gyámságát s férfias 
erélylyel ragadta meg a kormány gyeplőjét. — Seregé
nek legkitűnőbb lovasa és dárdavetője volt, s minden 
testi erőt igénylő vállalatnál a legelső volt. De birt éles 
felfogással, egészséges és meglepő gyors ítélettel i s ; s

A babonához hajló keletiek Murádnak egy lábbaját, 
mely következményében állítólag halálát idézte volna elő, s melyet 
utolsó ázsiai hadjáratából hozott magával, egy sajátszerü esettel 
hozzák összeköttetésbe. Midőn ugyanis Brussában őseinek sír
boltját meglátogatná, I. Bajezid koporsójára mutatva ily szavakra 
tört k i: „mily büszkén fekszik itt I. Murad fia, mintha most is 
padisab volna, holott az Ozmán-ház becsületét a tatárok által 
engedé beszennyezni“, s szávait egy lábmozdulattal kisérte, 
melyet a koporsóra intézett. De már a következő pillanatban 
fájdalomtól remegve vonta vissza lábát, mely ettől fogva gyöt- 
relmes vonaglások között sietteté halálát. A tudatlan jóhiszemű
ségnek egy kirívó példája — ha valóban megtörtént.

L á i k r :  A tőrük birodalom története. 25



kivált a jogtudományokban nagy jártassággal. A bírákat 
és magas hivatalnokokat közönségesen személyesen vizs
gálta meg, mielőtt kinevezte, hogy meggyőződjék, vájjon 
az illetők alkalmasak-e az általuk igényelt hivatalokra. 
Jellemének ereje arczában és egész külső megjelenésében 
észrevehető vala; hosszúkás arezát két eleven és mégis 
nyugodt tekintetű szem élénkité; s vonásainak nyugodt
sága sőt keménysége akaratának szilárdságáról tőn tanú
ságot. Szigorúan büntette a hűtlenséget és gyávaságot; 
s mig birodalmának visszaadta régi határait, az üres 
kincstárt megtölté azon kincsekkel, melyeket a hűtlen 
helytartóktól elkobzott. Alatta a hadsereg, a pénzügy, az 
igazságszolgáltatás új alapokat nyertek, s miután nem 
idegenkedett korszerű intézményektől, művét, daczára 
országlása rövidségének teljes és sok tekintetben meglepő 
siker kisérte.

IV. Murad szerette a költészetet és a zenét, melyet 
voltaképpen ő honosított meg az ozmánok között. Bagdad 
megvételénél, miként egy újabbkori Nagy Sándor, ki 
Theba elpusztításánál csak a költő Pindár házát kímélte 
meg, — egyedül a hires perzsa zenész Sakulit fogadta 
kegyeibe, s miután védelméről biztosította, — magával 
vitte Konstantinápolyba, hol alkalma nyílt a perzsa 
zenét a serailban, majd a nép között is megkedveltetni. 
— A dohányzás, mely Konstantinápolyban a tizenhetedik 
század első felében kezdett szokásba jönni, nagy ellen
ségre talált Murádnál. Szigorú rendeíetet bocsájtott ki 
mindazok ellen, kik tilalmát áthágják s a kérdéses -növény 
élvezeténél rajtakapatnak. Azok, kik a tilalmat másodszor, 
megszegték: kegyelem nélkül karóba húzattak. Ezen 
drákoni szigor jóval felülmúlta az angol királyét, ki 
mint mondják épp oly kérlelhetlen ellensége volt a do
hánynak, mint ozmán kortársa.

A mondottakból kitűnik, hogy IV. Murad koránsem 
volt azon sz itfj vérengző, kinek az újabb történetírók 
közül némelyek festeni jónak látták; s kegyetlen szigora 
mellett bírt oly tulajdonságokkal is, melyek úgy magának 
mint nemzetének becsületére váltak. S ha végül tekin
tetbe vesszük, hogy milyen körülmények között vette át 
őseinek örökségét, hogy három közvetlen elődje nemcsak 
a fejedelmi méltóság leghathatósabb fegyverét: a tekin-
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télyt lábbal tiporta, hanem gyönge és eszélytelen tetteik 
által a birodalom hatalmát is mélyen aláásták, minek 
következtében a padisah neve az egész országban tréfa 
és gúny tárgya lett, a külföld előtt pedig elvesztette 
egész befolyását, úgy be kell ismernünk: hogy IV. Murad 
felfogta helyzetének nagyságát és azon felelősséget, 
mely méltóságával járt; s miután romlott korban az 
erőszak az egyedüli eszköz, mely által a tömegre hatni 
lehetséges, Murad ezen eszközzel első sorban valószínűleg 
csak azért élt: minthogy szelidebbek koránsem vezettek 
volna a kitűzött czélhoz. így tekintve jelentőségét és 
egyéniségét a történelemben, IV. Murad elveszti azon 
rémülettel párosult jellegét is, melylyel eddigelé sokak 
előtt birt.

56*



USZADIK FEJEZET,

Ibrahim 1640—1648. — Országlásának kezdete. — Jellemzése. — 
Újabb hanyatlás. — A béke megújítása Magyarországgal. —- 
Lázadás. — Ibrahim megfosztatik a tróntól. — Ibrahim meggyil
koltatása — IV. Mohamed 1648 1687. — A nők és nagyvezirek
kormánya. — Sülyedés. — Tarkhondsi pasa; — Vereségek szárazon 
és vizen. — Mohamed Köprili pasa. —- Új emelkedés. — Ahmed 
Köprili pasa. — Magyarország és Erdély. — A bécsi kormány. — 
Szerinvár eleste. — A szent-gotthárdi ütközet. — A vasvári 
béke. — Kandia ostroma és megvétele. — Újabb egyezmény 
Francziaországgal. ·— Vérmes remények. — Lengyel hadjá
ratok. — Podolia és Ukraina meghódítása. — Magyarországi 
állapotok. — Kara Mustafa. — Becs ostroma és felszabadítása. — 
Vereségek Magyarországban. — Sobieski János. ·— Leopold és

Sobieski János.

Ibrahim (1640 -  1648) az egyetlen még életben lévő 
tagja volt házának, midőn bátyja Marad váratlanul 
meghalálozott s életét maga í r  csak anyja gondosságának 
köszönheté, ki biztos rejtekben tartotta a szultán elől. 
IV. Murad nehány órával halála előtt — öcscsének, 
Ibrahimnak fejét kívánta s mig a kiküldött gyilkosok 
az ifjú herczeget keresték — megvált az élettől.

Ibrahim nem hasonlított sem külsejében, sem lelki 
tulajdonságaiban bátyjához. Testileg éretlen, 24 éve da
czára félénk és tartózkodó volt, s idegenkedett minden 
erőszaktól,  ̂mely személyének erélyével jöhetett össze
függésbe. Életének legnagyobb részét a serail börtönében 
töltötte folytonos halálijedelem között, s midőn anyja 
és a vezirek megjelentek rejtekében, hogy őt az ozmánok 
arany trónjára emeljék, Ibrahim reszketve gyilkosait 
vélte látni a jövevényekben, s csak midőn bátyja holt
testét meglátta, kezdett hinni a valóban s hagyta el
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megszokott búvhelyét, melyet most a fejedelmi fénynyel 
volt felcserélendő.

Ibrahim, a remegő és félénk ifjú, ki börtönében 
éveken keresztül csak a halál elméletével foglalkozott, 
most váratlanul a hatalom szédítő magaslatán nem ismerte 
feladatának komolyságát s bárgyú eszközzé vált azok 
kezében, kik gyengéit felhasználni tudták. A tudatlanság 
befolyása alatt babonás, mely érzékiségének túlcsapon- 
gásaiban elősegítette, nem ismert más tekintélyt, mint a 
véletlent, s minthogy minden erőszaktól, mely szokott 
tuuyaságából felrázni képes leendett — irtózott, helyette 
azok kormányoztak, kik a gyenge ifjú fölött a legna
gyobb befolyást gyakorolták. Ezek között volt első helyen 
édes anyja, egy nagyravágyó, de tudatlan nő, ki balga 
szeszélylyel vezette a kormány rúdját, melyet nem ritkán 
azok vérébe mártott, kik leghőbb és legmunkásabb szol
gái valának. Ibrahim alatt a háremkormány kapott lábra 
addig hallatlan mérvben; nem csoda, ha a jobbérzelmű 
hazafiak, s ezek száma még mindig nem lehetett csekély, 
aggodalommal és haraggal szivükben nézték az ifjú pa- 
disah tétlenségét és pazarló könnyelműségét, melylyel 
nemcsak saját erejét és egészségét, hanem a nemzet va
gyonát és népeinek életét is koczkára tette. Előszeretete 
a nőnem iránt annyira ment, hogy a próféta által megha
tározott számát nejeinek — négygyei megtoldotta, úgy, 
hogy nyolcz rendes neje volt — mi botrányos áthágása 
volt a vallás szabályainak. Azonfelül háremjében 1500 
női szépség lakott, kiknek ára a szépségekre féltékeny 
szultán által — rendkívül felveretett.

Hogy pazar udvartartásának költségeit fedezhesse, 
rendkívüli eszközökhöz nyúlt: elárusította a legbefolyáso
sabb és legmagasabb hivatalokat, melyeknek a szultán 
szabta meg előre az árát. Természetes, hogy az ekképp 
hatalomhoz jutott egyének legtöbbször nem bírtak sem 
a szükséges ismeretekkel, sem becsületességgel, s a vidé
kek vagy tartományok valódi nadályaivá lőnek, kik meg
gazdagodni vagy kincseket gyűjteni egyedüli feladatuknak 
tekintették. Egyes városok évi adóját tűpénzképpen höl
gyeinek adományozta, úgy miként azt a régi perzsa ki
rályok tették; mások számára oly drága ékszereket ren
delt, melyek egész tartományok értékével felértek. Egy
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kedvencz hölgye számára egy arrabát vagy hintát ké
szíttetett, mely egészen ki volt rakva drágakövekkel s me
lyet arany és ezüst-szerszámtól ragyogó bikák vontattak. 
Egyedül egy sétacsolnakért, melyen lanyha nyári éjeken 
a Bosporus vizein kéjelgett hölgyeivel, 40 ezer aranyat 
fizetett. A serailban csak két ruha vagy butoranyagot 
ismert: a selymet és a drága szőrmét, melyekben maga 
és környezete úszott. Haját és testét drága illatokkal, 
szakállát az ó-kori perzsa királyok mintájára csillogó 
drágakövekkel önté el, mig férfias öltönyét nem ritkán 
fölcserélte hölgyeinek öltözékével . . . .  Ilyen volt Ibrahim, 
IV. Murad utódja, kit az ozmánok nyolcz évig tűrtek 
meg a szultánok székében, s ki alatt újból hanyatlásnak 
indult a Murad erős karja által visszaállított rend. A tar
tományok csak lazán függének a birodalom államtestén 
s nem sok kellett, hogy attól egészen elszakadjanak. A 
vezirek, máskor a birodalom valódi támaszai, most meg
vásárolható gonosztevők voltak, kik előtt a hazaszeretet 
ismeretlen vala.

Hogy ilyen körülmények között a gyors hátramenés 
feltartózhatlan volt, könnyen megfogható. S ha az egyes 
tartományok parancsnokai vagy helytartói nem bírnak 
vala elég erélylyel, hogy a hatalmat saját érdekűkben 
is minden kitelhető eszköz által íentartsák, bizonyos, 
hogy az egész államépület már Ibrahim alatt összeom
lott volna.

Magyarországban a viszonyok már IV. Murad ural
kodásának utolsó éveiben rosszabbra fordultak, daczára 
annak, hogy a szőnyi béke óta alig múlt el tíz év. A 
budai és egri pasák rablóbecsapásaikat újbői megkez
dették s miután Onodot és Balassa Gyarmatot felégették, 
a háború mindkét részről elkerülheti ennek látszék. De 
Ibrahim, ki a serail puha vánkosairól részvét nélkül látta 
folyni szolgáinak vérét — idegenkedett a háborútól, mely 
talán őt is kicsalhatná a hárem köréből, a kétségtelenül 
kevésbé kellemes, de férfiakhoz illőbb csatamezőre, sie
tett ez eshetőséget megelőzendő a királyt megengesztelni, 
s biztosokat küldött II. Ferdinándhoz, hogy vele a bátyja 
által megkötött békét megújítsa és megerősítse. Minek 
következtében 1642-ben csakugyan megújittatott a béke 
a porta és Magyarország között, ugyancsak Szőnyön, hol



tizenöt évvel elébb a zsitvatoroki béke folytatását és be
fejezését nyerte.

Ez volt Ibrahimnak majdnem egyedüli kormánytette 
kifelé, mig birodalmának belsejében a felbomlás és tes- 
pedés műve mindig tovább haladott. . . .  De végre Ibra
him bűnei is betöltötték a mértéket, melyek már két 
elődjének kerültek életébe s trónjába, s ismét a janicsá
rok voltak azok, kik a közvéleménynek irányt és czélt 
adtak. A lázadás gyorsan terjedett, miután a törvénytu
dók — az ulemák állottak élére, mi által az egész moz
galom törvényszerűbb alakot kapott. Befolyásuknak si
került a vallásfőt egy fetwa kiadására bírni, mely Ibra- 
himot megfosztá fejedelmi hatalmától, melylyel visszaélt, 
s helyébe hétéves fiát, Mohamedet ültette az ozmánok 
trónjára. „A szultán a birodalmat zsarolásai és kegyet
lenségei által elvesztette; alatta nem férfiak, hanem nők 
kormányoztak, kiknek szeszélyeit kielégítendő, a padisah 
kiürité és adósággal terhelé a kincstárt. Alattvalói a kol
dusbotra jutottak s az állam nevetség tárgyává lett a 
külföld előtt. Azért, a mi mondatott, mondva legyen, 
isten tartsa meg IV. Mohamedet!“ így hangzott a láza
dók kiáltványa, mely körülbelül megfelelt a fetwa tar
talmának . . .  A janicsárok most a serailba rontottak, élü
kön az általuk választott új nagyvezirrel Mohamed pa
sával. Ibrahim, kinek a veszély, melyben forgott, bátor
ságot látszék önteni szivébe, hangos szemrehányásokkal 
és szitkokkal fogadta a betolakodottakat s szolgáit és test
őreit hívta segélyre . . . .  De senkisem mozdul, a szeren
cséjétől elhagyatott szultánt hívei is mind cserben hagyták. 
Ekkor a ruméliai hadbíró Abdul-Aziz előlép és igy szól 
a remegő felséghez: „Nem vagy többé szultánunk Ibra
him, te, ki a vallást lábbal tiportad, a népet kizsaroltad, 
s ki helyett asszonyok kormányoztak. Már régen nem 
hallatszik3 a serail közelében a muezzin szózata, mert 
túlharsogja ama fajtalan zaj, mely éjjel nappal a serail- 
ból a hívők nagy botránkozására hallatszik“ .. . S Ibra
him minden ellentállása és tiltakozása ellenére vissza- 
hurczoltatik azon börtönbe, melyben ifjú éveit tölté s 
honnan nyolcz év előtt a trónra lépett.

Azonban a lázadásnak ezzel még nem volt vége, 
mert a janicsárok Ibrahim fejét kívánták, nehogy talán
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utóbb még megboszulhassa magát rajtuk. Nehány nappal 
az elbeszélt események után a nagyvezir és a mufti szá
mos kísérettel jelentek meg Ibrahim börtönében, kinek 
kijelentették, hogy halálos órája megérkezett. — A sze
rencsétlen szultán súlyos átkokat szórván a bitorlók és 
gyilkosok fejére, csak kemény küzdelem után engedte 
át magát hóhérjainak s meghalt, miután nyolcz évig és 
nehány hóig uralkodott

IV. Mohamed (1648 —1687.) még csak gyermek volt, 
midőn apja után az ozmánok trónjára lépett s helyette 
nagyanyja Közemü szultana és Mohamed nagyvezir kor
mányoztak. De a Szultana Valide épp oly féltékeny volt 
befolyására unokája felett, mint hatalmára, s miután a 
nagyvezérre többé szüksége nem volt, nem habozott őt 
jószerével ártalmatlanná tenni, hogy annál korlátlanab
ból kormányozhasson a gyermek szultán felett. Sikkasztás 
miatt vád alá helyeztetvén, Mohamed az öreg anyaszul- 
tánné titkos közreműködése folytán halálra ítéltetett s 
megfojtaték; roppant vagyona pedig az üres kincstárba 
költözött.

Az alig tízéves szultánnak egyik legelső kormány
tette a nagyvezir halálos Ítéletének megerősítése volt. 
Utána Ahmed pasa lett nagyvezir, kit szépsége miatt 
Melek — vagy angyalnak neveztek az ozmánok. Ahmed 
szelíd és nemeslelkű férfiú volt, ki igazságszeretete által 
nemcsak a mozlimeknél, hanem a keresztényeknél is nagy 
tiszteletben állott s ki csak azért vállalta el a magas 
tisztséget: hogy hazájának és embertársainak szolgálhas
son. Kár, hogy riika erkölcsi tulajdonságaival ném állot
tak arányban szellemi tehetékei. Hogy önzetlen odaadását 
hazája iránt bebizonyítsa, egy fényes díván alkalmával 
azon javaslatot tette: mondanának le a legelső méltósá
gokat viselő nagyok egy évig minden fizetésükről, és 
pedig az Ibrahim pazarlásai által megürült kincstár ja
vára. A mily hallatlan volt ezen ajánlat egy államban, 
hol a hiyatalvásárlás nyíltan és minden tartózkodás nélkül 
űzeték, épp oly különösnek tartaték az; s egyik nagy 
úr sem volt hajlandó, Ahmed önzetlen érzelgésen alapúió 
javaslatát egy szóval is támogatni s mindnyájan tovább 
élvezték mindazon kellemeket, melyektől a pénz hiánya 
egy időre megfoszthatta volna . ..
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A díván Ahmed javaslata helyett egy más határozatot 
hozott, mely következményeiben nemcsak igazságtalan, 
hanem veszélyes is volt. Hogy az üres kincstár megtel
jen, az Özvegyek, árvák és elaggott harczosok nyugdijait 
megszüntették; mi természetesen nemcsak nagy izga
tottságot, szült a sújtott körökben, hanem a hadseregben 
is, úgy, hogy ezen méltánytalan határozat utóbb némi 
módosítást szenvedett. — A rósz pénzügyi állapotokon 
segítendő', a kormány egyébiránt még más, mélyebben 
ható intézkedéseket is tett, melyek hitelét úgy külföldön 
mint itthon, lassankint, egészen alásták; s mig az adó
terhek megkettőztettek. az arany- és ezüstpénzek arány
talan keverék következtében értékükben jelentékeny 
csökkenést szenvedtek; minthogy ezen pénzek valódi 
értéke csak harmadát képezte annak, melyet az erősza
kos árfolyam következtében képviseltek. Azért már IV. 
Mohamed országlásának ötödik évében lázadás ütött ki 
a fővárosban s a nép a serailt körülfogván, a szultántól 
a gyűlölt defterdár vagy pénzügyér megbüntetését köve
telte. A janicsárok ugyan ezúttal szétverték a népet s az 
állapotok most sem javultak, de mindenki azon reményt 
táplálta: hogy, ha egyszerIV. Mohamed maga fogja kezébe 
venni a kormány gyeplőjét, minden jobbra íog fordúlni, 
Azonban ezen óhajtva várt idő sokáig késett.

Mig a nép s vele a kereskedelem és az ipar a leg
nagyobb megszorítások között tengett s a szükség és 
ínség napról napra fenyegetőbb mérvet öltének magukra, 
addig a vezirek és a többi nagyok pazar háztartásukra 
és az asztal örömeire roppant összegeket fecséreltek. A 
defterdár Mohamed pasa aranynyal átszőtt terítékeken 
étkezett, melyeken mesés gazdagságban voltak az arany- 
és ezüstedények felhalmozva; s melyek értéke Abdi 
állítása szerint elégséges lett volna kétezer család illő 
eltartására. Ugyancsak Mohamed pasának negyven sza
kácsa volt, kik mindenütt vele útaztak s bárhol is a 
legválogatottabb konyhával tudtak inyencz uroknak ked
veskedni. Vele versenyeztek a többi nagyok esztelen 
pazarlásban, mig a nép nagyobb része éhezett s a kato
nák zsoldjai már hónapok óta hátralékban voltak.

A kormány kárhozatos tétlensége a küldföldhöz való 
viszonyában napról napra feltűnőbb jelenségeket muta
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tott. A helytartók majdnem mindenütt teljesen függetle
nül a konstantinápolyi kormánytól látták el hivatalukat 
s háborút vívtak és békét kötöttek szomszédjaikkal, ki
csinyben a nélkül, hogy azokban a szultán érdeke leg
többször csak kérdésbe is jött volna. A távolság és a 
lazán kötött felelősségi viszony ezen különleges tevékeny
séget nem kis mértékben segítették elő. Ázsiában épp 
úgy, mint Európában, de különösen Magyarországon az 
ellenségeskedések már-már állandó jelleggel bírtak; s 
ha kivált az utóbbi országban az alig befejezett 30 éves 
vallásháború utókövetkezményei oly íelettén érezhetők 
nem lettek volna, valószínű, hogy az ellenségeskedések 
sokkal érezhetőbb politikai kimenetellel állottak volna 
kapcsolatban. így azonban még egyelőre tartott a papí
ron a béke a fejedelmek között, — mig a helytartók és 
a népek a gyakorlatban szünet nélkül egymás kárán 
dolgoztak.

A háremben kötött ármányok hálózata még IV. 
Mohamed kiskorúsága ideje alatt, sajátszerű jelenségeket 
hozott, napvilágra. Közemű szultana, három szultán anyja 
és IV. Mohamed nagyanyja, ki eddigelé majdnem korlát
lan befolyással volt az állam ügyeire, egyszerre veszélyes 
ellenséget látott támadni tulajdon menyében, a szultán 
édes anyjában Tarkbán szultanában. A két nő, anya és 
nagyanya oly gyűlöletes vetélytársak voltak, hogy nem 
rettentek vissza — majdnem leplezetlenül — egymás 
élete ellen törni. De az ifjú Tarkhán szultana ügyesebb 
vagy szerencsésebb volt s csakhamar az öreg Közemű 
fölé kerekedett, kit megbízható emberei által hálószobá
jában megfojtatott. Tarkbán szultána sietett most titkos 
czinkosát Szuleimant, ki anyósának meggyilkoltatásánál 
a főszerepet játszá — megjutalmazni, — s az aljas és 
jellemtelen ember, —· ki férfiú sem volt, az ifjú szultán 
háremőrévé vagy Kislár agájává lön; egyike a legjöve
delmezőbb méltóságoknak az ozmán birodalomban. Szu- 
leiman és az anya-szultánné ettől fogva liuzamosb ideig 
korlátlanul vezették, vagy jobban mondva sülyesztették 
az állam hajóját; s hogy hatalmuk senkitől sem korlá- 
toltassék, a 90 éves Gurdcsi pasát, egy tehetetlen vén 
gyermeket, neveztették ki a szultán által — a birodalom 
nagyvezirévé.
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De a körülmények gyakran erősebbek az emberek
nél, s Gurdcsi pasát nemsokára a becsületességéről és 
megvesztegethetetlenségéről ismeretes Tarkhondsi pasa 
követte a nagyvezirségben. A viszonyok immár annyira 
megromlottak, a közvélemény, a mennyiben erről keleten 
és zsarnoki államokban átalában szó lehet, már oly 
hangosan követelte a kormány változását, hogy sem az 
anyaszultánné befolyása, sem czinkosának Szuleimannak 
fondorkodásai nem valának elégségesek, a növekedő áram
latot lecsendesiteni.

Tarkhondsi nagy erélylyel hozzálátott a már mélyen 
elharapódzott bajok orvoslásához s vezirségét azzal kez
dette meg, hogy Szuleimant, e gyáva szörnyet, Egyp- 
tomba száműzte; a bírákat és helytartókat, kik hivata
lukkal való visszaéléssel és hűtlenséggel vádoltattak, 
letette, megbüntette s jogtalanul szerzett roppant vagyo
núikat a kincstárba folyatta; s mig a hárem veszélyes 
cselszövényeit merész és erős kézzel széttépte, s a meg
büntetett nagyok haragjával daczolt: a sokáig elnyoma
tott nép megmentőjét és barátját· látta benne, — s a 
mennyiben ez korlátolt politikai helyzeténél lehetséges 
volt, bizalmával serkentette és támogatta. Alatta ismét 
megtelt az üres kincstár, a hadsereg megkapta rendés 
zsoldját s a megvesztegethetetlen nagyvezir szárazon és 
vizen megfenyítette az ozmán uralom külellenségeit, kik 
a birodalom szétomlását már biztosnak tekintették.

De egy megromlott társaságban a becsületesség nem 
arathat sohasem teljes diadalt; s Tarkhondsi pasának is 
csakhamar meg kelle győződni ennek igazságáról. Ve- 
télytársai, s ezek között különösen Dervis pasa, a hajó
had kapzsi főparancsnoka, szövetkezvén a nagyvezir 
számos irigyeivel, — elhitették a tapasztalatlan és gyenge 
szultánnal, hogy a nagyvezir az önuralom után, — sőt 
a padishah élete után törekszik. A félénk szultán előtt 
elég volt a felébresztett gyanú, — s leghűbb szolgájának 
élete fölött el vala vetve a koczka . . . IV. Mohamed 
maga elé idézte Tarkhondsit s miután állítólagos hűt
lensége miatt kemény szemrehányásokkal halmozta el, a 
nélkül, hogy a vádlott férfias igazolását meghallgatta 
volna, — egy adott jelre a fejedelmi trón lábainál, 
melynek oly nagy és fontos szolgálatokat tőn — megfojtatott.
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Helyét a nagyvezirségben Dervis pasa foglalta el; 
s most újból megindult a hivatalvásárlás, a megvesztege
tés és politikai ámítás müve, mely az ozmán uralmat 
mentketlenül az örvény szélére sodorta. — Semmi sem 
szól a meggyilkolt nagyvezir becsületessége és szójáratos 
megvesztegethetlensége mellett jobban, mint azon körül
mény : hogy a szultántól korábban ajándok fejében nyert 
diszöltözeteken kivül, — majdnem semmi érték sem ta 
láltatott hagyatékában ! . . ..

Dervis pasa lelkiismeretlen kormányzata alatt nem
csak az ország belügyei szomorú visszamenést mutattak, 
hanem a porta viszonya az európai hatalmasságokhoz is 
napról-napra roszabbra fordult. XIV. Lajos franczia ki
rály követe de la Haye, a drinápolyi börtönbe vettetett, 
mert a szultánt a nagyvezir káros önkénykedése iránt 
felvilágosítani akarta.

Az orosz czár követe pedig, ki öntudatos fellépése 
által a zsarnoki szélsőségek ellen, magára vonta a nagy
vezir haragját, tettlegességekkel illetve űzetett ki a szultán 
elfogadd terméből. A velenczei és a német birodalmi kö
vetek hasonlóképpen érezték a barbár erőszakoskodásokat, 
melyek most is ugyanazok voltak, mint I. Bajezid és 
It. Mohamed idejében, holott a politikai és átalános mi- 
velődési állapotok azóta felettén megváltoztak.

Ilyen volt az ozmán uralom a tizenhetedik század 
második felében; nyomtalanul mentek el felette mindazon 
eszmék és tapasztalatok, melyek a világ többi részeiben 
a felvilágosodást és szabadságot előkészítették. Nem csoda, 
ha szellemi hátramaradása által kivette maga alól azon 
alapot is, mely a jövendő nemzedékek alatt képes leen- 
dett volna; létjogosultságának az európai államrendszer
ben azon szilárdságot és biztonságot megadni, mely nélkül 
fennmaradása csak a véletlennek és talán idegen érde
keknek vala köszönhető.

Az 1656. év újabb megaláztatásokat hozott az oz
mánokra. Mocenigo a velenczei hajóhaddal a Dardenellák 
bejáratánál fényes diadalt aratott az ozmán tengeri had 
felett. Több mint 70 hadihajó esett itt az ellenség kezébe 
vagy sülyeszteték a tenger mélyébe s a lepantoi tengeri 
ütközet őta nem érte a félholdat ennél súlyosabb csapás. 
Ezen győzelem következtében Lemnos és Tenedos szi
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getek a velenczeiek kezébe kerültek.—  Azonban vala
hányszor az ozmán fegyverek szerencsétlensége hatalma
san megrázkódtatta Ozmán örökségét, — mindannyiszor 
támadt a vihartól hányatott államhajónak egy megmentője, 
ki azt ha nem is régi fényében, de mégis becsülettel 
visszavezette a mentő parthoz. Dervis pasa átkos műkö
désének egy lázadás szabott határt, mely a kis-ázsiai 
partokról indult ki s melyhez a janicsárok is csatlakoz
ván, nemcsak Konstantinápolyi, hanem a serailt, sőt a 
szultán életét fenyegette. IV. Mohamed csak az által 
tudta a nyugtalanságot lecsendesiteni, hogy a lázadók által 
követelt harmincz magas állású férfi életét kezükbe adta;
kiknek fejei azután a serail kapui előtt lettek kiállítva__

A kormány most egy férfiú kezébe került, ki elő- 
haladott kora daczára annyi lélekerőt és ruganyosságot 
fejtett ki, hogy rövid idő alatt nemcsak számtalan rósz 
intézkedéseit elődeinek megszüntette, hanem újból tisz- 
teltté tévé az ozmánok nevét a világ előtt. Ezen férfiú 
Mohamed Köprili volt. Származására nézve albániai, hol 
szülői szegény föld mívesek voltak. Köprili már korán 
Ivonstantinápolyba jött, s miután elején mint szolga ke
reste kenyerét, utóbb mint kukta a serail konyháiba 
került; majd később főszakács, főlovászmester s végül 
egy gazdag ázsiai tartomány helytartója lett — a sze
rencsének azon sajátszerű szeszélyéből, mely sehol sem 
játszik oly nevezetes szerepet, mint keleten. De az al
bániai paraszt fiú teljesen megérdemelte a szerencse párt
fogását, s habár sem Írni, sem olvasni nem tudott, sok 
természetes észszel és egészséges itélőtehetséggel volt 
megáldva; s miután a szegénység korán megtanitá tűrni 
és nélkülözni, s az embereket megismerni, hamar kifej
lődtek benne mindazon tulajdonságok, melyek szeren
cséjét előmozdították. Mestere volt a ravaszságnak és 
képmutatásnak, s mindkettőre nagy szüksége vala. Köprili 
épp oly ügyes volt a közigazgatás zöld asztalánál, mint 
a csatatéren; s miután egyéb erényekkel, mint a melyek 
nagyravágyásából származtak, nem bírt, épp oly szívtelen 
vagy kegyetlen volt, a hol erre szüksége vala, valamint 
nemes és engedékenynek tudott látszatni, midőn ezeknek 
hasznát látta. Mohamed Köprili 75 éves volt, midőn a 
vezirséget elnyerte.
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Az új nagyvezérnek első teendője volt, mindazokat 
kérlelhetlen szigorral megfenyíteni: kik a fejedelmi méltó
ság ellen vétettek; azután gondos körültekintést tartott 
az igazságszolgáltatás és a tartományok kormányzása 
körül; s nem ismert kíméletet ott, hol hűtlenséget ta
pasztalt. Rövid idő alatt az egész birodalom területén 
több mint 30 ezer kivégeztetés hajtatott végre s oly 
nagy volt a rémület és ijedtség a nemzet minden rétegé
ben : hogy nemsokára minden a régi rendben mozgott s 
Mohamed Köprili hozzáláthatott, figyelmét a külhatal- 
masságokra fordítani.

Itt először Yelenczével kelle végeznie, mely utolsó 
tengeri győzelme óta mindig jobban kezdett terjeszkedni 
a keleti vizeken. Lemnos és Tenedos egy évvel elvesz
tésük után, újból az ozmánok kezébe kerültek; s egy 
heves tengeri ütközet, mely a velenczeiek teljes meg- 
veretésével végződött, ifjból biztosította az ozmán fegy
verek fölényét a tengeren is. Köprili ezen győzelme 
után épitteté a Dardanellák kulcsának nevezett két erős
séget, mely mai napig intő őrként emelkedik a Darda
nellák európai és ázsiai bejáratánál.

Mihelyt Velenczével, mely a háborút egyelőre nem 
merte folytatni, ekképpen végzett; figyelmét Magyar- 
országra és Erdélyre forditá; hol II. Rákóczy György, a 
porta által kinevezett fejedelemmel, Barcsai Ákossal, 
küzdött a szerencsétlen Erdély koronájáért. A Barcsai 
segélyére rendelt budai pasa először nagy veszteséggel 
kiszorittaték Erdélyből, majd azonban újabb és számo
sabb hadakkal jelenvén meg Erdélyben, a kolozsvári 
ütközetben döntő győzelmet arattak az ozmán fegy
verek; melyben maga Rákóczy György is nehéz sebet 
kapván, nemsokára ez után Nagyváradon meghalálozott. 
— Rákóczy igényeit most Leopold császár tette ma
gáévá s az ormánoktól feldúlt Erdélyt megszállatta 
seregei által, melyek élén Souches tábornok állott. A 
sokat megpróbált Erdélynek most nemcsak két véd- 
hatalma volt: a császár és a szultán személyében, hanem 
ezek mindegyikének külön védenczei is ; s a követ
kező két éven át nemcsak a német hadak, hanem 
az ozmán csapatok is még inkább elsanyargatták és ki
fosztogatták a megsemmisülés szélén álló országot, a
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nélkül, hogy egyik .félnek is sikerült volna a másik fölé 
kerekedni.

Mohamed Köprili pasa 1661-ben meghalálozván, a 
nagyvezirséget fia, Ahmed Köprili nyerte e l ; egy eset, 
mely eddigelé hallatlan volt egy országban, melyben az 
örökösödési fogalmak szerint egy méltóság átruházása az 
apáról a fiára, lehetetlenségnek tekinteték. Mohamed 
Köprili a szigorú és engesztelhet1en nagyvezir, ki életé
ben csak eszköznek tekintette a népet, melynek sorsát 
igazgatta, halála után sajátszerű örökséggel lepte meg 
ugyanazon népet. Az általa épített tágas turbeh-t vagy 
temetkezési helyet ugyanis életének utolsó napjaiban 
megtöltötte gabonával s végrendeletében meghagyta, 
hogy az halála után a nép között osztassák szét. Való
ban, épp oly eredeti mint megható eszme, mely gyen
gédségében fölülmulhatlan.

Ahmed Köprili pasa öröklötté apjának erólyét és 
szigorát annak kegyetlensége nélkül; magas míveltségé- 
nél fogva irtózott a vérengzés művétől s ha tizenöt évi 
vezirsége alatt mégis történtek kivégeztetések, ezek kö
zönségesen olyan gonosztevők ellenében alkalmaztattak, 
kiknek bűnei nagyok és kétségtelenek valának, s kiknek 
halála az állam fönállása érdekében kívánatosnak mutat
kozott. Mihelyt a kormányzás belügyeivel tisztában volt, 
M.agyarország ellen készült, hogy Erdélyt ezen oldalról 
annál biztosabban visszahajthassa a szultán fensősége alá.

Leopold császár és király nem volt barátja Magyar- 
országnak ; meghitt tanácsadóitól és kivált Lobkovitztól 
befolyásolva, sajátszerű politikával akarta úgy Erdélyt 
mint Magyarországot szorosabban és elválaszthatlanul házá
hoz kapcsolni. Ismeretes volt előtte Erdély sanyarú álla
pota, jól tudta, miszerint a szakadatlan pártharczok és 
ozmán dúlások következtében elszegényedett és népes
ségében megfogyott ország közel áll a végső kimerülés
hez. Egy szegény és néptelen ország nem bir nagy 
vonzerővel a hódítókra; s Leopöld biztosan hitte, hogy 
nem sokára megérkezik az idő, mely az ozmán uralom 
hanyatlásával Erdélyt, mint gazdátlan és kimerült tarto
mányt harcz nélkül a Habsburg· ház ölébe vezetendi. 
Nem sokkal jobban állott Magyarország, melynek hely
zete mindazonáltal területi viszonyainál fogva különböző
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volt. Azonban a testvérországok politikai jövője egy és 
ugyanazon alapokon nyugvók. S ha Leopoldnak sikerül 
az ozmánok uralmát megtörni, kétségtelen, miszerint a 
két ország nagyobb akadályok nélkül kész leend házá
nak örökösödését elismerni. Ez volt Leopold hosszú 
uralkodásának végczélja; de mielőtt oda juthatott, elébb 
a nemzet legjobb erejét s vele függetlenségét kelle vala 
megtörnie.

Ahmed Köprili 1663. tavasz elején indult meg Kon
stantinápolyból 150 ezer ember élén s miután Driná- 
polyban átvette IV. Mohamed kezéből a sherif szandsá- 
kot, vagy szent zászlót, — melylyel újabban oly saját
ságos és hiány fogalmak terjesztetnek, — gyorsan be
nyomult Magyarországba. Leopold, ki az ellenséget ezen 
oldalról nem várta, az általa már korábban megindított, 
habár sikerre nem vezetett békealkudozásokat sietett 
megújítani. Azonban Ahmed Köprili oly feltéteket sza
bott, melyekről biztosan tudta, hogy Leopoldtól el nem 
fogadtatnak; s miután rövid ideig Budán időzött, a felső 
vidékre indult, útjában megvette Párkányt, Nógrádot, 
Érsekújvárt, Lévát, Nyitrát stb. s minthogy a királyi 
vagy császári hadakkal sehol sem találkozott, már az 
ősz derekán visszatért Nándorfehérvárra; magával vivén 
vagy 30 ezer rabszolgát és roppant értékű zsákmányt. 
Említésre méltó, hogy mig a nagyvezir a Dunán inneni 
megyéket pusztította, addig Montecuccoli tábornok nyu
godtan Vas és Zala megyékben állott, több mint 50 
ezerre menő birodalmi hadával, a nélkül, hogy csak 
kísérletet is tett volna, az ellenséget előnyomulásában 
feltartóztatni. S ha a bécsi kormány magatartását Ma
gyarországgal szemben figyelemmel vizsgáljuk, azt fogjuk 
találni: hogy a felső vidékek protestáns és ellenzéki 
szellemtől áthatott megyéiben szívesen látta az ozmáno
kat; és hogy a magyarok újabb és súlyos megaláztatásá
ban egyszersmind saját terveinek megvalósulását is vélte 
látni. A következő évben megkötött vasvári béke, melyről 
mindjárt szólani fogunk, ezen következtetést még inkább 
megerősíti . . .

De mig a bécsi kormány közönynyel nézte, mint 
vérzik el Magyarország e szakadatlan harczban, a nemzet 
jobbjai még mindig nem vesztették el reményüket a
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jövőben, még mindig egyenlő vitézséggel harczoltak a 
félhold ellen, melynek fénye már fogyandóban volt ugyan, 
de mégis óriási erőt tudott kifejteni. Azok között, kik a 
nemzetnek ezen nehéz időben a legnagyobb szolgálatokat 
tették, találjuk Zrínyi Miklóst, ki a Mura és Dráva vég
vidékeitől még mindig távol tudta tartani a rettegett 
ellenséget, s kinek védelmi központját Szerinvára képezte. 
S midőn Ahmed Köprili 1668. őszkor kivonult az ország
ból, mely alkalommal Zrínyi Miklós által Komárom alatt 
tetemes zsákmánytól fosztaték meg, parancsot adott, hogy 
a Zrínyiek fő fészke, Szerinvár,1) minden áron kerittessék 
ozmán kezekbe. Zrínyi, kinek rezen utasításról tudomása 
volt, minden erővel igyekezett Új Szerinvárát még jobban 
megerősíteni. S hogy a fontos és a Dráva vonalának vé
delmére nélkülözhetlen erősséget megtarthassa, az ozmánok 
közeledésekor többször felkérte a közelében tétlenül tábo
rozó Montecuccoli tábornokot segélyért, de a császári 
hadvezér azon üi ügy alatt, hogy erre nézve Bécsből uta
sításokkal nem bir, — Zrínyi kérelmét mindannyiszor meg
tagadta. A nagy erővel körültáborozott Szerinvár bámula
tos vitézséget fejtett ki a védelemben, Zrínyi maga min
denütt jelen volt, hol a legnagyobb veszély vala, s az 
ellenség támadásai mindannyiszor nagy veszteséggel visz- 
szaverettek. De végre a maroknyi őrség a romba dűlt 
falak mögül nem folytathatta tovább a harczot, s miután 
a Bécsben is sürgetett segély sem érkezett meg . . . .  a 
Dunán túli végvidék legerősebb védbástyája majdnem a 
császári hadak szemeláttára az ozmánok kezébe került. 
Szerinvár elestével egyik legfontosabb vádpontjától fosz
taték meg az ország.

Ahmed Köprili az 1664. tavaszán újból Magyaror
szágba jött, hogy félbeszakadt hadjáratát folytassa, s 
miután időközben Szerinvár is elesett, a nagyvezir onnan 
a Rába vidékére indult, Vasmegye délnyugati széle felé, 
hol a császári hadak Montecuccoli parancsnoksága alatt 
megerősített táborban állottak. A császári fővezér mintegy 
60,000 ember fölött rendelkezett, kik között német, ma
gyar, spanyol, olasz, továbbá 6000 franczia vitézek voltak,

x) A Zrínyi család ősi vára az Unna fölött állott a sziklás 
Horvátországban; hol Zrin romjai most is láthatók.

k i z á r t  A török birodalom története. 26
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Francziaország legelőkelőbb családjaiból Coligny gróf és 
Fenilia de marquis vezérlete alatt. A harcztér a Rába 
tágas völgye volt Szent-Gotthard közelében. A két tábort 
ä Rába válaszfá el egymástól. Az 1664. augusztus első 
napján Ahmed Köprili parancsot adott a támadásra s a 
harcz csakhamar általános lön. A keresztények az ellenség 
leghevesebb golyózápora között űszták át a Rábát s 
mindjárt elején nagy zavarba hozták az ozmánokat. 
Mindkét részről rendkívüli bátorság fejteték ki ezen em
lékezetes napon; de a keresztények vitézsége és lelkese
dése végre győzedelmeskedett az ellenség száma felett, 
— s miután 15 ezer ozmán harczos boritá a csatatért s 
negyven harczi lobogó és számos ágyúk estek a keresz
tények kezébe, — Ahmed Köprili veszve látván az ütkö
zetet, meglehetős rendben visszavonta seregét a csata
vonalból, — s ötnapi hátrálás után Vasvárott állapodék 
meg; honnan csakhamar alkudozásba lépett a császári 
fővezérrel egy előnyös béke megkötése végett. Azon 
helyen, hol a döntő ütközet vívaték, ma is áll még azon 
kápolna, mely röviddel annak kimenetele után alapitta- 
ték, s hol a nevezetes esemény évfordulóján mint halljuk, 
jelenleg is meg szokott tartatni a hálaima.

A szent-gotthárdi győzelem nagy örömmel lidvözöl- 
teték a keresztény népek által mindenfelé, valamint annak 
idején a lepantói nagy győzelem; de valamint akkor, 
úgy most is csak az örömnél állapodék meg a lelkese
dés; s a helyett, bogy a diadal minden irányban kizsák - 
mányoltatott volna, következményeiben nagyobb károkat 
hozott a győzedelmes keresztényekre, de különösen Magyar- 
országra, — mint a csatavesztett ozmánokra. S valóban, 
a vasvári béke egyike azon szerencsétlen politikai művek
nek, melynek feltételeit nem a győztes, hanem a vesztes 
fél határozta meg; s mely nem azért köttetett, hogy általa 
az ellenség gyengüljön, hanem hogy Magyarország nemzeti 
ereje még inkább megbéniitassék, mert a bécsi kormány 
csak egy porba tiprott nemzetet akart a magyarban látni, 
mely elébb-utóbb minden védelemre alkalmatlan, kész 
gyümölcsként kell hogy zsákmányává váljon. A vasvári 
béke főbb pontjai a következőkből állottak. 1. Erdélyből 
úgy a császári mint az ozmán hadak kivonúlnak; s annak 
fejedelmét Apaffy Mihályt mindketten elismerik ezen
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ország törvényes urának. Ha Apaffy Mihály törvényes 
örökös nélkül halna el, azon esetben Erdély szabadon 
választhat magának más fejedelmet. 2. Szabolcs és Szath- 
már megyék továbbra is Leopold birtokában maradnak. 
Ellenben Érsekújvár, Nógrád és Nagyvárad — az ozmánok tulaj
donát fogjákf képezni. 3. Leopoldnak szabadságában áll, az 
elvesztett Érsekújvár helyett a Yág mentében egy másik 
várat építtetni; de azért a szultánnak 20 ezer aranyat 
tartozik fizetni. 4. Négy hó leforgása alatt Leopold a 
szultánt 200 ezer aranyból álló ajándokkal tiszteli meg, 
mit ez hasonló értékű adománynyal fog viszonozni.

Könnyen megfogható, hogy a vasvári béke a magyarok 
által nagy elégületlenséggel fogadtatott, s a bizalmatlan
ság és ellenzék a császári kormány ellenében nőttönnött. 
Az átalános ingerültséget növelte az elkeseredés, melyet 
a német és egyéb idegen zsoldosok lelketlen pusztításai 
és zsarolásai idéztek elő, valamint azon körülmény, hogy 
a bécsi kormány lassankint a magyarokat mind eltávo
lította a fontosabb katonai állasoktól, s már alig volt 
erősség az országban, mely magyar parancsnokkal dicse
kedhetik vala. Hasztalan voltak a magyarok minden 
ildomos felterjesztései és kérelmei, a bécsi kormány azon 
válaszszal utasitá el azokat: hogy az ország belállapotai 
és az ozmánok becsapásai, minden változást a kért irány
ban lehetetlenné tesznek. . . Nem csoda, hogy mig a 
kormány ezen rideg magatartása által még inkább békóba 
kívánta verni a nemzetet, mely részéről azzal vádolta a 
császár tanácsadóit, hogy csak azért adatott meg az ozmá
noknak minden kívánsága a vasvári békében, hogy azok 
ezentúl háboritlanul engedjék át az országot a németek
nek, addig az ország belsejében mindinkább szaporodott 
azok száma, kik a bécsi kényuralomtól minden áron 
szabadulni akarván, nemsokára kitűzték a nyílt ellen
szegülés zászlóját. Wesselényi nádor és hívei, kik utóbb 
árulással vádoltatván nagyobb részt a vesztőhelyen végez
ték be életüket, ezen ellenszegülésnek nemcsak vezetői 
voltak, hanem bennök összpontosult a nemzet több részé
nek határozott óhajtása. Azonban a sülyedés, megveszte
getés, irigység és bizalmatlanság már itt is annyira elha- 
rapództak, hogy magasabb nemzeti czélok elérésére a 
nemzet immár képtelen vala . . . S minden, a mi azontúl

26*
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egész az ozmán uralom végéig Magyarországon történt, 
azt bizonyítja, hogy az ozmánok és németek két századon 
keresztül vetekedének egymással Magyarországot erköl
csileg és anyagilag kimeríteni és elsanyargatni: hogy 
annál biztosabban válhasson zsákmányukká.

Ahmed Köprilit mélyen sértette a szent - gotthardi 
vereség, s alig érkezett vissza Konstautinápolyba, midőn 
az imént kapott csorbát kiköszörülendő, Candia ellen 
készült, mely nagy és gazdag sziget már régóta ingerlé 
az ozmán hőditókat.

Candia vagy Kréta a régi görög szigetek legyna- 
gyobbika, úgy fekvése, mint természeti gazdagságai által 
egyaránt kívánatos birtok vala azok számára, kik a 
keleti tengereken akár kereskedelmi, akár pedig hadvise
lési czélokból megerősödni kívánkoztak. Velencze ezen 
szigetnek már 1204. óta birtokában volt, midőn azt az 
ephemer thessalonikai császárságtól készpénzért magához 
vásárolta. Azóta tetemes erősségekkel látta el s az ozmán 
hódítások egész hosszá és fényes ideje alatt megtartotta, 
mígnem a két leggyávább szultán Ibrahim és IV. Moha
med alatt kelle tőle megválnia!

Már 1644. óta szakadatlanul háborgatták az ozmá
nok a szigetet, s miután a velenczeiek a hosszú elleni- 
állásban lassankint kimerülni kezdettek : a városok és 
erősségek egymás után az ellenség hatalmába estek ; úgy, 
hogy már csak a megerősített és gazdag fővárosban 
Candia vagy Canea-ban lengett még Szent Márk orosz- 
lánlobogója. Hogy végre Kréta meghódítását befejezze, 
Ahmed Köprili már az 1667. év elején megjelent Candia 
előtt s a fővárost szárazon és vizen kemény ostrom alá 
vette. Azonban a keresztények vitézsége, és az erősségek 
szilárdsága minden támadással daczolt, s Ahmed Köprili 
még 1669. nyár derekán is ott időzött a sokat vitt falak 
alatt a nélkül, hogy az egész hoszú idő alatt egy lépés
sel is közelebb jutott volna ezéljához.

Időközben Európában még egyszer fellobogott a 
keresztény lelkesedés szalmatüze s bámulat és részvét 
között tekintett mindenki Kréta felé, hol alig nehány 
ezer velenczei vitéz már a harmadik évben védelmezte 
magát az ellenség megszámlálkatlan többsége ellen. A 
mozgalom élén most is Francziaország állott, ezen Moha-
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med Köprili nyilatkozata szerint, legrégibb európai ba
rátja és szövetségese az ozmánoknak, melynek vitézei 
mindazonáltal, mindig a félhold ellenségei között voltak 
találhatók ! . . XIV. Lajos, ki alatt éppen ekkor élte 
Francziaország, ha nem is politikai, de mívelödési arany
korát, nem ellenezte ezen lovagias részvétet, sőt megen
gedte, hogy birodalmának legnemesb ifjai csatlakozhassa
nak a készülőben lévő hadhoz, mely Candia felszabadítása 
czéljából a velenczeiek segélyére sietett. A fővezérség 
ezen 6000 főből álló franczia segélyhad felett Noailles és 
Beaufort herczegekre bízatott; kik alatt Feneion, a híres 
érsek és iró egyik rokona, továbbá Castalane, Dampierre, 
Sevigné s számos más nemes ifjak harczoltak.

A franczia hajóhad, a nélkül, hogy azt az ostromlók 
megakadályozni tudták volna, 1669. julius 19-én égő 
kanóczokkal és győzelmi kiáltások között szerencsésen 
bevitorlázott a candiai kikötőbe. Nemsokára a francziákat 
követte IX. Kelemen pápa segélyhada, mely újabb 2000 
harczossal szaporitá a keresztényeket, s immár úgy látszék, 
hogy a hosszadalmas ostrom a kereszt győzelmével fog 
végződni.

De a francziák és velenczeiek között csakhamar 
kellemetlen súrlódások támadtak Candia falain belül; a 
velenczeiek azt vetették a francziáknak szemére, hogy 
csak azért jöttek Candiába, hogy onnan az ozmánokat 
kiszorítván, maguk számára foglalják el a szigetet. Noa
illes herczeg és Morosini, a velenczei főparancsnok között 
ennek folytán mindig feszültebbé vált a viszony, mig 
végre a francziák megunván az alaptalan és sértő gya
núsításokat, odahagyták Candiát, miután vitézeiknek jobb 
része, s ezek között maga az ifjú hős Beaufort herczeg, 
Vendőme Ferencz elvérzett a hálátlan védelemben.

Most gyorsan megváltoztak a körülmények; s a fran
cziák elvonulása után- Candia tarthatlansága napról-napra 
inkább bebizonyult. Ahmed Köprili az ötvenhatodik roham 
után, az ostrom kezdete óta, mely újabb külerősségeket 
adott kezeibe, feladásra hívta fel a 3000 főre leolvadott 
őrséget s Morosini végre belátva a további ellentállás 
sikertelenségét, elfogadta a nagyvezír ajánlatát, s 1669. 
szeptember végén átadá a várost az ozmánoknak. így 
került Candia elfoglalása után az egész sziget a félhold
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uralma alá ... .*) Alimed Köprili, tisztelvén elleneiben a 
férfias bátorságot, nemcsak szabad elvonulást Ígért a 
velenczeieknek, hanem hajókat is adott rendelkezésükre, 
melyeken kincseikkel és övéikkel együtt elhagyhatták a 
szigetet. A Nagy Szuleiman Rhodos és Nándorfehérvár 
megvételénél nem volt oly nemeslelkü, mint a kis IV. 
Mohamed nagyvezirje.

A mily nagy volt a lelkesedés az egész ozmán biro
dalomban Candia megvétele fölött, épp oly nagy vala a 
zavar a keresztény udvaroknál a már régóta valószínű, 
de még mindig nem várt esemény hírére. Első sorban 
Francziaország sietett keleti politikájának, mely a velen- 
czeiek utolsó segélyeztetése óta némileg ellentétbe jött 
korábbi irányával, kedvezőbb fordulatot adni. Ennél fogva 
XIV. Lajos király Nointel személyében új követet kül
dött Konstantinápolyba oly czélból, hogy a Francziaor
szág és a porta között még Szuleiman alatt megkötött 
szövetség és egyezség megújittassék. De a fényes porta 
most gyanúval fogadta régi szövetségesének ajánlatait s 
habozott, a kívánt egyezményeket feltétlenül megújítani. 
De Ahmed Köprili pasa, kinek Francziaország barátsága 
a császár elleni terveiben Magyarországot illetőleg elég 
fontosnak látszék, végre mégis beleegyezett XIV. Lajos 
kívánságába s 1673-ban a következő megállapodás jött 
létre; mely által Francziaország fölénye a keleti kérdés
ben egész az újabb időkig előre biztosítva lön. 1. Fran
cziaország követének szabadságában áll, az ozmán biro
dalom kikötőit a franczia kereskedelem érdekében, külön 
engedély nélkül, bármikor meglátogatni. 2. A franczia 
árúkra szabott vám 3%-al alább szállittatik; ugyanez 
történik az ozmán birodalomból Francziaországba bevitt 
árúkkal is. 3. A francziák szabadon és minden megkötés 1

1) Nem lesz talán érdektelen azon áldozatokról megemlékezni, 
melyekbe mindkét részről Candia ostroma került. Az ozmánoíí 
56 rohamot intéztek Candia ellen s 55 támadást aknáikból; 
felhasználtak 5370 hordó lőport s 128 ezer harezost vesztettek. 
A velenczeiek az egész ostrom alatt 30 ezer embert vesztettek, 
96 kirohanást tettek, 4819 bombát és 280 ezer ágyúgolyót szór
tak az ellenségre. Ágyii- és puska-golyók öntésére pedig 80,449 
mázsa ónt fogyasztottak. A hadistatisztika talán hasznát veheti 
ezen számoknak.
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nélkül űzhetnek kereskedelmet Kelet Indiával, a Vörös 
tengeren keresztül. 4. A Pera és Galata külvárosokban 
lakó francziáknak nemcsak megengedtetik a bortermelés, 
hanem a bor szabad kimérése is. 5. Az ozmán kikötökbe 
a franczia .hajókon kívül csak az angol, németalföldi és 
genuai hajóknak szabad megfordúlni; mig a többi ten
geri hatalmasságok járművei azokból kizáratnak. 6. A 
franczia király a keleten lakó katholikusok egyedüli fe
jének ismertetik el. 7. A katholikusoknak megengedtetik, 
hogy az ozmán birodalom területén bárhol és bármikor 
új templomokat alapíthatnak, a nélkül, hogy erre nézve 
külön engedélyre volna szükségük. 8. A szentföldre za
rándokló katholikusok szabadon mehetnek keresztül az 
ozmán birodalom területén. Végre 9. Mindazon templo
mok és szent helyek, mélyek a keresztes háborúk óta 
a mozlimek által elfoglaltattak, azonnal visszaadandók.

Ezen szerződés, mely utóbb nagy túlsúlyra emelte 
a francziákat keleten, lényegében ugyanaz volt, mely 
annak idején Szuleiman és I. Ferencz közt jött létre, 
csakhogy az utolsó pont ezúttal már kedvezőbb megol
dást nyert a keresztényekre nézve.

A krétai háború szerencsés befejezése után az oz
mánok a fényes hódítási korszakot látták felújulni, mely
ben őseik képezték a politikai élet központját; s melyről 
álmodni a keletieknek élvezet. Maga Ahmed Köprili is 
osztozott a nemzet vérmes hiedelmében s új hódításokat 
tervezett nemzetének és nevének dicsőítésére. Ezúttal 
Lengyelország képezte támadásának czélját, mely nehéz 
vajúdásokon keresztül, egy kis időre a köztársasági kor
mányformát tette magáévá, hogy nemsokára annál biz
tosabban visszatérhessen a monarchia révébe. Alkalmas 
ürügyet a háborúra, kivált itt, nem vala nehéz találni; 
mert az Ukraina részben még nomád kozákjai, megszokva 
régi szabadságukat, csak zúgolódva tűrték a lengyel fen- 
sőséget, mely nehéz terheken kívül, egyéb figyelemben 
nem igen részesité az egyszerű, de vitéz népet. Doros- 
cenko, a kozákok hetmanja, hogy a lengyel nyomás alól 
népét felszabadítsa, Gfirai krimi tatár khánt, a szultán 
hűbéresét kérte fel segélyért. Midőn erről Ahmed Köprili 
értesült, maga vette kezébe az ügyet s az ukrainai ko
zákokat a padishah védelmébe fogadván, a hetmánt az



-  408 —

Ukraina szandzsákjává nevezte ki, mi a hadizenettel egy
értelmű volt.

A köztársaság tiltakozására Ahmed Köprili a követ
kező jellemző levelet intézte a varsói kormányhoz. „Mi
ként nevezheti Lengyelország Ukrainát örökös tartomá
nyának? holott a kozákok annak idején csak védelme 
alá helyezkedének azon reményben, hogy védelmet és 
igazságot fognak találni, elnyomóik ellenében. De ime 
védelem és igazság helyett, zsarnoki önkény az, miben 
a szegény kozákok részesültek; s hogy elnyomóiktól meg- 
szabadúljanak, a krimi tatár khánhoz folyamodtak, ki 
viszont a padishahnak védencze és hűbérese. Azért a 
legyőzhetlen padishah, a világ menhelye és vigasza vé
delmébe fogadta a kozákokat s kivette Lengyelország 
kezei alól. Ha ezen méltányos ügy végleges elintézése 
végett a lengyel kormány követet küld Konstantinápolyba, 
úgy az jól fog fogadtatni; de ha inkább a fegyver élére 
bízza annak elintézését, ám legyen isten akarata szerint, 
ki az izlamot ezer év óta engedé győzedelmeskedni ellen
ségei felett. E í utóbbi esetben megígéri (a nagyvezir), 
hogy ura, a legyőzhetlen padishah az 1672. év julius 
5-én fog Lengyelország ellen megindulni, és pedig egy 
haddal, mely oly számos leend, mint az égnek csillagai.“

Lengyelországnak ezen sajátságos hadizenetre nem 
lehete más válasza, mint a melyet a fegyver szokott 
irni. Ahmed Köprili szót tartott, s a kijelölt napon IV. 
Mohamed csakugyan megindúlt Drinápolyból, melyet már 
régebben álladóan felcserélt a nyugtalan Konstantiná- 
polylyal, s 150 ezer emberrel, melyek a nagyvezir pa
rancsnoksága alatt állottak, átlépvén a Dunát és Dnjesz- 
tert, már augusztus havában Lengyelország belsejében 
ütött tábort. A pártokra szakadt, s egy gyáva fejede
lem által kományzott Lengyeloi’szág nem volt képes 
az ozmánok támadását visszaverni; s miután több apróbb 
ütközetekben érzékeny vereséget szenvedett, az egész 
ország remegve nyilt meg a hatalmas padishah előtt. 
Chotim, Kameniec, Lemberg, Brody, Lublin, stb. meg
nyitották kapuikat, hogy ez által inkább számíthas
sanak az ellenség kíméletére, kit fegyverrel meggyőzni 
tehetetlenek valának . . .  Ezen szerencsétlenség után siet
tek a lengyelek békét kérni, melynek feltételeit termé
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szetesen a szultán határozta meg. A Buczaczban kötött 
egyezségben Lengyelország lemondott Ukraináről és Po- 
doliáról, melyek az ozmán birodalomhoz csatoltattak; 
továbbá évi adó fejében 200 ezer arany, valamint 80 
ezer arany hadikárpótlás megfizetésére kötelezte magát, 
így végződött a rövid, de eredményeiben fényes, első 
hadjárat Lengyelország belsejében.

Azonban a háborúnak még nem volt vége, s a nehe
zebb része még csak ezután következett. Sobieski János, 
egyike korának legrendkivülibb jellemének, ki nagy be
folyással birt a nemzeti gyűléseken, alig vette hírét a 
buczaczi egyezménynek, midőn minden tekintélyét arra 
igyekezett felhasználni, hogy a nemzetgyűlést annak meg
semmisítésére birja, „Ide mellém lengyelek, kik még 
bátorsággal birtok“, kiáltott fel könnyes szemekkel az 
érdemes férfiú, „boszuljátok meg a gyalázatot, mely ha
zátokat bemocskolá, s kövessetek . . .  Avagy nincs-e jó 
fegyverünk? bátorságunk? . . . s végre, ha elveszünk, 
jobb, mint meggyalázva élni“. Sobieski szavai gyújtottak 
s a nemzetgyűlés rövid idő alatt 30 ezer jól fegyverezett 
vitézt bízott a derék nemes vezetésére; ki gyorsan az 
ellenség után indult s a Dnejsztr közelében megveri a 
zsákmánynyal megrakott hadat s 20 ezer keresztény 
rabszolgának adja vissza szabadságát.

De azért Ukraina és Podolia nem voltak felszaba
dítva, s mig IV. Mohamed és nagyvezirje győzedelmesen 
térnek vissza Drinápolyba, addig Sobieski János minden 
erejéből a nemzeti védelem újjászervezésén fáradozott.

Ahmed Köprili a következő 1673. évben újból meg
jelent Lengyelországban; azonban a Chotim melletti 
véres ütközetben Sobieski hadai által teljesen megvere
tett; több mint 40 ezer ozmán harczos holtteste boritá 
a csatatért; s a győzelmi jelek közt volt a szultán zöld 
harczi lobogója is ; melyet a hős később a pápának 
ajándékozott, s mely most is látható Rómában, a szent 
Péter egyházban. A chotimi győzelem Lemberg, Lublin 
s egyéb városokat felszabadította ugyan a félhold uralma 
alól,de a zért a buczaczi egyezményben átadott két tartomány 
legnagyobb része ezentúl is megmaradt ozmán kezekben.

Az 1674. és 1675. években a nagyvezir nem ment 
személyesen Lengyelországba s helyét a fővezérségben
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sógora Kara Mustafa lett pótolandó: egy kegyetlen fér
fiú, ki nem birt Köprilinek sem hadvezéri képességével, 
sem becsületességével; kinek mindazonáltal sikerült a 
lengyel sereg egy részét a vele egyesült kozákok segít
ségével a Dnjesztr jobb partján Human mellett megverni; 
mely alkalommal a város egészen elpusztult s összes 
lakossága vagy kardélre, vagy pedig rabszolgaságba 
került. Kara Mustafa most gyorsan közeledett Lemberg 
felé, melynek falai alatt azonban utol éretvén Sobieski 
által, oly roppant vereséget szenvedett, hogy seregé
nek töredékével nagy gyorsasággal visszasietett az Al- 
Dunára.

Azonban a lembergi fényes győzelem sem vala képes 
az ozmánok uralmát Lengyelországban megtörni; s mi
után a nyugati hatalmasságok semmi segélyben sem 
részesítették Sobieskit, ez végre vérző szívvel 1676. végén 
kénytelen volt békét kötni a portával, mely Podoliának 
és Ukrainának nagyobb részét az ozmánoknak meg
hagyta, s csak a fizetendő évi adó és hadi kárpótlás 
dolgában különbözött némileg a buczaczi egyezménytől. 
Ez volt vége a hároméves lengyel háborúnak, mely az 
ozmánok rettegett hatalmát még egyszer felidézte Európa 
népei előtt, mielőtt gyors hanyatlása által, mindenkorra 
elvesztette volna századokon keresztül fentartott legyőz- 
betlenségének megrongált hírnevét.

Ahmed Köprili kevés napokkal a lengyel béke 
megkötése után, alig 41 éves korában meghalálozott s 
a birodalmat a jólét, rend és politikai biztonság oly 
magas fokán hagyta hátra: hogy egyedül utódai tehe
tetlenségének és az uralkodó gyávaságának tulajdonítható: 
ha ama fényes polczról megint oly gyorsan alászállott. 
Ahmed Köprili nagyobb államférfiú volt, mint hadvezér; 
de daczára tizenötévi nagyvezirségének, tiszta kezekkel 
vált meg hivatalától és az élettől, s előtte egy nagyvezir 
sem volt nagyobb és igazabb barátja a népnek. Kor
mánya alatt a hivatalok megszülitek árúk lenni; s az 
érdem és tehetség hathatósabb eszközök valának - a 
legmagasabb pártfogásnál. Ahmed Köprilit méltán sirat
hatta a nép, mert nem volt — ki őt pótolni tudta volna.

Mig a porta a lengyel háborúval volt elfoglalva, 
addig Magyarország viszonyai mindig roszabbra fordultak.
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Leopold kormányrendszere a magyarokat lassankint meg
fosztotta minden szabadságuktól, s bennök csupán meg
hódított népet látott, melyre szabadon vélte a szolgaság 
bilincseit rakhatni, melyekhez a szabadságot mindenek 
fölött kedvelő nép legkevésbé sem vala szokva, s melye
ket az összes kereszténységnek tett szolgálataiért meg 
sem érdemelt. Olasz, német, spanyol stb. hadvezérek a 
haditanács rendeletéből drákoni szigorral igazgatták az 
országot, melyet a kémkedés egész hálózatával vettek 
körül; s a hazafiak, kik elég bátrak, vagy kevéssé óva
tosak voltak véleményüket nyíltan bevallani, — százan- 
kint hurczoltattak a vesztőhelyre, hol vértanúkként hal
tak meg pusztulásnak indáit hazájukért és nemzetiségükért. 
S valóban, a történelem alig mutat fel egy másik esetet, 
melyben egy amúgy is kizsarolt ország, mely századokon 
keresztül állott megszakítás nélkül fegyver alatt egy 
hatalmas ellenséggel szemben, még meg nem szabadulva 
ettől, egy második, nem kevésb hatalmas ellenségtől 
támadtatott volna meg! Az ozmánok és németek verse
nyeztek egymással Magyarországot teljesen kimenteni; 
az elsők azért, hogy ez által ellentállását megtörjék, az 
utóbbiak ellenben, hogy az kész zsákmányként essék 
ölükbe . . .

A két ellenség közül ezen időben, midőn az ozmán 
uralom már gyors hanyatlásban volt, kétségkívül a ve
szélyesebb a német vala. S ha nemzeti lételökben fenye
getett hazafiak most az ozmán pártfogást keresték, alig 
tettek mást, mint a mit az önfentartás ösztöne ezen lét- 
harczukban parancsolt.

Tököly Imre, kiben a nemzeti párt legtöbb bizalma 
összpontosult s ki magát épp oly tiszta, mint önzetlen 
hazafinak bizonyította, három évig folytatta a harczot a 
császári hadak ellen változó szerencsével, de midőn végre 
a túlnyomó erő, s a németek megvesztegetési rendszere 
által mindinkább szorongattatott, a porta pártfogásáért 
folyamodott Konstantinápolyba. Alig vette ennek hírét 
a bécsi kormány, midőn Tököly törekvéseit ezen oldal
ról ellensúlyozandó, a maga részéről is követeket kül
dött a portához, s kedvező feltételek mellett ajánlotta a 
béke megújítását, sőt Magyarország területének rovására 
némi kedvezményeket is, ha Tökölyt kérelmével elútasi-
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taná. Ekkép magára hagyatva, a bécsi kormány biztos
nak hitte nemcsak Tököly legyőzetését, hanem egész 
Magyarország meghódolását.

De a porta ezúttal legalább érdekeivel jobban meg
egyezőnek találta Tököly segélyezését s a császár aján
latát határozottan visszautasitotta. Nemsokára ezután a 
budai pasa egyesült Fülek alatt Tökölyvel, ki majdnem 
egész Felső-Magyarországnak ura volt, s itt vette át 
Ibrahim pasától a neki küldött fejedelmi jelvényeket is, 
s melyekkel a szultántól Felső Magyarország királyává 
neveztetett ki.

A koczka ismét a háborúra esett s IV. Mohamed az 
1683. év tavaszán személyesen Nándorfehérvárig kisérte a 
hadsereget, mely Kara Mustafa vezérlete alatt, — állítólag 
Magyarország felszabadítása végett — a császár ellen indult.

Kara Mustafa, a nagy Ahmed Köprili sógora, egyike 
volt a legtehetetlenebb, de azért legnagyravágyóbb vezé
reknek ; ki mértéktelen dölyfében nem ismert határt s ki 
egy második ozmán birodalom alapításáról álmodozott, 
melynek fejévé magát szánta, s melynek központja Bécs 
lett volna; s mindez akkor, midőn a félhold fénye már 
elhalaványodott s az ozmánok már megszűntek általános 
rettegés tárgyát képezni Európában . . .  A pazar fény, 
melylyel magát a nagyvezir körülvette, versenyezett a 
szultánéval; — és még sohasem létezett, még a nagy 
Szuleiman idejében sem oly fényes és külsőleg egész a 
fényűzésig gazdag hadsereg, mint a mely most Kara 
Mustafával benyomult Magyarországba, hogy Bécset meg
vegye. A pasák öltönyei csillogtak aranyékektől és drá
gakövektől, sőt még a közvitézek is oly csínnal voltak 
öltözve, milyen eddig hallatlan volt az ozmánok kills 
fényben sem szegény történelmében. De volt e fén’ j s  

hadseregnek egy fekete pontja is. A nagyvezir, valamint 
az alsóbb parancsnokok, magukkal vitték háztartásukat és 
háremjeiket, mi az előnyomulást nemcsak nagyon meg 
nehezité, hanem a fegyelem és szigorú közszellemnek 
nem kis hátrányára vált . . . Magát a szultánt három
száz, szőnyegekkel és selyemmel bevont s gazdagon szer
számozott lovaktól vontatott kocsi kisérte Nándorfehérvár 
alá, melyben háremje volt elhelyezve. — Kara Mustafa 
háremje 1500 kegyencznőből s ugyanannyi ifjú rabszol
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ganőből állott, kik 400 eunuchtól őriztettek. Tábori sátra 
fürdőket, kertecskéket, szökőkutakat rejtett magában s 
dagadó szőnyegekkel volt bevonva . . . .  És ilyen kíséret
tel indult meg az ozmán fővezér új országok meghódí
tására egy időben, midőn a haditudományok Európában 
már nevezetes előmenetelt mutattak, s midőn az ozmán 
fegyverek legyőzhetetlenségében már senkisem hitt. A 
szent zászló, melyet elválásakor IV. Mohamed Kara Mus
tafa kezébe adott, nem volt képes csodákat mívelni; 
valamint a vallási rajongást, melynek a nyugaton né
melyek oly túlságos befolyást tulajdonítanak, annyira 
fokozni: hogy az ozmánok ezen háborúban valami vég
zetszerű míveletet láttak volna . . .

A fényes hadsereg 200, némelyek szerint azonban 
300 ezer emberből és 400 ágyúból állott, mely gyorsan 
és akadálytalanúl vonulván keresztül Magyarországon, 
1683. julius 14-én Becs falai alatt ütötte fel gazdag sátrait.

Leopold, alighogy követségének sikertelenségéről s 
Kara Mustafa közeledéséről értesült, udvarával Linczbe 
költözött s fővárosának védelmét 10 ezer emberből álló 
őrséggel Starhemberg grófra, egy derék férfiú és vitéz 
harczosra bízta. XI. Incze pápa, ki az ozmánok újabb 
vállalatában nagy veszélyt látott, mely a keresztény egy
házat fenyegeté, Leopold és Sobieski János, a lembergi 
győzedelmes hadvezér és most lengyel király közt hosz- 
szabb tárgyalások után egy védszövétségét hozott létre, 
mely a két uralkodó által 1683. márczius 31-én erősit- 
teték meg, s melynek értelmében Sobieski János köte
lezte magát: Leopoldot az ozmánok ellen minden erejével 
támogatni. Ezen szerződés, mely utóbb Bécs, sőt való
színűleg egész Németország sorsa fölött határozott, nem 
volt ugyan Ínyére a lengyel nemességnek, mely Leopold- 
nak nem alaptalanul azt vetette szemére, hogy közöny
nyel nézte Podolia elpusztítását az ozmánok által; azon
ban a körülmények oly gyorsan fejlődének, hogy tilta
kozásra alig maradt már elégséges idő.

Mig a császár megmagyarázható aggodalommal te
kintett fenyegetett fővárosa felé, melyet az ellenség 
tábora egész kiterjedésében körülfogva tartott, addig 
Lothringen Károly herczeg, mintegy 40 ezer emberből 
álló hadával Bécs közelébe az u. n. Kahlenberg alatt
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táborozott, a nélkül, hogy a roppant számú ellenséget 
megtámadni merészkedhetett volna. Minden attól függött, 
miként fog a lengyel király az imént kötött szerződésben el
vállalt kötelezettségének eleget tenni.

Időközben Bécs falai között az ijedség és kétségbe
esés napról-napra növekedőben voltak. A csekély számú 
őrség a többszöri kirohanások által is tetemesen gyen
gülve, már nem vala képes sokáig ellentállani. A pol
gárság, deákok, sőt a nők is egymással versenyeztek a 
nehéz megpróbáltatás ezen emlékezetes napjaiban, bátor
ság és áldozatkészségben; s mig egy része az ellenség 
lövegei által felgyújtott házak és középületek megmen
tésében fáradozott, a többiek az ellenség golyózáporában 
igyekeztek a falakban mutatkozó réseket kijavítani. A 
harangok mind elnémultak, csak a szent István egyház 
komor zúgású öreg harangja emlékezteié még a kétség- 
beesés erejével küzdő lakosságot házának és tűzhelyének 
szent kötelmeire . . . .  Starhemberg parancsnok titkos 
útakon értesité Lothringen herczeget a dolgok szomorú 
állásáról s utolsó levelében kéré: „egy pillanatig sem 
vesztegelni, mert a veszély immár tetőpontjára hágott. . . “ 
De a segély már közeledék, a derék lengyel király 20 ezer 
kipróbált vitézzel Tulln mellett átkelvén a Dunán szeptem. 
10 én egyesült Lothringen Károly herczeg seregével.

Másnap hajnalban a Lipóthegy kápolnájában misét 
hallgatott az épp oly vallásos mint lovagias lengyel király, 
mely alkalommal maga szolgált az áldozárnak az oltár
nál s miután meggyónt és az úr testét magához vette 
— lóra szállott, hogy az — újabb kor történelmének 
egyik legemlékezetre méltóbb eseményét, mely a nyugati 
kereszténység mívelődésének megmentésével egyértelmű 
vala — végrehajtsa . . .  A szorongatott Bécs dobogó szív
vel követte a gondviseléstől megmentésére rendelt férfiú 
minden mozdulatát, melyet a város falairól szemlélni 
lehetett; s midőn a támadás megkezdésére adott jelt 
észrevette, a megrongált falakról dörgő üdvkiáltásokkal 
fogadta — s kirohanásra készült, hogy az ellenség meg
semmisítését részéről is előmozdítsa.

Kara Mustafa elmulasztotta a Bács fölött uralkodó 
magaslatokat annak idejében elfoglalni, melyekről most 
egyszerre megindult a keresztény ütegek dörgése s vészt
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és halált vitt az ozmánok mélyen fekvő táborába, kik a 
romboló tüzet viszonozni sem tudták. Az ágyúzás déli 
egy óráig tartott, s ekkor Sobieski parancsot adott, az 
ellenséget fegyveres kézzel támadni meg. Mint egy rohanó 
ár, úgy rontott most a keresztény had, élén a vitéz ki- 
rálylyal, az ellenségre, melynek soraiban oly vérengző 
pusztítást vitt véghez: hogy Kara Mustafa fejét vesztve 
s minden ostromeszközeit és az egész tábort cserben 
hagyván, a legrendetlenebb futásnak eredett. Példáját 
követte az egész megrémült ostromlóhad, s a nevezetes 
nap késő délutáni óráiban tízezer ozmán holtteste s az 
elhagyatott tábor jelzék — a nap kimenetelét.

Bécs és vele az egész kereszténység újból fellélek- 
zett s hangosan ünnepié azon férfiút, ki megjelenése által 
a legnagyobb veszély pillanatában megmentőjévé lön 
Európának. Roppant volt a zsákmány, mely a keresz
tények kezébe esett. A nagyvezir fényes sátora, mely 
egymaga egy tábor kiterjedésével bir vala, annyi kincse
ket rejtett magában: hogy azok értéke fölülmúlta nem 
egy európai fejedelem koronaékeit. A lovagias Sobieski, 
nejét a nevezetes küzdelemről és annak kimeneteléről 
értesítvén, többek között ezeket irja: „A mi zsákmányo
mat illeti, az rendkívüli s minden leírást lehetetlenné 
tesz; csak nehány kiválóbb darabot akarok megemlíteni; 
egy gyémántöv, két gyémánttal ékesített óra, rubinokkal, 
saphirokkal és igazgyöngyökkel gazdagon kirakott nyíl
tartók; továbbá vert aranyból készült szekrénykék titkos 
jelvényekkel ellátott aranylemezekkel; és ezer más drá
gaság.“ Ezeknél fontosabb volt a hadi zsákmány: 300 
ágyú, 15 ezer tábori sátor, 600 erszény arany stb.

A Bécs alól menekülő nagyvezir csak Győr alatt 
állapodék meg, s miután az egész szerencsétlenséget 
elég indokolatlanul Ibrahimra, a budai pasára tolta, — 
azt rögtön ki végeztéié. Bécstől egész Győrig több mint 
60 ezer ozmán vesztette el életét; azonban nem volt 
kisebb azon szerencsétlenek száma, kiket a veresége fölött 
méginkább felbőszült ellenség rabbilincsekben magával 
hurczolt Ausztriából és Magyarországból.

Sobieski, alig szabaditá fel Bécset, seregével nyom
ban követte az ozmánokat, kiket még Párkánynál utol
érvén, egy kemény és véres ütközetben megvert. Egy
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héttel később az erős Esztergamot szállotta meg; s 
miután az őrség többszöri kirohanását fényesen vissza
verte, 1683. október elején elfoglalta a sokat vívott erős
séget, mely a nagy Szuleiman ideje őta az ozmánok 
birtokában volt. Majd november 11-én Szécsen mellett 
egy döntő ütközetben is megveretvén Sobieski által, 
— Kara Mustafa immár kétségbeesve Nándorfehérvárra 
menekült; s minden mit a szakadatlan küzdelemből meg
menteni tudott: a sherif-szandsák, vagyis a szent zászló 
volt, mely úgy látszik ezúttal sem tévé meg kötelességét 
úgy, miként azt a hívők tőle várták . . . .

Ennyi vereség, ennyi szerencsétlenség nehány hó 
alatt, rettegéssel tölté el az ozmánokat, kik a súlyos 
csapásokért egyedül Kara Mustafát tették felelőssé; ki 
tehetetlensége és gondatlansága, de méginkább vétkes 
mulasztásai által idézte elő azokat. A janicsárok hangosan 
követelték a fővezér megbüntetését s IV. Mohamed nem 
volt azon férfiú, ki katonáinak fenyegetésekkel kisért 
követelését megtagadni elég merész lett volna. S igy Kara 
Mustafa röviddel megérkezése után Nándorfehérvárott a 
szultán parancsára megfőj tatott.

Mielőtt a Bécs felszabadúlását követő események 
elbeszélését tovább folytatnők, nem lesz érdektelen 
Leopold magatartásáról megemlékezni, melylyel a fővá
rosát és birodalmát megmentő lengyel király iránt visel- 
teték. Midőn a veszély elvonúlt, Leopold visszatért 
Linzből fővárosába s mint egy ismeretes franczia iró 
mondja: Sobieskit kimért hideg udvariassággal fogadta, 
valószínűleg azért, m ert nagyon sokkal tartozott neki. A 
gőgös Leopold csak vonakodva egyezett ezen talál
kozásba s midőn a vitéz Lothringen Károly herczegtől 
kérdezé'miként fogadja a lengyel királyt? a herczeg e 
szavakkal válaszolt: „Tárt karokkal felség, mert ő menté 
meg a birodalmat“. -— De Leopold nem fogadta tárt 
karokkal, hanem látható zavarban néhány elismerő szót 
intézett a hőshöz, ki szokott kedélyes szívességével 
válaszolt: „Orvendek, hogy testvéremnek ezen kis szol
gálatot tehettem“, — s harczosai sorába lovagolt, 
hogy a visszavonuló ellenségét a császárnak, — még 
utolérhesse . . . .
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A Bécs felszabadításával megindult s tizenhat évig 
majdnem szakadatlanul tartd háború nemcsak végképpen 
megtörte az ozmánok hatalmát Magyarországon, hanem 
egyszersmind politikai jelentőségüket is alább szállitá. 
S mintha a szerencse századokon tartott mulasztásait 
kívánta volna helyrehozni: a keresztény hadak győze
lemről győzelemre virradtak; melyek mindjárt a három 
következő esztendőben az ország legfontosabb erősségeit 
s ezek között magát a királyi Budát kezükbe adták.

Ismét a pápát találjuk első sorban, ki Bécs fel
szabadítása után minden erejével a keresztény államok 
szövetségén dolgozott. XI. Iucze pápa Spanyol- és 
Francziaországot, továbbá Velenczét, Németországot és 
Lengyelországot kívánta belevonni az érdekeltségbe, s 
ezen udvarokat külön követek és bullák által szólitá 
fel a csatlakozásra és részvétre. De a politikai érdekek 
most még élesebben elválaszták egymástól az államokat 
mint elébb, s végre, miután a többi államok különféle

27L á z á r :  Λ török birodalom története.
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ürügyek alatt kivonták magukat a dolog alól, csak 
Ausztria, Lengyelország és Yelencze léptek, mint a leg
közelebbről érdekelt államok ama véd- és daczszövet- 
ségre, mely oly fényes eredményekkel lepte meg a bámuló 
világot. Leopold, Sobieski és az adriai köztársaság osz- 
tozkodának a dicsőségben, mely a következő tizenhat 
évet oly emlékezetessé teszi a történelemben.

E szerint az ozmán birodalom egyszerre három 
oldalról támadtaték meg; és pedig: Magyarország, Len
gyelországban és Dalmátiában. Miután Sobieski a szé- 
csényi győzelem után éjszaknak vette útját s nemsokára 
saját hazájának kelt védelmére és felszabadítására, a 
császári hadak főparancsnokságát Lothringen Károly 
herczeg vette át, azon nagy férfiú, ki nemcsak a világ- 
történelem lapjain, hanem kivált a magyar nemzet tör
ténelmében épp oly fényes, mint múlhatatlan emlékektől 
környeztetik. Az 1684. nyár elején megvette Visegrádot, 
s átkelvén a Dunán, nehány nappal utóbb egy döntő 
ütközetben megverte az ozmánokat Vácz közelében, s 
ezen várost elfoglalta. Váczról Pestnek veszi útját győze
delmes seregével, melyet közeledésekor az ozmánok fel
gyújtottak, azután kincseikkel együtt a budai várba 
menekültek. Ismét a Duna jobb partján julius végén 
Hamzabég mellett, Buda közelében megsemmisíti Szulei- 
man nagy^ezirnek 150 ezer főből álló seregét, még 
mielőtt annak sikerült volna Budát elérnie, melynek 
megvédésére sietett. Ugyanazon évben magát Budát veszi 
ostrom alá, s az elhagyatott Szent Gellérthegyről érzé
keny károkat okozott az ellenségnek. Azonban az előre 
haladott évszak és seregének leapadt száma, arra bírták, 
hogy az ostrommal ezúttal még felhagyjon.

A következő 1685-ben három új hadsereg szállott 
síkra a félhold ellen. Az elsőt Lothringen Károly her
czeg, a másodikat Leslie és Caprara, s a harmadikat 
Schulcz tábornok vezényelte. A keresztény hadak összes 
száma ezen alkalommal^ már meghaladta a 100 ezeret. A 
legfontosabb vívmány Érsekújvár1) megvétele volt, melyet *)

*) Érsekújvár 1592-ben épült rendkívül megerősített hely 
vala, mely tíz ostromot állott ki, s melyet a 17. század költőié - 
sebb politikusai nyílhegynek neveztek, melyet az ellenség a
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Lothringen herczeg harminczkét napig tartó kemény 
ostrom után hatalmába ejtett; s mely alkalommal Hasz- 
szán pasa, az erősség parancsnoka e szavakkal adta meg 
magát a keresztényeknek: „Nincs többé szerencsénk a 
hitetlenek ellen. Allah, légy irgalmas a mozlimekkel“. S 
mintha a szerencsétlen parancsnoknak igazat akart volna 
adni a végzet, nemsokára Eger, Ónod stb. is meghódol
tak Leopoldnak, holott azokban eddigelé részint ozmán 
őrök, részint a szövetséges Tököly fegyveresei tanyáztak. 
Nagy-Kanizsa, Varasd s más fontos erősségek Horvát
országban hasonlóképpen elestek, s a sok vereségnek 
még csak a koronája hiányzott, hogy a félhold bukása 
Magyarországon teljes legyen. A következő év azt is 
meghozta.

Tököly Imre, ki Kara Mustafa szerencsétlen bécsi 
útjában kalauzúl szolgált, az utolsó időben nemcsak 
kiesett a fényes porta kegyeiből, mely az ellenséggel 
való titkos összeköttetéssel vádolá, hanem kivált az 1684. 
és 1685 iki szerencsétlenségek kábító hatása alatt nyílt 
árulás czimén a temesvári pasa által fogolylyá tétetett 
s szigorú őrizet alatt Nándorfehérvárra küldetett. Ennek 
hírére a felvidék, Munkács kivételével, melyet a fogoly 
fejedelem hőslelkü neje Zrínyi Ilona védelmezett, nagyobb 
része, s ezek között különösen Kassa, sietett meghódolni 
Leopoldnak. Szuleiman nagyvezir Tökölyt, ki a jelen 
válságos helyzetben jó szolgálatokat tehetett, nemcsak 
rövid idő múlva szabadon bocsájtotta, hanem egy ozmán 
segély haddal látá el, hogy a Felvidéket a császár ellen 
újból fellázítsa. Ennek azonban, a megváltozott körül
ményeknél fogva, kivált mióta Tököly híve Petneházy a 
nemzeti sereg nagy részével hasonlóképpen a császár 
pártjára állott; s mióta kivált Apafy Mihály erdélyi 
fejedelem, elhagyván a hatalmában és dicsőségében egy
aránt megfogyott félholdat, meghódolt Leopoldnak, nem 
sok gyakorlati haszna mutatkozott többé!

Az 1686. év a tizenhatéves ozmán háborúnak legfé
nyesebb szakát jelzi: mely Buda visszafoglalásával nem
csak Magyarország nemzeti történelmében nevezetes

kereszténység testébe lőtt. Érsekújvár volt az ozmánoknak leg
nyugatibb erősségük.

27*
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fordulópontot képez, hanem az újabb kor eseményekben 
oly gazdag történelmének is egyik legfényesebb lapját 
képezi. A hős Lothringen herczeg már a tavasz végén 
készen állott 90 ezer főből álló seregével, melynek zömét 
németek, horvátok és mintegy 22 ezer magyar képez
ték; kik között számosán voltak még az olasz, franczia, 
spanyol, angol stb. nemzetek is képviselve, kik legne
mesebb sarjaikat küldék Károly herczeg táborába, hogy 
annak háborúiban és dicsőségében, mely már is bámu
lattal tölté el a keresztény világot, részt vegyenek. A 
hírneves fővezér alatt harczoltak mint parancsnokok 
Miksa bajor és Lajos badeni herczegek, valamint Eugen 
Savoya herczeg, kik mindannyian, de kivált az utóbbi 
nemsokára nevükkel töltötték el a világot, s mindmeg- 
annyi rémeinek bizonyultak a roskadozó ozmán állam- 
épületnek : melynek még mindig a tehetetlen IV. Moha
med állott élén, ki sem a szerencsében, sem a szerencsét
lenségben nem vala méltó képviselője a nagy hóditó 
ozmán nemzetnek.

A keresztény had július 18-án jelent meg Buda alatt 
s miután azt félkörben körülfogta: a Szent-Gellérthegy- 
től egész a császárfürdők közelében lenyúló külfalakig, 
melyek nyomai részben még most is láthatók, az ostrom 
csakhamar kezdetét vette. A bajor és német, hadak táborai 
a Szent-Gellérthegytől egész a Sváb- vagy Széehenyi- 
hegyig, mely ezúttal nyerte korábbi nevét, terjedtek, mig 
a magyar sereg a Széchenyi·hegytől, egész a Dunáig 
foglalt állást. Maga Károly herczeg a mai város-majorból 
és legközelebbi magaslatairól vezette az ostromot, mely 
főképpen a mai Ferdinánd laktanya körül fekvő bástyák 
és az u. n. bécsikapu ellen vala intézve. A várban 16 
ezer nagyobb részt janicsárokból álló őrség volt, Abdurr- 
hamau vagy Abdi pasa, egy olasz hitehagyott vezérlete 
alatt, kik sokáig nemcsak szerencsével, hanem bámulatos 
vitézséggel védelmezték magukat. A „szent háborúk tűzhelye“ 
miként Buda, ezen kulcsa az ozmán hatalomnak nyugat 
felől neveztetek, oly fontosnak látszék maguk az ozmánok 
előtt: hogy IV. Mohamed egy fetwa alapján azon ren 
deletet küldé Abdi pasának : hogy azon helyen keilend 
vitézeivel együtt meghalnia, ha azt a keresztények ellen 
megvédeni nem birja, avagy a vesztőhelyre mennie, ba
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átadná; mert Buda fontosabb az ozmánok kezében, mint 
az emberek élete. S valóban, talán még sohasem tanú
sítottak az izlarn harczosai nagyobb vitézséget és hősi 
elszántságot, mint Buda védelménél, melynek minden 
kövét a saját és ellenségük vérével áztatták meg, mielőtt 
azt elvesztették . . . Remegve tekintett most a nyugat és 
kelet Budára, honnan vagy a felszabadítás világát várták, 
vagy a hatalom tovább fenmaradását remélték a népek, 
külön érdekeik szerint. E közben az ostrom szakadatlanul 
tartott, s a Széchenyi hegy oldalában felállított ütegek 
halált és pusztítást vittek a várba és annak vitéz védel
mezői közé. Károly herczeg több ízben átadásra szólitá 
fel a várbelieket, de Abdi pasa mindig elutasítókig vála
szolt, egy utolsó felszólításra pedig feleletül száz keresz
tény fogoly fejét tűzte ki a vár falaira. „Buda a próféta 
védelme alatt áll, szólották a rajongó janicsárok, ki kö
zöttünk liarczol, s kit mindenki szemmel láthat a veszély 
pillanatában.“ S a vitéz őrség nemcsak hitt a lélekemelő 
csalódásban, hanem ennek befolyása alatt oly rendkívüli 
ellentállást tanúsított, milyennel csak ritkán találkozunk 
a történetben.

Azonban a keresztények pusztító lövegei lassankint 
megfogyasztották a védelmezők számát, s megrongálták 
a bástyákat, s az idő már nem vala távol, mely a romba 
düledező erősség sorsa felett határozni fog . . . .  Károly 
herczeg augusztus utolsó napjaiban a bécsi kapu tájára 
intézte leghevesebb támadását, de habár egy tágas rés a 
rohamnak kedvező útat látszék mutatni, az mégis siker
telen maradt, s a halál kétségbeesésével küzdő janicsárok 
még egyszer nagy veszteséggel visszaverték a keresztény 
támadókat.........Most új remény villanyozta fel a meg
fogyott őrséget, midőn híre jőve, hogy a nagyvezir 80 
ezer emberrel közeledik Buda felszabadítására s már 
Hamzabég közelében táborozik. A hír való volt. A válság 
perczét azonban ezen körülmény sem volt többé képes 
elodázni. Károly herczeg, a mint a nagyvezir közeledé
séről értesült, épp oly merész, mint geniális lépésre hatá
rozta magát. Az egész ostromhadat két vonalra osztotta 
fel úgy, hogy az egyik vonal a vár ostromát minden 
megszakítás nélkül folytatta, mig a másik a közeledő 
ozmán seregeknek állotta útját. így maguk előtt az
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ostromlott várral, hátban a nagyvezir hadaival, sajátszerü 
kettős harczban találjuk a keresztényeket, kiknek győzel
mét a rendithetlen vitézség mellett, első sorban a fővezér 
lángelméjének kell érdeműi betudnunk. S daczára a ve
szélyes helyzetnek, az ostrom mindig kedvezőbbre fordult 
a keresztényekre nézve, s az ostromlottak a felszabadí
tásukra küldött had szemeláttára fogytak és látták köze
ledni a válság pillanatát. Az aknák, melyeket Gonzales 
Antonio hírneves mérnök, mindig beljebb vezetett a falak 
alá, erősen megingatták a bástyákat alapjaiban, s miután 
egy gyújtó löveg, melyet Gábor barát intézett, kit a 
magyarok füzes Gábornak neveztek, a vár lőporos tor
nyát iszonyú rohanással légbe röpité, minek következtében 
egy hatvan öl széles rés nyílott a falakban, a vár to
vábbi tarthatatlansága kétségtelen vala. A robbanás oly 
rendkívüli erővel történt, hogy még a Duna is kicsapott 
medréből.

így közeledett szakadatlan harczok között szeptem
ber 2-ika, melyen 145 év előtt Szuleiraan fényes bevo
nulását tartá Buda várába, melyből Isabella királynét és 
csecsemő fiát oly kíméletlen módon kiszoritá. Károly 
herczeg a mai bécsi kapu közelében tátongó rés ellen 
intézte az első általános rohamot; kétszer verettek vissza 
a német hadak az oroszlán bátorsággal harczoló ozmá
noktól, de mindig új, meg új csapatok tódultak a kime
rültek helyébe s mig az ostromlottak sorai mindinkább 
ritkultak a keresztény vitézség öldöklő csapásai alatt, a 
résen ember ember ellen küzdött, mígnem a keresztények 
többsége minden talpalatnyi tért, minden követ a vár 
területén vérrel drágán vásárolván meg, diadalmaskodók, 
s a még életben lévő vitézeket, köztük a bátor Abdi 
pasát, a vári főutczába, a mai úri-utcza kimenetelén a 
Ferdinánd laktanya felől, ellenáll katlan erővel kezdék 
visszaszorítani. De még most sem szűnt meg a véreng
zés, s az utczai harcz, mely fejlődék, késő estig tartott. 
Egytől-egyig elhullottak itt az ozmánok, közöttük maga 
Abdi pasa a vitéz parancsnok, mig a beálló éj a rablás, 
fosztogatás és az erőszak undorító műveit alig vala képes 
elpalástolni, mert az elfoglalt vár több helyütt kigyulad- 
ván, rémséges nappallá változtatta az éjjet. . .

Buda vára ismét a keresztények kezében volt, a fél



-  423 —

hold, mely majd másfél századig· fénylett tornyain, letűnt, 
helyét a jellemzőbb kereszt foglalta el. Budavárával az 
ozmán birodalomnak leghathatósabb védbást.yája veszett 
el, honnan Európa szivébe nézhetett, melynek békéjét 
mindig fenyegette. A Budán lakó ozmánok és xnozlimek 
fájó szívvel hagyták oda megszokott otthonjukat, s vissza
térvén keletre, átengedték tűzhelyeiket azok korábbi gaz
dáinak . . .  Marsigli gróf, egyike a vitéz idegen nemesek
nek, kik Károly herczeg dicsőségtől ragyogó lobogója alá 
gyülekezének, a kard mellett a tudományhoz is értett, s 
különösen szenvedélyes könyvgyüjtögető vala. A rablás 
és pusztítás közepette csak könyvek és okmányok után 
látott s kiváltképpen fáradhatlan volt, Mátyás király haj
dani könyvtárából nehány töredéket, vagy maradványo
kat fellelni. Fáradságát némi siker jutalmazta, mert több 
helyütt, igy a főegyház földalatti helyiségeiben, továbbá 
pinczékben stb. akadt több érdekes, ámbár a nedvesség 
által erősen megrongált könyv- és kéziratmaradványra, 
melyeket azután zsákmányképpen magával vitt, s melyek 
jelenleg a bolognai akadémia könyv- és kéziratgyűjte
ményben találhatók.

Azon számos és nyilvános középületek közül, me
lyekkel egykoron az ozmánok Budát oly gazdagon el
látták, a fürdőkön kívül, melyeket megnagyobbítottak és 
részben kiépitének, alig maradt reánk egy is. A császárfürdő 
felett emelkedő kis turbeh vagy sirkápolna, és nem me
cset, egy szentség hírében álló dervis Gül Baba, azaz 
„rózsa atyja“ földi maradványai fölé épitvék, ki több 
évvel Budavár eleste előtt halt meg, s ki állítólag a fél
hold bukását előre megjövendölte volna; mi azonban nem 
látszik valószínűnek, minthogy a mozlimek sohasem vi
seltettek kegyelettel oly jósok emléke iránt, kik magukat 
szomorú események előrelátása által tették nevezetessé.

Károly herczeg nem elégedék meg Buda megvéte
lével s nyomban a vár elfoglalása után a nagyvezir se
regét kereste fel, ki látván a vár bukását — gyorsan 
visszafordult s Nándorfehérvárát óhajtotta elérni. Simon- 
tornya, Pécs, Siklós, utóbb Szeged a győzedelmes had
vezér kezeibe estek. Azonban Eszék vívása ezúttal még 
nem eredményezte a kívánt sikert, s Lajos badeni her
czeg az ezen vár felszabadítására siető ozmán sereget
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ügyes mozdulatok által ugyanazon harcztérre csalta, me
lyen 161 évvel előbb nemcsak Magyarország önállósága, 
hanem utolsó királya is odaveszett. A nevezetes mohácsi 
síkság mégegyszer ázott az ozmánok és magyarok véré
től, csakhogy ezúttal a félhold helyett a kereszt győze- 
delmeskedék, s az egykoron ott elhullott magyar vitézek
ért ugyanannyi ozmán esett ma engesztelő áldozatúl. Az 
emlékezetes harcz az 1687. év augusztus 12-én ment 
végbe, s az események sajátságos találkozása által a ke
resztények részéről valódi boszúharczczá változott.

A mohácsi győzelem érezhető következményei: Eszék, 
Pétervárad és a Szerémség nagyobb részének kiürítése 
vala, s a keresztény hadak még mindig föltartózhatlanul 
előre törtek s a Duna és a Tisza közéből, valamint a 
Tiszán túli megyékből mindig jobban visszaszorittaték a 
megrettent félhold, melynek harczosai Buda eleste óta 
nemcsak a maguk, hanem egész fajuk sorsa fölött esé- 
nek kétségbe.

A rohamos gyorsasággal egymást követő események 
lesújtó hatása alatt mélyen megingott az ozmánok uralma 
mindenütt, a hová nevük vagy fegyverük eddig eljutott. 
A nép megrettenve keresett segélyt hitében, melynek 
fennállása politikai léteiével szorosan összefügg, s áldo
zatkészsége által igyekezett csüggedező reményét fajának 
fenmaradása iránt újból feléleszteni. IV. Mohamed, e nyo
morult kéjencz, ki most is rabnői társaságában és a va
dászatban talált kárpótlást azon nagy szerencsétlenségek
ért, melyek birodalmát és trónját oly közvetlenül fenye
gették, Buda elestének hírére — könnyekre fakadva 
kérte a próféta hathatósabb támaszát.. . „Nem könnye
ket kell egy padisahnak sírni — hanem vérét ontania, 
a midőn magát seregének élére állítva, a győzelmet vagy 
a halált keresi.'' így kiáltottak fel a janicsárok, midőn 
a szultán elérzékenyiiléséről értesültek; s mit itt a jani
csárok kimondának, az az ozmán nemzet közvéleménye 
volt, mely növekedő felindulással, majd zúgolódó ellen
szegüléssel nézte a szultán lélekölő tétlenségét azon idő
ben, midőn harczosai Magyarország csatatéréin ezerenkint 
elvérezének.

Mig az elégületlenség nőttön-növekedett, s már nyílt 
lázadással fenyegetett, az ozmán városok egymással ver
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senyeztek hazafias áldozatokban, melyeket az üres kincstár 
felsegélyezése czéljából a haza oltárára letenni sietének. 
Konstantinápoly 650, Bagdad 450 ezer forinttal járultak 
ezen alkalommal a hadi költségek fedezéséhez. A szultán 
jövedelmének fele hasonló czélra lefoglaltaték, s a lel
kesedés és a nemes verseny a megpróbáltatások ezen 
idejében őszinte elismerést érdemelnek.

De mindez csak sietteté a tehetetlen IV. Mohamed 
bukását, ki a serailba zárkózva mitsem akart többé hal
lani a külvilágról s nyomorult élvezetekben keresett kár
pótlást elvesztett tartományokért és elvérzett harczosaiért. 
A mozgalom tetőpontjára hágott, midőn a szerencsétlen
ségekben oly gazdag 1687. év még egyéb csapásokat is 
mért az amúgy is kétségbeesett ozmán népre. Egy nyolcz- 
havi, majdnem szakadatlan esőzés megsemmisité az aratás 
kilátásait, ennek következtében csakhamar éhhalál pusz
tított a különböző tartományokban, s ennek kíséretében 
lévő ragályos betegségek; ugyanakkor roppant tűzvész 
dúlt a fővárosban, mely két városrészt, Perát és Galatát
tette hamuvá........Morosini Ferencz, az egykori candiai
parancsnok, most a velenczei tengeri hadak főparancs
noka, egymás után elfoglalta a joniai szigeteket, Prevesát, 
Artát, továbbá Koront, Módónt, Naupliát, sőt Korinthot 
és Patrast, s velők majdnem az egész Peloponnesust. A 
félhold mindenütt megfutamodott a kereszt elől, harczosai 
mind a porba hullottak a gyűlölet és boszú által feltü
zelt velenczeiek előtt. Morosini Athen kikötőjét, aPiraeust,1) 
majd magát a bölcsek és művészek városát is megszál
lotta, s az Acropolisból véres fejjel űzte ki a janicsáro
kat. Egész Görögországon a felszabadulás iiditő fuvalma 
lengett keresztül, s a népek felszabadulásukkal már po
litikai önállóságról is ábrándoztak . . . .  Dalmátia teljesen 
felszabadult a félhold uralma alól s a győzedelmes és 
szerencsés hadvezér Morosini Ferencz már életében hal
hatatlanná téteták a velenczei nagytanács által, mely 
gyüléstermét megfelelő felírással a nagy férfiú szobrával 
diszité . . .

Időközben Konstantinápolyban egész a szakadásig

A Piraeusból ezen alkalommal elszállított remek oroszlán- 
faragványok most a velenczei Darsena bejáratát díszítik.
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érettek a dolgok; a kedélyek nagy felindulása csak vér
ben volt immár lecsillapítható; a nép a szerencsétlen 
hadvezérek fejét követelte — s a szultán nem merte a 
merész követelést visszautasítani. Majd magára a szul
tánra került végre a sor. Mustafa Köprili, a nagy Ahmed 
Köprili öcscse állott az elégületlenek élére s a jogtudós 
ulemáktól egy nyilatkozványt eszközölt ki: melynek 
alapján IY. Mohamed az ozmánok trónjáról azonnal el- 
távolitandó. A rendkívüli esemény épp oly gyorsasággal 
mint csendben hajtaték végre, s IV. Mohamed 39 évi 
árnykormányzása után — a trónról a serail egy börtö
nébe költözött, hol öt év múlva elfeledve vagy kárhoz
tatva fejezte be dicstelen életét. — Utódja lett öcscse 
Szuleiman, kitől az ozmánok szerencsésebb időket vártak 
a birodalomra. Meg fogjuk látni, mennyiben volt ezen 
várakozásuk alapos.

1Y. Mohamed hosszú uralkodása voltaképpen csak 
egy szakadatlan lánczolata volt vezirjei országlásának, 
mig a szultán maga tespesztő tétlenség között tölté nap
jait, melyek egyhangúságát sem a szerencse örömkiáltá
sai, sem a balszerencse panaszai nem valának képesek 
tartósan megzavarni. IV. Mohamed valódi mintaképe egy 
ázsiai kényúrnak, ki a veszedelemben épp oly kevéssé 
veszti el léleknyugalmát, mint a szerencsében, melynek 
hatásai nyomtalanul mennek keresztül közönyös leikén. 
Tudatlan és babonás, kéjelgő és kegyetlen, hiú és gyáva 
volt ezen „légyőzhetien fejedelme az embereknek“, „ezen 
vigasza a világnak“, miként a keleti hízelgés vagy ud
variasság nevezé, s kiben egy szikrája sem volt meg 
azon erélynek és lángelmének, mely őseit oly előnyösen 
kitüntette. Abdi, ezen árnyfejedelem és szomorú korának 
történetirőja, számtalan vonásokat jegyzett fel uráről, 
melyek annak úgy bárgyuságáról mint mértéktelen hiú
ságáról tesznek tanúságot. A szegény historiographusnak 
naponkint meg kelle jelennie a rettegett padisah előtt 
és jelentést tenni: hogy mi emlékezetre méltót jegyzett 
fel könyvében. S midőn a jó Abdi egykor több őszinte
séggel mint óvatossággal azon választ adá, hogy ma még 
mitsem jegyzett fel, mert nem adta elő magát semmi neve
zetes dolog, az esztelen kény úr egy tálczát hajított fejéhez 
ezen szavakkal: „menj és jegyezd fel ez t történelmedben.“
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Ez volt azon férfid, ki 39 évig ült II. Mohamed és
I. Szuleiman trónján, ki alatt Lengyelország megaláz- 
tatolt, Candia a birodalomba bekebelezteték: ellenben 
Magyarország nagyobb része, továbbá Dalmátia és a 
Peloponnesus elveszett a nélkül, hogy akár az egyikben, 
akár a másikban része lett volna. Ki alatt gyáva és 
megvesztegethető nagyok, mint Szuleiman és Dervis pasa, 
de erényes és rendkívüli jellemek, mint Tarkhondsi és 
a két Köprili vezették felváltva a kormány rúdját, mely
nek a hárem ármányai nem ritkán más, ellenkező irányt 
óhajtottak adni, mint a milyent a birodalom érdekei kí
vántak, de a kiknek ellentétes működése legkevesebb 
befolyással sem vala a szultánra, ki ugyanaz volt a sze
rencsében, mint a szerencsétlenségben, nem változtatta 
meg magaviseletét sem jó, sem rósz tanácsadói irányá
ban, ki mindig hű maradt magához s akarat nélküli, de 
mégis veszélyes eszköz volt erélyesebb környezetének 
kezeiben.

II. Szuleiman (1687—1691), ki mint 24 éves ifjú 
került a trónra, egész életét a serail börtöneiben töltötte, 
mígnem bátyja halála után egész váratlanul a trónra 
emelteték. S habár az ozmánok sokat beszéltek jeles tu
lajdonságairól, melyeket azonban alig lehete valakinek 
alkalma megítélhetni, négy évi uralkodásának története 
a hozzá kötött vérmes reményeket semmiben sem iga
zolta. Tunya és félénk természete idegenkedék minden 
tevékenységtől, mely csekély lelkitehetségeit nagyobb 
próbára tehette volna. A hárembe zárkózva közönynyel 
hagyta maga fölött elvonulni a fenyegető fellegeket, va
lamint azon üdítő napsugárig melyet nagyvezirjének 
Mustafa Köprilinek bölcsesége idézett fel az ozmánok 
sokáig borús egére. így II. Szuleiman rövid uralkodása 
épp oly meddő volt személyes tettekben, mint bátyjáé, 
s mi alatta történt, épp oly kevéssé mene hozzájárulásá
val végbe, valamint az eseményeket feltartóztatni vagy 
azoknak más fordulatot adni tudott volna.

Mustafa Köprili, ki IV. Mohamed trónvesztésének 
legfőbb tényezője volt — egyike vala az ozmán biroda
lom leghathatósabb támaszának, s apjának, a szigorú 
Mohamednek, s bátyjának, a nemes Ahmed Köprilinek 
példájára egyedüli feladatát lelte: hazájának és urának
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híven szolgálni. Azon nehéz megpróbáltatások, melyek 
1683. óta oly súlyosan és következetesen nehezedének 
a birodalomra, egy férfiút követeltek, ki éppúgy tehet
sége mint becsületessége által hozzáférhetlen tekintélyt 
képezett; s kiben még irigyelnek is tisztelni kellett az 
erkölcsi fölényt. Mustafa Köprili ezen válságos időben 
valódi rendeltetésszerű jelenség vala, kiben az egész 
nemzet bizalma összpontosult. Ezen ritka jellemtisztaság
gal biró államférfiú már életében a legszebb mellék
névvel tisztelteték meg hálás népétől, s a „fazyl“ 
vagy „erényes“ nevet alig nyerte valaha egy állam- 
férfiú, ki azt jobban megérdemelte volna, mint Mustafa 
Köprili.

Az 1687-iki mohácsi győzelem hatása még végig- 
rezgett a keresztények kedélyén, midőn Pétervárad, Eger 
s más erősségek visszafoglalásával a győzelemnek újabb 
lánczsora kezdődött, melyben különösen halhatatlan ba
bérokat szereztek maguknak: Miksa és Lajos herczegek. 
Miksa herczeg az 1688 tavaszán hatalmába ejtette Székes- 
fehérvárt, majd délnek fordulván, átkelt a Száván s Szend- 
rőt, s nem sokára, ugyanazon év szeptember havában a 
„szent háborúk hajlékát“, Nándorfehérvárt is elfoglalta. 
Roppant volt a harczi zsákmány, mely itt a keresztények 
kezébe került, de rendkívüliek valának az áldozatok is, 
melyekkel a kereszténység ezen régi védbástyája, mely 
annyi ostromot látott, miként alig egy másik erősség, s 
melynek földje oly gazdagon meg vala öntözve kelet és 
nyugat népeinek vérével -  visszavásároltaték. Mig Miksa 
herczeg Nándorfehérvárt vívta, Lajos badeni herczeg 
Szerbiát, Bosniát és Bolgárországot tette a háború szín
helyévé; mely országok a Hunyadiak kora óta nem lát
tak keresztény vitézeket másként, mint bilincsekben. 
Nissa, Widdin, Sofia s más fontos helyek megnyíltak a 
kereszt ellenállhatlan harczosai előtt, s Lajos herczeg de
rék vitézeivel a Balkán magaslatáig nyomult már előre, 
midőn Leopold parancsából s a Magyarországban fejlődött 
politikai válság következtében visszafordult. Helyét egy 
ideig a derék Piccolomini pótolta; de ennek halála titán 
Strasser tábornok oly véres vereséget szenvedett Mustafa 
Köprili által, hogy megfogyott hadával nemcsak kivo
nult gyorsai} Szerbiából és Bolgárországból, hanem
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Widdint, Nissát stb. kénytelen volt az ellenségnek 
visszaadni.

Mig az elbeszélt események új izgatottságban és 
rémületben tartották Konstantinápolyi, melynek lakosai 
már kapuik előtt látták a keresztényeket, Mustafa Köprili 
átvette a vezirséget, s rendkívüli tevékenységet fejtett 
ki a birodalom s annak kormányának és véderejének 
újból szervezésében. A bölcs férfiú jól tudta, hogy a 
keresztények most, győzelmeik közepette nem hajlandók 
a békére, azért minden erejét a nemzeti védelem foko
zására fordította; s a mi eddig egyik szultánnak vagy 
nagyvezirjének sem jutott eszébe, Mustafa Köprili most 
arra.épité reform-szándokainak sikex-ét. Az ozmán biro
dalom keresztény alattvalói, a raják, kivált a Duna és 
Szávavidéki tartományokban nemcsak elviselhetlen zsar
noki intézmények között éltek, melyekben úgy tulajdonuk 
mint személy ük biztonsága az ozmánok jóindulatától vagy 
gyűlölségétől, de mindig a véletlentől függött, hanem 
teljesen szolgai alái-endeltségben tengének, mely valódi 
politikai tetszhalálnak nevezhető. Természetes, hogy ezen 
szerencsétlenek minden önállóság nélkül, nemcsak közöny
nyel nézték elnyomóik hosszú időkig tartó diadalait, 
hanem most, midőn a körülmények olyannyira megvál
toztak, — nemzeti öntudatukat is annyira elvesztették : 
miszerint tehetetlen szolgái maradtak a tehetetlen zsar
nokságnak is.

Mustafa Köprili ezen megvetett, babonaság és sötét 
tudatlanság között tengő népet új életre kívánta ébresz
teni az áítal: hogy egyéni szabadsággal ruházza fel. S 
midőn igv szabadabb lényeket akart belőlök alkotni, kik 
öntudatos tevékenység által annak lehelének segélyére, 
kitől legtöbb igazságot várhattak, egyszersmind barátokat 
szerzett az uralkodó ozmán nemzet idegen felekezetű és 
nyelvű alattvalói közt. — Mustafa Köprili az ozmán 
birodalom első reformere a tizenhetedik század utolsó 
tizedében, a Nizami Dzsedid, vagy az új rendtartás által 
azon térre lépett, melyen az ozmánok uralma egyedül 
tartható vala, mióta fegyvereinek diadala megszűnt, s a 
hódítások és puszta erőszak ideje letűnt. Ezen új rend
tartás nemcsak politikai életre ébresztette a szolgasághoz 
szokott népet, hanem lassankint megalkotta az ozmán
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birodalom európai tartományainak nemzetiségi jellegét 
is, mely századok óta elveszett. Hogy a raják sorsán 
könnyítsen, azon kezdette, hogy a fejadón kívül, mely 
II. Mohamed által hozatott be, minden egyéb adónemet 
és fizetési kötelezettséget az állam részére eltörölt, mi 
által a sokáig kizsarolt népnek anyagi tekintetben ked
vezőbb jövőt helyezett kilátásba. Azonfelül a községi 
hatóságokat olyatén szabályozta, hogy a keresztény alatt
valók nemcsak tannskodhatának mohamedánok ellenében, 
hanem egyházi ügyekben teljesen függetlenné tétettek az 
ozmán hatóságoktól. A keresztény községekben nemcsak 
elősegítette a templomok építését, hanem maga gondos
kodott arról is, hogy minden közönségnek legyen papja, 
mert úgy szokta mondani: „az embereknek kell vallá
suknak lenni, különben roszabbak a vadállatoknál. Az
után, mert jobb, ha az ország görögöktől lakatik, kik a 
földet mívelik s a szultánnak adót fizetnek, mintha üre
sen áll, vagy rablók fészkelnek benne.“ S a nagyvezir- 
nek igaza volt. Mig annakelőtte a keresztény alattvalók 
átkozták az ozmán kormányt, mely ezerféle teherrel 
sújtja, a nélkül, hogy azokért kárpótlás fejében bizton
ságot vagy jólétet nyújtott volna, most egyszerre, mint 
egy varázsszóra fellélekzettek a szegény keresztény alatt
valók, s nemcsak örömmel feleltek meg megkevesbült 
kötelezettségüknek, hanem áldották azon férfiú nevét, 
kinek ezen szerencsés fordulatot köszönhették.

Ha a fényes porta kivégeztetések, adófelemelések 
és vallási türelmetlenség helyett egy századdal elébb 
nyújtja keresztény alattvalóinak a Nizami Dzsedidet, két
ségtelen, hogy történelme azóta egészen más menetet 
vesz vala. S ki tudja, ha az ozmán birodalom II. Szelim 
után egy messzelátó és az idő szellemével számolni tudó 
nagyvezirrel birt volna, milyen Mustafa Köprili volt, — 
mi történik vala Magyarországon ? . . . .  mert a magyarok 
voltaképpen sohasem voltak annyira ellenségei az ozmánoknak, 
mint inkább intézményeiknek,

Azonban Mustafa Köprili gondoskodása még továbbra 
is kiterjedett. Hogy a pangó kereskedelemnek és forga
lomnak új lendületet adjon, a ki- és beviteli vámot jelen
tékenyen alább szállította. S hogy az üres kincstárt meg
töltse: a helytartók hivatalos működéseit szigorú bírálat
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alá vette, s mindazokat, kikre hűtlenség vagy megvesz
tegetés bizonyult, s ezek száma felettén nagy vala, nem
csak hivataluktól fosztotta meg, hanem vagyonukat min
den további indokolás nélkül a kincstár részére, melyet 
annyira megkárosítottak — lefoglaltatta De a magas 
államhivatalnokok fizetését sem hagyta érintetlenül a 
kérlelhetlen nagyvezir, ki minden áron, s a legrövidebb 
idő' alatt rendet akart hozni az állam zilált pénzügyeibe, 
s ily czélból minden eszközt megragadott, mely a kitű
zött czélhoz vezethette. Egyébiránt maga is jó példával 
ment elül, midőn fizetésének három negyedéről önként 
lemondott a szűkölködő kincstár javára; sőt minden 
arany, ezüst stb. készletét a pénzverdébe küldé, s ettől 
fogva közönséges edényekből étkezett asztalánál.

Hogy Mustafa Köprilinek sikerült ilyen úton rövid 
idő alatt rendet hozni a kormányzás különböző ágaiba, 
az nem oly meglepő, mint azon rendkívüli eredmény 
vagy siker, mely fáradozásait koronázta. A hadsereget úgy 
szárazon, mint vizen nemcsak kiegészítette, hanem telje
sen hadképessé is tévé. A parancsnokságokat kipróbált 
és olyan egyénekre bizta, kik a népnek és a hadsereg
nek rokonszenvével dicsekedhetének, mi által bizalmat 
és líj reményt öntött a csüggedező kedélyekbe. Más rész
ről a tartományok kormányzását is jobb és megbízhatóbb 
kezekbe tette s ez által új kezességet szerzett arra nézve, 
hogy a kormányzás és közigazgatás ezentúl lelkiismere
tesebben fognak kezeltetni.

Midőn eképpen rövid idő alatt csodával határos mü
vet vitt végbe Mustafa Köprili erélye és bölcsesége, daczára 
a roppant vereségeknek, melyek az egész idő alatt nem 
szűntek meg a birodalmat sújtani, hozzálátott az ellenség 
fegyveres leküzdéséhez.

A legveszedelmesebb ellenség Leopold vala, kinek 
hadai már a Balkán alatt száguldoztak. Köprili maga 
állott a hadsereg élére és Strasser tábornokot teljesen 
megverte és seregének nagyobb részét levágta. Ezen győ
zelem a császáriakat ismét visszavetette a Száva balpart
jára, s Konstantinápoly ismét szabadabban lélekzett. XIV. 
Lajos franczia király, ki éppen most készült a Habs
burg-ház ellen legerősebb csapását mérni, követe Cha- 
teauneuf által szövetségre szólította fel a fényes portát.



Köprili, ki ezen szövetség becsét kivált a jelen pillanat
ban helyesen Ítélte meg, nem utasitá azt vissza, s ezen 
körülményben jó előjelet vélt látni a háború további 
folyamára; mely időközben is szakadatlanul folyt Magyar- 
országon, változó szerencsével ugyan, de elég gyakran 
az ozmánok érzékeny veszteségével.

Tököly Imre, ki rövid nándorfehérvári fogsága után 
ismét visszatért Magyarországba s a háborút a császá
riak ellen még nagyobb elkeseredéssel folytatta, mint
hogy időközben neje, Zrínyi Ilona, Leopold fogságába 
került, s még börtönéből is titkos út.akon a harcz erélyes 
folytatására hivta fel, tekintet nélkül saját személyére és 
biztonságára, Felső-Magyarország egy részének birtoká
ban volt, s támogattatva az ozmánoktól, hatalmát min
dig jobban kiterjesztette a tiszai vidékekre is. Leopold, 
ki a franczia hadaktól most saját birodalmában is meg- 
támadtaték, szeretett volna békét kötni a portával, mely 
részéről sem idegenkedék vala ettől, ha Francziaország 
által folytonosan nem nógattatik a háború folytatása 
végett. Ezen alkudozások 1689 ben csakugyan megindul
tak Bécsben s habár eredményre nem vezettek, néhány 
jellemzőbb részletét az ezen alkalommal folyt tárgyalá
soknak nem hagyhatjuk említés nélkül. Leopold legelső 
követelése: Tököly Imre kiadatása volt, melyet azonban 
a szultán követei határozottan megtagadtak. „Tököly 
Imre“, igy szólt a követek egyike, „a padisahnak csak 
egy kutyája, kinek életével gazdája mit sem törődik. 
Ezen kutya a szultán parancsából felkel és lefekszik, 
ugat és elhallgat; de a padisah kutyája, urának paran
csára bőszült oroszlánná váHozhatik“ . . . .  Ezen okos
kodás, a mily alapos lehetett lényegében, alakjában a 
barbár diplomatiának felülmulhatlan remeke, egy korból, 
melyben az európai udvaroknál már a párisi és ver- 
saillesi udvar finom és szellemdús nyelvén gondolko
zott, ha nem is mindig cselekedett — az európai 
diplomatia.

A következő év megmutatta, hogy Tököly Imre 
valódi oroszlán, ki nemcsak megijeszteni, hanem elpusz
títani is tudja ellenségét, ki egyszersmind ura ellensége 
is vala. A zernesti ütközetben 1690. augusztus havában 
Häusler császári tábornok seregét teljesen tönkre tette,
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magát a fővezért, valamint Doria herczeget is és számos 
főtisztet, nem különben 22 harczi lobogót hatalmába 
ejtette. De ezen fényes fegyvertett sem menthette meg 
többé Tökölyt, ki franczia pénzen ugyan még mindig 
kiegészíthette seregét, de ki badeni Lajos herczeg ellené
ben, majd Veterani tábornok túlnyomó hadai ellen nem 
tarthatta magát többé sokáig, s miután Häusler és Doria 
tábornokokért fogságban lévő nejét kiváltotta, a to
vábbi harczról annáiinkább le kelle mondania, mint
hogy az ozmánok sem voltak szerencsések újabbi válla
lataikban.

Mustafa Köprili nagyvezir a Strasser tábornok fölött 
nyert győzelmét Bolgárország és Szerbia visszafoglalására 
használván fel, az 1691. évben új és döntő hatjáratra 
készült Leopold ellen. Május 10 kén Konstantinápolyban 
átvette a próféta szent lobogóját II. Szuleiman kezéből 
s 100 ezer emberből álló hadával megindult Magyaror
szágba. Átkelvén a Száván, miután a Szerénységben nem 
találta a császári hadakat, Péterváradtól Szalankamen felé 
nyomult, hol Lajos badeni herczeg táborozott túlnyomó
kig németekből álló seregével, melynek száma jóval cse
kélyebb vala az ellenségénél. De mintha az izlam har- 
czosai elvesztették volna régi bátorságukat, nem fejtették 
ki azon erőt és szívósságot, mely nevöket annakelőtte 
oly rémületessé tévé; s már az első támadás alkalmával 
gyáván megfutamodának az ellenség elől. Mustafa Köprili, 
ki az ütközet kimeneteléhez kötötte messze vezető terveit, 
felindulással igy kiáltott a hátráló harczosokra: „Gyávák, 
kik sem győzni, sem meghalni nem tudtok, tanuljatok 
rajtam és kövessetek!“ Ezzel leveté tágas felköntösét s 
s egy könnyű fekete zubbonyban, karddal kezében a 
keresztények legsűrűbb tömegébe rontott. A harcz most 
mindkét részről nagy elkeseredéssel vívaték s a győzelem 
valószínűleg a félhold részére dtil vala el: ha a nagy
vezir éppen a határozó pillanatban nem kapja a halálos 
golyót, mely életének határt szabott. A nagyvezir halá
lának hire rémülettel töltó el az ozmánokat s a harcz 
képe most egyszerre megfordult, midőn a félhold har- 
czosai hátat fordítva a keresztényeknek, ágyúik és egész 
táboruk hátrahagyása mellett a legrendetlenebb futásban 
kerestek menekülést.

Λ 7.á r :  A török birodalom történeto. 28
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Az emlékezetes 1691. augusztus 19-ike kettős vesz
teség volt az ozmánokra: egy vesztett ütközet és Mus
tafa Köprili halála a csatatéren; melyek közül kétség
kívül az utóbbi volt a nagyobb veszteség; kivált a jelen 
pillanatban, midőn a számtalan zavarokhoz még a trón
válság is járult, mely II. Szuleiman szultánnak 1691. 
junius havában bekövetkezett halála által beállott. II. 
Szuleiman úgy balt meg, a mint élt, ismeretlenül és 
részvét nélkül; a trónon is az maradt, ki a serail bör
töneiben volt: tehetetlen és akarat nélküli árny; ki 
csak néha mutatta magát népének, hogy emlékezetébe 
hozza sülyedését. Mert mióta a szultánok nem a tábor
ban, hanem a háremben töltötték országlásuk idejét, 
azóta a félhold uralma mindig alább szállott, s vele 
az ozmán uralom fénye és nagysága. Őt követte öcscse 
Ahmed.

Mielőtt az események elbeszélésében tovább mennénk, 
egy rövid visszapillantást kell vetnünk Magyarország 
viszonyaira, melyek kivált Buda visszavétele őta lénye 
gesen megváltoztak. A bécsi kormány a császári fegy
verek elvitázbatlan szerencséjére támaszkodva, végre ha
tározott kinyomatát adta Magyarország iránti szándokainak, 
melyek az 1687 iki országgyűlésen nyertek kifejezést. 
Leopold és kormánya Magyarország egyenetlenségét és 
pártviszálykodását mindig a nemzet királyválasztási jo
gára vezették vissza, mely nemcsak meghasonlásra veze
tett a nemzet kebelében, hanem egyszersmind az idegen 
beavatkozásoknak is mindig ajtót nyitott. A dynastia 
törekvése tehát első sorban oda irányult: hogy a nemzet 
ezen jogáról önként mondjon le, és pedig a Habsburg- 
báz javára, melynek örökösödési jogosultságát a magyar 
trónra egyúttal kimondandó volna. Leopold kívánsága 
mellett kétségkívül több nyomós okok szólották; azon
ban a magyarok még mindig idegenkedtek egy szabad
ságukkal szorosan összefüggő jogról lemondani, melyet 
századokon keresztül gyakoroltak s mely állami lételük
nek egyik alapkövét képezte. De a kedélyek egy részről 
a császár győzelmei, más részről az ország nyomora által 
már annyira el valának készülve a kívánt eshetőségre: 
hogy a császár kívánsága végre törvénybe ment át, s a 
nemzet lemondott szabad király választási jogáról, s ezzel
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kapcsolatban még nehány ősi kiváltságairól, és pedig a 
Habsburg-ház fiörökoseinek javára.

Ezzel elérte a bécsi kormány czélját s a nemzet 
nagyobb része újult erővel kezdett a jövőbe nézni. De 
a bécsi kormány nem elégedett meg eddigi vívmányai
val, s mig Tököly híveit a legkeményebben üldözte, a 
megrettentés eszközéhez nyúlt, hogy a függetlenségi és 
politikájával ellentétben lévő pártot Magyarországon el
némítsa. A megrettentés eszköze — a vérpad volt, melyet 
az ország különböző részeiben felállított, s hol ezrével 
véreztek el a nemzet legnemesebb és legjobb fiai, kik 
a zsarnoki kormányrendszerben, mely Magyarországot 
egyszerű tartománynyá nyomta le, hazájuk végpusztulá
sát látták s azért minden eszközökkel ellene küzdöttek.

Magyarország most minden reményét az ozmán 
fegyverek sikeréhez kötötte; de az események ezen vára
kozását is meghiúsították a sokat sanyargatott nem
zetnek, mely két ár között menthetlenül az egyik zsák
mányává lön.

II. Ahmed (1691—1695.) rövid uralkodását nem 
jellemzik nagyobb események. Leopold majdnem min
den erejét a Fraucziaország elleni háborúban összpon
tosította ; s Magyarországban egy ideig inkább védelmi 
mint foglaló harczot, folytatott az ozmánok ellen; 
s az egyedüli nevezetesebb fegyvertett Nagyvárad 
visszafoglalása, melyet Häusler 1692-ben ostrommal 
megvett.

A békealkudozások Ahmed gyenge uralkodása alatt 
újból megindúltak és első eset vala: hogy nem Franczia- 
ország, hanem Anglia és Holland vitték a közbenjáró 
szerepet. Ezen két áilam,mely földrajzi viszonyainál fogva, 
de különösen gazdag gyarmatai által legközelebbről 
érinteték a keleten végbemenő események és esetleges 
változások által: mindent elkövetett, hogy az ozmán biro
dalom területi viszonyai ne változzanak meg oly alakban, 
mely érdekeiket, illetőleg kereskedelmüket, mert ez hatá
rozta politikájukat is, megsérthetné; azért melegen aján
lották úgy Leopoldnak mint a fényes portának jó szolgá
lataikat a megkötendő béke érdekében. Nagy Péter 
czár, az orosz állameszmének megvalósítója, ki közvetlen 
tapasztalataiból ismerte a két tengeri kalmárállam poli
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tikáját, ezen alkalommal a következő jellemző nyilat
kozatot tette, melyet csak azért is feljegyzésre méltónak 
tartunk, minthogy részben még napjainkban is teljesen 
megfelel a valónak: „Az angolok és hollandok szavai 
sohasem érdemelnek hitelt; e két nemzet nem ismer egyébb 
érdeket, mint a magáét, mely kereskedelmének előnyei 
szerint határozódik, és legkevesebbet sem törődnek szö
vetségeseik érdekével.“

Valószínű, hogy a békealkudozások kedvezőbb for- 
dúlatot vettek volna, ha II. Ahmed már 1695. február 
elején meg nem halálozik. Ahmedről maguk az ozmán 
irók csak keveset mondanak; békés természete nem sze
rette a zajos jeleneteket, s a hárem titokszerii ármány
kodásai annyi dolgot adtak II. Szuleiman öcscsének, hogy 
a külső világ ügyeivel csak ritkáu, és ekkor is tartóz
kodva foglalkozott; — alatta ismét egy lépéssel vissza
ment a birodalom, minél fogva annál több gond és ter
hesebb feladat várt unokatestvérére, IV. Mohamed erélyes 
és szép tehetségekkel megáldott fiára, Mustafára, ki utána 
az ozmánok trónjára lépett.

I. Mustafa (1695—1703.) rövid országlása az ozmán 
uralom utolsó fénypontját jelzi; nem nagy győzelmekben 
ugyan, mert ezek ideje már lejárt az ozmán fegyverek
nek, hanem azon nemes törekvésben mely az ingadozó 
és vihartól hányatott államhajót a biztonság és béke 
révébe igyekezett vezetni. S valóban, I. Mustafa az első 
szultán volt, ki hosszá idő után személyesen megjelent 
nemcsak a véres csatamezőkön, melyek házának oly 
nagy fényt és hatalmat termének, hanem a ki a fegy
verek sikertelensége után sem vesztve reményét, erős 
akarattal és tiszta tudattal látott a békealkudozásokhoz, 
mint legvégső eszközéhez a megmentésnek, melyet a 
helyzet és méltányosság egyaránt követőleg parancsoltak 
úgy neki, mint ellenségeinek. Mustaía ezen törekvésében 
önzéstelen odaadással támogattaték Húszéin Köprili nagy
vezér, a hires család egy nevezetes sarja által.

Mihelyt I. Mustafa a kormányt kezébe vette, úgy 
a szárazon mint vizen megindult a mozgalom és készü
lődés; s minden oda mutatott: hogy a legközelebbi idők 
az egész birodalmat fegyverben fogják találni. Parancs 
ment úgy az európai, mint az ázsiai és afrikai helytartók-
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hoz, hogy haladék nélkül küldjék Rutnéliába mellőzhetlen 
seregeiket. Azok között, kik a szultán parancsára, zász
lója alá siettek, a krimi tatár khán volt az első, talán 
azért, hogy ez által eltávolítsa magáról a gyanút, mintha 
az Asovv ostromával elfoglalt oroszoknak segítségére lett 
volna, mivel ellenségei Konstantinápolyban vádolni jónak 
látták. Nemsokára egy 120 vitorlából álló hajóhad hagyta 
el a konstantinápolyi kikötö't, s miután az Archipelagus 
vizein kémkedő velenczei hajóhadat két tengeri ütközet
ben megverte, és Chios szigetét, melyet a köztársaság 
nem régen elfoglalt — visszavette^ győzedelmesen tért 
vissza a Bosporusba. Nagy volt az öröm e győzelmek 
fölött, melyeknek értékét fokozta azon körülmény, hogy 
az első alkalom vala sok és számos vereségek és meg
aláztatások után, melyben az ozmán fegyvereké maradt a 
győzelem. Az ozmán hajóhadat a rettegett hitehagyott 
Mezzomorto vezényelte, ki elején kereskedő, majd ten
geri rabló, utóbb pedig az ozmán birodalom tengernagyja
— kapudánpasa — lön.

Egyidőben a tengeri háborúval indult meg a harcz 
Leopold és Magyarország ellen is. A békealkudozások, 
melyeket II. Ahmed az angolok és hollandok tanácsára a 
császárral megkezdett, utódja által nemcsak megszakit- 
tattak, hanem megszüntettettek s az új szultán kijelenté, 
hogy mindaddig, mig a keresztények ozmán területen 
állanak, békét kötni nem fog. Kár, hogy a kérlelhetlen 
körülmények odaterelték a különben derék és vitéz Mu- 
stafát, hogy ezen, a lelkesülés hevében tett fogadalmának,
— nem tudott eleget tenni. Az 1695. nyár derekán átkelt 
a Dunán 150 ezer emberrel s miután Lippát kemény 
ostrom után megvette, s népességének nagyobb részét 
lemészároltatta, a kisebbet pedig rabszolgaságba küldé, a 
temesvári Őrség egy részével erősödve Lúgosnak tartott, 
hol Veterani császári tábornok alig 20 ezer emberrel 
táborozott. A több mint hatszor erősebb ozmán had min
den oldalról körülfogta a császáriakat s másnap oly 
elkeseredett harcz keletkezett, mely mindkét részről rend
kívüli áldozatokat követelt. De a félhold nyomasztó 
többsége ezúttal diadalmaskodék a keresztény vitézség 
fölött, s miután maga a császári hadvezér több ellenséges 
golyóktól találva — összerogyott, seregének nagyobb
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része levágatott vagy fogságba került. A derék Veterani 
még élve, a szultán parancsából egy ágyúra kötteték, — 
melyen azután feje vétetett.

Az előhaladott évszak és egyéb okok, melyekről 
mindjárt szólani fogunk, a lugosi győzelem után gyors 
visszatérésre bírták a szultánt, ki még ugyanazon év 
végén tartó fényes bevonulását Konstantinápolyba. A 
főváros örömben úszott, s mindenki magasztalta a szul
tánt, ki karddal kezében visszaállító az ozmán fegyverek 
becsületét. Azonban a mily megfogható vala a nép öröme, 
a jövő események mindazonáltal koránsem igazolták azon 
nagy reményeket, melyekben magát oly meggondolatla
nul ringatta.

Péter czár, az orosz nemzetnek ezen méltán ünne
pelt újjáalakitója, ki genieje által megadta népének azon 
nagyszerű politikai alapot, melyen azóta következetesen 
és természetszerűen fejlődött., délen veszélyes ellenségektől 
vala környezve. Lengyelország, Leopoldnak és a velenczei 
köztársaságnak ezen szövetségese Bécs felszabadítása után 
(1683.), nem volt oly szerencsés háborúiban az ozmánok 
ellen, mint a császár és a köztársaság. Mig Sobieski János, 
a lovagias király életben vala, a félhold nemhogy elő- 
haladást nem tőn Lengyelországban, hanem Podolia és 
Ukraina birtokában is folytonosan háborgattatott. Sobieski, 
kit a pártoskodás, mely a lengyel nemességet több táborra 
szakasztá, akadályozott, nem volt ugyanis képes az ozmá
nok ellen döntő győzelmeket vívni, sőt elég gyakran 
azon kedvezőtlen helyzetbe jőve, hogy szívós ellenségével 
szemben a rövidebbet kelle vala húznia ; mindazonáltal 
annyit mégis elért: hogy az ellenség előnyomulását meg
akasztó. Mi természetesebb ilyen körülmények között, 
mint az, hogy Lengyelország a szomszédos Oroszországban 
keresett támaszt az ozmánok ellen. Nagy Péter czár, 
miként a jövő események eléggé igazolják, teljesen tudta 
méltányolni a lengyel szövetség értékét, s nem késett 
érdekeit a kívánt irányban a lengyelek érdekeivel azo
nosítani. Azon politikai botlás, melyet ezen alkalommal 
a lengyelek tanúsítónak, roppant következetességgel 
boszulta meg m agát; mert midőn Lengyelország Orosz
ország szövetségesévé lön az ozmánok ellenében: magát 
feltétlenül védelme alá helyzete az oroszoknak, kik az
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önmagában is már eléggé meghasonlott országnak csak 
azért keltek vala védelmére: hogy tulajdon hatalmukat 
annál könnyebben kiterjeszthessék a pártoktól szétszak- 
gatott királyságra.

Mig annak előtte Lengyelországot az oroszokkal 
mindig csak háborúkban találjuk, ez volt az újabb kor 
történelmében az első eset, hogy a két szomszéd mint 
szövetséges és nem mint ellenség lép vala fel a törté
nelem lapjain. — A lengyel orosz szövetségnek első gyü
mölcse Asow ostroma volt, melynél több lengyel vesz
tette el életét, az orosz hatalom növekedéséért küzdve 
—- mint orosz. Asow, a Don tágas torkolatánál a Moeotis 
vagy Asowi-tenger egyedüli és legfontosabb védbástyája 
valá az ozmán birodalomnak az oroszok ellen. Egyszers
mind nevezetes eszköz vala a szultánok kezében: a krimi 
tatárokat mindig függő alattvalóságban tartani s az oro
szokkal való minden érintkezésükben szigorúan ellen
őrizni. Nagy Péter lángesze e hely fontosságát a maga 
értéke szerint tudta megbecsülni, s habár az első alka
lommal 1695. az ostrommal fel kelle hagynia, miután 
abban a tatárok által szüntelenül háborgattaték, sőt ál
taluk súlyos veszteségeket is szenvedett: de már a kö
vetkező 1696. évben ismét visszatért falai alá s három 
havi kemény ostrom után átadatásra kényszerité.

Az ozmán történetírók Asow feladásával, szokás 
szerint, árulást hoznak összeköttetésbe, melylyel a pa
rancsnokot vádolni jónak találják. Annyi tény, hogy a 
szerencsétlen védelmező Mohamed pasa visszatérvén Kon- 
stantinápolyba, fejével lakolt. Sajátságos, hogy zsarnoki 
államokban a szerencsétlenség a harczban majdnem min
dig árulásnak tulajdonittatik; még akkor is, ha ennek 
legkisebb alapja sem lelhető fel. Ezen jelenségnek köze
lebbről vizsgálva sokkal mélyebben ható erkölcsi követ
kezményei vannak, mint azt első pillanatra gondolnók. 
Míg egyrészről gáncsot vet gyakran a legnemesebb tö
rekvésnek, más részről tartózkodással tölti el azokat: kik 
a nemzet sorsát időnként igazgatni hivatva vannak; s 
minthogy sokszor a legjobb akarat és legnagyobb emberi 
erő sem elégséges az események feltartóztatására vagy 
azok irányának megszabására, a szerecsétlenségért pedig 
valakinek lakolni kelletik: a zsarnoki önkény és az alatt



— 440 —

valói rövidlátás legméltánytalanabb lépésre határozza 
magát. Még napjainkban is ugyanezt találjuk az ozmán 
birodalomban; mi pedig több kárt okoz gyakran egy el
vesztett ütközetnél, mert meghamisítja a nép józan véle
ményét a nap eseményei iránt, s megfosztja bizalmától, 
nem ritkán a legnemesebb és talán legtehetségesebb fér
fiak ellenében.

I. Mustafa országlása első éveiben, Asow elvesztése 
volt az első baleset, mely a birodalmat érzékenyebben 
sújtani alkalmas vala, mit azonban a chiosi tengeri dia
dal, valamint Lippa megvétele és a lugosi győzelem 
eléggé ellensúlyoztak. Azonban sokkal nagyobb, sokkal 
leverőbb várakozott ennél az ozmánokra, kik nyugodt 
megállapodás nélkül majd az öröm, majd a kétségbeesés 
végleteibe esve, mindig az elmúlt idők nagy emlékeiről 
álmodoztak, anélkül, hogy azon tetterőre tudtak volna 
felemelkedni, melynek őseik bámulatos győzelmeiket 
köszönhették.

A félholdnak a tizenhetedik század végén legnagyobb 
és legrettentőbb ellensége támadt Savoya Eugen Ferencz 
herczegben, ki a sors sajátszerű szeszélyéből Ausztriába há
nyatván, itt nemcsak új és hálásabb hazát, hanem elég al
kalmat is talált nevét minden időkre nagy tettek által halha
tatlanná tenni. Párisban születvén (1663.) fia volt a szegé
nyes körülmények között élő Soissons grófnak, és savoyai 
herczegnek, Móricz Ferencznek és Mancini Olympiának, 
Mazarin bibornok szépségéről és kalandjairól hires unoka
húgának. A gyengetestü gyermek már korán a papi 
pályára volt szánva, mi a család vagyoni állapotának s 
a fiú keveset Ígérő testi és lelki tulajdonságainak legin
kább megfelelni látszék. Le petit Abbé de Savoye, miként a 
franczia udvari körökben több gúnynyal, mint kedélylyel 
nevezték, nem volt kedves vendég a fényes királyi csa
ládban, melyhez születésénél fogva közel állott. XIV. 
Lajos talán titkos sejtelmek, vagy megmagyarázhatlan 
előérzettől vezérelve valami vészjóslót látott az egészség
telen kinézésű, hallgatag és legkevésbé sem szép arczú 
fiúban. A király ellenszenvét osztotta környezete, kivált 
a hatalmas miniszter Louvois; s a kis papnak csakugyan 
nem vala egy igazi jóakarója sem az udvarnál.

Midőn kor- és rangtársai egymásután fényes katonai
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állásokba emelkedének, s a senkitől sem figyelt, de min
denkitől közönynyel, sőt gyakran sértő lenézéssel illetett 
ifjú mindig jobban egyedül látta magát, korára és szü
letésére támaszkodva, egy századparancsnokságot kért a 
királytól, mert le petit Abbé a legendák, templomatyák 
stb. helyett nagy szorgalommal olvasta Plutarchot, Cae
sart, Tacitust stb. s senkitől sem gyanított hévvel vágyó- 
dék a katonai pályára. A király gúnyosan visszautasitá 
az ifjú kívánságát, ki e fölötti haragjában elhatározta 
hazáját odahagyni s máshol kisérteni meg a szerencsét. 
Ezen elhatározásának kivitelét siettette egy esemény, 
mely reá nézve az udvarnak amúgy sem kedvező han
gulatánál fogva, könnyen veszélyessé válhatott volna. A 
kicsinylő lenézés és roszakarat annyira ment már az ud
varnál, bogy még a szolgahad sem viselteték tisztelettel 
a soissonsi gróf fia iránt, s nem ritkán tagadta meg neki 
az engedelmességet. Az udvari szakács egyszer ildom
talan és sértő magaviseleté által annyira fölbőszité a 
minden oldalról érdemetlenül lenézett ifjút, kinek szivé
ben a legnagyobb becsületvágy égett, hogy felindulásá
ban egészen megfeledkezvén önmagáról, a szerencsétlen 
konyhaművészt keresztülszúrta. Most már nem volt ma
radás számára Párisban s ismerve XIV. Lajos szigorát 
hasonló dolgokban, rögtön odahagyta a fővárost, s útját 
délnek vévén, Felső Olaszországon keresztül Bécsbe ment, 
hogy kardját Leopold császárnak felajánlja.

A császár és környezete elején nem sokat tartottak 
maguk sem az igénytelen külsejű „kis kapuczinusról“, miként 
Béesben elnevezték; de a császárnak sokkal nagyobb 
szüksége vala szakadatlan háborúiban az ozmánokkal 
katonákra, hogy sem a kis savoyai herczeget ajánlatával 
elutasította volna. A lenézett, kigúnyolt ifjú most egy
szerre valódi elemében találta magát s mindjárt az első 
ellenséges találkozás alkalmával kitűnt, és pedig Bécs 
felszabadításánál, hogy Leopold szerencsés fogást tett, 
midőn őt szolgálatába fogadta. Jelen volt Buda első os
trománál (1684), hol karján megsebesült; Esztergom os
trománál és megvételénél; az elsők közt vala, kik csa
pataikkal 1686-ban a réseken keresztül behatoltak Buda
várába. Majd nemsokára Pécs bevételénél tüntette ki 
magát, hol nehéz dragonyosaival leszállván a lóról, gya
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logrohamot intézett a hátráló ozmánok ellen. Részt vett 
a császári hadsereg minden nevezetesebb míveletében 
egész Nándorfehérvár megvételéig (1688). Ezután Olasz
országban harczolt Francziaország ellen, s XIV. Lajos 
most hiába Ígérte neki a marsall-hotot, ha visszatér, 
Eugen hu maradt urához, a császárhoz, ki őt mint jö
vevényt annak idején jól fogadta; majd visszatérvén 
Magyarországba, alig tiz évi hadiszolgálata után 34 éves 
korában a császártól a magyarországi hadak fővezérsé- 
gével bízatott meg, mely minőségében számtalan har- 
czokban és döntő ütközetekben megverte az ozmánokat, 
s uralmuk megsemmisítőjének bizonyult Magyarországon.')

I. Mustafa értesülvén a császár újabb hadi készülő
déseiről, 1697. május havában megindált 130 ezer em
berből álló seregével Magyarország felé. Szándoka volt 
a Szerémség visszafoglalása után a Tiszán keresztül az 
erdélyi részekbe nyomúlni, s onnan megkezdeni műkö
dését a császári hadak ellen; mely alkalommal a nyug
talan nemzeti párti elemeknek is nevezetes szerep volt 
szánva. Eugen herczeg, ki Pétervárad közelében táboro
zott, s mint látszik nem vala tájékozva a szultán valódi 
haditerve iránt, elején figyelő állásra szorítkozott. De 
egy logoly ozmán főbb tiszt által értesülvén Mustafa 
szándokáról, az ellenséget a Dunától egész a Tiszáig, a 
Bácskán keresztül nyomban kisérte, a nélkül, hogy azt 
megtámadta volna. Szeptember 11 én az ozmán seregek 
elérték a zentai síkságot a Tisza jobb partján s a szultán 
parancsolatából azonnal hidat vervén a Tiszán, meg- 
kezdették az átkelést. Eugen herczeg mindig közelebb 
nyomult az ellenséghez, de még mindig nem árálta el 
valódi szándokát. Az ozmánok, kik magukat gyorsan 
felhányt földgátak által eléggé biztosítva hitték a ke
resztények esetleges támadása ellen, különben azon véle
ményben voltak, hogy a császáriak sokkal gyengébbek, 
hogysem támadásra vállalkozhatnának. A hadsereg fele, 
vele a szultán és a lovasság nagyobb része már átkelt 
a folyón, s délutáni 4 óra körül, midőn a nap már *)

*) Arneth: „Prinz Eugen von Savoyen“. Bécs, 1861. 3. 
kötet és Dumont: „Histoire milit. flu Prince Eugéne“. Hague 
1829. 2. vol.
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gyors hanyatlóban volt, Eugen herczeg támadót fúvatott 
s oly rohamszerűen vetette magát az ellenségre, hogy 
az mindjárt az első összeeütközés után teljesen fel
bomolva, minden rend nélkül a Tiszának tartott. De 
Eugen herczeg erről is gondoskodott s a hid már a 
roham megkezdésekor felgyújtatott tüzes lövegei által, 
mi a rémületet és zavart az ozmánok között, egész a 
vad kétségbeesésig fokozta. „Midőn a nap búcsút vett, a 
császári fegyverek legfényesebb diadala bevégzett tény 
vala“, igy jelenté Eugen herczeg a nagy győzelmet 
Leopoldnak.

Roppant volt a zsákmány, mely a keresztények kezébe 
esett: a szultán fényes sátra minden kincsével és tiz 
háremhölgygyel; a hadipénztár 3 millió forint készpénz
zel; kilenczezer podgyászszekér stb. Több mint 10 ezer 
ozmán halott boritá a csatatért; tízezer a Tisza hullá
maiban találta halálát; mig maga Mustafa álöltözetben 
menekült Temesvárra, s onnan a szerencsétlenség hírére 
lázasan felizgatott fővárosát gondosan kikerülve, Driná- 
polyba. Az elesettek között volt a nagyvezir Elmas 
Mohamed pasa és négy alsóbb vezir; továbbá 15 pa
rancsnok és számos más főtiszt. A keresztények veszte
sége holtakban és sebesültekben nem haladta meg a 
3000-et.

Ugyanazon napon, az emlékezetes szeptember 11-én 
reggel egy futár érkezett Bécsből a haditanács egy gon
dosan lepecsételt rendeletével, melyben a fővezérnek meg- 
tiltatik: az ellenséggel bármely szin alatt ütközetbe bo
csátkozni. Eugen, ki a parancs tartalmát alkalmasint 
sejté, s ki tervével valószínűleg már tisztában volt, fel
bontatlanul félretevé a bécsi haditanács levelét, s meg
nyerte a zentai ütközetet, mely az ozmán uralmat Ma
gyarországon végképpen megtörte.

Midőn a nagy férfiú Bécsben megjelent, hogy a döntő 
eredményről személyesen jelentést tegyen a császárnak i 
irigyel és roszakarói, kiknek száma nem csekély volt, 
vád alá kívánták helyeztetni engedetlenség miatt, mert 
a haditanács tilalma daczára megütközött . . .  és győzött; 
s úgy látezék, hogy e párt oly hatalmas vala, miszerint 
Leopold sem tudott az első pillanatban daczolni vele, s egy 
császári küldött megjelent Eugen előtt, s Leopold névé
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ben kardját követelte. A bős e szavakkal nyujtá oda 
győzedelmes fegyverét: „Csak akkor fogom ismét elfo
gadni, ha ő felségének megint szüksége lesz reá.“ S 
valóban nemsokára és még nagyon sokáig szüksége vala 
a felségnek és utódainak ezen kardra! Leopold az első 
felindulás után nemesebb érzésektől vezettetve, a követ
kező szavakkal vetett véget a tervezett haditörvény
széki vizsgálatnak: „Óvjon Isten, hogy azt megbüntetni 
kívánjam, kit bölcsesége ellenségem megbüntetésére ren
delt“ ; s tárt karokkal fogadta a nagy hadvezért s Ma
gyarországon szép és terjedelmes jószágokkal ajándé
kozta meg.1)

A zentai ütközet legfontosabb következménye a kar- 
loviczi congressus volt, melyen Ausztrián kívül (mert 
Magyarországról ezen gyűlésen szó sem vala), Holland, 
Anglia, Oroszország, Velencze és Lengyelország is kép
viselve voltak, s mely az ozmán uralom részletes fel- 
darabolásával végződött. A congresszus 1699. január 
26-án fejeztetett be, s a következő főbb pontokban álla- 
podék meg: 1. Erdély és Magyarország, a temesi bán
ság kivételével, mely az ozmánok birtokában hagyatott, 
a császár tulajdonába mennek át ; mely alkalommal 
Leopold és a szultán között egy 25 évi béke állapitta- 
tik meg. 2. Podolia és Ukraina visszaszállanak Lengyel- 
országra. 3. Velencze birtokában marad az egész Peio- 
ponnesusnak egész a korintlii szorosig. 4. Oroszország 
meghagyatik Asow birtokában, melyhez még egy tíz
órányi kiterjedésű terület a város körül csatoltatik. ,

így végződött az ozmánokra oly viszontagságos 
tizenhatéves háború, mely a Bécs alatt szenvedett vere
séggel vette kezdetét, s a karloviczi békével végződött; 
s mely az ozmán uralmat nemcsak legszebb európai 
hőditásaittíl, hanem politikai tekintélyétől is végképpen 
megfosztotta; mely idő óta politikai tetszhalálban néz 
állami léteiének megsemmisülése elé.

Mielőtt Mustafa országlásának utolsó éveiről szóla- *)

*) Tétényi, Buda melletti birtokán legszívesebben tartóz
kodók, a tétényi kastélyon még most is lá th a t a savoyai czimer; 
legalább szerző még nehány év előtt látta.



— 445 -

nánk, meg kell említenünk, hogy Tököly Imre a magyar 
nemzeti törekvésnek ezen jobb sorsra méltó bajnoka, a 
karloviczi congressus alkalmával még egyszer élénk tár
gyalásokra nyújtott alkalmat. A császári követek ugyanis 
minden áron kiadatását követelték, mit azonban Mauro- 
kordatos, a szultán első' megbízottja, hivatkozva a mozli- 
meknek vallásuk által is parancsolt vendégszeretetére, 
határozottan megtagadott. A sokat hányatott férfiú Kis- 
Ázsiába belebbeztetvén, Nikomedia városában telepedett 
meg. Nejének, a bőslelkű Zrínyi Ilonának 1703 ban be
következett halála megtörte Tököly erős lelkét is, s két 
évvel utóbb 1705 ben maga is utána költözött.

Lehetetlen azon benyomást és izgatottságot leírni, 
melyet a zentai szerencsétlenség az egész ozmán biroda
lomban, de kiváltképpen a fővárosban keltett. Az őrületig 
felizgatott kedélyek árulót láttak mindenkiben, sőt ma
gában a szultánban is, s nem tartózkodtak a legigazta
lanabb vádakkal illetni a sorsot és az embereket. A múlt 
idők diadalai által még mindig ittas tömeg nem tudta 
megszokni a szerencse múlandóságát, s a helyett, hogy 
saját sülyedésében és romlottságában kereste volna ve
szedelmének okait, másokban nyomozta azokat. Feledve 
voltak mindazon nagy várakozások és remények, melyek
ben magát Mustafa trónralépésekor épp oly könnyel
műen ringatta, valamint ma kárhoztatta szeszélyében 
ugyanazon férfiút, ki legjobb akarata mellett sem vala 
többé képes a veszedelemnek mozgásba jött kerekeit 
feltartóztatni. Húszéin Köprili minden áron igyekezett a 
megzavart kedélyek érzékenységét a szokott mederbe 
visszavezetni. Korszerű újítások, a közterheken való köny- 
nyités és főképpen egy tartósabb béke által óhajtotta 
azon nehéz sebeket lassankint orvosolni, melyek az álla
mot tizenhat év óta majdnem szakadatlanul gyötörték.

Addig, mig Húszéin Köprili vezette az állam gyeplő
jét, I. Mustafa személye és trónja biztosítva voltak; de 
alig hunyta be a derék férfiú 1703 ban szemeit, midőn 
a sokáig visszatartott elégületlenség nyílt lázadásban tört 
ki, mely a szultánnak trónjába és szabadságába, s rö
viddel utóbb életébe került. A janicsárok a szultán öcs- 
csét, III. Ahmedet ültették az ozmánok trónjába, I. Mus- 
tafát pedig a serailnak egy elrejtett börtönébe zárták,
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hol nehány hóval a trónválság után méreg által, melyet 
öcscse parancsából kapott, meghalt 1703-ban.

I. Mustafa, ki oly nagy remények között lépett a 
trónra, a mostoha körülmények által akadályozva volt 
azok teljesítésében. Habár az érzékiségnek bilincseiben, 
bírt mégis szép és nagy tulajdonságokkal; s erélye és 
jóakarata jóval felülmúlták segély eszközeit és nemzetének 
áldozatkészségét, mely immár nem tettleges hozzájárulása 
által, hanem meddő és erőszakos követelések utján akarta 
a végzet határozatait megdönteni. Mustafa nem volt ke- 
gyencze a szerencsének; becsületes törekvéseit megakasz- 
ták a körülmények, melyek mind az ozmánok ellen es
küvének. Nem csoda, ha ilyen ellenzékkel szemben el
bukott, s a hanyatlás műve tovább haladott...
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III. Ozmán halála.

III. Ahmed (1703—1730) ki, a mint ez már az 
Ozmán-házban szokásban volt, a börtönből a trónra lé
pett, nem bírt nagyobb tehetségekkel elődeinél; habár 
kétségtelen, hogy nemesebb érzésénél fogva a szép iránt, 
rendes körülmények között nemcsak megállotta volna 
helyét, hanem népét boldoggá tenni is tudta volna. Nagy 
előszeretettel ápolta a költészetet, kedvelte a virágokat s 
a kertészetben átalában nagyon otthonos volt. De ezek 
nem voltak azon tulajdonságok, melyekre az ozmánok 
birodalmának most szüksége vala. Körülvéve ellenségek
től, kik a pillanatot lesték, hogy megrohanják, s szám
talan generatiók vérével összetapasztott államépületnek 
egy uralkodóra vala szüksége, ki karddal kezében s ha
lálmegvetéssel szivében állott volna a hadsereg élére, 
hogy ellenségeivel szembe szálljon. III. Ahmed szelíd 
természete, melyet szilaj alattvalói gyávaságnak neveztek, 
nem tudott megbarátkozni az erőszakkal, habár egész
séges értelmével annak szükségességét kétségkívül ismerte.
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Alatta nemcsak újból a nagyok kezébe ment át az egész 
kormány-hatalom, hanem a hárem cselszövényei nyíltab
ban és merészebben működének, mint valaha. Anyja, a 
Valide Sultana, egy nem mindennapi erélylyel és észszel 
biró nő, ki fiára a legnagyobb befolyással vala, az első 
személy Ion az államban, kinek a nagyvezir épp úgy, 
mint a hadvezérek többet hajtának parancsára, mint a 
szultánéra.

Mig a karloviczi béke következményei nyugalmat 
hoztak a magyar végvidékekre, s az ozmánok réme Eu
gen herczeg békében pihent meg a bécsi Belvedere vagy 
tétényi magányában, éjszak felől váratlan események 
lepték meg az ozmán birodalmat. Európa legünnepeltebb 
vagy leginkább félt alakja a tizennyolczadik század első 
tizedében XII. Károly svéd király volt, ezen antik jel
lem, ki oroszlánbátorsága, hadvezéri lángelméje és re
gényes balszerencséje által, az átalános érdekeltséget in
kább mint bárki magára vonta. A modern hőskirály, ki 
állítólag épp oly nagy ellensége volt a nőknek, mint 
Newton, a súly törvényének feltalálója, legjobban szerette 
katonáinak társaságát, kiknek minden vesződségeiben és 
nélkülözéseiben híven osztozkodék. Nem csoda, ha a svéd 
katonák ilyen király és hadvezér alatt a világ legjobb 
katonáinak neveztettek. A nagy éjszaki háború, mely a 
svéd és orosz nemzetek párbajának nevezhető, egyelőre 
a suprematia birtokáért éjszakon, az ozmán birodalmat 
közvetlenül nem érdekelhette mindaddig, mig területe 
ezen háború által nem érintetett. De az események úgy 
akarták, hogy az éjszaki háborúban a fényes porta is 
szerepet kapjon.

XII. Károly a Newa melletti ütközetben tönkre verte 
Nagy Péter czár seregeit s Oroszországot, mely éppen most 
vala átalakulási phasisában, a legnagyobb veszedelembe 
hozta. Az altranstädti békében pedig a szász választó
fejedelemséget s a vele a dualistikus rendszer egy ne
mében élő Lengyelországot megalázta. Egy csapástól 
függött még, s Oroszország visszasülyed elébbi semmi
ségébe, melyből csak uralkodójának lángelméje vala ké
pes öntudatos tettekre ébreszteni.

Azonban XII. Károly nemcsak nagy hadvezér, ha
nem kitűnő politikus is volt, s jól tudta, hogy ha a fé
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nyes portát sikerülend szövetségre bírnia Oroszország 
ellen, ez által életének tulajdonképpeni czéljához s annak 
megvalósításához: Oroszország megsemmisítéséhez sokkal 
több kilátása nyílik. Azért nem késett mindjárt a szász
lengyel béke megkötése után, hű bajtársát és rendithetlen 
hívét Poniatowski-t Konstantinápolyba küldeni: hogy egy 
véd- és daczszövetség megkötésére bírja a fényes portát. 
Az állam pecsétjét a nagyveziri méltóság kiváló jelvé
nyét Nüman Köprili, a kitűnő családnak ezen ötödik 
tagja a szultánok szolgálatában, örzé kezében s a fényes 
porta, mely még mindig nem tudta elfeledni Asow-ot, 
örömmel ragadta meg a kínálkozó alkalmat, hogy magát 
az oroszokon megbosszulhassa s habár nem foglaltaték 
kötelező alakba a szövetség, Köprili mindazonáltal segélyt 
Ígért a svéd királynak, ki erre annál biztosabban hitt 
számíthatni, minthogy az ozmánok érdekeinek azonossága 
saját érdekeivel a jelen esetben kétségtelen vala. Ezen 
segély biztos reményében nyomult be XII. Károly má
sodszor is orosz területre, hol azonban ezúttal keserűen 
kelle tapasztalnia nemcsak a szerencse forgékonyságát, 
hanem az ozmán szövetség elégtelenségét is.

A nagy szarmát mélyföld, hol hajdan egymásután 
tanyáztak a mai európai kulturnépek vándorlásaik közben 
Európa éjszaki, nyugati és déli részeibe, hol a góth, 
vandal, hűn, alán stb. népek legeltették harczi paripáikat, 
s honnan a világ urának Dariusnak épp oly nagy vesz
teséggel, mint szégyennel kelle visszavonulnia, minden 
időkben veszélythozó volt a hódítóknak. Hatalmas folya
mai szabályozatlan szabadságban mossák a termékeny 
földet, de a melyen gyakran romboló erővel törnek ke
resztül, hogy beláthatían tengerré, majd veszélyes ingo- 
ványnyá változtassák az egész vidéket. S ezen kietlen, 
de áldott és a természet ősi gazdagságával dicsekvő 
országokat szorgalmas, egyszerű, hazaszerető népek lak
ják, kik egymás között aligha keltek volna harczra, ha 
fejedelmeik nagyravágyása által erre nem kényszerittet- 
nek, de a kik egyszer elhagyva szerény tűzhelyeiket, épp 
oly vitézséggel és kitartással harczolnak, mint a világ 
legjobb harczosai.

Nagy Péter czár a newai szerencsétlenséget csakha
mar kiheverte. Erőteljes természete kifogyhatlan volt új

29L á z á r :  A török birodalom története.
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meg új segélyforrások feltalálásában, melyeket öntudatra 
ébredett népének áldozatkészsége bőven szolgáltatott ke
zéhez. így nagy Péter nyugodtan nézett kérlelhetlen 
ellenségének újabb támadása elé, melyről elég korán 
értesült: hogy részéről is mindent megtegyen, mi a newai 
válság ismétlésétől megőrizhette. XII. Károly válogatott 
seregének élén, melynek száma 40 ezer körül volt, Len
gyelországon keresztül benyomult Kis Oroszországba s 
átkelvén a Dnjeperen, Pultawa mocsároktól környezett 
vidékén szállott táborba, a nélkül, hogy egész hosszú 
útjában az oroszok részéről nagyobb ellentállásra talált 
volna, mely körülmény méltán felébreszthette volna a 
különben geniális hadvezér gyanúját. Nagy Péter gon
dosan kitért mindenütt ellenségének s nemcsak semmi 
akadályt sem gördített útjába, hanem lehetőleg meg- 
könnyité előnyomulását; mígnem elég mélyen becsalatva 
a vendégtelen ország belsejébe, egy döntő ütközetben 
egész erejével mérhette a megsemmisítő csapást a beto
lakodott, ellenség fejére. A pultawai véres vereség nem
csak seregétől fosztotta meg az éjszaki hőst, hanem 
minden elébbi győzelmeinek gyümölcsétől is; és meg
semmisítve, távol hazájától földönfutóvá lett korának 
legnagyobb embere.

Az ozmánok segélye, melyre XII. Károly biztosan 
számított, elmaradt, a svédek egyedül maradtak a küz
delemben s a pultawai ütközet kimenetele sok tekintetben 
vészthozó volt úgy a svéd koronára mint, annak tulajdo
nosára. Károly, csak kevés megmaradott vitézeitől. kör
nyezve ozmán területre menekült s magát III. Ahmed 
szultán vendégszeretetére hízta. A menekült király, kísé
retével együtt Benderben, Bessarábiában ütöt!e fel sátorát 
s valóban, a keleti vendégszeretet sohasem bizonyult be 
fényesebben, mint most, midőn a hadiszerencsétől elha
gyatott hőst, távol országától és népétől, nemcsak tisz
telettel fogadta, hanem ezer kitüntetésekkel halmozta el.
III. Ahmed, mintha a világnak legszebb oldaláról kívánta 
volna magát bemutatni, a svéd királyt valóban fejedel- 
mileg látta el mindennel, mire méltóságánál fogva igényt 
tarthatott. Drága,' nemes paripát, keleti pazarfénynyel 
felszerszámolva, vagy pénzösszegek st,b., melyeket a király 
rendelkezésére adott, eléggé bizonyították, hogy a szultán
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nemcsak tisztelni tudja a szerencsétlenséget, hanem azon 
segíteni is.

Most egyszerre a hárem ármánykodása új tettekre 
igyekezett ébreszteni az ozmán politikát. Ali nagyvezir, 
ki állítólag oka volt, hogy XII. Károly nem részesült 
hadisegélyben, a mint az eredetileg megállapítva volt, 
megbukott, s az állam pecsétjét Midillü (Lesbos) hely- 
tartóságával cserélte fel. Őt követte Nüman Köprili, 
egy igazságszeretetéröl és becsületességéről ismeretes fér
fiú; de a ki éppen ezen tulajdonságainál fogva — szálka 
volt az udvari párt szemében, mely egy erőszakos embert 
akart látni a kormány élén. Köprili sem tarthatta magát 
tehát sokáig, s miután Negroponte helytartóságával biza- 
ték meg: a nagyvezirségre egy alacsony száimazású 
férfiú, Mohamed pasa emelteték, ki fiatal korában favágó 
volt, honnan közönségesen Baltádsi-nak is neveztetik; s 
ki erélyéről, de egyszersmind kegyetlenségéről volt isme
retes. Mohamed pasa egészen a Validé Sultana befolyása 
alatt állott, ki ritka csodálattal és részvéttel viselteték a 
szereucsétlen pultawai hős iránt, kit közönségesen arszlan- 
jának, azaz oroszlánjának nevezett, s ki voltaképpen 
mindeneknek, míg a svéd király érdekében azontúl tör
téntek, intézője és lelke volt. „Segítsd arszlánomat“, igy 
szólott fiához a szultánhoz, „ügye szent, s mily nagy di
csőség reád nézve, egy ily hőst segíteni, ki bizonyára 
minden időkre hu szövetségesed fog maradni“.

Azonban sok rábeszélésre volt szükség, mert úgy 
látszik, III. Ahmed nem tartozott a svéd király bámulói 
közé, s végre csak akkor adta beleegyezését a segélye
zéshez, midőn hírül vette, hogy az oroszok berontottak 
ozmán területre, hogy egy ott összpontosult kisebb svéd 
hadsereget, mely a pultawai vert had töredékeiből alkot- 
taték — megsemmisítsenek. Most Mohamed Baltádsi volt 
a helyset ura, s a Valide Sulrana szerencsekiváuataitól 
kisérve megindult egy 100 ezer embert számláló haddal, 
hogy a svéd királylyal egyesülve — az Ak-bik vagy 
fekér szakálas országába, igy nevezték az ozmánok Nagy 
Péter czárt, betörjön. E közben az orosz hadsereg, mely 
alig számlált 30 ezer embert a Prúth partján, a Kusch 
város szomszédságában elterülő horziesti síkságon tábo
rozott. Mohamed nagyvezir, még mielőtt a svédekkel

29*
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egyesült volna, szemben az orosz táborral ütötte fel 
sátrait, s az oroszokat csakhamar minden oldalról körül
fogta, még mielőtt azok a túlnyomó erő ellenében ennek 
megakadályozását megkísérthették volna. Azonban más
nap annál erélyesebben megindult a harcz; az oroszok, 
kik jól tudták, hogy mily veszélyben forognak, ha nem 
sikerülend az ozmánok karjai közül magukat kivágni, 
nagy elszántságot és vitézséget tanúsítottak, de daczára 
minden erőfeszítésnek, nem sikerült az ellenség sorait 
áttörniök — s ime az egész orosz hadsereg, élén a nagy 
czárral — menthetlenül veszve látszék lenni. De legalább 
vitézül kívántak elveszni, mert mindenki átlátta, hogy a 
menekülés immár lehetetlenség; az oroszok csak a halál 
és a rabszolgaság között választhattak, s férfiasán az 
elsőre szánták magukat. A következő reggel biztosan 
meghozza azt, ezt mindenki érzé. Maga a czár megma
gyarázható kínoktól gyötörteték, de lángelméje sem talált 
más menekülést — a halálnál. . . .

De volt valaki az orosz táborban, kit a gondviselés 
Oroszország megmentésére rendelt, ez Katalin volt, egy 
fiatal pórnő, ki a marienburgi lelkész szolgálójából — 
szépsége, de még inkább eszélyessége által az oroszok 
czárnője lön. Ezen rendkívül nő a végzetes éjjen, melyet 
mindenki az utolsónak hitt, egy nagy és egyszerű gondo
lattal foglalkozott, melynek gyors kivitelétől függött a 
czár és seregének, sőt Oroszország sorsa. Katalinnak 
terve volt, minden a táborban levő kincsekkel együtt 
átmenni az ozmán táborba, s ajándékok s rábeszélés 
által a nagyvezirt egy béke megkötésére bírni. Maga a 
merész nő összeszedte minden ékszereit és egyéb drága
ságait s nem kis fáradsággal sikerült Péter czárt is ha
sonlóra rávennie, ki sokáig idegenkedék egy vállalattól, 
mely merész lelkének büszkeségével és tettvágyával oly 
nagy ellentétben állott; s végre, miután a czár egy, 
Scheremetjew által fogalmazott előleges békeokmányt 
aláírásával ellátott, melyben Asowot az ozmánoknak 
visszaadni Ígérkezik, azzal és a gyorsan Összeszedett 
kincsekkel még ugyanazon éjjel az ozmán táborba sietett. 
Mohamed Baltádsi nagyvezir, kinek lelkében úgy lát
szik, a kincsvágy nagyobb volt, mint a becsületesség 
és józan kötelességérzete, csakhamar elhatározta magát
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a kívánt békére, mely nyomban meg· is kötteték — 
s Nagy Péter czár, serege, Oroszország meg valának 
mentve !

A világtörténelem csak kevés esetet mutat fel, me
lyekben egy nagy állam sorsa ily sajátszem eshetőség
nek köszönhette fenmaradását; s ha az oroszok ezen 
emlékezetes alkalmat a gondviselés beavatkozásával hoz
zák összeköttetésbe, csak azt cselekszik, mit minden más 
nép teve előttük és utánuk, s mely szerencsés véletlenek 
összejövetelének köszönhette ha nem is fenmaradását, de 
megmentését.

XII. Károly még benderi táborában időzött, s éppen 
készülőben volt kíséretével a nagyvezirhez csatlakozni, 
midőn hírül vette az oroszok megmenekülését és a béke 
megkötését. Szenvedélyes haragtól felizgatva rontott Mo
hamed sátorába s a legkeményebb szemrehányásokkal 
illette a gondatlan pecsétőrzőt, ki elszalasztá az egyetlen 
alkalmat — az oroszok megsemmisítésére. „Mért nem 
vitted a moszkow czárt fogolyképpen Konstantinápolyba? 
hiszen hatalmadban volt,“ kiáltott a haragtól égő hős, 
mire a hidegvérű nagyvezir lehűtő naivsággal kérdezé 
tőle: „Hát országát ki kormányozta volna távollétében? — majd 
kis szünet után tévé hozzá érthető czélzással a királyra : 
„mert nem minden királynak lehet távol maradni országától“ . . . 
Hasztalan voltak a svéd király szenvedélyes kifaka- 
dásai, hasztalan azon mértéktelen szemrehányások, me
lyekkel a nagyvezirt elhalmozta — Nagy Péter czár 
nyugodtan folytatta visszavonulását birodalmának belse
jébe s megvallá: hogy kínosabb érzést sohasem tapasz
talt, mint midőn ama végzetszerű éjszakán egész életének 
fáradalmakkal szerzett gyümölcsét látta biztos veszen
dőben.

XII. Károly ezentúl nemcsak az oroszokban, hanem 
az ozmánokban is ellenségeit látta; s miután nem sike
rült Mohamed nagyvezirt megbuktatnia, mert a kuschi 
békekötésért csak három hivatalnoka vesztette el fejét, 
kik állítólag a nagyvezirt a békére rábeszélték, a kon
stantinápolyi kormány végre felmondá a barátságot, a 
hárem befolyását egészségesebb elemek mérsékelvén, s a 
svéd királyt az ozmán terület elhagyására igyekezett 
bírni, mit azonban a makacs Demir-bas, vagy vasfejű,
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igy nevezték az ozmánok a királyt, nemcsak békésen 
tenni vonakodott, hanem midőn a fényes portának a 
vendég már ezerféle zavart és alkalmatlanságot okozott, 
egy ellene kiküldött ozmán hadseregnek, negyven svéd 
híveiből álló csapatjával épp oly merész mint váratlan 
módon ellentáilott. Csak az erőszaknak engedett végre, 
midőn magát a birodalom belsejébe bellebbezteté; s majd 
Dimotikában, később Drinápolyban tartaték fogolyként, 
mígnem ötévi távoliét után Magyarországon keresztül 
visszatért hazájába.

Mig a kuschi egyezmény alapján Oroszország felől 
egy ideig mitől sem kelle tartania, s mig másrészt Ma
gyarországban a karloviczi szerződés, ámbár mindkét 
részről megsértve, némileg még tengeté a békét, a fényes 
porta minden gondját a Peloponnesus vette igénybe, 
mely miként emliténk, Morosini által meghódítva, a kar
loviczi békében Yelenczének jutott. De itt két állam ér
dekeivel jött összeütközésbe s YI. Károly császár nem 
tűrte, hogy az ozmánok a velenczeieket új szerzeményük
ben háborgassák; s igy, mihelyt világos volt, bogy a 
porta Velencze ellen készül, a bécsi kormány ürügyül 
vévén a béke gyakori megszegését, részéről is megkezdé 
készülődéseit a porta ellen.

Eugen herczeg, a zentai bős Pétervárad alatt ütkö
zött meg 1716. augusztus 5 én Ali nagyvezirrel, III. 
Ahmed sógorával, s a vereség, melyet itt az ozmán fegy
verek újból tapasztaltak, oly nagy volt, hogy a győze
delmes császári hadvezér, átkelvén a Tiszán, kevés nap
pal később, a péterváradi rémhír lesújtó hatása alatt, 
hatalmába ejtette Temesvárt is ; mi által az egész temesi 
bánság ismét visszakerült a kereszt uralma, de még nem 
a magyar korona alá.1)

Mig a félholdat Magyarországon csapás csapás után 
érte, addig fegyverei Görögországban sokkal szerencsé
sebbek voltak. Mióta a Peloponnesus ismét visszakerült 
Velencze alá, annak lakói látszólag sokkal roszabbul érez
ték magukat, mint az ozmánok alatt, kiknek uralmát a 
merev, bizalmatlankodó és haszonleső Yelenczétől irtózó *)

*) A bánság csak Mária Terézia által nyerte a későbbi 
önkormányzási alakot és csatoltaték ismét Magyarországhoz.
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nép nemcsak visszaóhajtotta, hanem részéröl mindent 
megtett, hogy a félhold mielébh visszatérjen a félszigetre. 
A görögök emez ellenszenve a velenczeiek iránt a fen- 
nebbi okokból eléggé igazolt. Alig hogy a köztársaság 
magát a visszanyert tartományban berendezé, máris kelle 
tapasztalnia, hogy uralmának legerősebb támasza, a nép 
rokonszenve hiányzik, s a helyett, hogy ezt bölcs mér
séklet és alkalmazkodás által igyekezett volna elérni, 
szokott eszközéhez, az erőszakhoz nyúlt, mely a viszonyt 
méginkább elmérgesitette. Alig indult meg tehát a háború, 
midőn a görögök tömegesen az ozmánok mellett nyilat
koztak, sok helyütt maguk űzvén ki a Szent Márk orosz
lánlobogója alatt liarczoló zsoldosokat. így Görögország
ban nem lehete többé kétes a félhold visszahelyezése s 
már 1718-ban az egész Pelopennesus újra meghódolt a 
szultánnak.

Ha az ozmánok ezen győzelmüket fel tudják vala 
használni, s a helyett, hogy a velük rokonszenvező pelo- 
ponnesusi népeket indokolatlan . és egyszersmind vérlázitó 
kegyetlenségeik által maguktól eltaszitanák, azokat mint 
megtért barátaikat üdvözölték volna, kiknek legalább 
részben bizonyúltak is,' a következő évben megkötött 
passaroviczi béke sokkal nagyobb előnyökkel végződött 
volna a birodalomra. De egész Európa udorral fordult 
el a peloponnesusi kegyetlenségek hírére a portától, mely
nek uralma Európában valószínűleg már most végképpen 
megszűnt volna, ha az érdekelt hatalmasságok az ezt 
követő események iránt egymással tisztába jönni tudtak 
volna.

Az 1717. év a keresztény fegyverekre Magyarország
ban felettén szerencsésnek nevezhető. A péterváradi győ
zelmet és Temesvár megvételét nemsokára követte Nán
dorfehérvár átadása, mely a karloviczi béke alkalmával 
újólag az ozmánok kezébe került vala. Eugen herczeg 
az 1717. nyár derekán megszállotta 60 ezer emberből 
álló seregével a híres erősséget, melyet 150 ezer ozmán 
védelmezett; s daczára a vitéz de rosszul vezetett véde
lemnek, háromheti ostrom után az izlamnak ezen végső 
védbástyája is Magyarország ellen meghajolt a kereszt
nek. Roppant volt a zsákmány, mely a keresztények, 
kezébe esett, több mint 400 ágyú, s roppant mennyi-
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ségtí élelmiszerek és egyéb érték koronázta a sikeres 
művet.

Valamint 21 év előtt a zentai győzelem a karloviczi 
békét, úgy most Nándorfehérvár megvétele maga után 
vonta a passaroviczi békét, mely az ozmán birodalmat 
újabb és érzékenyebb veszteségekkel sújtotta. Ezen béke
kötés a császár és a fényes porta között folyt diplomatiai 
tárgyalásokat rendkivüli érdekes színben tünteti fel. A 
császári megbízott maga a győzedelmes Eugen vala, ki 
ezúttal még politikai előrelátásának is nem mindennapi 
tehetségéről tőn tanúságot. Neki tulajdoníthatók azon 
előnyök főképpen, melyeket ezen béke a császár részére 
eredményezett. A passaroviczi béke, mely az 1718. évi 
julius 21-én Íratott alá, elvette az ozmánoktól nemcsak 
Péterváradot és Temesvárt s ezzel kapcsolatban az egész 
bánságot, hanem még Szerbiát egész a Timok folyóig, 
valamint Kis Oláhországot az Olt ig a császár hatalma 
alá hajtotta. S mig Velencze a jőniai szigeteken és Dal- 
mátiában nyert kárpótlást, a Peloponnesus meghagya- 
ték a félhold birtokában. Ez utóbbi volt az egyedüli 
kedvezmény, melyben a fényes porta még ezúttal része- 
sitteték.

Könnyen elgondolható, mily hatással voltak az 
utolsó évek vereségei, de kivált a passaroviczi béke az 
ozmán népre! Megint árulással vddoltatának úgy az 
államférfiak mint a hadvezérek, valamint maga a szultán. 
Ismét a janicsárok voltak azok, kik a néppel rokon
szenvezvén, újabb forradalom előkészítésén dolgoztak az 
amúgy is nehezen kormányozható államban. S ha a bel
zavarok még egy kis ideig nem vettek magukra határozott 
és erőszakos jelleget, ennek oka újabb bonyodalmakban 
rejlett, melyek a birodalmat ezúttal kelet felől, a perzsák 
részéről fenyegették, s melyek elég okot, de egyszers
mind reményt is látszának nyújtani, ha a jövő vissza
hozná a hadiszerencsét, a nép és kormány közötti békés 
kiegyezkedésre.

Alig pihenhették ki tehát az ozmán fegyverek az 
utolsó hadjáratok nehéz fáradalmait, midőn Ázsiában újabb 
tevékenységre kényszerittetének. Perzsia, ezen hagyomá
nyos ellensége az ozmánoknak, a tizennyolczadik század 
első negyedében nagy változásokon ment keresztül; s
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míg egyrészről a dynastia változása politikai irányát is 
némileg megváltoztatta, egyszersmind egy szomszéd ha
talmasság szövetségében keresett támaszt, mely nem 
kevéssé vala ellensége az ozmánoknak. Perzsia és Orosz
ország szövetsége ezen időből való, s hogy melyik hasz
nálta fel jobban a másikat, valamint, hogy melyiknek 
közülök kedvezett inkább a szerencse, azt megmutatja a 
különböző időkben keletkezett térképek összehasonlítása. 
Húszéin shah, a szofi dynastiának ezen utolsó sarja 1722- 
ben leszorittaték a trónról az afghanistani helytartó 
Mahmud által, ki magát egészen orosz védelem alá 
helyezte s nemsokára urává tette Iránnak, mig birodal
mának régi kaukázusi tartományait s ezek között külö
nösen a fontos Daghestán-t, átengedé orosz szövetsége
sének.

Itt kezdődik Oroszország befolyása és nemsokára 
uralma a Kaukázusban, mely napjainkban kettős jelentő
séggel bir, midőn a szétszórt hegyi törzseket fegyverben 
látjuk a keresztény fensőség ellen, és pedig névleg az 
ozmán uralom érdekében, voltaképpen pedig minden 
valódi politikai czél nélkül: mert a hazaszeretet erénye 
ezen szilaj népeknél, kik oly könnyen vándorolnak ide
gen országokba, már régen elenyészett s inkább szép 
hangzása által tartotta fenn magát a nyugati népek 
rokonszenvében. Kik a kaukázusi népek történetét és 
jellemét ismerik, azok megegyeznek abban: hogy a 
zsákmányon kívül egyéb őzéiért nem lelkesithetők. Azért 
a fényes portának legújabban követett politikája: Orosz- 
Kaukazus fellázitásában csak szalmatüzet eredményezhet, 
mely hatásában túlbecsülhető lehet, de a melynek tartós 
befolyása az események fejlődésére aligha lesz.

„Perzsia“ a nagyimám fetvája szerint „az eretnekek 
és elátkozottak országának lakosai, roszabbak mint a 
hitetlenek, kiket elpusztítani és kiirtani épp oly üdvös 
mint hasznos dolog.“

A perzsa háború, mely ezúttal is a „szent háború“ 
jellegével birt, mert az ozmánok minden háborúiknál 
hitetlenek vagy szakadárok ellen a harcz szentségét 
szokták hiresztelni, három évig tartott, s habár az ozmá
noknak sikerült az elszakadt részekből több tartományt 
visszafoglalni, az 1726-ban bevégzett hadjárat mégis job-
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ban gyengítette, mint erősítette a gyors siilyedésben levő 
államot, mely kivált a passaroviczi béke óta láthatólag 
a feloszlás jellegével birt vala.

A perzsa hadjárat szerencsés kimenetele tehát nem 
gyakorolta azon hatást az ozmán népre, melyet talán 
várni lehetett volna. Az elégületlenség nemcsak meg nem 
szűnt, hanem tekintve a szultán tétlenségét és a kormány 
képviseletében tapasztalt határozatlanságot és kapkodá
sokat, láthatólag növekedőben vala. S midőn 1730-ban 
híre érkezett, hogy a perzsák újból becsaptak az ozmán 
területre, az elégületlenség gyors lázadássá változott s 
perczről perezre fenyegetőbb alakot vön magára. A moz
galom élén, mely a főváros tétlen vagy keresetnélküli 
osztályából indult ki, Patrona Chalil, egy édes árúkkal 
házaló pór állott, ki most, a népmozgalom pillanatában 
valódi tribuni szerepet kezdett játszani s csakhamar leg
népszerűbb hőse lett a konstantinápolyi pórságnak. Chalil 
lázitó beszédei, melyek természetes ékesszólása által még 
nyertek hatásukban, gyorsan feltüzelték a külvárosok 
és kikötő népessépét; majd a janicsárok laktanyáit ke
reste fel, hogy a hatalmas praetoriánusokat a mozga
lomnak megnyerje. A janicsárok, kik minden erőszakos 
újítást előmozdítottak, mely kapzsiságuknak táplálékot 
nyújthatott, csakhamar szövetkeztek a lázadókkal s Ibra
him nagyvezir lakása elé gyűlvén, megbízható tanács
adóinak fejeit követelték. Innen a serail felé özönlött 
a felindult tömeg, hol már a nagyvezir feje után kiál
tozott. A zavar, rendetlenség minden pillanatban növe
kedett ; ijedség és rettegés fogta el a serail lakóit s ezek 
között magát III. Ahmedet, ki következetes erélytelen- 
ségben kétségbeesve nézte maga elé torlódni a vesze
delmes áramlatot, a nélkül, hogy előle menekülni tudott 
volna.

Ibrahim nagyvezir, a szultán egyik sógora, kit a 
nép minden szerencsétlenségért, mely a birodalmat az 
utolsó időben érte, felelőssé tett, ezen szemrehányást 
mindazonáltal nem érdemelte meg. Bölcs és tapintatos 
mérséklete által igyekezett az ellenséges elemeket az 
államban egymással kibékíteni; szigorú becsületessége 
által rendet hozott az állam pénzügyeibe s kétségtelen, 
hogy még sok más szerencsés intézkedések által köny-
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nyitett volna hazájának állapotán, ha erre neki a körül
mények és azok intézői által idő engedtetik vala. Mi
dőn most a lázadás mindig magasbra hányta hullámait 
s Ibrahim a válság következményét előre látta, nem 
személyének, hanem a szultán megmentésére fordította 
minden gondját. Nem kétkedve saját sorsában, bátran 
lépett a lázadők közé: s az ész és becsület szavai 
által iparkodott őket lecsendesiteni. De ehez már késő 
volt. A nép berontott a serail belsejébe s a nagyvezir 
és barátainak fejét követelte, mit a megrettent szultán 
nem mert megtagadni . . . Ibrahimmal elvesztette utolsó 
támaszát és segélytelenűl a lázadás zsákmányává lön 
maga, is.

A lázadók és a velők szövetkezett janicsárok I. Mus
tafa fiára Mahmudra vetették szemüket, ki, miként ez az 
ozmán házban szokás volt, Ahmed által börtönben tarta
ték. Midőn a szultán Mahmud nevét hallá, maga sietett 
annak börtönébe s miután keletiesen homlokcsókkal üdvö
zölte, e szavakat intézé hozzá: „íme, Mustafa fia, te vagy 
az ozmánok szultánja, én csak por vagyok előtted. De kér
lek, könyörülj rajtam és gyermekeimen.“ S Mahmud a 
börtönből a trónterembe sietett, hol alázattal s képmutató 
hűséggel hódoltak meg a veszélyes elemek, melyek 
őszinteségében épp oly kevéssé bizhatott mint szeren
cséjében . . .

A gyenge III. Ahmed a trónról a börtönbe ment, hol 
még nehány évig elfeledve tengette életét, mig 1736-ban 
ájabb bonyodalmak kívánatossá látszának tenni halálát s 
Mahmud parancsából méreg által téteték el láb alól. 
III. Ahmedet senkisem sajnálta, mert kevés hívei mind 
előtte hagyták el erőszakos úton az életet. Tétlensége, 
mely oly sok szerencsétlenséget hozott az országra, 
okozta, hogy a történelemben sokszor azon váddal illet- 
tetik, mintha szándékosan idegenkedett volna minden jótól 
és hasznostól, mi azonban határozott tévedés. Ahmed 
úgy kedélyében mint elméjében egészséges és nemes 
iránynyal bírt, csakhogy annak érvényesítéséhez hiányzott 
a szükséges erély.

I. Mahmud (1730—1754), ki a lázadók által és azok 
veszélyes közbenjárása mellett lépett az ozmánok trón
jára, egyelőre eszköz vala a nyugtalankodók kezeiben,
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kik szép szdval vagy erőszakkal oly intézkedésekre bír
ták az új szultánt, melyek annak tekintélyét nemcsak 
józanabb alattvalói előtt, hanem az egész világ szemében 
mélyen megsértették. Chalil, a lázadás feje, a nagyvezir 
kinevezésébe épp úgy befolyt, mint a helytartók és ka
tonai parancsnokok kinevezésébe is, mely alkalommal 
érdemetlen és tudatlan hívei a legmagasabb méltóságokra 
emelkedtek. így egy mészáros Bogdán vagy Moldvaor- 
szág herczegségével ajándékoztatok meg; egy másik 
hadbíró, többen helytartók lettek. Maga Chalil minden 
kitüntetést visszautasított s megelégedett azon kincsekkel, 
melyekkel a szultán inkább kényszerűségből mint hálá
ból elhalmozá. A szokásos Irónajándék, mely I. Mahmud 
által a katonáknak engedélyezteték, ezúttal 7500 erszényt, 
vagy közel 6 millió forintot tett.

De Mahmud nem sokáig tűrte a pór megalázó be
folyását a kormányzás ügyeibe, s miután állásában egy 
kissé megerősödók, eszközökről gondolkozók, a tolako
dótól megszabadulni. Keleten, hol az ember élete gyak
ran csak egy árú értékével bir, sokféle alkalom kínál
kozik, azoktól megszabadulni, kik alkalmatlanok, Mah- 
mudnak nemsokára sikerült pénzért és ígéretekért többe
ket a janicsárok közül szándékának megnyerni, kik 
magukat a gyilkosságra felajánlották. Azonban nemcsak 
a vezetőket és a fővárosban tartózkodó lázadókat akarta 
Mahmud megsemmisíteni, hanem egy általános véreng
zésben elnyomni az egész mozgalmat, mely őt a trónra 
segité ugyan, de a mely a kormányzásban akadályozta. 
A főczinkosok, köztük Chalil, lakásaikon meggyilkoltattak; 
a lázadásban való részvéttel vádolt tömeg közül pedig 
nehány nap alatt 16 ezer ember találta erőszakos halálát. 
S az öldöklés megtette a kívánt hatást: s a rettegés, 
mely most egyszerre a szilaj rendetlenség helyébe lépett, 
jobban megerősítette Mahmud trónját, mint bármely más 
intézkedés. Zsarnoki államokban gyakran az eszköz, mely 
czélhoz vezet: a vér. S ezt az ozmán uralkodók soha
sem kímélték.

Miután Mahmud ekképpen megszabadult környeze
tének nyomása alól, lassankint visszatért a rend, s vele 
a bizalom is a jövőbe; s habár az új szullán nem bírt 
harczias jellemmel, de tetterejétől, mely minden nyilvá
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nos cselekvéseiből kitűnt, mindenki a legjobbat várta. 
A passaroviczi béke óta Ausztriával nem újult meg a 
háború, s ha az ozmán birodalom érdekei Ázsiában 
összeütközésbe nem jönnek vala Oroszország érdekeivel, 
a béke jótékony hatása alatt talán visszanyerhette volna 
lassankint a fényes porta is azon politikai befolyását, 
mely fegyvereinek szerencsétlenségét lett volna ellensú
lyozandó. így azonban a mind'g újult erővel felfelé tö
rekvő ifjú Oroszországban egy vetélytársra akadt keleten, 
mely azóta sohasem szűnt meg a hanyatló birodalomnak 
ellensége lenni, s mely rendkívüli segélyforrásainak sege
delmével nemcsak túlélni fogja, hanem valószínűleg hi
vatva is van annak örökségébe lépni.

Perzsia, hol a szofi dyna-űia kihalása óta folytonos 
belzavarok és pártviszályok dúltak, a polgárháborúk 
színhelyévé lön, melyek az egykor hatalmas birodalom
nak legjobb erejét felemésztették, s melyek hatásaikban 
nem maradhattak befolyás nélkül a birodalom területi 
viszonyaira sem. Oroszország, mely helyzeténél fogva 
Európa és Ázsia között ingadozik, s a súlypont megosz
tása következtében mivelődési tekintetben Európához 
hajlik, erő tekintetében azonban inkább Ázsiához tarto
zik, minden alkalmat felhasznált, hogy európai befolyását 
és hatalmának növekedését előmozdítsa. A polgárháborúk 
által kimerült és meggyengült Perzsiának tehát egyik 
tartománya a másik után átment az orosz uralom alá, 
melynek hatalmas ifjú karja nemsokára kiterjedett a 
Kaukázus harczias, de erkölcsi tekintetben romlott népeire. 
Egyike azon tartományoknak, melyek úgy fekvésük mint 
természeti gazdaságuk által kiváló becscsel bírtak, Dag
hestan, mely nemcsak a Kaspi tenger nyugati partjait, 
hanem ezzel együtt a kereskedelmet és közlekedést is 
biztosítja Ázsia belsejével. Az éles szemű orosz terjesz
kedési politika Daghestan fontosságát régóta ismerte s 
azért igyekezett azt az orosz birodalommal egyesíteni. 
Daghestan birtoka azonban az ozmánokra nézve nem 
kevesebb fontossággal bírt; s minthogy igényei, a fegyver 
élével megszerezve sokkal régebbek valának, az összeüt
közés elkerülhetlenné vált. Oroszország kezei Európában van
nak, lábai ellenben Ázsiában, s ha ingadozik, ennek hatása egész 
a Niemenig és az Al-Dunáig érezhető. A kuschi egyezmény,
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mely Oroszországot megmentette, még inkább ösztönözte, 
keleti politikájában azon befolyást elnyerni melyre szük
sége volt, hogy a jövőt magának biztosítsa. A múlt szá
zadban a nemzetiségi eszme, mely a legújabb kor törté
nelmében oly nevezetes szerepet játszik, még nem volt 
feltalálva s Oroszországnak minden eszményi czél nél
kül pusztán fegyvereire és azok sikerére le hete támasz
kodni.

A fényes porta, mindjárt a konstantinápolyi trónlá- 
zadás lecsillapítása után újult erővel látott az ázsiai ügyek 
rendezéséhez. Daghestan átadása iránt hosszas alkudozá
sokba lépett a szentpétervári kormánynyal, melyek azon
ban a kívánt eredményhez nem vezettek, minthogy 
Oroszország semmi körülmény között sem volt hajlandó 
a kérdéses tartományról lemondani. M'g a tárgyalások 
be sem valának fejezve, midőn a krimi tatár khán pa
rancsot kapott orosz területre betörni. Egyidőben Kon
stantinápolyból is egy 80 ezer főből álló sereg indúlt 
Ázsiába, hogy fegyverrel igyekezzék elérni azt, mit békés 
úton elnyerni nem volt lehetséges. Azonban, mintha 
gyengeségének tudatában még egy végső kísérletet kívánt 
volna tenni a háború elkerülése végett, a fényes porta 
most Bécsbe fordúlt, hogy Ausztria közbenjárását kérje 
ki magának Oroszországgal való viszályában. De itt is 
csak azt kelle tapasztalnia, hogy fegyvereinek szerencsé
jével politikai tekintélye is elhagyta, mert a bécsi kor
mány nemhogy nem mutatkozott hajlandónak a porta 
kívánságát úgy Daghestán, mint kivált Asow visszaada- 
tása iránt, mely újabban ismét elfoglaltaték az oroszok 
által, pártolni, hanem egyenesen kijelenté, hogy ha a 
fényes porta kívánságánál megmarad: Ausztria azonnal 
csatlakozik Oroszországhoz s hasonlóképpen fegyvert 
ragad.

A válasz nyíltabb vala, hogysem kétséget hagyott 
volna hátra Ausztria magatartása iránt; s Mahmud kor
mánya el volt határozva immár erőhatalommal érvénye
síteni jogait. Érdekes egy ozmán történetiró megjegyzése, 
ki a szóban forgó ügyek megemlítésénél ezeket mondja: 
„VI. Károly császár és Iwanowna Anna czárnő úgy értik 
egymást, mint a holló és a kánya. A császár telve van 
kárörömmel és ravaszsággal, a czárnő pedig a legelvete-
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medettebb valamennyi rövid hajú nő közt. Mindketten 
megrohanják a padisah országainak virágágyait, hogy 
azokat elpusztítsák. Öljük meg őket, valamint ők akar 
nak bennünket megölni. S űzzük ki országunkból, vala
mint ők ki akarnak belőle minket űzni“.

Ezen háborúban, mely a fényes portára erőszakol- 
taték, az ozmán uralmat futólag még egy utószor régi 
fényében látjuk ragyogni. A győzelem egy időre vissza
tért zászlóihoz, melyeket oly sokáig került vala, régi 
vitézsége újból fellobogott, a harcz tüzében, s habár 
I. Mahmud 24 évi uralkodása alatt sohasem állott sze
mélyesen a hadsereg élére, országlása mégis az ozmán 
birodalom újabb történelmében jótevő fénypontot képez. 
Alig hogy Becsbe küldött követei meddő küldetésükből 
visszaérkeztek, a fényes porta rendkívüli erélyt fejtett 
ki a hadsereg gyors felállításában és kiegészítésében. 
Az Ázsiába küldött hadsereg számával megegyező egy 
másik hadat állított fel, mely Mohamed nagyvezir alatt 
átlépte a passaroviczi békében megállapított határokat s 
csakhamar véres összeütközésbe jött a császári hadakkal.

De valamint az 1736—1739 iki háborúkban az ozmán 
fegyverek régi dicsősége újból íöléledni látszék, a csá
szári hadakat, melyek nemtője Eugen nem volt többé 
az élők között, egyik baleset a másik után érte. Kö- 
nigsegg, Wallis, Seckendorf, Lothringen Ferencz herczeg, 
a magyar királyné férje, egymást követték a fővezér- 
ségben, vagy váltották fel — az elvesztett csatatéreken. 
A savoyai herczeg ugyanazon évben halálozott meg, 
melyben az orosz ozmán háború megindult, s melyben 
a császárt VI. Károlyt, mint Oroszország szövetségesét 
találjuk. Mohamed nagyvezir több döntő ütközetben 
megverte a császáriakat, s miután egész Szerbiát és 
Bosniát visszafoglalta, átkelvén a Dunán, Orsováról 
Krassó megyébe lépett — s a félhold még egyszer 
megjelent a régi magyar területen, mely most egyenesen 
a bécsi kormány által igazgattaték, s Mehádia lángjaiban 
sugározta szét utolsó sugarait. S miután Wallis tábornok 
Nándorfehérvár szomszédságában egész seregével tönkre 
tétetett, a bécsi haditanács végre hajlandónak mutatkozék 
a békére, melynek feltételeit most mégegyszer a fényes 
porta határozta meg.



— 464 -

A nándorfehérvári békében, mely a hároméves, 
Ausztriára nézve oly szerencsétlen háborút befejezte, a 
császár elvesztette mindazon tartományokat, melyeket 
21 év előtt a passaroviczi békében kapott, s Szerbia, 
Bosnia, valamint Oláhország és a fontos Nándorfehérvár 
újból visszaszállottak az ozmánokra.

Mig a fényes porta Ausztria ellen ily feltűnő sze
rencsével harczolt, fegyverei az oroszok ellen nem dicse- 
kedhetének hasonló sikerrel. S habár Ázsiában több 
kisebb ütközetekben győzedelmeskedék az oroszok elle
nében, Morvaországban határozottan kerülte a hadi- 
szerencse. Jassy, Kameniec, Chotim stb. Münnich tábornok 
által egymásután elfoglaltattak, sőt az orosz ukrainai 
könnyű lovasság, mely azóta a kozákok tágasabb elne
vezése által lett ismeretessé, már egészen az Al-Dunáig 
hatolt, midőn a nándorfehérvári béke tevékenységének 
is határt szabott. Oroszország, mely részéről is érezte a 
béke szükségességét a hosszú, áldozatokban oly rend
kívüli háborúban, nemcsak csatlakozott VI. Károlyhoz, 
hanem miután ázsiai, továbbá moldvaországi hódításainak 
nagyobb részét megtartotta — Asowot harmadszor is 
átengedte az ozmánoknak.

így végződött a hároméves háború az oroszok és 
osztrákok ellen, melyben az utóbbiak tetemesen gyengül
tek, a félhold győzedelmeskedék, mig Oroszország Asow 
elvesztéséért kárpótoltaték.

I. Mahmud szerencsés országlása alatt méltó önbi
zalommal tekinthetett az utóbbi időkben sokat meg
próbált ozmán nép fegyvereinek sikerére s megmagya
rázható, ha vérmes reményeiben a jövőt illetőleg talán 
egy kissé tovább ment, mint kellett volna, s hogy 
ennek következtében ismét a hiú elbizakodottság ösvé
nyére lépett, mely már annyi keserű tapasztalatokkal 
látogatta meg.

Ha az okokat keressük, melyek az ozmán uralom 
ezen kedvező fordulatával összefüggnek, azt fogjuk ta
lálni, hogy azok többnyire kívülről jövének, s hogy a 
diplomatiai befolyás, melyet kivált Francziaország a Bos
porus partjain még mindig gyakorolt, ekkor érte el tető
pontját. XV. Lajos kormánya folytatta a Habsburg-ház 
elleni hagyományos politikáját a féltékenységnek és gyű-
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lölségnek s miután a császári hatalom legkényesebb pont
ját keleten gyanitá a versaillesi udvar, igen természetes, 
hogy mindent elkövetett, hogy a fényes portát ellenséges 
hangulatban tartsa. Villeneuve és Castellane grófok, a 
franczia király követei befolyásának tulajdonítható tehát 
legalább részben a porta erélyes fellépése a Becsben ta
pasztalt tapintatlan visszautasítás alkalmával, kik nem
csak jó tanácscsal, hanem pénzzel is támogatták a már 
akkoron, úgy mint ma, nehéz pénzzavarokkal küzdő ál
lamot. Talán még hathatósabb eszközök voltak, — a 
tüzérek, kiket a franczia király az ozmán kormány ren
delkezésére adott, kik nemcsak újból szervezték a had
sereg, egy részét, hanem képességük fölénye által nagy 
erkölcsi támaszoknak bizonyultak. S mig ekképpen a 
franczia diplomatia kizárt minden idegen befolyást, egy
maga korlátlan hatalommal birt keleten, s diplomatái 
igazgatták voltaképpen az államat — Európát, de kivált 
Ausztriát és Oroszországot érdeklő minden kérdésekben. 
Ezen körülménynek tulajdonítható, hogy az európai ud
varok rendkívüli tevékenységet kezdének kifejteni, hogy 
Francziaországot ezen kiváltságos helyzetéből kiszorítsák 
vagy legalább arra bírják, hogy befolyását velük meg- 
oszsza... S még egy időben sem volt a fényes porta 
oly mértékben uralva az idegen megbízottaktól és kö
vetektől, mint a nándorfehérvári béke után, midőn Anglia, 
Holland, sőt a kis Piemont, a mai olasz királyság magva 
egymással versenyeztek a portával kereskedelmi szerző
désekre stb. lépni, mintha a keleti kérdés által mind
annyian a legközvetlenebbül lettek volna érdekelve. Ezen 
diplomatiai hadjáratok csak azt bizonyították, hogy egyik 
európai udvar sem akarta magát kizárni a keleti ügyek 
mikénti elintézéséből, mely alkalommal külön érdekeik 
és külön törekvéseik mindig feltűnőbben hintenek fel.

Tévedés volna azonban hinni, mintha az ozmánok 
ezen érintkezések által némileg talán közeledtek volna a 
nyugathoz, avagy hogy ez által simulékony alkalmazko
dást tanúsítanak vala, mely a mívelt Európa szokásaival 
való megbarátkozásra mutatott volna. Ellenkezőleg, az 
ozmánok visszataszító ridegsége, tudatlansága és megve
tése minden iránt, mi a keresztényektől származott vagy 
velők összefüggésben állott, sohasem volt oly feltűnő,

L i z á r :  A török birodalom története. 30
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mint éppen ezen időben. A követek és megbízottak nem
csak sértő lenézéssel fogadtattak mindenütt, hanem a 
gyűlölségnek valóban undorító jeleivel találkozának lépten- 
nyomon. A nyugati népekről szólva, az ozmán történet
írók sohasem használnak más kifejezéseket, mint kutya 
és disznó. S ha ezen durva allegoria nyelvén egyik nem
zet győzelméről szólanak a másik felett, közönségesen 
csak annyit mondanak : „s a kutya megmarta a disznót“, 
így egyik újabb történetírójuk a császári követ fogadá
sát a szultán által a következőképpen Írja le: „Midőn 
az elátkozott a császári díván elé vezetteték, elébh porba 
tévé homlokát; s midőn a kutya ittasan a boldogságtól, 
hogy a világ urát és az emberek vigaszát szemlélhette 
— eltávozott, megszabadult hitvány személyének piszok
jától a fényes terem, melyet megjelenésével bemocskolt“ 
stb. így írtak az ozmán történetírók a keresztény feje
delmek leghatalmasbikának követéről egy időben, midőn 
a nyugaton a tudomány és míveltség, a költészet és 
művészet meszszire kezdték árasztani világosságukat. így 
hangzik az ozmán történetírás nyelve mai napig, s ilyen 
hangon és művekből tanittatik keleten a világtörténelem 
azon népnek, melynek létjogosultsága csak az európai 
hatalmi egyensúly fennmaradásában rejlik; s mely Eu
rópában ma is egy barbár tábort képez, mint századok 
előtt.,1) melyek vívmányaikkal nyom nélkül mentek el 
felette. Az egyéni szabadság hiányát nem pótolhatja egy 
alkotmány, melyet sokkal többen kárhoztatnak, mint 
megértenek, s mely egy nyomásnak köszöni keletkezését, 
mely kívülről jővén, annak megalkotására kényszerűé az 
ozmán törvényhozást, melynek képviselőit viszont csak a 
nemes érzelmű tudatlanság bélyegezheté a mivelődés út
törőivé keleten.

Ha az ozmánok történelmét, azok első fellépésétől 
egész a nándorfehérvári békéig, mely hatalmuknak végső 
zárkövét képezi, figyelemmel olvassuk, lehetetlen magun
kat elzárni azon meggyőződéstől, hogy a harczias ozmá
nok valódi csapást képeznek az emberiség mívelődésének 
és haladásának történelmében. A magasabb míveltség

J) Ha nem csaladunk, Briol ezen kitételeket használja külön
ben nagy értékű müvében.
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Európában ott végződik, a bol a múltban az ozmán ura
lom kezdetét veszi, s ha az ő-világ ezen legkisebbikének 
keleti része még máig sem emelkedik oda, a hova a 
nyugat már régóta eljutott, ennek oka ismét csak az 
ozmánok hatalmi befolyásának tulajdonítható. S valóban, 
ha elfogulás nélkül, csupán tárgyilagos szigorral akarunk 
ítélni, be kell ismernünk: hogy Európára nézve az oz
mán birodalom még ma is egy csapás, mert korlátolt
ságában és vallási gyűlöletében máshitüek iránt nem 
változott meg századok óta, s bármit hirdessen mást az 
indokolatlan rokonszenv, vagy politikai szükség, annyi 
kétségtelen, hogy az izlam türelmetlensége minden meg- 
közeledést lehetetlenné tesz. A következő események még 
több alkalmat fognak szolgáltatni a felhozottak bebi
zonyítására.

I. Mahmud, ki inkább a béke müvei, mint a harczi 
babérok által kívánta nevét megörökíteni, mindjárt az 
orosz háború befezése után dicséretes erélylyel látott a 
birodalom belügyeinek rendezéséhez, s jótékony szigora 
által sokat használt népének. A fényűzésnek és a nők
nek ellensége, mindkettőt, nem egészen alaptalanul azzal 
vádolta: hogy az ozmánok erkölcseinek sülyedését elő
mozdították, ha nem okozták, s azért kérlelhetlen szi
gorral büntetett minden ballépést vagy külső hiúságot, 
s kérlelhetlensége annyira ment, hogy maga szabta meg 
az öltönyöket és az anyagot, melyből készitvék. Mahmud 
alatt az ékszerészek és fényüzési czikkek árúsai nagy 
számmal kevesbedtek; ellenben a vászon és egyéb olcsó 
kelmékkel kereskedők nagyon megszaporodtak. — A 
serail költségeit alább szállította s az igy megtakarított 
összegek a kincstárba folytak. A helytartók hivatalos- 
kodásának ellenőrzésére egy bizottságot alkotott, mely
nek üdvös működése sok tehertől és sanyargatástól óvta 
meg a szegény sorsú népet. Az idegen tisztek, különösen 
tüzérek befogadása által sokat javított a hadsereg álla
potán, mely lassankint európai minták után szerveztet- 
vén, erős támasza lett a trónnak és birtokosának. Kiváló 
figyelmében részesítette Mahmud a janicsárokat is, kiket 
rendeletéiben közönségesen „a vallás és szultánok lé
gy őzhetlen támaszainak“ szokott nevezni, holott azok 
elég sokszor ellenségeinek, sőt nem ritkán gyilkosainak

so*
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bizonyultak. Kétségtelen, hogy Mahmud előszeretete a 
janicsárok szemében nem csekély súlylyal bírt, s hogy 
a veszedelmes had meg tudta becsülni a padisah ezen 
kedvező véleményét, mert országlása egész végéig ment 
vala azon erőszakoskodásoktól, melyek annak előtte 
napirenden voltak.

Ugyancsak a békeszerető katonabarát I. Mahmud 
alatt ütött ki Arábiában a vallási újítások tüze is, mely 
csakhamar veszélylyel fenyegette, nem annyira az izla- 
mot, mint különösen az ozmánok trónját. Abdul-Wahab, 
azaz a mindenható szolgája, egy vándor arab törzs be
folyásos tagja, mint az izlam reformátora lépett fel s 
különösen kikelt a pompa és fényűzés ellen, úgy a pa
lotákban, mint kivált az isten házaiban, mely erkölcs
rontó hatással van, úgymond, a hívőkre is, kik az ima
házakból családjuk közé viszik a puhító pazarfényt. Ab
dul-Wahab támadása úgy látszik, első sorban a khalifák 
utódai, az ozmán szultánok ellen volt intézve, kik nézete 
szerint elpártoltak az izlamtól az által, hogy birodalmuk
ban meghonosították a fényűzést. Sajátságos, hogy ezen 
ellenséges nyilvánulás éppen akkor tétetett, midőn az 
ozmán trónon egy férfiú ült, ki a fényűzésnek nem volt 
talán kisebb ellensége— mint maga az aráb reformátor, 
csakhogy Mahmud a templomokban kifejtendő pompá
nak és fénynek — nem volt ellensége. Különben 
Abdul-Wahab csak. a régi egyszerű izlam visszaállítását 
sürgette, a nélkül, hogy annak alaptételei ellen ki
kelt volna.

Habár igy a wahabiták, igy neveztettek Abdul- 
Wahab hívői, voltaképpen nem fenyegették magát az 
izlamot, I. Mahmud mégis kérlelhetlen szigorral támadta 
meg az újítókat, főképpen azért, mert a khalifák sze
mélyének megbirálásába bocsájtkozni merészkedének. A 
wahabiták ellen kiküldött harczosai a mesopotamiai tar
tományokban ezerenkint mészárolták le az ártalmatlan 
szakadárokat, kik még nem lévén elég számosak, több
nyire vértanúkként hullottak el Wahab tisztitó törekvé
seiért, a nélkül, hogy emlékükön kívül hazájukban léte
lüknek tartósabb nyomait hagyták volna hátra.

I. Mahmud, ki alatt az ozmán birodalom visszanyerte 
ha nem is régi jelentőségét, de tekintélyének egy részét,
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1754. deczember végén balt meg 58 éves korában, mely
ből 24 évet töltött a trónon. — Jelleme ment vala azon 
hibáktól, melyek elődjeinek emlékét kevés kivétellel oly 
kárhozatossá tevék. Mérsékelt szenvedélyeiben ellensége 
volt különösen a bornak, mig a viz kellemeit és előnyeit, 
miként egy újabb és sajátszertíbb Pindar ékes arab 
ghazelekben magasztalta. Nem idegenkedett a műveltség
től és a tudományoktól s habár nagy gyűlölettel visel- 
teték a keresztények iránt, elég eszélyes és méltányos 
volt, ellenszenvét bölcs mérséklet által elpalástolni. így 
I. Mahmud országlása szerencsének mondható kivált 
azon rendkívüli megrázkódtatások után, melyeken a bi- 
rodalpm egy évszázad óta keresztül ment. Utódja lett 
54 éves fivére Ozmán, egy tehetetlen és a börtön keser
vei között elfásult kedélyíi férfiú, ki épp oly kevéssé 
volt képes hivatásának fontosságát felfogni, mint bátyja 
helyét betölteni.

III. Ozmán (1754—1757) rövid három évi ország
osának egyedüli fénypontját Raghib Mohamed pasa, ké
sőbb nagyvezir tettei képezik, mig maga a szultán valódi 
árnya tevékeny elődjének, henye tétlenségben tölté nap
jait, melyekben majdnem egyedüli változatokképen sze
repelnek : a rokongyilkosságok. III. Ahmed fia Mohamed, 
egy szép tehetségeiről ismert iljú, magára vonta a 
zsarnok haragját, ki nem tűrte, hogy a serailban kívüle 
más is emlittessék, s parancsot adott, Mohamedet gyor
san működő méreg által tenni el láb alól. Hasonló sors 
érte családjának még több, kevésbé figyelemre méltó tagjait.

Raghib Mohamed nagyvezir, ki 1763 ig épp oly 
nagy bölcseséggel mint szerencsével vezette a kormány 
gyeplőjét, s ki alatt az ipar és kereskedelem, valamint 
a tudományok, addig nem ismert felvirágzásnak indultak, 
a külhatalmasságokkal szemben oly határozott és öntu
datos magatartást tanúsított minden alkalommal, hogy 
alatta sem a béke meg nem zavartott, sem pedig a bi
rodalom észrevehető hátramenést nem mutat fel. Egyptom, 
mióta I. Szelim által meghódittatott, az ozmán politiká
nak egy sajátszerű szeszélyéből a benszülött mameluk 
bey-k kormányzása alatt állott, kik megfizetvén ren
desen adójukat a szultánnak, majdnem korlátlan urai 
maradtak az országnak, mert a főfelügyelettel megbízott
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ozmán helytartók Kairóban, legtöbbször könnyen meg
egyeztek a mamelukokkal, ha ez által jövedelmüket sza
poríthatták. Raghib Mohamed, ki annak előtte a hely- 
tartóságot vezette Egyptomban, közvetlen tapasztalatok
ból ismerte ezen tartomány viszonyait, s tudta, hogy 
sehol sincs az ozmán hatalom oly lazán kötve — mint 
Egyptomban. Alig jött tehát vissza Konstantinápolyba, 
midőn I. Mahmudot rávette, hogy a gazdag birtok biz
tosítására erélyes határozatok hozattak életbe. A bey k 
hatalmi köre megszorittaték, kiváltságaik, a törzsek ügyei
ben az ozmánok beavatkozása* nélkül intézkedhetni, meg- 
szüntettettek s minthogy ekképp az egész tartomány 
elvesztette eddigi, még Tuman bey lázadásából megma
radott szabadalmait — a többi ozmán tartományokkal 
mindenben egyenlő közigazgatást kapott. Természetes, 
hogy ezen intézkedések nagy izgatottságot szültek s 
a mamelukok még egyszer fegyvert ragadtak, hogy 
az ozmánokat elűzzék, vagy legalább szabadalmaik 
megújítására bírják. Mindkettő meghiúsult. Raghib 
Mohamed el volt készülve mindenre s rendkívüli szi
gorral hajtá végre a szultán rendeletéit. A tanács
teremben egy adott jelre a jelen volt mamelukok 
lemészároltattak; azok, kik megmenekültek, fegyverhez 
szólították az egész népet s most már nyílt csatára ke
rült a dolog. De most is győzött Raghib Mohamed 
erélye, s miután a lázadók egy véres ütközetben meg
verettek, a bey-k Abyssiniába menekültek, s Egyptom 
megfosztva kiváltságos helyzetétől — egyszerű tarto
mány lett.

Ez volt azon nagyobb esemény, mely az ozmán 
népet Mahmud országlásának utolsó éveiben nagy izga
tottságban tartotta, s melynek szerencsés fejlődése és 
kimenetele egyedül Raghib Mohamed érdeme. Ezen 
kitűnő férfiú különben nemcsak ügyes hadvezér és jeles 
államférfiú volt, hanem tudós és költő egyszersmind, 
még pedig nem köznapi értelemben. Szerkesztett egy 
ozmán történetet is, lefordította a legjobb arab köl
tőket török nyelvre; nagy barátja volt a könyveknek 
s alatta keletkezett Konstantinápolynak legelső nagyobb 
magánkönyvtára, mely ma is dísze nemének az ozmán 
fővárosban, s melyben egy külön osztályban Raghib
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Mohamed nagyvezir összes tudományos és szépirodalmi 
művei képviselve vannak. így Raghib Mohamed va
lódi mintája volt egy államférfiónak, ki bonyolódott 
hivatalos teendői mellett még elég időt tudott megtaka
rítani, melyet népének magasabb mívelődésére fordított. 
Halála nagy csapás volt az egész birodalomra, s helye 
nagyon sokáig betöltetlen maradt. . .

III. Ozmán, ezen kegyetlen, henye és tudatlan zsar
nok halálát, mely alig három évi névleges országlása 
után 1757. bekövetkezett, senkisem sajnálta. így halála 
nem hagyott hátra űrt, s helyét akadálytalanul elfoglal
hatta öcscse, Mustafa, ki negyven éves volt, midőn az 
ozmánok trónjára került.



ÚSZÓN HARMADIK FEJEZET.

II. Mustafa 1757—1773. — A kelet a tizennyolczadik század 
végén. — Oroszország és Lengyelország — Viszony Orosz
országgal. — A háború okai és előzményei. — Vereségek szá
razon és vizen. — A Krim elfoglalása. — A foksanyi és buka
resti congressus. — A háború folytatása. — II. Mustafa halála. — 
Rövid jellemzése. — I. Abdul-Hamid 1773 — 17*7. — A háború 
folytatása. — A kucsuk-kajnárdsi béke és feltételei — Ezen 
béke következményei. — Az orosz terjeszkedés indokolása. — 
Krim végleges elfoglalása. — Szövetség Oroszország és Ausztria 
közt. — Az újabb orosz háború előzményei. — Ausztria vere
ségei. — Az ozmánok utószor magyar területen. — A hadjárat 
sikertelensége. — Abdul-Hamid halála és rövid jellemzése. —
III. Szelim 1787—1808. — A háború folytatása. — Újabb vere
ségek. — A szistowi és jassy-i béke. — Forradalom. — Okai. —

III. Szelim bukása és halála. — Jellemzések.

II. Mustafa (1757— 1773) országlásának első évei 
békében és szerencsében folytak le, mig Raghib Moha
med nagyvezir életben volt, s biztos kezekkel vezette 
a kormány rtídját. De mihelyt a jeles férfid elköltözött 
az élők sorából (1763), az ozmán birodalomra naprői- 
napra súlyosabban nehezedék a sors vagy végzet keze, 
mint a keleti történetirók mondják. Mustafa nem volt 
sem államférfid, sem hadvezér, s habár mindkettőben 
felülmulhatlannak képzelé m agát: alatta csapás csapás 
után érte a birodalmat, s nemcsak a csatamezőkön szen
vedett vereségeket, hanem a békeszerződések megkötése 
alkalmával tanúsított tájékozatlanságok által a legnagyobb 
hibákat követték el nagyvezirjei, kik között egyik sem 
birt a Köprilik lángeszével és becsületességével, és Rag- 
hib Mohamed eszélyes szigorával.

A tizennyolczadik század második felében nem a 
fegyver döntött többé egyedül nagy és fontos kérdések
ben ; a kard mellett a diplomatia mindig jobban emel
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kedő tekintélynek bizonyult, melynek határozatai nem
csak a békét, hanem a háborút is eszközölték. A nemzet
közi jogok fejlődésével természetszerűen tágasabb befo
lyásra jutott a diplomatia is, mostantól mindenütt befolyt 
úgy a háborúba, mint a békébe; megakadályozta az 
egyiket, vagy előmozdította a másikat, a szerint, a mint 
az érdekek és az érdekeltek kívánták; s mig annak előtte 
a háborúkat a kölcsönös erőszakoskodások előzték meg, 
melyek azután fegyvert adtak a népek kezébe, most 
tanácskozások, alkudozások stb. jöttek használatba, me
lyek mégis kétségtelenné tették a diplomatia tekintélyét 
minden politikai kérdés megoldásánál.

Mióta Eugen herczeg győzelmei az ozmán uralmat 
az Al-Dunára és a Balkán félszigetre szorították vissza, 
Ausztria és Magyarország megszűnt a fényes porta ellené
ben közvetlen veszély jellegével bírni. Magyarország régi 
határainak épsége ellenkezőleg a szomszédságnak inkább 
barátságos szint látszék kölcsönözni, melyet rendesen 
csak az uralkodók különérdekei zavarhattak meg. Velencze, 
mely Morea újabb elvesztése után, s különösen mert 
Európa kereskedelme más és sokkal tágasabb útakon 
haladott, mint az elmúlt századokban, mindig jobban 
másodrendű állammá sülyedt alá, mely a karloviczi és 
passaroviczi békekötések után, már csak ritkán szerepel 
a befolyásosabb államok között. Anglia érdekei még nem 
érettek oda, hogy a keleti ügyekben életkérdést látott 
volna saját állami befolyásának megmentésére. Anglia 
hatalmának súlypontja még Éjszak-Amerikában és Indiá
ban volt felváltva. Francziaország több mint 200 év óta 
szövetségese és barátja az ozmánoknak, még mindig 
egyenlő tekintélylyel uralkodott a Bosporus partjain, s 
mindenbe beleszólott, mi annak viszonyát a külhatal- 
masságokhoz illette.

így az ozmán birodalom voltaképpen békés fejlő
désnek nézhetett volna eléje, sőt nem lehetetlen, hogy 
az idő talán kitöltötte volna azon űrt, mely eddigelé az 
ozmánokat, a nyugat polgárosodásától és mívelődésétől 
elválasztotta, ha Oroszországban nem támad vala épp 
oly erőteljes mint veszélyes versenytársa, melynek érdekei 
a régi időktől fogva egyenes összeütközésbe jövének 
saját és legközelebbi érdekeivel.
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Az orosz trónon egy férfias erővel és lélekkel bíró 
nő, II. Katalin ült, kiről a történetírás, mint uralkodóról 
épp oly sok és nagy tetteket jegyzett fel, valamint bot
rányos eseteket mint nőről. Azonban minden korban 
veszélyes helynek bizonyult a nők számára a trón; nem 
azért, mintha tévedéseik nagyobbak vagy gyakoriabbak 
lettek volna mint különben, hanem azért, mert a nép a 
hatalom polczán a gyenge nőben könnyebben felismeri, 
de erősebben is bélyegzi a hibákat, mint a közönséges 
életben, s mert ezen gyengeségek átalánossága látszólag 
a bíborban is az, mi a pórköntösben. Kétségtelen mind
azonáltal, hogy a roszakarat és tudatlanság, melyek ellené
ben a történet rideg szava nem ritkán elnémul, több 
bűnt koholt minden időkben a nő uralkodókra, mint a 
melyekkel azok valóban vádoltathatának. II. Katalin, ki 
házának hagyományos politikáját erős kézzel akarta győ
zelemre segíteni, jól tudta, hogy mig Európa többi álla
maival meleg barátságban él, politikájának bűvölő ha
tásával — annál biztosabban lefegyverzi a fényes portát, 
melynek tudatlan és tapintatlan államférfiai maguk köny- 
nyitették meg mindenkor e munkát ellenségeiknek.

Oroszország hatalmi terjeszkedésének különösen so
káig útjában állott Lengyelország; de mióta III. Ágoston 
(1764.) meghalálozott, ezen ország nemcsak elvesztette 
utolsó befolyását is, hanem felbomolva önmagában, a 
politikai ziláltság legszomorubb képét tárta a világ elé. 
Párt párt ellen harczolt, oly elkeseredéssel, mintha nem
zetiségének és függetlenségének ellenségeivel lett volna 
dolga. S azok unokái, kik Bécs alatt a nyugati míveltség 
megmentőiként szerepeltek, kik a lembergi ütközetben 
Lengyelország szabadságát mentették meg a félhold dúló 
hatalmától, most saját testükben forgatták fegyverüket s 
megmagyarázhatlan, de bűnös vakságban nyitottak ajtót 
az idegen beavatkozásnak, mely még egy nemzetnek 
sem vált szerencséjére. S valóban, ha nyugodt tárgyila
gossággal vizsgáljuk az okokat, melyek Lengyelországnak 
bukását és megsemmisülését előidézték, vagy elősegítették, 
azt fogjuk találni, hogy a bűnök súlya túlnyomólag ma
gát a lengyel nemzetet terheli, s hogy felosztása nem volt 
egyéb, mint ezen bűneinek elmaradhatlan következménye. 
Sohasem volt, a történelem ezt bebizonyítja, egy nemzet is
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lengyel; s a helyett, hogy a világ a lengyel nemzet tra
gikus végében részvétreméltó martyriumot lát, üdvösebb 
volna az emberiségre, történelmüket tanulmányozni, mely
nek fényes lapjain mindig ott találjuk az önpusztitás 
sárkány fogainak veszedelmes csiráit is.

Midőn az ozmánok trónján II. Mustafa ült, Lengyel- 
ország pusztulásának végső stádiumában sínlett. A nem
zet három véglet szírijei között hajózott. Egyik párt a 
nemzeti függetlenség föntartását és köztársaságot óhajtott; 
a másik az ozmánok pártfogására támaszkodva akart a 
harmadiknak daczolni, mely egyszersmind a leggyengébb 
volt s mely Oroszország védelme alá kívánta állítani 
Lengyelországot. II. Katalin, ki jól ismerte, s mint a 
következmények bizonyítják, helyesen bírálta meg a len
gyel viszonyokat, kegyenczei sorából Poniatowszki Sza- 
niszlót szemelte ki s ültette a Jagellók trónjára, még 
pedig orosz szuronyok segítségével, melyek az új király 
bevezetése után ugyan visszahúzódtak a Visztula part
jaitól, de a melyeknek nem volt többé nehéz, mindig 
újból ismét megjelenni, ha rájuk szükség volt.

így győzedelmeskedett Oroszország legelőször Len
gyelország fölött, melynek nemessége kifáradva a pártos
kodások meddő tusájában, részben meghódolt a czárnő 
kedvelnének b általa kegyben fogadtaték, részben pedig 
folytatta az ellentállás művét.

Azonban Poniatowski uralkodása nem volt, mert 
nem lehetett szerencsés. A régi Lengyelország tartományai 
elején titkos, majd nyílt szövetségre léptek egymás között 
s a polgárháborút állandósították a szerencsétlen ország
ban, melyben az orosz, a szövetséges, katholikus stb. 
pártok irtó harczot folytattak egymás ellen. Nem szenved 
kétséget, hogy ezen öngyilkolási rendszer Ausztria, de 
különösen Poroszország részéről nemcsak kárörvendő 
figyelemmel kisérteték, hanem hathatósan elő is mozdit- 
tatott; mi által Lengyelország végpusztulása elkerülhet- 
lenné tétetett.

A fényes porta, melynek figyelmét Lengyelország 
viszonyai nem kerülhették ki, igyekezett pártját a szét
dúlt országban még idejében biztosítani s azért Branicki 
gróffal, a szövetségi párt fejével már korán alkudozásokba
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lépett. Mennél világosabbak lőnek Oroszország czéljai 
Lengyelország irányában, a konstantinápolyi kormány 
annál határozottabban kezdett fellépni és közbenjárni a 
lengyelek érdekében. Csakhogy nem politikai tapintat 
vagy egészséges ösztön, hanem a gyűlölet vezette most 
is politikáját, s ennek tulajdoníthatók a következő évek 
megrendítő szerencsétlenségei. Mig ekként a fényes porta 
a lengyel nemzetiségnek kelt védelmére, hadikészülődé- 
seit szokatlan gyorsasággal és erélylyel folytatta.

Még mielőtt készülődéseit befejezte, s a hadizenet 
Oroszországnak megküldetett volna, az ozmán birodalom 
belsejében újabb bonyodalmak keletkeztek, melyek titkos 
intézőjének a czárné tekinteték. Morvaországban vagy 
Bogdan-ban, miként az ozmánoktól neveztetik, a bojárok 
vagy nemesek nyíltan rokonszenveztek Oroszországgal s 
Kallimaki fejedelem törekvése oda ment: az országot az 
oroszok kezébe játszani. Több helyütt elűzte a nép az 
ozmán hivatalnokokat, s előkészíteni látszék függetlensé
gét. Herczegovinában és különösen Montenegróban nyílt 
lázadás ütött ki; a raják elviselhetlen munka és adóter- 
hektől sújtva, mert a bölcs Köprili új rendtartása már 
régen feledékenységbe ment, s Így végződött eddigelé min 
den üdvös újítás az ozmán birodalomban, hol mindennek csak 
addig van érvénye és tartama: mig a kényszer parancsolja, 
fegyvert ragadtak s várakozó tekintettel néztek az ausz
triai és magyar horvátokra, kiktől legközelebbi segélyt 
vártak. S a helyett, hogy a fényes porta minden mozga- 
lemért idegen hatalmasságokat tett felelőssé, bölcsebben 
cselekszik vala: ha az elnyomatott és megvetett raják 
sorsán igyekezett volna könnyíteni. Természetes, hogy 
ezen belzavarok éppen nem valának alkalmasak a porta 
biztonságát növelni; de minthogy a konstantinápolyi 
kormány régóta megszokta a dolgok menetét egész a 
szakadásig nyugodtan nézni, semmit sem tett, mi ezen 
részről javíthatott volna, s a meghasonlás és elidegenedés 
műve közte és alattvalói között tovább haladott. Mind
azonáltal az elkeseredés a Bosporuson oly nagy volt a 
keresztények, de kivált az oroszok ellen, hogy már a 
követek személye sőt élete sem vala a vad tömeg ha
ragja előtt biztos. A szakadást ismét maga a fényes 
porta sietteté.



— 477

Hamza nagyvezir, egy tehetetlen, de képzelt tehet
ségeire rendkívül hiú férfiú, Oreskow orosz nagykövet 
irányában, ki már tizenhat év óta képviselte Oroszorszá
got Konstantinápolyban, annyira megfeledkezék önmagá
ról és méltóságáról, hogy kevés hiányzott, s a nagykövet 
mint egy közönséges gonosztevő megbotoztatik vaía. Az 
1768. év vége felé magához hivatá Oreskowot s miután 
az orosz kormány erőszakoskodásait Lengyelországban 
elősorolta, durva szemrehányásait e szavakkal zárta be: 
„Mért nem pirulsz el nyomorúlt kutya, honfitársaidnak 
gazságai felett?“ . . . .  Ilyen volt az ozmán diplomatia 
nyelve száz év előtt! A nagykövet nyugodt és öntudatos 
magatartása Hamzát még nagyobb haragra gyúlasztá, s 
miután követelése, mely oda irányúit: hogy mondjon le 
Oroszország minden beavatkozási szándokairól Lengyel - 
országot illetőleg, Oreskow által, ki ilyesmire felhatalma
zással nem is bírt, visszautasittatott, az önkívületig fel
bőszült nagyvezir a szerencsétlen nagykövetet a héttornyu 
vár szomorú emlékezetű börtöneibe vetteté. így tisztelte 
a fényes porta a képviselői jogokat még a múlt század 
végén. S mintha az ozmánok csak ezen jelre várakoztak 
volna, most egyszerre megindult úgy a fővárosban, mint 
a vidéken a keresztények üldöztetése. Drinápolyban, 
Brussában, Smyrnában stb. de kivált a fővárosban meg
rohanták a keresztények házait és üzleteit, s miután 
azokat kirabolták, a szerencsétlen lakosokat kor- és 
nemkülönbség nélkül legyilkolták. Egyedül Smyrnában 
több mint 400 keresztény esett áldozatúl a mestersége
sen felbőszített nép haragjának.

Elgondolható, hogy az ozmánok épp oly nagy 
reményekkel mint elégtétellel nézték, midőn az 1769. 
tavaszán Emini Mohamed nagyvezir, mert az indu
latos Hamza már megbukott, egy 150 ezer főre becsült 
fényes hadsereggel elhagyta Konstantinápolyt, hogy túl 
a Dnjeperen, sőt a távolibb Visztula partjain tűzze fel 
a félhold jelvényét. A fényes portának szándoka volt, 
Varsóig előnyomulni, s miután ott a szultán védnök
sége alatt a királyságot helyreállítaná, melyre úgy lát
szik a már említett Branicki gróf, a szövetség feje volt 
szánva, Oroszországon keresztül visszatérni. Ezen terv
nek mindazonáltal két akadály állott útjában: a nagy-
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vezir katonai tehetetlensége, és az orosz tábornokok 
genieje.

A hadsereg kivonulását a fővárosból egy újabb erő
szak kisérte, mely ezúttal az ausztriai nagykövetet és 
családját érte. Brognard báró, II. József császár megbí
zottja, nejével és leányával egy ablakból nézte a fényes 
katonai jelenetet, midőn a nép által felismertetvén, meg- 
rohantatnak s a legdurvább, sőt életveszélyes tettleges- 
ségekkel illettetvén, alig sikerült nehány józanabb gon
dolkozóknak a fenyegetett családot a bőszült tömeg 
körmei közül kiszabadítani. Brognard ezen jelenet után 
gyorsan elhagyta Konstantinápolyi, s valószínű, hogy 
közbenjárásának tulajdonítandó egy újabban létrejött 
orosz-ausztriai védszövetség, mely természetesen a fényes 
porta ellen vala intézve.

A kitört háború, melynek kimeneteléhez az ozmánok 
végső reményeiket kötötték, s melytől a két állam ha
talmi állása keleten függött, nem találta készületlenül 
Oroszországot, s három hadsereg állott a délkeleti határ
széleken, melyek létszáma 120 ezer főre ment. Roman - 
zow és Galizin herczeg 100 ezer emberrel a Dnjesztertől 
egész a perekopi szorosig, mely a Krim bejáratát képezi, 
éjszak felől terjedő határszéleket tartotta megszállva; 
mig Weiszmann tábornok, egyike kora legkitűnőbb had
vezéreinek 20 ezer emberrel a lengyel határokon állott, 
hogy a szövetségeseket az ozmánokkal szándékolt egye
sülésükben megakadályozza. Még a nagyvezir az Al- 
Dunán időzött, midőn Galizin herczeg Chotim ot kezdé 
ostromolni, de a melylyel nemsokára fel kelle hagynia, 
midőn hírűi vette az ozmán főhad közeledését. Ezen fe
lette egyszerű jelenséget Konstantinápolyban nemcsak 
kedvező előjelnek tekintették, hanem rendkívüli győze
lemmé bélyegezték s az ozmánok Mustafát, ki nyugodtan 
a serailban tölté napjait, a „győzedelmes“ melléknévvel 
tisztelték meg, mig az „igaz vallás védelmezőjének 
czímét már korábban nyerte el.1)

Napjainkban hasonló jelenséget látunk, midőn II. Abdul 
Hamid szultán egy kaukázusi kis fellegvár elfoglalása után a 
„ghazi“ vagy győzedelmes melléknévvel tiszteltetik meg, és pedig 
még mielőtt a háború voltaképpen kezdetét vette volna.
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Emini Mohamed nagyvezir julius havában a Pruth 
mellett Jassy közelében szállott táborba, s mindenki azt 
hitte, hogy most kezdetét veszi a hadjárat. Azonban ez 
tévedés volt, mert a tehetetlen nagyvezir 150 ezer em
berrel hetekig tétlenül állott ugyanazon helyen a nél
kül, hogy akár kísérletet is tett volna a sokkal gyengébb 
oroszok megtámadására. Konstantinápolyban, mely nagy 
tetteket várt a fényes hadseregtől, zúgolódni kezdtek a 
nagyvezir tétlensége miatt, ki mindent a „végzetre“, 
ezen kedvelt keleti vigasztalóra látszott bízni. II. Mustafa, 
ki maga is osztá fővárosának türelmetlenségét, egy meg
bízottat küldött végre a táborba, s Emini Mohamed 
nagyvezir fejével lakolt meggondolatlan tétlenségéért.... 
Hasonló sors érte Kallimaki moldvaországi fejedelmet 
és még többeket, kik az oroszokkal való egyetértéssel 
vádoltattak.

A főparancsnokság most Ali Bogdáncsi nagyvezirre 
bizaték, ki régebben rabszolgakereskedő volt, s erélye 
s személyes bátorsága által nyerte el a legelső méltó
ságot az államban. Ali pasa szeptember derekán átkelt 
a Pruthon s győzedelmesen haladott egész a Dnjeszterig 
elő, de itt Romanzow által megtámadtatván egy véres 
ütközetben roppant vereséget szenvedett, minek követ
keztében kénytelen volt gyorsan az Al-Duna felé 
visszahúzódni. Ezen szerencsétlenség hírére megadta 
magát Chotim, melyet az oroszok az imént hasztalan 
ostromoltak, s mely körülményből az ozmánok indoko
latlanul oly nagy győzelmet csináltak. Most az oroszok 
gyorsan elfoglalták egész Moldvaországot, s Brailáig a 
Duna bal partján s Bukurestig Oláhországban nyomultak 
elő. A két fejedelemség bojárjai siettek meghódolni a 
czárnénak s minden oda mutatott, hogy az Al-Dunán 
ezentúl az oroszok fognak parancsolni.

A dnjeszteri szerencsétlenség hírére az elkeseredés 
Konstantinápolyban oly nagy volt Ali Bogdáncsi ellen, 
hogy a szultán Chalil pasát nevezte ki nagyvezirnek, 
elődjét pedig elég nagylelkűen csak száműzetésbe küldé. 
De Chalil nem volt azon férfiú, ki az oroszokat győ
zedelmes előnyomulásukban feltartóztatni tudta volna, 
sőt még Ali személyes bátorságával sem bírt. Alatta 
Gryurgyevo mellett az 1770. év elején újabb kemény
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vereséget szenvedett a félhold s most már egészen az 
Olt vagy Aluta folyőig az oroszok kezébe esett Oláh
ország is. S hogy az ozmánok szerencsétlensége teljes 
legyen, ugyanezen időben a tengeren is oly roppant 
súlyos csapás érte, minő ezen oldalról a lepantói vég
zetes nap óta nem fordult elő.

Elphinstone és Spiritow orosz tengernagyok és Orlow 
hadparancsnok alatt, az ozmánok nagy rémületére az 
1770. nyár elején egy erős orosz hajóhad jelent meg a 
keleti vizeken s Csezme mellett megütközött az ozmán 
hajóhaddal, melyet Hazameddin kapudánpasa vezényelt. 
Á szerencse itt is az oroszoknak kedvezett, s julius 6-án 
az egész ozmán tengeri erő a lángok martaléka lett, vagy 
a tenger fenekére sülyeszteték.

Az orosz lobogók már a Dardanellákban lengének, 
mig az orosz sas készülőben volt a Dunán átkelve, az 
ozmánokat hatalmuk központjában megtámadni, midőn 
a megrettent Mustafa Ausztriát kérte fel közbenjárónak 
a fényes porta és Oroszország között kötendő békére, 
melyre a birodalomnak ezúttal nagyobb szüksége volt mint 
valaha. Ausztria, melyet Konstantinápolyban Brognard 
távozása óta az erélyes és ravasz Tliugut képviselt, nem 
idegenkedék a szultán kívánságát a bécsi udvarnál pár
tolni, — s nemsokára egy bizalmas szerződés jött létre, 
melyben a fényes porta kötelezte magát Ausztriának l l 1/* 
millió forint készpénzt kifizetni, s egyéb kereskedelmi 
kiváltságokon kívül — Kis - Oláhországot átengedni, a 
miért Ausztria magára vállalja — Oroszországot a háború 
alatt elfoglalt tartományok kiürítésére bírni. Ezen szer
ződés Eugen herczeg ideje óta Ausztria legnagyobb diplo- 
matiai vívmánya volt.

Azonban, habár Oroszország és Ausztria között benső 
barátságos viszonyok látszottak lenni, az orosz diplomatiá- 
nak mindig szigorú elve volt: közte és ellenségei között 
— minden idegen befolyást kizárni. A helyett tehát, hogy 
Thugut szerződése egyelőre megérlelte volna Ausztria 
vívmányait, a háború tovább folyt. Romanzow tábornok 
behatolt Bolgárországba, s habár Várnát és Sumlát hiába 
ostromolta, Silistriát mégis sikerült hatalmába ejteni s 
Tuldsa mellett egy jelentékeny ozmán sereget megsemmi
sítenie.
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Még nagyobb szerencsével harczolt Weiszmann tá
bornok, ki Bazardsik mellett, továbbá Kárászéinál tönkre 
tette a,z ozmán hadakat, mígnem a Kucsuk - Kajnárdsi 
melletti ütközetben 1773. junius havában életével vásá
rolta meg végső győzelmét.

Az egész hosszú hadjárat alatt a félhold csak 
egyetlen győzelmet tudott felmutatni, melyet 1771. május 
havában Ruscsuknál vívtak ki fegyverei, de a melynek 
hatását az oroszok számos győzelmei teljesen ellensú
lyozták.

Mig igy a harcz az Al-Dunán mindenütt az ozmá
nok vereségével végződött, még kevesebb szerencsével 
küzdöttek a Krímben. Dolgorucki herczeg már az 1771. 
nyáron benyomult 90 ezer ember élén a fekvése által 
épp úgy, mint rendkívüli termékenysége miatt híres 
félszigetre; s miután Szélien Grhirai khánt több véres 
ütközetben keményen megverte, nehány hét alatt az 
egész tartományt hatalmába ejtette. Szelim Ghirai khán 
Konstantinápolyija menekült, a krimi tatárok pedig meg
hódoltak II. Katalinnak, miután ezen jelenetre már korá
ban mindenképpen előkészítve lettek. Asowtól egész a 
Duna torkolatáig diadalmaskodtak 1773-ban az orosz 
fegyverek, s megmagyarázható, ha a férfias jellemű 
czárné komolyan Konstantinápoly elfoglalásának eszmé
jével foglalkozott, miként ez az uralkodónő leveleiből 
kitetszik, melyeket Ferneybe Voltairehez intézett, s me
lyek ezen felette nevezetes eseményekre érdekes világot 
vetnek.

Majdnem ugyanannyi ideig, mint maga a hadjárat, 
tartottak a békealkudozások is, melyek Ausztria hozzá
járulásával már 1771-ben megindultak a Foksanyban 
egy begy ült kongressuson; de a mely eredménytelenül 
oszolván szét, a következő évben Bukarestben folytatta- 
ték. Azonban Oroszország követelései nehezen voltak 
összeegyeztethetők a fényes porta hajlandóságával, mely 
daczára véres vereségeinek, még mindig a háború mellett 
nyilatkozott, mert egy megalázó béke nagyobb veszélyt 
hozhatott a nemzetre, sőt magára a szultánra, mint az 
elvesztett ütközetek Egy feloszló félben lévő birodalmon 
— csak a végletek segíthetnek. Az ozmán hadsereg, mely 
a hadjárat kezdetekor 200 ezer jól fegyverzett harczosból

31L á z á r :  A tölök birodalom történőt«.
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állott, 1773-ban alig számlált még 20 ezer harczképes 
katonát. Mustafa és a gyenge tudatlan nagyvezir Moha
med, személyesen minden áron a béke mellett voltak, 
habár annak veszélyes következményei iránt nem lehete 
kétségök, de a törvénytudd ulemák, az ozmán biroda
lomban mindig fontos tényezői a nép politikai vélemé
nyének, határozottan ellene voltak, s a pusztító harcz a 
legkisebb siker nélkül az ozmán fegyverekre, — még 
mindig tovább dúlt. II. Mustafa, ki eddig tettleges rész
vét nélkül nézte birodalmának szétomlását, röviddel ha
lála előtt egy határozott lépésre szánta magát. Akarata 
volt személyesen a hadsereg élére állani s a szent hábo
rúnak megjelenése által fokozott jelentőséget tulajdoní
tani. De még mielőtt későn érett tervét megvalósíthatta 
volna, 1773. deczember 24-én utólérte a halál, s omladozó 
birodalmát öcscsére Abdul-Hamidra hagyta.

II. Mustafa jelentéktelen egyénisége nem emelkedik 
ki közvetlen elődjeinek középszerűségéből; s a mellett, 
hogy nem birt I. Mahmud belátásával, országlása alatt 
még azon szerencsétlenség is érte a birodalmat: hogy 
nagyvezirjei kivétel nélkül tehetetlen, tudatlan férfiak 
voltak, kik Európa mívelt diplomatáinak nemcsak gúny 
tárgyáúl szolgálhattak, hanem a kiket kijátszani vagy 
tévútra vezetni — nem vala nehéz feladat. *) Azonban 
II. Mustafa nem volt azon vérengző, a kinek némely 
irók bélyegzik, s habár nagyjainak fejei sohasem állottak 
szilárdan, az általa aláirt halálos ítéletek száma sokkal 
csekélyebb volt. Nagy szenvedélyei voltak : a háború 
és az építkezés, az elébbihez nem értett s ez által sok 
szerencsétlenséget hozott az országra; a második által 
megörökítette nevét s még mai napig számos közintéze
tek tanúskodnak II. Mustafa jámborságáról és bőkezű
ségéről.

I. Abdul-Hamid (1773— 1789) negyvennyolcz éves 
volt, midőn bátyját az ingadozó trónon követte; s nem
hogy nem birt II. Mustafa egészséges tekintetével, sőt

*) A foksany-i kongressuson a szultán egyik megbízottja a 
biblia egy törpk fordításával jelent meg; s midőn annak czélja 
iránt kérdeztetek, azon választ adta: megtanultam e könyv tar
talmát, hogy megismerjem belőle, milyen eszközökkel győznek le 
bennünket az oroszok!
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tudatlansága versenyezett gyermekies önhittségével. Ter
mészetes, hogy Abdul-Hamid nem volt azon uralkodó, ki 
által a hanyatló birodalom új tekintélye ébredhetett volna. 
Életét a Korán másolásával és faragással töltötte, melyben 
kivált nagy ügyességgel birt — s egyéb tevékeny szen
vedélyek hiányában — a nők társaságát jobban szerette 
— mint a férfiakét.

Muhsinsade Mohamed nagyvezir a hadsereg romjaival 
megerősített sumlai táborában állott, midőn II. Mustafa 
halálának hírét vette. Előtte a győzedelmes orosz had
sereg, korának egyik legkitűnőbb hadvezérének Roman- 
zow tábornok parancsnoksága alatt. Az oroszok jól ismerték 
helyzetük kedvezőségét s egy gyors csapással kívántak 
véget vetni a hosszú, habár dicsőséges háborúnak. Ro- 
manzow tábornok, ki az ozmánok sumlai táborát minden 
oldalról körülzárolva tartotta, az utolsó rohamra készült, 
melynek kimenetele nézete szerint, az ellenséges hadsereg 
szomorú állapotánál fogva alig lehete kétséges. A nagy
vezir, ki az orosz tábornok szándokáról tudomással birt, 
egy végső lépésre szánta magát. Osszegyüjtvén seregének 
valamennyi parancsnokló tisztjeit, azon kérdést intézte 
hozzájuk, vájjon mint vélekednek a helyzet iránt, s hogy 
képesnek tartják-e a hadsereget a háború folytatására ? 
A parancsnokok egyhangú véleménye oda m ent: hogy 
minden további ellentállás lehetetlen s a háború folytatása 
vétkes merénylet volna, elkövetve a nemzet léteién, mely
nek védképessége egy szerencsés béke által csak nyer
hetne. A nagyvezir ezen megállapodás után fegyverszü
netet kért Romanzowtól, mit ez meg is adott, azután 
pedig a parancsnokok aláírásával egy oly értelmű nyilat
kozatot küldött Konstantinápolyba, hogy azt az új szul
tán nemcsak elfogadta, hanem a béke megkötését részéről 
is helyeselte. I. Abdul-Hamid egyúttal magára vállalta az 
ulemákat, a békekötésnek eddig legnagyobb ellenségeit 
is — engedékenységre bírni.

így jött létre a kucsuk-kajnárdsi-i béke, mely véget 
vetett az ötéves véres háborúnak, s melynek főbb pontjai 
a következők voltak; 1. Oláhország és Moldvaország 
visszaadatnak az ozmánoknak, kik ezúttal általános ke
gyelmet biztosítanak a két fejedelemség lakosainak.
2. Krim félszigete orosz fensőség alá kerül, s szabadon

31*
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választhatja fejedelmét. 3. Kerts és Jenikale az oroszok 
birtokába mennek át. 4. Az orosz hajóknak szabad és 
korlátlan kereskedelem engedtetik a keleten. 5. Orosz
ország védnöksége elismertetik az ozmán birodalom terü
letén lakó görögkeleti vallású keresztények fölött.

Kétségtelen, hogy ezen békeszerződés, mely látszó
lag oly sok előnyöket helyezett a jövőben mindkét félnek 
kilátásba, főképpen Ausztria befolyásának tulajdonítható, 
s valószínű, hogy ha Oroszország —  Lengyelország irá
nyában — Ausztria részéről nem kárpótoltatik, a fényes 
portának még sokkal drágábban kellett volna a békét 
megvásárolnia. Mindazonáltal a kucsuk-kajnárdsi i béke 
annál nagyobb vívmány vala Oroszországra nézve, mint
hogy magát abban nagylelkűnek sikerült feltüntetnie, 
mi által a keleten élő hit- és fajrokonai előtt mint a 
keresztény népek felszabadítója és védnöke tekinteték. 
Thugut, a múlt század egyik legkitűnőbb diplomatája 
azt mondja ezen békéről, hogy az valódi remeke az 
ügyességnek az oroszok részéről, mig az ozmánok egy- 
ügyüségét feltűnővé teszi.

Ezen béke, melyre Oroszországnak is szüksége volt, 
alig tekinthető másnak fegyvernyugvásnál, mert miként 
látni fogjuk, a lengyel kérdés elintézése után Oroszor
szágnak sokféle alkalma nyílt a háború megújítására. A 
fényes porta rövidlátása nem vette észre azon veszélye
ket, melyektől a drágán megvásárlóit béke környezteték, 
s a helyett, hogy erélyesen hozzálátott volna hadseregé
nek újjászervezéséhez: meddő kísérletekben pazarolta el 
idejét, mígnem elkésve, mulasztásait újabb és nagyobb 
áldozatokkal kelle megvásárolnia.

Oroszország, melynek a terjeszkedés keleten életfel
tétel volt, valamint a fényes porta még meglévő hatá
rainak megőrzése, nem gondolt komolyan az 1774-iki 
béke megtartására, melyet csak fegyverszünetnek tekin
tett, s mihelyt győzelmeinek fáradalmait kipihente s Len
gyelország ügyeit kívánsága szerint elintézte, ismét fegy
verrel kezében keleten találjuk. Oroszország életrevalósága 
a keleti ügyek mikénti fejlődésétől függött Mióta az ozmán 
birodalom nem mint hóditó szerepel, tengő léteiét csak 
a véletlen tartotta össze, mert a diplomatia győzelmeit 
nem ismerve, ott is fegyverrel kezében liarczolt, hol az



—  485 -

európai míveltséggel bíró államférfiak gyakran csak el- 
mésséggel küzdöttek. A tudatlanság az ozmán államfér
fiaknál még ezen időben is annyira ment, bogy erősen 
hitték, miszerint a keresztények minden tudományukat, 
melyek annyira ellenségeik fölé emelék — kizárólagosan 
a szent írásból merítik.

Krim félszigete, ezen természetes kulcsa a Fekete 
tengernek, honnan Konstantinápolyi könnyen szemmel 
lehete tartani, szolgáltatta az első alkalmat Oroszország 
és a fényes porta közt fenálló béke megzavarására. Nem
sokára a Peloponnesusben végbe ment események még 
tarthatlanabbá tették a béke fenállását. Láttuk, hogy a 
kajnárdsi-i békében a tatároknak visszaadaték azon joguk, 
hogy fejedelmüket szabadon választhassák — mig Orosz
ország fensősége ezen jogot a gyakorlatban felettén ké
tessé tévé. Nem is lehete másként, mint hogy a tatárok 
erkölcsi és politikai sülyedésük következtében mindig 
biztosabban az oroszok révébe tereltetének. A tatárokat 
századokig uralták az oroszok; e mongol faj megakasz
totta az orosz nemzet mivelődését s politikai fejlődését, 
melyet rabjává tévén, a szolgaság keserű ostorával sújtott. 
Most a viszony megfordítva állott; az oroszok lerázták a mon
golok igáját, nemzeti jelentőségük tudatára ébredtek, s Eu
rópa éjszakkeleti nagy síkságának uraivá lőnek. Ezen termé
szetes egymásután következésében az eseményeknek sok tanulság 
rejlik, s ha Oroszország fejlődését, terjeszkedését és politikai 
jelentőségét valódi becse szerint akarjuk méltányolni, első 
sorban be kell ismernünk, hogy a keleti ügyekben a 
vezérszerep kétségtelenül Oroszországot illeti, mint a 
melynek vallás, faj, kereskedelem stb. tekintetében leg
közelebbi életfeltételei jönnek itt szóba. A józan történet
írás, mely a fajok egymás közti ellenszenvétől épp oly 
távol áll, mint a siker rajongó bálványozásától, nem 
róhatja fel bűnűl Oroszországnak, hogy azon természetes 
súlypont felé törekszik, mely nagyságának eszményétől 
elválaszthatlan. Minden nemzet hasonló politikát követ; 
sokszor talán különböző, de nem ritkán ugyanazon esz
közök segítségével, s ha talán egyik állam nem ezen 
úton látszik hatalmának növelésén dolgozni, ez maga is 
vagy feloszlófélben van, vagy pedig erőszakos korlátok 
közé szorittatva, szabad rendelkezhetésének nem ura többé.
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A krimi tatárok, kik magukat a hanyatló félhold 
gyámsága alatt már régen roszul érezték, s kik a Ghirai- 
család1) tehetetlen kománya alatt lassankint minden po
litikai támasztól megfosztattak, egy erős hatalom után 
vágyódtak, mely önmagában képes békét és rendet tar
tani az országban, s ily czélból már régen Oroszországra 
vetették szemüket. — De az ozmán uralom hatalma még 
mindig nem volt annyira megtörve, hogy ezen nézet 
átalánosságra emelke4hetett volna. A mi a hangulathoz 
még hiányzott, azt megtevé az orosz politika, mely a 
czélhoz vezető eszközök megválasztásában sohasem volt 
szigorúbb, mint bármely más állam. Az ozmánok Sim
feropol közelében egy nyilvános alkalommal vagy száz 
orosz kereskedőt s más jelenlévőket lemészároltak, minek 
híre a szomszédos orosz partokon roppant rémületet idé
zett elő; s hogy a kedélyek lecsillapittassanak, még in
kább pedig hogy hatalmi állásának új útakat nyisson, 
II. Katalin parancsot adott Prosowski tábornoknak a 
vétkeseket szigorúan megfenyíteni. De Prosowski nem 
volt szerencsés küldetésében, valószínűleg azért, mert 
nem rendelkezett elégséges számú katonákkal; s ennél
fogva kénytelen volt, lépten-nyomon Uldöztetve a fellá
zított tatároktól és ozmánoktól, a félszigetet odahagyni.

Ezen esemény hírére a szentpétervári kormány nem 
késett többé az erőszak eszközéhez, a fegyverhez nyúlni, 
s miután egyenesen a fényes portát vádolta a béke meg
szegésével, Potemkin herczeget megbízta — Krímet fegy
veres kézzel elfoglalni, s az orosz birodalomba bekebe
lezni, mi által keleten a folytonos viszálykodás tüzét 
eloltani remélte. Potemkin 70 ezer ember élén megjelent 
1783-ban a félszigeten, s fegyverrel, pénzzel, Ígéretekkel 
stb. odavitte a dolgot, hogy Sahin-Ghirai, a Krim utolsó 
khánja egy szerződésben formaszerüen lemondott minden 
jogairól a félszigetre, melynek birtokát egyszersmind II.

') Midőn II. Mohamed alatt a Krim ozmán fensöség alá 
került, az Ozmán és a Ghirai-ház között oly értelmű szerződés 
jött létre, hogy az elébbi kihalásával az ozmán birodalom örök
sége a krimi tatár házra, a Ghirai-családra szállana. Ezen szerző
dés, mely ma is érvényben áll, annak idején nagyon megkönnyité 
a félsziget meghódolását.
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Katalinra ruházta át. Ezen szerződés Konstantinápolyban 
roppant zajt ütött, és Sahin-Ghirainak, ki később sze
mélyesen megjelent Abdul-Hamid előtt, hogy magát iga
zolja, fejébe került.

Azonban az idők nem kedveztek a háborúnak, s 
a fényes porta nemcsak megnyugodni látszék a szép 
tartomány elvesztése fölött, hanem egy 1784-ben Kon
stantinápolyban létrejött egyezségben az oroszokat Krim 
birtokában részéről is megerősítette. Ez volt a kucsuk- 
kajnárdsi-i békekötés első gyümölcse, mely Oroszország 
ölébe hullott.

Potemkin tanácsára, ki jutalom fejében a krimi vagy 
tauriai melléknevet nyerte, II. Katalin 1786-ban elhatá
rozta magát, az új tartományt személyesen megláto
gatni, mely alkalommal hű szövetségesétől és szellemi 
rokonától, a nagy II. József császártól kisérteték. Az 
uralkodónő fényes fogadtatása keleten télremagyaráz- 
hatlan újjmutatás volt Konstantinápoly számára, de mit 
a Bosporus melletti tunya és hátramaradott diplomatia 
megérteni képtelen volt. Megint csak új vereségeknek 
kelle bekövetkezniök, hogy az ozmán államférfiak sze
mei megnyíljanak . . . Midőn II. Katalin a Krim gaz
dagon feldíszített fővárosába tartá bevonulását, egy 
diadalíven e szavak voltak olvashatók: „Út Byzanczba”, 
s a nagy uralkodónő büszke mosolylyal fordúlt kísé
rőjéhez II. Józsefhez, ki szokott nyíltsággal kérdezé 
Katalintól: „És vájjon mi az ördögöt csinálna felséged 
Konstantinápoly lyal ? “

Mig igy az ügyek mindig jobban összebonyolódtak 
s a béke tarthatlansága napról-napra bizonyosabbá lön, 
a fényes porta, kivált Anglia ösztönzésére, végre erélye
sen hozzálátott a hadikészülődésekhez. Francziaország, 
mely háromszáz évig befolyásolta az ozmán kormányt 
keleten, lassankint háttérbe kezdett szorulni, s helyét 
Anglia foglalta el, melynek érdekei keleten azon mér
tékben növekedének, mennél inkább elszigetelve maradtak 
az ozmánok, kik most már nem saját erejüknek köszön
hették fennmaradásukat, hanem azon körülménynek, 
hogy a jelentkezők a felosztandó zsákmány fölött egy
mással megegyezni sehogy sem tudának. Anglia sietteté 
a háború megkezdését, mert a Francziaországban fejlődő
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világtörténelmi események egyelőre elvonni látszottak a 
nyugat figyelmét a Bosporustól, mit az élelmes sziget- 
állam sietett felhasználni, hogy magát Francziaország 
keleti politikájának örökösévé tegye.

A háború most ugyanazon körülmények között in
dáit meg, mint 1769-ben. Bolgukow, az orosz nagykövet 
Konstantinápolyban, minden előzetes ok nélkül, mely 
ezen erőszakot talán indokolhatta volna, a héttornyú vár 
börtönébe vettetett. II. József császár követe Herbert 
báró hasztalan sürgette Bolgukow szabadonbocsájtatását, 
s midőn meggyőződött a fényes porta elhatározásáról, 
a háborút haladék nélkül megkezdeni, a bécsi udvar- 
parancsából elhagyta Konstantinápolyi; s igy a porta 
nemcsak Oroszországgal, hanem ennek szövetségesével 
Ausztriával állott szemben egy harcz előestéjén, melybe 
főképpen Anglia által erőszakoltaték, s melynek kimene
telétől több függött, mint azt a bosporusi jóhiszeműség 
felfogni tudta.

Az ozmán haderő 150 ezer emberből állott, kik 
franczia és angol tisztek által begyakorolva, régi bátor
ságuk mellett sok tekintetben a jelenkor hadmívelési 
modorában is jártasak valának. Jussuf nagyvezir 80 ezer 
emberrel az Al-Dunának tartott, 24 nagy hadihajó 20 ezer 
harczossal a Dnjeper torkolatát zárta el, mig 50 ezer 
a Fekete tenger partjain éjszak felé nyomulván elő, első 
rohamra megvette Oczakowot. Oroszország régi szövet
ségesével Ausztriával, már korábban megállapodék a 
közös haditerv iránt; s mig II. József császár két oldalról 
az erdélyi szorosokon keresztül Oláhországban, s az 
Unnán át Bosniában támadta meg az ozmánokat saját 
birodalmukban, az oroszok Romanzow és Souvarow ve
zérlete alatt a Dnjeper vonalát és a Krímet védelmezték, 
s honnan az első határozott győzelem után könnyű sze
rével behatolhattak a félhold birtokába.

II. József, ezen felvilágosodott lángész, nem volt 
hadvezér, s midőn most személyesen vezényelte hadait 
az ozmánok ellen, kik ezen hadjáratban még egyszer 
visszanyerni látszottak őseik felülmulhatlan vitézségét, 
csakhamar meg kelle győződnie, hogy a természet nem 
osztja minden adományait egyenlő mértékkel. A császári 
seregek minden oldalról visszaszorittattak s Boszniában,
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de kivált Oláhországban véres vereségeket szenvedtek, 
minek következtében József császár kénytelen volt meg
fogyott seregével gyorsan Magyarországba visszahúzódni. 
De az ozmánok harczi tüze ezzel nem elégedék meg, s 
miután Orsovánál betörtek a régi magyar végvidékekbe, 
a császári hadakat vad futásban maguk előtt hajtották; 
s kétségtelen, hogy ha a fényes hadvezéri tehetségekkel 
bíró Laudon az utolsó pillanatban kezéhez nem ragadja 
a parancsnokságot, az egész hadsereg s vele maga a 
császár is, ki Karánsebes közelében csak paripája gyor
saságának köszönhette megmentését, az ozmánok fogsá
gába kerül. Még egyszer, s ez volt az utolsó eset, dúlt 
a bánságban az ozmánok pusztító dühe. Városok és fal
vak elhamvasztattak, s a szerencsétlen lakosok még egy
szer rabbilincsekben hajtattak a Duna jobb partjára.

Ez volt az ozmánok fegyverdicsőségének utolsó fel- 
lobbanása; s mig a császári hadak ellenében fényes győ
zelmeket vívtak ki, melyek új reménynyel töltötték el 
az egész nemzetet, addig az oroszok ellen minden erő
feszítésük hasztalannak bizonyult. Chotim, mely oly sok 
keresztény és mohamedán vért látott már folyni a má
sodik Köprili ideje őta, 1788 ban rohammal megvétetett 
Sachsen-Coburg herczeg által, ki Souwarow és Roman- 
zow mellett méltó helyet foglal el ezen kor jeles had
vezéreinek sorában. Nassau Siegen herczeg ugyanazon 
év október havában megsemmisítette az ozmán hajó
hadat, mely a Dujeper torkolatában horgonyozott, s 
Lepanto és Csezme óta nem érte nagyobb csapás a fél
hold hajóit. Kinburn, Oczakow rohammal vétettek meg 
Souwarow által, mely alkalommal több mint 30 ezer 
ozmán vesztette el életét. Laudon, ki József császártól 
átvette az ausztriai seregek fővezérségét, az iménti csor
bát kiköszörülendő, ellenállhatlanul tört át az ozmán 
határokon, újból elfoglalta Nándorfehérvárt (1789) s vele 
Szerbia nagyobb részét, valamint Oláh- és Moldvaorszá- 
got, s egyesülve az orosz főhaddal, megsemmisítéssel 
fenyegette az amúgy is már egy harmadára elébbi lét
számának leapadt ozmán sereget.

így állottak az ügjek a keleti harcztéren, midőn 
Párisban a forradalom kezdetét vette, mely egyelőre 
csak erkölcsi hatással volt a világra, s mely azért
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legkevésbé sem akasztá meg a keleten végbemenő ese
ményeket. I. Abdul-Hamid, ki tétlen és minden önálló 
cselekvéstől idegenkedő természeténél fogva képtelen 
volt az akadályokkal személyesen megküzdeni, mind
azonáltal érezte, hogy mily örvény szélén áll trónja, s 
vele a nemzet; s minthogy különben szelíd természete 
kedélyének bizonyos lágyságot kölcsönzött, fájdalma nem 
vala csekély, midőn egyik vészhír a másikat érte, s a 
megrettent főváros lakossága minden perczben a gyűlö
letes hitetlenek megjelenését várta Stambul falai alatt. A 
bánat és tehetetlenség tudata megtörték az amágy sem 
fiatal szultán lelkét, s az oozakowi vészhír benyomása 
alatt 1789. ápril 7-én meghalálozott, miután G4 évet élt 
és 16 évig uralkodott. I. Abdul-Hamid nem volt zsarnok, 
a családjában hagyományos értelemben ; békés termé
szete elfordult minden erőszaktól, s ha országlása alatt 
mégis fordultak elő kivégeztetések, ezek többnyire tudta 
és beleegyezése nélkül követtettek el teljhatalommal fel
ruházott nagyvezirjei által. Ellenkezőleg, jól esik kinyi
latkoztatni, hogy I. Abdul-Hamid az ozmánok első szul
tánja volt II. Mohamed óta, ki kepeit nem szennyezte 
be rokonainak vérével, s ki a serailban élő herczegeknek 
nemcsak teljes szabadságot engedet,*·, hanem alkalmat is 
nyújtott szellemi kiképeztetésükre. S ha utódja, II. Mustafa 
fia Szelim, az első kivételt képezi az ozmán uralkodók 
közt, s míveltség tekintetében a legtöbb európai uralkodó
val egy színvonalon állott, ez a tudatlan de jóindulatú 
Abdul-Hamid érdeme, ki jól tudta méltányolni a mívelt
ség fontosságát, de a ki maga már sokkal öregebb és 
erélytelenebb volt, semhogy azt magán bebizonyítani tudta 
volna.

III. Szelim (1789 —1808) huszonkilenczéves volt. 
midőn a trónra lépett, s uralkodását a hála egy ünne
pével kezdé meg, midőn nagybátyját Abdul-Hamidot, az 
őszinte szeretetnek keleten csak ritka könnyeivel kisérte 
örök nyugalomra. Szelim gyermekkora óta élvezte a sza
badság felülmulhatlan gyönyörét; ismerte annak értékét, 
és hálával viseltetek elődjének emléke iránt, ki elég 
nemes indulattal bírt bátyja fiában saját utódját tisztelni. 
Neveltetése, melyre különösen nevezetes befolyással volt 
a franczia származású Tott báró, ki a természettudoiná-
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nyoknak nagy barátja vala, s kit XVI. Lajos annak 
idején mint az ozmán hadsereg újjászervezésére rendelt 
franczia hadmérnöki tisztet Abdul Hamid szolgálatára 
külde, épp oly gondos mint alapos volt. Szelim a franczia 
nyelvet nagy könnyűséggel beszélte s érintkezésben az 
idegen udvarok megbízottjaival nem szorult tolmácsra. 
Különösen érdekelték a természettani és mennyiségtani 
tudományok, melyekben nem köznapi jártassággal birt. 
Olvasta a világtörténelmet, mi valószínűleg az első eset 
volt az Ozmán-házban s talán ezen körülménynek tulaj
donítandó' : hogy Szelim jelleme felettén harczias irányt 
vön. Bánattal és haraggal szivében nézte a félhold 
vereségeit, s házának dicsőségét mindenek fölé helyezvén, 
megfogadta: hogy egyszer a hatalom birtokában, megbo- 
szulja nemzetének és családjának megaláztatását.

Abdul-Hamid halála nem szakasztottá meg a háborút, 
mely az egyesült orosz-ausztriai és ozmán hadak között, 
most még nagyobb elkeseredéssel folyt. De a szerencse 
következetesen kerülte a félholdat; s két újabb vereség 
megfosztá legutolsó hadseregétől s azon reményétől, hogy 
csonkítás nélkül fejezheti be a hosszadalmas és óriási 
áldozatokkal egybekapcsolt háborút. Alig három hóval 
Abdul-Hamid halála után Souwarow és Sachsen Coburg 
herczeg, mint az egyesült hadsereg fővezérei Foksany 
közelében Haszán pasát egy véres ütközetben megverték; 
több mint 10.000 ozmán hevert a csatatéren s az egész 
tábor a szövetségesek kezeibe esett.

De Haszán pasa vitéz katona volt s habár nem har- 
czolt szerencsével, kitartása és erélye a szétzüllött sereget 
mindig újra egyesítette. A foksanyi véres ütközet sem 
csiiggeszté el s alig kéthóval utóbb, ugyancsak 1789. 
szeptember havában Haszán pasa egy újabb 100.000 
főből álló hadsereg élén kereste fel a szövetségeseket. A 
két sereg Rimnik mellett találkozott s az itt fejlődött 
harcz az előbbieket ha lehet még felülmúlta vérengzés
ben, de egyszersmind kölcsönös vitézségben is. Azonban 
a szerencse, mely ezen hadjáratban oly feltűnően kerülte 
az ozmánokat, — most is az egyesülteknek kedvezett s 
az ozmánok kénytelenek voltak roppant veszteséggel oda
hagyni a rimniki csatatért. Több mint 22.000 ozmán 
esett el s többek között 60 ágyú került a gyŐze-
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delmes szövetségesek kezeibe. A rimniki győzelem fő
képpen Souwarownak tulajdonítható, ki ettől nyerte a 
Kimninski melléknevet.

A foksanyi és rimniki véres ütközetek megfosztották 
az ozmánokat utolső nyílt seregüktől s a várak védel
mére rendelt őrségeken kívül már csak apróbb töredé
keivel bírtak azon fényes hadseregnek, mely III. Szelim 
trőnraléptekor oly nagy reményektől kisérve hagyta el 
a fővárost. Egész Bessarabia, Oláh- és Moldvaország, 
továbbá Bolgárország és Szerbia egy része Nándor
fehérvárral együtt az egyesültek kezeiben voltak, s a 
fényes porta minden törekvését a béke megkötésére for
dította.

Anglia és Poroszország, melyek a portát ezen sze
rencsétlen háborúra bírták, azon reményben, hogy abból 
úgy Oroszország mint kivált Ausztria meggyengülve, ha 
nem megverve, fognak kilépni, szemben a szövetségesek 
győzelmeivel, a legnagyobb zavarban voltak, s immár 
részükről sem ellenezték többé a békét. De még egy 
nehéz csapás várt az ozmánokra, mielőtt ezen szeren
csétlen háborútól megszabadúlhattak. Ismaila, egyike az 
Al-Duna legfontosabb erősségeinek, 50.000 ozmán har- 
czöst rejtett falai mögött, kik az elvesztett csaták alkal
mával szétüzött hadak töredékeit képezték, s kik elszánva 
győzni vagy meghalni akartak.

óouwarow Ismailát szárazon és vizen ostrom alá 
vette; s miután a várban az élelmiszerek már fogytán 
valának, az összezsúfolt tömegek között ragályos nyava
lyák ijesztő pusztításokat vittek végbe, azt lehete hinni, 
hogy az ellentállás csakhamar véget ér. De az ozmánok 
bátorsága a veszélylyel növekedők s Souwarow nem lá
tott más útat, mint a rohamot, hogy magát Ismaila bir
tokába tegye. Az 1790-iki tél felette kemény volt, s 
azon rendkívüli szenvedések, melyeknek saját hadserege 
kitéve volt, az orosz fővezért a fenyegetett hely gyors 
megvételére ösztönözték. A roham mindkét részről ritka 
vitézséget fejlesztett ki; de a kimerült őrség végre száma 
daczára sem menthető meg többé Ismailát, mely az oro
szok kezébe került. Az őrség, mely elébb minden fel
adási ajánlatot visszautasított, most sem fogadta el az 
ellenség kegyeinkét, — s állítólag csak egy ember mene
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kült meg, mig a többi mind Ismaila romba dűlt falai 
alatt és árkaiban találta halálát.

Ezen újabb szerencsétlenség hírére a fényes porta 
elvesztette legvégső reményét is, és Angliát és Porosz- 
országot megérdemelt szemrehányásokkal halmozta el. 
Poroszország, hogy némileg megmentse befolyását kele
ten, véd- és daczszövetséget kötött a fényes portával, 
mely szerint a megkötendő békében Ausztria és Orosz
ország ellenében tekintélyének egész sályával oda fog 
hatni: hogy az ozmán birodalom semmi területi csorbu
lást ne szenvedjen.' S valóban, a porosz befolyásnak tu
lajdonítandó, hogy II. Lipőt császár, e különben is békés 
jellemű öcscse és utódja II. Józsefnek, követeléseit nem
csak mérsékelte, hanem győzelmeihez képest, egész a 
feltűnésig alászállitá.

A fényes porta és Ausztria között a Szistowban 
1790. deczember 30-án kötött ideiglenes egyezmény, mely 
négy évvel később 1794-ben végleges békével végződött, 
felettén kedvező volt az első részére, s II. Leopold csak 
a Dnjesztr jobbpartján fekvő Chotimot tartotta fenn 
magának, valamint a már 1777. óta bírt Bukowinát; mig 
többi hódításait Oláh- és Moldvaországban, valamint 
Szerbiában visszaadta az ozmánoknak.

Ausztriának ezen engedékenysége nem volt a szent
pétervári udvar kívánsága szerint, mely ezúttal elsza
kadva szövetségesétől, nemcsak visszautasította a béke
ajánlatokat, hanem egymaga a háború folytatására hatá
rozta magát. Azonban Anglia befolyása, de különösen a 
Francziaországban végbemenő dolgok nemsokára Orosz
országot is engedékenységre kényszeritették s Ausztria 
kirekesztésével az 1792. évben Jassyban megköté a 
békét III. Szelimmel. Ezen békében Oroszország is le
mondott hódításainak nagyobb részéről s Bessarabia egy 
részét kivéve s a Duna és Dnjesztr torkolatai között 
fekvő parti területeken kívül, mitsem tartott meg magá
nak. De tartozott a fényes porta hadi kárpótlás czímén 
12 millió francot fizetni.

A szistowi és jassyi békék rendkívüli szerencsének 
látszottak az ozmánok előtt, kik már a legnagyobb terü
leti veszteségektől féltek, és méltán, mert fegyvereik tel
jes veresége után másként alig következhetett volna: ha
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Poroszország és Anglia egész befolyásukat nem érvénye
sítik vala a szentpétervári és bécsi udvarok ellenében.

Mig igy az ozmán birodalom újból időt nyert erejé
nek fejlesztésére s belügyeinek rendezésére, mire okvet
lenül nagy szüksége volt, ha a jövő eshetőségeivel da- 
czolni akart, addig a franczia forradalom világrenditő 
epizódjai majdnem nyomtalanúl mentek el felette, s mi
sem bizonyítja az ozmánok elzárkozottságát, s társadalmi 
úgy, mint mívelődési hátramaradását inkább, mint azon 
körülmény: hogy a párisi dolgok iránt teljes közönynyel 
viseltetének, miből csak kevés, nyugaton megfordúlt fér
fiak, többnyire kereskedők tettek némi kivételt. S csak 
midőn az ifjú köztársaság lángelmejű fiatal fővezére a 
pyramidek alatt megverte a mamelukokat, kezdének az 
ozmánok rideg közönyükből a legnagyobb események 
iránt lassankint kibontakozni.

Midőn a jassyi szerződéssel a külbéke biztosítva 
volt, III. Szelim, ezen mívelt lelkű, de nem elég erélyes 
és következetes uralkodó, egész figyelmét azon refor
mokra fordította, melyek megvalósításától remélte az oz
mán birodalom politikai újjászületését. I)e ez nem vala 
könnyű feladat. Az ozmán nép míveletlen tömege nem
csak idegenkedett minden újítástól, hanem veszedelmes 
makacssággal ellene dolgozott a felvilágosodott szultán 
törekvéseinek, miből nemcsak elkeserítő összeütközések 
fejlődének, hanem elég gyakran erőszakos ellenszegülés 
származott, mely a hangulatot a reformkedvelő III. Szelim 
és népe között mindig izgatottabbá tévé. A reactió annál 
nagyobb veszélyeket rejtett magában, minthogy a had
sereg nagyobb része, de kivált a janicsárok nyílt ellen
ségeiként léptek fel minden újításnak.

III. Szelim egyik főtörekvése volt, a régi jobbágyi 
viszonyokat, melyek a népet a néptől oly indokolatlanúl 
elválasztották, megszüntetni. A raják kivált nagyon érez
ték ezen viszonyok súlyát. A szultán ez által nemcsak a 
raják sorsán kívánt könnyíteni, hanem a földbirtok igaz
ságosabb felosztása által az állam jövedelmét is szaporí
tani. Az ozmán hübérségi rendszer egyik alapját képezte: 
hogy régi, a harczban kipróbált, elvénült vagy béna 
katonák számára nyugdíj helyett, — földbirtokot bizto
sított. így lettek a kiszolgált harczosok később földbirto
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kosok a birodalom különböző részeiben, de minthogy a 
gazdasághoz a legtöbb esetben csak keveset értettek, a 
földet tovább is az elnyomatott raják mívelték, kik a 
durva és az erőszakhoz szokott harczosok részéről a leg
embertelenebb munkákkal sanyargattalak. Különösen 
veszélyesek voltak ezen földesurak közt a régi janicsárok, 
kik egyéb katonai kiváltságaikat is átvitték a magán
életbe s rendzavaró és nyugtalankodó természetük által 
nemcsak csapások valának a vidék szorgalmas lakossá
gára nézve, hanem ugyanannyi kellemetlenség magára a 
kormányra.

III. Szelim figyelmét nem kerülhette ki ezen termé
szetellenes állapot; s minthogy amúgy is elég oka volt 
a janicsárok iránt bizalmatlankodni, — ezen intézmény 
megszüntetését elrendelte. Roppant volt az izgalom, me
lyet e messzeható rendelet, kivált a régi bolgár és szerb 
tartományokban, hol a legtöbb kiszolgált katonák éltek 
jószágaikon, — előidézett. Pázván Oglu, egykor janicsár 
s most földbirtokos, első volt, ki a lázadás s ellenszegü
lés zászlóját kitűzte; s mig alatta csoportosultak a szám
ban napról napra növekedő elégületlenek — a dolog 
mindinkább veszélyes Ion az tíjitás intézőjére, a szultánra. 
Pázván-Oglu hatalmába ejtette Widdint, megverte az el
lene kiküldött hedsereget, s minthogy a szultán hívei 
nem valának képesek Widdint rohammal visszafoglalni, 
a fényes porta végre alkudozásokba bocsátkozott a láza
dóval, s miután azt a widdini helytartósággal ruházta 
fel s megígérte, hogy a kérdéses reformtól eláll, a zavar 
egyelőre lecsendesült.

Majdnem ugyanazon időben, midőn az Al-Dunán 
Pázván Oglu fellázadt, Syriából és Egyptomból is rósz 
hírek érkezének. Dzsafer pasa Hal ebben függetlennek 
nyilvánította magát a szultántól, s az egyptomi mamelu- 
kok most, a szultán erejének teljes kimerülésében látván 
kezességet elszakadási törekvésük megvalósítására, 1796- 
ban Kairóban kimondák, hogy ezentúl a szultánt uruk
nak el nem ismerik, s neki adót többé fizetni nem fognak. 
A fényes porta, mely még Pázván-Ogluval sem tudott 
elkészülni, képtelen volt a fellázadt tartományokat meg
fenyíteni s egy időre kényszerűségből tűrte hatalmának 
megcsonkítását.
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Az ozmán kormány Francziaországnak régi barátja 
és szövetségese, mint már említők, nyugodtan és közöny
nyel nézte azon nagy eseményeket, — melyek az ó-világ 
rendét teljes felforgatással fenyegették. — Hasztalan 
igyekeztek Anglia, Ausztria és Poroszország a fényes 
portát azon coalitió számára megnyerni, mely a franczia 
nemzet ellen volt intézve; III. Szelim politikai ösztöne 
egészségesebb útmutató volt az idegen csábításoknál s a 
szultán mindaddig visszaátasitott minden ide vonatkozó 
ajánlatot, mígnem a franczia hadsereg Bonaparte tábor
nok alatt Egyptomban partra szállott. — A fényes porta 
most egyszerre megváltoztatta politikáját s ezentúl egyik 
hibát a másik után követte el, s a helyett, hogy Franczia- 
ország irányában mindjárt a forradalom kezdetekor beváró, 
de barátságos semlegességre határozta volna magát, azok 
karjaiba veté magát, kik mindenképpen romlására voltak 
eddig is, s kiktől jövőben sem várhatott egyebet. III. 
Szelim 1798. ang. 9-én kelt kiáltványában adta tudtára 
a világnak, hogy csatlakozott a Francziaórszág elleni 
coalitióhoz; mert rövidlátásában azon véleményben volt, 
hogy a francziák megjelenése Egyptomban, mely tulaj
donképpen Anglia és Kelet-India ellen mért csapás vala, 
— saját területe ellen intézett merénylet.

Nemsokára az ozmán hajóhad, — mint Oroszor
szág szövetségese csatlakozott a görög vizeken megjelent 
orosz hajórajboz, melylyel azután együttesen elfoglalta a 
joniai szigeteket, melyeket az 1797 ben végbement meg
szüntetése óta a velenczei köztársaságnak, a francziák 
tartottak megszállva. Ugyancsak az orosz befolyás Kon
stantinápolyban annyira ment, hogy a franczia követ 
JRuffin a héttornyú vár börtöneibe vettetett, mig az oz
mán területen lakozó francziák a legnagyobb üldözteté
seknek valának kitéve az ozmán hatóságok részéről.

Ezen veszedelmes és könnyelmű fordulata az ozmán 
poétikának nem tartott és nem tarthatott sokáig; s a 
fényes portát ismét Francziaórszág mellett találjuk, mióta 
korábbi szövetségeseinek megbizhatlanságáról saját kárán 
meggyőződött.

III. Szelim, ki miként láttuk, a Pázván-Oglu láza
dása alkalmával kénytelen volt egyik reformtervéről le
mondani, nemsokára egy másikkal lépett fel, mely egy
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új katonai intézmény alapján, a régi rendszert úgy kül
sőleg, mint belső szervezetében átalakítani igyekezett. A 
szultán európai fegyverzeten és ruházaton kivül, még a 
katonai rangméltóságok felosztását is európai mintára 
akarta rendezni, s szándoka volt egy új sereg felállítá
sát oly őzéiből létesíteni, hogy annak segélyével — az 
általa csak gyűlölve tűrt janicsárokat lassankint annál 
biztosabban nélkülözhesse, s végre megsemmisíthesse; 
mert ezen, egykor félelmes harczosai az izlamnak most már 
nem voltak egyebek rendzavaró fegyveres kicsapongóknál, 
kik minden alkalmat erőszakoskodásokra használtak fel 
s kik már régóta csak a békés polgároknak voltak rémei, 
— és nem a hitetleneknek.

III. Szelim ezen újabb eszméjével sem vala szeren
csés. Nem volt elég erős akaratának végrehajtásában s 
a nyugtalan elemek máris uralkodtak a rend képviselői 
felett; s az összeütközés a szultán és az elégületlenek 
között napról napra bizonyosabbnak látszék. Nehogy 
tekintélyét még inkább veszélyeztesse, a szultán az utolsó 
pillanatban visszavette, vagy legalább felfüggesztő ren
deletét; mire miként mindjárt látni fogjuk, a külső viszo
nyok sem maradhattak befolyás nélkül, melyek egyszerre 
ijesztő fordulatot kezdének venni.

A fényes porta francziaellenes politikájának helyte
lenségéről, mint említők, nemsokára meggyőződött, — s 
miután I. Napoleon a császári székben ült, a porta 
ismét Francziaországban találta legerősebb támaszát s a 
császár követe Sebastiani tábornok korlátlan befolyással 
birt a Bosporus partjain. Franczia tisztek tömegesen 
érkeztek a fővárosba, honnan a fontosabb határerőssé
gekbe küldettek, melyeket siettek védelmi állapotba 
helyezni.

Francziaország befolyása leginkább Oroszországot 
bántotta, melynek érdekeit a párisi kormány mindenütt, 
a hol csak erre alkalom nyílt, — csonkítani igyekezett. 
S midőn Sebastiani tábornok sürgetésére 'az oláh- és 
moldva fejedelmek erőszakkal elmozdittattak helyeikről 
azon mindenesetre nem alaptalan vádra, hogy titkos ba
rátai és szövetségesei az oroszoknak, holott ezen határo
zatához a portának, a jassyi békeegyezmény egyik pontja 
szerint — Oroszország hozzájárulása lett volna szükséges,

3 2h k z &r :  A t^rök birodalom története.
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hogy törvényes alakkal bírjon, — a háború elkerülhet- 
lenné vált.

Egy orosz hadsereg Michelsen tábornok alatt meg
szállta Oláh- és Moldvaországot; az angol hajóhad pedig 
a coalitió értelmében Oroszország szövetségében kedvező 
széllel bevitorlázott a Dardanellákba, s daczára a parti 
erődök lövegeinek, melyek mint látszék nem nagy kárt 
tettek az angol sorhajókban, a Bosporus bejáratánál 
vetett horgonyt. Konstantinápoly most látott először az 
ozmánok alatt ellenséget maga előtt; s a helyett, hogy 
megrettent volna, o!y erélylyel kelt védelmére az összes 
lakosság, sőt" maga a szultán, hogy az angol hajóhad, 
mely Duckworth tengernagy parancsnoksága alatt állott, 
nem is merészkedett a főváros ostromába bocsátkozni, 
egy lövés nélkül elhagyta 1807. márczius 3-án a bos- 
porusi kikötőt. Sebastiani tábornok a Konstantinápolyi 
körülvevő emelkedésekből és magaslatokból mindmeg
annyi erősségeket rögtönzött, melyek jől elhelyezett 
ütegek által, melyeket gyakorlott franczia tisztek vezé
nyeltek, majdnem bevehetetlenné tették a fővárost.

Az angolok távozása után, s minthogy az oroszok 
a Dunafejedelemségekben a külföldi események befolyása 
alatt csupán védelmi állásra látszottak szorítkozni, —
III. Szelim újból felvevé korábbi tervét egy új sereg 
felállítását illetőleg, s most még nagyobb szigorral akarta 
azt keresztülvinni mint annakelőtte. Azonban az elégü- 
letlenség, mely az utolsó években elnémúlt ugyan, 
de meg nem szűnt, most még nagyobb zajjal emelte fel 
fejét s Kabacsi-Öghli a tömeg erőszakos vezetője, miként 
egykor a néptribun Chalil, lázitó beszédei által egész a 
tettlegességig feltüzelte a könnyű vérű s kilátással zsák
mányra mindenre rávehető tömeget. A janicsárok, kiknek 
legtöbb okuk lehete a szultán reformtörekvéseit meghiú
sítani, mint mindig, most is a nép közé vegyültek, s az 
egész lázadás kevés idő alatt egy általános forradalom 
jellegét öltötte magára.

III. Szelimnek nem voltak barátai sem az ulemák, 
ezen tudatlan törvénytudók, sem a seikh-ul-izlam, ki a 
szultán európai műveltségében istentelenséget látott s ki 
egyike volt azoknak, kik a népet titokban máris előké
szítették egy államcsínyre, melynek áldozata nem lehete
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más mint ΠΙ. Szelim. Palotaőreinek és az új sereg 
hűségére számíthatott ugyan a szultán, de ez nem volt 
elégséges, s miután a veszedelemmel erélye is növekedett,
— a mozgalom nem végződhetett másként mint erő
szakkal.

A lázadások Konstantinápolyban abban különböztek 
a többi, kivált európai hasonló mozgalmaktól, hogy itt 
mindig a vallás is belevonaték a viszályba, sőt közön
ségesen döntő befolyással volt annak kimenetelére. Ezúttal 
is tudtak a lázadók egy f'etwát felmutatni a seikh-ul- 
izlamtól, melyben az mondatik : hogy III. Szelim szultán 
meghamisította az igaz vallást, midőn újításokat hozott 
be, melyek azzal ellentétben állanak; továbbá azon saj
nálat fejeztetik ki, hogy a szultánnak házasságai eddig 
meddők maradván, — a trónt egyenes örökösök nélkül 
hagyták. III. Szelim sorsa a fetwa után, mely közönsé
gesen előhírnöke volt az erőszakos elmozdításnak a trón
ról, — nem lehete többé kétséges. A szultán még me
nekülésre gondolt, midőn a serail már minden oldalról 
körül volt fogva a lázadóktól, s midőn az izlam legfőbb 
képviselője megjelent előtte s kimondá, hogy megszűnt 
az ozmánok szultánja lenni, egyszersmind Abdul Hamid 
fiát III. Mustafát ültette azok trónjába.

III. Szelim szokás szerint a trónról a börtönbe 
lépett, hol nemsokára, Mustafa parancsára — valószínű
leg magasabb állami érdekek tekintetéből, igy hang
zott a felséggyilkosság hivatalos logikája mindenütt 
és minden időkben, — 1808. évi julius havában meg
főj tatott.

Azonban III. Mustafa nem érezte sokáig szerencséjét. 
Mustafa Bairaktár, azaz zászlótartó, Ruscsuk helytartója, 
egy merész és ügyes katona s III. Szelimnek buzgó híve,
— mint megboszulója lépett fel urának. A hadsereg egy 
részét magának megnyervén, — élén bevonult a fővá
rosba s mindazokat, kik III. Szelim elmozdittatásában és 
meggyilkoltatásában részt vettek, igy Kabacsi-Oghlit a 
dühös népvezért, továbbá az ulemákat s számos másokat 
megölette. Véres fellépése megreitenté a lázadókat, kik 
most többnyire maguk is Bairaktárhoz csatlakoztak, — 
kinek a rend helyreállítása után első teendője volt III. 
Mustafát ismét eltávolítani a trónról s abba II. Mahmu-

32 *
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dot, egy szép tehetségekkel és nem mindennapi mívelt- 
séggel bíró ifjút ültetni.

III. Szelim, egy forradalom áldozata, mely viszont 
rendkívüli körülmények kinövése volt, nem birt annyi 
erélylyel mint szellemi tehetséggel és jóakarattal, mely 
szükséges lett volna reformtörekvéseinek szigorú keresz
tülvitelére. S minthogy fontosabb újításainak egyikét 
sem sikerült tartósan megvalósítania, s igy a siker nem 
ajánlotta művét, az ellenzés természetszerűen mindig 
növekedett s végre magát a szultánt is elnyelte, ki más 
körülmények között szerencsével vezette volna a kor
mány rúdját népeinek boldogitására és saját hírének 
növelésére. III. Szelim volt az ozmánok első szultánja, 
ki európai míveltséggel birt s kinek országlása egy láncz- 
sora volt a kísérleteknek, melyek által a birodalmat 
újáteremteni akarta. A jobb sorsra méltó férfiú minden
esetre megérdemli az utókor részvétét.
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kimenetele. — A fényes porta és a függetlenségi törekvések.

II. Mahmud 1808—1839. ezen ujjáalakitója az ozmán 
birodalomnak, ki következetes szigorral vitte keresztül 
reformjait, s kinek nevéhez vannak kötve nemzetének 
legújabb politikai vívmányai, melyek Mahmud nélkül 
valószínűleg sohasem jöttek volna létre, egyikét képezi 
azon jellemeknek, melyek a körülmények sajátszerü Össze
jöveteléből épp oly eredeti mint rendkívüli utakon fej
lődnek. Ellensége a keresztényeknek és mívelődésüknek, 
mégis mindkettőt kereste, s miután az utóbbit minden 
áron elsajátítani igyekezett, ugyanazon fegyverekkel re
mélte legyőzni számos ellenségeit, melyekkel nemzetének 
és házának dicsősége általuk elhomályosittaték. S ha 
reformterveit egész kiterjedésükben megvalósítani nem 
bírta, nem Mahmud hibája, hanem azon ellenállhatlan 
áramlatnak tudható be, mely keleten minden korszerű 
törekvésnek útját állja. Szigorú egész a vérengző kegyet
lenségig, épp oly nyugalommal nézte vétkes alattvalóinak 
legyilkoltatását, mint azokét, kik a szabadság lelkesítő 
eszméjének befolyása alatt fegyvert ragadtak : hogy leg
szentebb jogukat visszaszerezzék. Azonban II. Mahmud 
nemcsak ismerte, hanem előre látta korának bajait és 
kormányának hiányait s minden törekvését oda irányozta, 
hogy trónját a jövő küzdelmekre előkészítse. Hogy meny
nyire sikerült ez az ozmánok újítójának, a következő 
események meg fogják mutatni.
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Bairaktár Mustafa, III. Szelim megboszulója s a rend 
helyreállítója alig hogy a lázadókat véres fegyverével 
megfenyítette, a meggyilkolt szultán intézményeinek 
visszaállításával foglalkozott, s azon kezdé, hogy az áj 
sereg visszaállítását kimondá. II. Mahmud, kit a vitéz 
zászlótartó mindjárt, midőn a fővárost fegyveres kézzel 
megszállotta Mustafa ellenében erős karjával a trónra 
ültetett, nemcsak helyeselte nagyvezirjének, ezzé nevezte 
ki ugyanis mindjárt trónralépte után a ruscsuki helytar
tót, — intézkedéseit, hanem maga is azon volt, hogy 
a szükséges reformok, minél gyorsabban életbe léptet- 
tessenek.

De még nem érkezett el azon idő, mely a kényszer 
befolyása alatt minden ellenzést elnémított volna; sem 
Bairaktár, sem Mahmud nem valának elégségesek az 
áramlatnak, mely most újból és még nagyobb féktelen
séggel megindult, útját állani. Egy újabb forradalom 
kezdődött, melynek élén megint a janicsárok állottak, 
kik megrohanták a középületeket s miután azokat ki
fosztogatták és feldúlták, hangosan követelték II. Mahmud 
eltávolítását és III. Mustafa visszahelyezését az ozmánok 
trónjába.

III. Mustafa, ki Bairaktár által a serail egy titkos 
börtönében őrizteték, — nem kerülhette ki sorsát . . . . 
Midőn a mozgalom tetőpontjára hágott s a lázadók a 
serailt kezdék ostromolni, melynek védelmére az új 
sereg nehány zászlóalján kívül csak a gyorsan felfegy
verzett palotaőrők és bosztandsik, vagy kertészek állot
tak készen, a nagy vezir rávette Mahmudot, hogy aláírta
III. Mustafa halálos Ítéletét, mely azonnal végre is haj
tatott.

Ezen erőszakos lépés által a szultán és nagyvezirje 
elejét vélték venni a fenyegető viharnak, mely kiválóan 
Mahmud ellen volt intézve; s minthogy most Mahmud 
volt az egyetlen még életben lévő tagja házának, bizto
san hitte: hogy személye meg van mentve, s vele talán 
az ozmán birodalom jövője.

Midőn a lázadók Mustafa haláláról értesültek, egész 
haragjuk Bairaktár ellen fordult, ki maga sem kétkedvén 
többé sorsában, háremjével és kincseivel együtt palo
tájába zárkózott, hogy abban magát a végső pillanatig



— 503 —

védelmezze. A felbőszült tömeg, elől a janicsárok, a 
seraiból a gyűlölt nagyvezir lakására indult; ki azon
ban nagy elszántsággal védelmezte magát, mígnem palo
tája lángba borulván, családjával együtt a tűzben lelte 
halálát.

Midőn a serail a tömegtől megtisztult, II. Mahmud 
egy kiáltványt tett közzé, melyben magát népének, mint 
az Ozmán-ház egyedüli örökösét mutatta be, s míg a 
lázadás vezetőinek bocsánatot és kegyelmet Ígért, a jani
csárokat birodalmának és az igaz vallás legerősebb 
támaszainak nevezte, kiknek vitézségében és hűségében 
látja a birodalom újból felvirágozásának kezességét. A 
kiáltvány, de különösen a janicsárok kiemelése nem tévesz
tette el hatását a tömegre, mely hangos üdvkiáltásokkal 
II. Mahmudra oszlott szét, mig röviddel elébb halálra 
kárhoztatta, s ezzel a forradalom véget ért.

De a belzavarok lecsillapításával koránsem volt vége 
azon viszályoknak, melyek a birodalmat kívülről fenye
gették. Az ozmán hűbérrendszer rozzant intézménye nem 
engedé békéhez és megelégedéshez jutni, kivált a keresz
tény alattvalókat, s mig Szerbia és Bolgárország tűz
helyévé lettek az elégületlenségnek, addig Ázsiában és 
Afrikában is mindig merészebben emelte fel fejét az 
egyenetlene ég. Nem csoda, ha mindezen jelenségek ma
gukra vonták Mahmud figyelmét, ki jól tudta: hogy azok 
tartósan ném a fegj ver, hanem a kormányrendszer alapos 
megváltozása által orvosolhatók. A mi az ozmán uralmat 
a második bécsi ostrom óta (1683) érte, azon rendkívüli 
és ijesztő gyorsasággal egymást követő csapások, melyek 
az egykor hatalmas államépületet mélyen megingatták, 
mind azon körülményre vezethetők vissza, hogy a nem
zet és a kormány nem haladott a világ művelődésével, 
nem vette számba a megváltozott tényezőket a békében 
és a háborúban, s ezen egyoldalúságánál fogva nem 
vette figyelembe ellenségeinek érdekeit és megjavult se
gélyforrásait sem, s valamint maga nem változott meg 
századok óta, azon tévedésben élt: miszerint az európai 
népek is ott állanak, hol a nikápolyi ütközet napján 
állottak.

II. Mahmud hosszú országlásának két nagy esemény 
képezi bevezetését. Az 1809 —1811-iki orosz háború és
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a szerb forradalom; mindkettő úgy folyamában mint 
következményeiben egyaránt fontos. I. Sándor orosz csá
szár és kormánya nagy figyelemmel kisértek minden 
mozgalmat az ozmán fővárosban, s igy az utolsó forra
dalom indokai épp oly kevéssé maradtak titokban Szent 
Pétervárott, mint III. Szelim bukásának közvetlen követ
kezményei. Mennél hatalmasabb volt Francziaország ge
nialis első császárja alatt, s mennél nagyobb annak befo
lyása a Bosporuson, Oroszországnak annál több oka volt 
ébren lenni keleten. Sehol sem jöttek az orosz nemzet 
érdekei a nagy franczia háborúk ideje alatt sem oly 
érezhetőleg szóba, mint keleten, s ha a rimniki és izmailiai 
győzedelmes hadvezér *) a graubündteni és wallisi alpe- 
sekben és Olaszországban harczolt a franczia sas ellen, 
nem a nyugat, hanem a kelet biztonsága érdekében állott 
tűzben.

Addig, mig a fényes porta gyámoltalanságának tu
datában csupán Francziaországra támaszkodik vala, Orosz
ország nem tehette le fegyverét s a coalitio által elvállalt 
kötelezettségek nélkül is kénytelen volt a háborút foly
tatni. Michelsen tábornokot nemsokára II. Mahmud trón- 
ralépése után az oláh- és moldvaországi hadak fővezér- 
ségében Kaminski váltotta fel, ki az addigi tétlenkedés
ből csakhamar támadásra és győzelemről győzelemre ve
zette az oroszokat az Al-Dunán; Jussuf nagyvezir nem bírt 
azon tulajdonságokkal, melyek szükségesek lettek volna, oly 
ellenséggel szemben, milyenek az oroszok valának, siker
rel megküzdeni. Hadvezéri tehetségei oly csekélyek valá
nak, mint előrelátása, s mig katonáitól csodákat követelt, 
maga tétlen nyugalommal szemlélte, mint esik egyik 
hely a másik után az ellenség kezébe. De a félhold har- 
czosai sem voltak már azon rendithetlen vitézek, mint 
hajdan; s mintha a világot még inkább meg akarták 
volna győzni a birodalom felbomlásáról és tarthatatlan
ságáról, mindenütt, a hol az oroszokkal találkoztak, meg
rettenve dobták el fegyverüket s vad futásban keresték 
biztosítani nyomorult életüket. Silistria, ezen fontos erős
ség a Duna jobb partján, valamint Bazardsik, majdnem 
védelem nélkül megadták magukat Kaminskinek; s való-

’) Souwarow Rimninski.
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színű, hogy ha a bolgár nép maga nem vet gátot az 
oroszok előnyomulásának, nemsokára az egész tartomány 
egész a Balkánig orosz kézbe kerül. Sumla ostromával 
nem voltak szerencsések az oroszok, valamint Ruscsuk 
is ellent állott minden rohamnak. De midőn Kaminski 
Battun mellett egy véres ütközetben tönkre tette a leg
utolsó ozmán sikhadat: Ruscsuk, Nikápoly, valamint az 
erős Trnovo megnyíltak az oroszok előtt, kik ez által 
Bolgárország nagyobb részének birtokába jutottak. Rövid
del ezen győzelmek után Kaminski sebei következtében 
meghalálozván, az orosz hadsereg főparancsnokságát Ku- 
tusow tábornok vette át.

Mielőtt ezen hadjárat elbeszélésében tovább men
nénk, szükséges egy körülményről tenni említést, mely 
nem csekély befolyással volt az események fejlődésére. 
Bolgárország a legrégibb idők óta nagy pártfogásnak 
örvendett az ozmánok részéről; s mig a szerbek, bos- 
niaiak, albániaiak stb. teljes mértékben érezték az idegen 
uralom vaskezét, mely kérlelhetlen szigorral nyomta el 
erkölcsi és anyagi törekvéseiket, addig a bolgárok sza
bad egyház-közösségben éltek, a harads vagy fejpénzen 
kívül más adót nem ismertek s az ozmánok valamennyi 
idegen nyelvű és vallásu alattvalói között a legszabadabb 
gyakorlatában voltak régi szokásaiknak és erkölcseiknek. 
A phanár Konstantinápolyban, a keleti hierarchia ezen 
megvesztegethető lelki és nemzeti kormánya volt az egye
düli csapás, mely a szorgalmas és egyszerű bolgár népet 
nyomta. A papi hivatalok vásárlása, mi csak a hívők 
kizsákmányolásával gondolható, nagyobb szerencsétlen
ségnek bizonyult a népre, mint az ozmánok uralma, kik 
nem avatkozván sem vallási sem községi ügyekbe, meg- 
elégedének a mérsékelt adóval s nem sanyargatták a 
bolgárokat elviselhetlen követelésekkel. S mi a kereszté
nyeknek századokig sehol sem volt megengedve az oz
mán birodalomban, a harangok használata, a bolgár 
templomokban sohasem némult el ezen szózata a vallá
sosságnak.

Mig igy a bolgároknak nem volt okuk az ozmán 
kormány ellen zúgolódni, távol látjuk ezen népet mind
azon mozgalmaktól, melyek szabadságának tágasabb ér
vényesítésére lettek volna irányozva. De Oroszország
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érdekei erősebbek voltak a bolgárok szerény politikai 
megelégedettségénél s nem csoda, ha mindent elkövetett, 
hogy magának a nép rokonszenvét megszerezze. Mind
addig, mig a nemzetiségi elvek határozott alakot nem 
öltének magukra, Oroszországnak ezen törekvése nem 
vezethetett czélhoz; s Bolgárország nem volt hajlandó, 
az éjszaki fajrokouokban felmentőjét vagy boldogítóját 
látni; ellenkezőleg még a bukaresti békében is meg kelle 
Oroszországnak győződnie a felől, hogy a bolgárok hűbb 
alattvalói valának a fényes portának, mint akármelyik 
más, a fegyver jogaival megszerzett népe ezen nagy 
birodalomnak. Az oroszok tehát az 1809—1811-iki há
borúban nem találkoztak a bolgár nép rokonszenvével, 
s ezen körülmény kétségkívül nem csekély hatással volt 
úgy hadmíveleteikre, mint a nemsokára megkötendő 
békére.

Kutusow az 1811. nyár derekán visszavonta seregeit 
Bolgárországból s hadműveleteinek színhelyét Oláhor
szágba tette át. Ezen visszavonulás azonban nem a bolgár 
nép ellenszenve, vagy az ozmánok újabb véderejének 
kifejtése következtében történt, habár kivált az elébbi 
ok alig maradhatott erre befolyás nélkül. Európa éppen 
akkor állott a politikai válság küszöbén, midőn az első 
franczia császárság fényének és hatalmának délpontjában 
ragyogott. A tilsiti béke és találkozás nem adta vissza 
Európának a békét, a hatalom aránytalan felosztása s a 
míveltségi és faji különbségek összeolvaszthatlansága a 
fold két urát, mert ekkor I. Napoleon és I. Sándor czár 
képezték a világ központját, kétségtelenül meggyőzték 
a világuralom egyenlő feloszlatásának lehetetlenségéről. 
Oroszország nemcsak elébb belátta, hanem valószínűleg 
sohasem hitte komolyan azon terv kivihetőségét, mely 
I. Napoleon utópiái között talán a legkevesebb életjogo
sultsággal bírt vala. A béke a két hatalmasság között 
azért csak kétes életű volt, melyet a legelső véletlen 
lökés halomba dönthetett.

I. Sándor czár, ezen magas míveltségü és nem min
dennapi politikai előrelátással bíró fejedelem, előre sejté 
a jövendő viharokat, melyek a világhódító franczia császár 
által birodalma ellen támasztatának, és sietett azokat 
lehetőleg felkészülve -— bevárni. Azért mindenek felett
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békére volt szüksége birodalmának keleti határain. Kutu- 
sow tábornok, kit az ozmánok Oláhországba követtek, 
mert az oroszok visszavonulásának valódi indokait nem 
ismerték, s azt hivék, hogy az a félelem által parancsol- 
tatik, csakhamar meggyőzte a nagyvezirt fegyvereinek 
változatlan szerencséjéről, s miután az ozmán sereget két 
véres ütközetben tönkre tette, a fényés portát békére 
kényszeritette éppen abban a pillanatban, midőn arra 
az oroszoknak is legnagyobb szükségük volt, mert I. 
Napoleon 1812 iki hadjáratára készült az éj szaki császár
ság ellen!

E béke, melyet II. Mahmud Sándor császártól kért, 
kinek arra most sokkal nagyobb szüksége volt, 1812. 
május hó 28-án Bukurestben megköttetett. Ebben Orosz
ország megtartotta egész Bessarabiát s a Duna balpartját 
Galatztól egész annak torkolatáig — Kilia s más kisebb 
erősségekkel együtt; továbbá Moldvaországot a Pruth 
balpartján. Végre a fényes porta átengedte a bukuresti 
békében a Kaukuzus déli lejtőit is Oroszországnak csak
hogy — igy remélték ezt a* Bosporus melletti diplomaták 
— a veszélyes szomszédot engedékenységük által leke- 
nyerezzék.

A hároméves háború tehát újabb területi vesztesé
gekkel végződött s a fényes porta annál kevésbé tagad
hatta meg a bukuresti feltételeket Oroszországnak, mert 
a szerbek lázadása napról-napra aggasztóbb kiterjedést 
kezdett venni, melynek leküzdésére minden erejére szük
sége volt.

Azon nemzetiségek között, melyeket az ozmán hódítás 
elnyelt, s melyek századokig eltemetve s minden életjel 
nélkül elfeledve hevertek az óriási állam testében — 
kétségkívül a szerb nemzet vonja magára leginkább 
figyelmünket. De, mint Ranke mondja, egy elnyomatott 
népnek is megvan a maga története, mely gyakran felette 
tanulságos részleteket t,ud felmutatni. így a szerbeké is. 
Mióta a szerb nemzet függetlensége a kossovopoljei vér
mezőn sírba szállott, mióta Szerbia voltaképpen megszűnt 
mint állam a történetben szerepelni, névleges fenállását 
egész 1459-ig nem saját erejének, hanem azon körülmé
nyeknek köszönheté, melyek Magyarország előfalává tet
ték, s Hunyady erős karja volt az, mely a pusztításnak
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szánt országtól egy nemzedékig feltartóztatta a halálos 
csapást. Nándorfehérvár utolsó felszabadítása nem volt 
képes többé Szerbiát megmenteni s Hunvadynak rövid
del ezután bekövetkezett halála menihetlenül a félhold 
uralma alá hajtotta. Ettől fogva Szerbiának lassankint 
neve is elenyészett s az ozmán hűbéri intézmény nem
csak megfosztotta régi kiváltságaitól, hanem nemzetisége 
és vallása azon megsemmisítő tespedésnek indult, mely 
a többi nemzeteket érte, melyeket az ozmán hódítás 
elnyelt.

I. Szuleiman, a törvényhozó alatt két osztályt találunk 
Szerbiában, melyek egymástól idegenkedve, három szá
zadon keresztül kártékony gyűlöletük által váltak fel
tűnővé. A spahik, a fegyveres földesurak, és a raják, a 
kényszermunkára szánt szolgai jobbágyok képezték a 
szerencsétlen ország ezen két különböző osztályát. A régi 
knézek patriarchális aristokratikus intézménye elenyészett, 
s a pasák, kadik és papok foglalták el helyeiket. Mind
hárman a nyomorult nép által tartattak fen, mely dologi 
jelentőségén kívül nem dicsekedheték semmiféle politikai 
szabadsággal. A terhes fejadón, a haradson kívül nem 
ritkán még a porezát is, egy nemét a földadónak kész
pénzben fizették, s ez az állam pénztárába folyt. Sokkal 
nagyobb teher volt ezeknél a kényszermunka és a ter
ményekben fizetendő járulék, melynek mennyisége leg
többször a pasáktól önkényesen és minden arány nélkül 
szedetett be, s a vidéki lakosság évenkint több hóna
pokig távol volt tűzhelyétől — s Drinápoly és Konstanti
nápoly közelében vala kénytelen a mezei munkákat a 
szultán birtokain végezni — mig otthon az aratás ered
ménye sokszor egészen elveszett a kedvezőtlen időjárás 
és a kényszerült mulasztás következtében. Nem csoda, ha 
ilyen körülmények között az elszegényedés az erkölcsi 
sülyedéssel párhuzamosan haladott előre. A spahik min
den terménynek egy tizedét követelték, a megmaradott- 
ból pedig a pasák, kadik és papok emésztették fel a 
nagyobb részt, s a népnek a nehéz munkán kívül alig 
maradt meg száraz kenyere.

És mégis, ezen egyszerű és munkához szokott nép, 
megsemmisítve nemzeti léteiének életfeltételeiben, még 
mindig bírt elég kedélylyel, hogy magát a múltak fényes
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emlékeivel vigasztalja s a költészet kifogyhatlan forrásánál 
mindig új meg új küzdelmekre erősítse. Mióta nem volt 
többé története — a költészet lélekemelő hatalma alatt 
virrasztóit — bánatát, panaszait, reményeit hangokba 
ültette át, s misem bizonyítja jobban a szerb nép erkölcsi 
romlatlanságát, mint azon körülmény, hogy elvesztett 
szabadságáért költeményekben tudott lelkesülni, s midőn 
kérlelhetlen ellensége a végső tusában kicsavarta kezeiből 
a fegyvert — a guzlához nyúlt — hogy nyelvét és nem
zetiségét megmentse . . . .

A szerb nép erkölcsei szoros összefüggésben állanak 
a család fogalmával. A sadruga vagy házközösség, mely 
mai napig fentartotta magát a délszláv népek között, 
mig éjszaki fajtokonainál majdnem egészen elenyészett, 
kétségkívül a legrégibb intézmény Európában, melynek 
keletkezése az ős patriarchal alkotmány idejébe vezet 
vissza. A család legidősb tagja nemcsak első tekintélye, 
hanem egyszersmind bírája is házinépének, korlátlan 
hatalma fölér egy autokrat méltósággal. Mig ezen ősi 
intézmény teljes virágzásban volt, a polgári törvényekre 
csak kevés szükség vala, sőt maga az intézmény való
színűleg egy olyan korból való, melyben a politikai tör
vények még ismeretlenek voltak. Mig ekkép családi köré
ben hozzáférhetlen maradt a délszláv, mívelődés tekin
tetében csak keveset haladott. Szétszórt lakházaik közön
ségesen oly távol estek egymástól, hogy a megközeledés 
és érintkezés nemcsak nagyon meg vala nehezítve, hanem 
kivált a hosszú és rideg téli időszakokban teljesen lehe
tetlenné vált. így magára hagyatva a mezei munkák 
szünetelése alatt a család egy fedél alá gyülekezve, ke
délyvilágának sajátszerű irányában haladván — a költé
szethez folyamodott, mely a mellett, hogy vigaszt nyújtott 
a küzdelmes élet csalódásaiért, még azon jót is magában 
rejtette, hogy közel hozta egymáshoz az embereket, mire 
az elnyomatott népeknek mindenkor és annál inkább 
szükségük volt, mennél kevesebb kilátással bírtak — 
helyzetük javulásához. Hogy a szűk és korlátolt látkör- 
ben élődő nép képzelő tehetsége hathatós előmenetelt 
tett a józan mívelődés rovására, az nem fog senkit sem 
meglepni. A kedélylyel, de nem míveltséggel megáldott 
népek mindig szerették a regéket, meséket, melyekből
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a hátramaradás állandóságánál fogva csakhamar a nyers, 
durva babona szokott kifejlődni, mint azt a mai napig a 
délrománok és szlávok között látjuk elterjedve. A vér- 
boszú a corsok, nápolyiak és délszlávok között máig 
virágzik. Az olasz nép a rósz szemekben, mai occbio, ép 
úgy hisz, mint a vampyr létezésében, s mindkét képze
lem nemcsak a tudatlanság kifolyása, hanem azon saját- 
szerű kedélyvilág szülöttje, mely miként a délszláv — 
vudkoklák — kiirthatlan erővel fészkelte be magát a ter
mészetfölöttihez kegyeletes félelemmel ragaszkodó nép 
naiv gondolkozásába. A babonás nép jelleme közönsége
sen, daczára hajlamainak a költészethez, kegyetlen szo
kott lenni, mit csak azon erények szoktak mérsékelni, 
melyek vallásosságából származnak. Kegyetlenség, ven
dégszeretet, vallásosság, gyűlölet, mindmegannyi jellem
vonásai egy nép együgyüségének, mely az erényt gyakran 
feláldozza a bűnnek, mig viszont a bűnből nem ritkán 
erényt kovácsol hajlékony lelkiismeretében.

Ilyen volt a régi szerb szolganép a tizenhetedik 
században, ilyen maradt a nép egy része mai napig, s 
bizonyára még sokáig nem fog más lenni.

Mint mondánk, a költés :et, a nép ezen sajátszerü 
világa sokáig pótolta a történelmet a szerbeknél. Alakjai 
részint a valóságból vétettek, részint a képzelő erő bűvös 
műhelyéből kerültek ki; de jellemző: hogy hőseik soha
sem, vagy csak nagyon ritkán küzdenek a szabadságért, s 
mig a legnagyobb tetteket mívelik : a zsarnokság szolgála
tában állanak. A szerb nemzeti költészetnek hősei szolgák, 
miként azok voltak, kik ezen gyönyörű költeményeket 
írták s kiknek legtöbbször nevét sem ismeri az utókor; de 
nem olyanok, kik a mezei munka súlya-alatt izzadnak, 
hanem a kik felebbvalóik szolgálatában fegyverrel kezük
ben viszik véghez azon férfias tetteket, melyekért meg
énekeltetnek. A szerb nemzeti költészet legérdekesebb és 
egyszersmind legjellemzőbb alakja: Kraljevics Márko, 
félig mythos, félig való; egy Herakles erő, s Achilleus 
vitézség tekintetében, kiről ezerféle változatokban kering 
a nép hűséges ajkán tetteinek hire és nevének dicsősége; 
ki I. Bajezid szultán szolgálatában, ki a szerbek függet
lenségének sírját megásta a Rigómezőn, a legnagyobb 
hőstetteket viszi véghez a szultán szemei előtt. Ott talál



jak őt a véres angorai ütközetben is, mely Bajezid trón
jába és életébe került, hol csodákat mível vaskarja s a 
szerencsétlen szultán fiait, Szuleimant és Muzát egyedül 
Kraljevics Márko vitézsége menti meg a mongolok fog
ságától . . .  De nemcsak a földön, még a légben is har- 
czoltatja a nép ezen bátor kedvenczét, hová utána szö
kell hű paripájával ellenségeinek s emberölő kardjával 
vagy buzdovánjával (buzogány) megöli őket. Hű lovát 
sohasem hagyja el, ugyanazon vederből itatja a hős — 
borral, melyből maga is szomját oltja, s valamint ő maga, 
ú g y  paripája is bűverő által van megvédve minden csa
pás vagy döfés ellen, s a kardcsapások és buzogány
ütések nyomtalanul elenyésznek mindkettőn. Kraljevics 
Márko valódi typusa a néphősnek, ki sohasem hal meg, 
csak eltűnik egy időre, hogy azután ismét megjelenjen, 
ha reá szükség van. A hős már 160 évet élt, midőn 
egyszerre eltűnik. A csatában senki sem látta őt elesni, 
mindenki azt hiszi, hogy most is él. Egyik költemény 
azt mondja: midőn a hős az első lőfegyvert megpil
lantotta s annak hatását megismerte, - visszavonult 
társaitól s egy őserdő rengetegének sziklabarlangjába 
hózta meg magát. Kardját egy tölgyfa ágára akasztá, 
lova a mohát a sziklákról legeli. S ha paripája már 
mind lelegelte a mohát s kardja nagy zörejjel leesik a 
korhadt ágról, akkor Kraljevics Márko ismét fölébred, 
hogy tovább harczoljon . . .  a zsarnokság szolgálatában.

így ismeri, igy ünnepli a szerb nemzeti költészet 
legnagyobb hősét s tagadhatatlan, hogy a gyönyörű 
költői képek alapjáól nem egy helyütt a valóság szolgált.

Míg Szerbia a szolgaság bilincsei között tengett s 
politikai életrevalósága szünetelt a kényszerítő körülmé
nyek befolyása alatt, e közben mindig nagyobb lön azok 
száma, kik engedetlenség vagy egyéb kihágás miatt ke
rülték a pasák vagy kadik tekintetét s az ország belse
jében elterülő őserdőkben húzták meg magukat, hogy 
ott épp oly veszélyes mint szabad életet folytathassanak. 
Az ozmán bírák és rendőrök hatalma nem terjedett ki 
sohasem a távol erdőségekre, hol tehát szabadon fejlőd
hetett egy faja a szilaj harczosoknak, kik rablásból éltek 
ugyan többnyire, de a kik elnyomatott fajrokonaikat 
csak a legritkább esetekben bántották. Ezen veszedelmes
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szabadonczok a hajdák voltak, kik nemsokára épp ágy 
ünnepeltetének a nép költészetében mint annak előtte a 
hősök. — Merész, kalandos, örökös veszélyekkel egybe
kötött életük erre bő anyagot nyújtott. De a hajdúk még 
sem voltak kedvenczei a népnek, mely gyakran félt és 
rettegett tőlük, mert ha egy falú vagy telepitvény hatá
rában bármely kárt okoztak, annak megtérítésére mindig 
azon község lakossága kényszeritteték. A hajdák ennél
fogva nagyobb befolyással a nemzet ügyeire sohasem 
bírtak, s lassankint elvesztették azon nimbusát is a re
gényességnek, melylyel annak idején a költészet felru
házta. Tőlük nem indulhatott ki a szabadság nagy esz
méje, ehhez más tényezők valának szükségesek.

Sajátságos, hogy a szerb mozgalmat maguk az ozmá
nok segítették elő. A hűbéri intézmény értelmében a föld
birtok egy része a kiszolgált katonák birtokában volt. 
Ezek között a janicsárok a békében is azon nyugtalan, 
szilaj, erőszakhoz hajló elemet képezték, mely annyi bajt 
okozott már maguknak a szultánoknak. A janicsárok 
mint földbirtokosok is kiváltságokat követeltek, melyek
kel a spahik nem bírtak; törekvésük nem ritkán függet
lenség után irányodék, mely őket egészen felmentené a 
szultán alattvalóságától. Természetes, hogy az ilyen ele
mek nem voltak alkalmasak egy tartomány békés fejlő
dését előmozdítani. A pasák, kik legtöbbször épp úgy 
reszkettek ezen elbizakodott néptől, mint a szultánok, 
nem merészkedének erőszakoskodásaikat erélylyel meg
akadályozni, s igy történt, hogy merészségük mindinkább 
növekedett s az ország békéje és biztonsága teljesen meg 
lön zavarva. A nándorfehérvári békét (1739) megélőző 
háborúban a janicsár földbirtokosokat az elsők között 
találjuk, kik a benyomuló ausztriai hadaknak útjokat 
állották. Ezen merész kalandorok saját felelősségükre 
csapatokat szerveztek, melyekkel Wallis császári tábor
noknak sok kárt okoztak. Deli-Ahmed, egy óriástermetű 
janicsár volt ezen önkéntes csapat vezére. Természetes, 
hogy most, a szükség idejében, midőn a janicsárok nem 
csupán a padisah dicsőségéért, hanem saját czéljaik el
érése végett ragadtak kardot — a keresztényeknek is 
fegyver adaték kezükbe, kik igy kénytelenek voltak 
Deli-Ahmed parancsnoksága alatt — a keresztények
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ellen harczolni. Az első alkalom volt ez Szerbia füg
getlenségének elvesztése óta, bogy a lakosok mohamedán 
hitű elnyomóik soraiban harczra kényszerittetének. Mert 
a törvényhozó I. Sznleiman egyik khanunja megtiltja, 
hogy hitetlenek harczoljanak az igazhivök között s meg- 
elégedék azzal, hogy az elsők szolgai minőségükben csak 
az eszközöket nyújtsák — a szent háborúkra.

Azonban ezen első kivételnek nevezetes következ
ménye volt. A szerbek, kik századok óta elszoktak a 
fegyver használatától s kiknek a fegyver viselése is 
szigorúan meg vala tiltva, most egyszerre visszanyerték 
azon eszközt, mely elrablóit szabadságukat visszaszerez
hette. Deli·Ahmed alatt a mohamedánok soraiban har- 
czolva, a sokáig elnyomatott szerbek újból megtanulták 
a fegyver használatát s nem sok idő kellett, és ugyan
azon fegyvereket elnyomóik ellen fordították: hogy hosz- 
szú álomból fölébredt öntudatukat győzelemre segítsék.

Az elnyomatott népek mindenütt hasonló utakon és 
eszközök által igyekeztek lerázni a már tűrhetetlenné vált 
idegen igát. A gallok, germánok stb. igy rázták le maguk
ról a római íensőséget; s a szerbek, ezen munkás és béke
szerető, de kényszerűség esetében szilaj és harczias nép 
ugyanazt cselekvék. Az utolsó háborúkban Szerbia ugyan 
nem vett többé tevőleg részt, de mennél rosszabbra for
dult a félhold ügye, annál inkább készült részéről is egy 
erőszakos lépésre, mely a kitűzött czélhoz közelebb vezet
hette. Pázván·Oglu lázadásában a szerbeket a szultán mel
lett találjuk; de nem mint hű alattvalókat, hanem alka
lomra leső összeesküvőket, kik háborút tanulni jártak már 
csak az ozmánok közé: kiktől nem féltek többé, de a kik 
még mindig urai voltak a földnek.

A janicsárok garázdálkodásai végre siettették a vihar 
kitörését. A dahiák, mint magukat a katonai párt fejei 
nevezték, nemcsak a pasáknak felmondák az engedel
mességet, hanem a spahiknak is erőszakkal elhajtották 
nyájaikat; mig Sabáczon és más helyütt a gyilkosságok 
napirenden voltak, melyek elkövetői mindig a dahiák 
emberei, a janicsárok voltak. Hiába fordult a pasa Kon- 
stantinápolyba segélyért, a kormány nem volt oly hely
zetben, hogy e kívánságot teljesíthette volna; s a tör
vénytelenség óriási léptekkel haladott előre. Végre a

33L i z á i · :  A török birodalom története.
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szerbek egyesültek a békésebb ozmán népességgel, hogy 
a janicsárokat elpusztítsák. Ez volt az újabb időben az 
első alkalom, melyben a szerbek a mohamedánok ellen 
harczoltak, s a vége a dahiák megsemmisítése volt.

Ezen belháború nemcsak a tűzhez szoktatta a szer- 
beket, hanem önbizalommal is tölté el. Nenádovics Jakab, 
kit a vérboszú még merészebbé tett, feje volt ezen neve
zetes mozgalomnak, mely rövid idő alatt egész Szerbiára 
kiterjedett, s lassankint teljes nemzeti vállalattá nőtte 
ki magát, melyben a spahik és janicsárok a rövidebbet 
húzták a raják előtt. Miután igy aránylag rövid idő 
alatt a legtöbb falvak és nyílt helyek a raják kezébe 
kerültek, ezek felbátorítva az eddigi siker által, már 
városok és erősségek ostromához fogtak. Rudnik, később 
Sabácz és más erősségek a szerbek kezébe estek; s az 
elején csak kis keretű mozgalom immár valódi forrada
lommá változott.

Sajátságos, hogy ezen létküzdelmükben a szerbek 
elején minden nemzeti czél és töx-ekvés nélkül mentek 
a harczba. A dahiák fellázadtak a szultán ellen, s a 
janicsárok velük egyesülve fenyegették a fenálló rendet. 
A kormánypárthoz hű töredéke az ozmánoknak nem lett 
volna képes a lázadást elnyomni, ha a szerbek által nem 
segittetik vala. Ezek tehát voltaképpen csak a szultán 
érdekében ragadtak fegyvert, látszólag minden mellékczél 
nélkül . . . .  De midőn egyszer előttük futni látták a fél
holdat, mióta hely hely után hatalmukba esett, lassankint 
kezdének megbarátkozni azon gondolattal, hogy azokat 
voltaképpen nem a szultán, hanem maguk számára hódí
tották meg. Most egyszerre fölébredt bennük a régóta 
szunnyadozó függetlenségi vágy is, s az első siker biztos 
győzelemmel látszék kecsegtetni a szolganépet. De ezen 
eszmény megvalósításához még sok időre és nagyon sok 
vérre vala szükség.

Mig igy Szerbia függetlenségének eszméje mindig 
foghatóbb alakot kezde magára ölteni, addig a fényes 
portának háborúi kivált Oroszországgal nem maradhattak 
befolyás nélkül ezen törekvésekre. Már 1805-ben egy 
szerb küldöttség járt Szent· Pétervárott, kérvén I. Sándor 
czárt, a portánál a szerb nép érdekét képviselni. A szer- 
bek még most sem hitték, hogy a szultán iránti enge-
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élelmességük ellen vétettek s azon véleményben voltak, 
hogy a nagyár elleni lázadókat fenyitették meg, s ez 
okból őket illeti immár az elsőség az országban, melyet 
a szultánnak megtartani segítettek. Ez azonban nem 
egészen igy állott. Mióta Usiczát (1805. juh 20.) erőha
talommal elfoglalták s az ottani ozmán őrséggel ellenség 
módjára bántak el, a viszony nagy változást szenvedett; 
s a nélkül, hogy a fegyveres tömeg tetteinek horderejéről 
tiszta fogalommal birt volna, máris a forradalom vesze
delmes hullámain mozgott, melyről visszatérés már nem 
volt lehetséges. Mindjárt a szent-pétervári küldöttség 
visszaérkezése után, mely azon választ hozta: hogy az 
orosz udvar annak idején szóba hozandja a szerbek jogos 
kívánságait, a mozgalom csakhamar egészen más térre 
lépett. Mig ugyanis eddig csupán a fegyver dolgozott, 
most egyszerre a békés polgári törekvés törvényes állapot 
és rend után kezdett előtérbe lépni. Elején a blagowcse- 
niji, később a bogowadjai zárdákban, majd végre Szend- 
rőben megnyílt a nemzeti zsinat, melynek feladata volt: 
az ország megzavart politikai helyzetén megfelelőleg javí
tani. E zsinat az első kifejezése vala a függetlenségi 
törekvésnek s feje Kara György volt, egy a nemzeti 
harczban kipróbált férfiú, ki épp úgy kitűnt szellemi 
fölénye, mint ritka bátorsága által.

Most már a fényes porta is megváltoztatta tétlen 
politikáját a mozgalom iránt, mely a törvényes térről 
lassankint s majdnem észrevétlenül a forradalomba ment 
át. Az albániai és bosniai helytartók parancsot kaptak 
Szerbiába benyomulni, s a fellázadt rajákat kötelessé
gükre visszavezetni. Most már a szerbek előtt sem lehe
tett kétség a szakadás ténye és természete fölött, s min
denütt nagy készülődések tétettek az ozmán hadak illő 
fogadására. De Szerbia még nem volt elég erős a szultán 
seredével daczolhatni s csakhamar kiszorittattak Sabácz 
és Waljewo környékéből s a Mácsvából (a régi macsói 
bánságból) s Mehetned pasa és Kulin Kapetán már az 
egész Száva vonalának birtokában voltak, mig az ország 
belsejében még csak gyülekezni kezűének a csapatok. 
Nagy volt most egyszerre az ijedség a vidéki lakosság 
között s egész falvak népessége özönlött a Szávához, 
hogy a túlsó magyar partokon keressen menedéket az

33*
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ozmánok kegyetlensége és boszúja ellen. A Száva el vala 
borítva a menekülők csónakjaitól és egyéb alkalmas 
járművektől, melyek segélyével magukat biztosságba 
hozni igyekeztek.

Egy pillanatig úgy látszott, mintha az egész forra
dalom meghiúsult volna; de midőn mindenki kétségbe
esett, Kara Giyörgy egyedül megtartá bátorságát. Az 
ozmánok főhada, mely éppen benyomulóban volt az or
szág belsejébe (1806.) Sabácz mellett táborozott megerő
sített állásban. Kara György egy merész csapással akarta 
megfordítani a koczkát, s alig nehány ezer emberrel táma
dásra készült. Az ozmánok túlnyomó erejükre támasz
kodva, gúnyolódva és kicsinyléssel nézték a szerbek cso
portosulását és előkészületeit. De csakhamar meg kelle 
győződniök, hogy férfiakkal van dolguk, kik a dicsőség 
babérját minden áron maguknak akarták megszerezni. A 
harcz a sabáczi sánczokban már két nap óta folytonosan 
dühöngött, a szerbek roppant veszteséggel verték vissza 
kétízben az ozmánokat. A harmadik napnak végre dön
teni kellett s Kara György épp oly ügyességgel mint 
szerencsével állitá fel csapatait. A harcz megújult, az 
ozmánok rendkívüli bátorsággal nyitották meg; a szer- 
bek, haditervük szerint egészen közelükbe engedék jönni 
az ellenséget, mig egy adott jelre lőfegyvereiket egyszerre 
elsütötték. A nagy közelségből adott lövések roppant 
hatással voltak. Minden golyó talált, a zászlók elhullot
tak s az ozmánok ingadozni kezdének; most előront egy 
közel sűrűből a szerb lovasság, s hátulról ragadja meg 
az erre el nem készült ellenséget, s a zavar gyorsan 
ijedséggé változik, s nehány pillanat alatt Kara György 
vad futásban látja maga előtt az ozmánokat. A mészárlás 
most megindult, csak kevesen érték el a Drina balpartját, 
a legtöbb köztük Mehemed pasa és több alparancsnokai, 
a csatatéren vagy futásközben vesztették el életüket. A 
szerbek győzedelme teljes volt, a tűzpróba megérlelte 
bátorságukat, s Kara György legünnepeltebb férfia volt 
népének.

A fényes porta most először kezdett komolyan 
aggódni Szerbia végett, mely máris feje fölé nőtt, s 
igényei napról-napra növekedének, kivált mióta Orosz
országban épp oly hathatós, mint a portára nézve vészé-
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lyes pártfogóra talált. Krim sorsa és elvesztése elevenen 
lelkűk előtt lebeghetett az ozmán államférfiaknak. A ta
nulság ezúttal úgy látszik, fogott. A szerbek mindjárt a 
fennebbi fényes siker után, melyet rövid idő alatt még 
több követett, egy három tagból álló küldöttséget menesz
tettek Konstantinápolyba, mely a nemzeti zsinatban meg
állapított feltételeket volt a szultán elé terjesztendő. A 
fényes porta érezte a dolog fontosságát, valamint számba 
vette egyéb bonyodalmait is, és nem késett a szerbeknek 
oly messzeható kiváltságokat nyújtani, melyekről röviddel 
elébb a legmerészebb szerb képzelem sem mert volna 
álmodni. A szultán az egész országot visszaadja a szer- 
beknek s fenhatóságának egyedüli jeléül fentartja magá
nak a nándorfehérvári várban egy 150 főből álló őrség 
elhelyezését egy pasa parancsnoksága alatt. Minden eddigi 
adókötelezettségük megszűnik s a nemzet évenkint 1800 
erszényt vagy 600 ezer forint adót fog fizetni a szultán 
pénztárába; mely összegből a nagyúr a spahikat is kár
pótolni fogja, kik Szerbia megváltozott viszonyainál fogva 
földbirtokaiktól elestek.

Ezen ajánlat épp oly kedvező mint meglepő volt, s 
talán ezen körülményeknek tulajdonítandó, hogy azzal 
a szerbek megelégedve még sem voltak. Hogy volta
képpen mit követeljenek még, az iránt talán csak a 
legkevesebbek lehettek tisztában; maga a nép önkénte
lenül tovább tereltetett az ellenszegülés terén, s a kime
netel épp oly homályos volt előttük, mint czéljaik. Kara 
György, talán az egyetlen messzelátó férfiú, még egy 
végső lépésre határozta magát. Nándorfehérvár, Sabácz, 
Szendrő még az ozmánok kezében voltak. Ezek mielébbi 
elfoglalása látszék előtte a legbiztosabb kezességnek a 
béke és szabadság tartós megalapításához. Az 1806. tél 
és az 1807. tavasz a fontos erősségeket a szerbek kezébe 
adta; s mióta a félhold eltűnt a sokat vívott nándor
fehérvári falakról, a tömeg elbizakodottsága nem ismert 
többé határt; s mint rendesen történni szokott, szük
ségtelen öldöklésben és pusztításokban kívánta oltani 
gyűlöletének tüzét. Az ozmánok mindenütt tömegesen 
legyilkoltalak, s vagyonuk legtöbbször a kapzsi knézek 
zsebeibe folyt. A fényes porta, mely képtelen volt az 
oroszokat előnyomulásukban feltartóztatni, nem rendel-
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kezeit annyi erővel, hogy a szerbek kihágásait és túl- 
csapongásait megakadályozni tudta volna. Mindent a 
jövőre bízott, s ez alatt egyik ütközetet a másik után 
vesztette el, s az oroszok Bolgárország nagyobb részét 
már megszállották. Oroszország a maga érdekeivel össze
köttetésbe hozta a szerbek kívánságait, s úgy látszott, 
mintha a fényes porta hajlandó lett volna most is lázadó 
alattvalóinak kedvező békeföltételeket szabni, ez azonban 
nem volt való.

Az ozmánok szándékainak különösen kedvezett azon 
egyenetlenség és szakadás, mely a nép vezetői között 
mindjárt Nándorfehérvár elfoglalása után lábra kapott, 
s mely nagyobb veszélyekkel fenyegette az országot, 
mint a milyenekkel az ellenségtől Bújtathatott volna. 
Kara György és Nenadovics Jakab nem voltak többé 
testvérek, kik egy közös czélért liarczolnak, ellenségesen 
állottak egymással szemben, s gyűlöletük áthatott a 
népre is, mely pártokra szakadva, egymás ellen készült 
fegyvert fogni azon pillanatban, midőn közös elnyomóik 
gyorsan közeledének határai felé. Kétségtelen, hogy ha 
Chursid pasa, ki 30 ezer ember élén közeledett, nagyobb 
gyoj sasággal intézi támadását, a hadjárat kimenetele 
mindjárt kezdetben másnak bizonyúlt volna. De nissai 
táborában mindaddig késlekedék, rnig Kara György, 
kit az orosz főparancsnok Kaminski, egy kiáltványában 
már korábban a szerbek fővezérének nevez, a szerbeket 
pedig az oroszok testvéreinek mondja, időt nyert a pár
toskodás ellenére elég erőt összegyűjteni, hogy azzal az 
ozmánok előnyomulásának útját állja.

Ezen hadjárat, melyben a szerbek mindig számsze
rinti kisebbségben voltak, felette érdekes részleteket tar
talmaz, melyekbe azonban e helyen helyszűke miatt nem 
bocsátkozhatunk.1) A győzelem mégegvszer a szerbeké 
lett. Midőn végre Chursid pasa Deligrad és Krusowácz 
felől benyomult az országba, Kara György gyors kül
döttek által kérte fel az orosz főparancsnokot segélyre. 
Orurk ezredes vezérlete alatt csakhamar megjelent egy 
3000 oroszból álló csapat, mely a Drina mellett felállított *)

*) Lásd Ranke: „Geschichte der serbischen Revolution“. — 
H a m b u r g  1 8 2 9 .
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szerb fóhadnak segélyére sietett. Az itt fejlődött harca 
az ozmánok teljes vereségével végződött s Cbursid pasa 
kénytelen volt — táborának visszahagyásával Bosniába 
visszamenni, üldöztetvén Kara Györgytől, ki messze kö
vette a szomszéd országba. Mielőtt az oroszok kivonultak 
Szerbiából: Kladowát, Bánját s egyéb helyeket fegyveres 
kézzel elfoglalták s átadták Kara Györgynek. így késziték 
elő az események a szerb monarchia megalakulását, 
melyben az orosz fegyvereknek éppannyi részük volt, 
mint a szerb vitézségnek.

De az egyenetlenség most sem szűnt meg, s mennél 
népszerűbb lön Kara György valóban nem mindennapi 
tettei és bámulatos erélye és kitartása által, az irigység 
és féltékenység annál mérgesebb fullánkokat lövelt a de
rék férfiúra. S valóban, ezen kicsinyes gyűlölködés, a 
piszkos ármány talán mindenkit megtörtek volna, nem 
igy Kara Györgyöt, ki nem csak daczolt számos ellen
ségeivel, hanem zavartalanúl haladott azon czél felé, 
melyet magának kitűzött, — s ez nem vala más, mint 
a szerb fejedelmi korona. Az oroszok, kik a rendkívüli 
férfiúban inkább bíztak, nem csekély támaszára voltak s 
közreműködésüknek tulajdonítható jó részben, hogy el
lenségei felett diadalmaskodván, végre a bukuresti béke 
idejében a szerb nemzet kormányzójává megválasztatott.

Oroszország volt az első hatalmasság, mely a szerb 
fejedelemséget elismerte; Ausztria habozott, Francziaor- 
szág ugyan elején semlegesnek kivánkozék látszatni, 
mindazonáltal a portát inkább Szerbia ellen izgatta. Maga 
a fényes porta határozottan ellene volt minden külön
válásnak, s mit 1807-ben megadni talán hajlandónak 
látszék, azt a bukuresti béke megkötése után határozot
tan megtagadta. Ezt annál könnyebben tehette, mert 
I. Napoleon oroszországi hadjáratának kimenetele még 
nem világositá fel a világot kellőképpen a világhódító 
császár szerencséjének gyors hanyatlásáról. Azonban még
sem akarta a szerbeket minden meghallgatás nélkül a 
régi igába visszahajtani s azért egy megbízottat küldött 
Nissáha, ki a szerb nemzeti párttal s Kara Györgygyel 
tanácskozandó, a régi állapotok megújításán lett volna 
dolgozandó. Mert a fényes porta azon hiedelemben élt: 
hogy a szerb rajákat újra helyreállítja s a spahikat is
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mét behozhatja az országba. Ezen rövidlátó és igazság
talan felfogás egyelőre ugyan némileg czélhoz vezetett, 
de csakhamar meg kelle győződuiök a szűkkeblű bospo- 
rusi politikusoknak, hogy az idők elmúltak, melyekben 
a népekre könnyű szerével békákat rakhattak. A porta 
megbízottja feltétlen megadást követelt, névleg ugyan 
meghagyó Kara Györgyöt mint Szerbia urát, s azt Ilivé, 
hogy ezzel eleget tett a nemzet kívánságának.

De a szerb nemzeti gyűlés a bukuresti békére s a 
fegyverrel kivívott jogaira mutatva, elutasitá a porta 
ajánlatát, s a háború folytatása még elkerülhetlenebbé 
vált. Kara György az ellenség közeledésének hírére 
nyilvános imákat mondatott s a szószékekről hirdettette 
a háborút, melyre mint mondá, az ozmánok által kény- 
szeritteték. Az ország hét legerősebb vára a szerbek ke
zében volt, kik azonfelül 150 ágyúval bírtak, s az or
szágot 40—50 ezer bátor férfiú védelmezte, kik mind
nyájan örömmel üdvözölték a napot, mely ismét síkra 
szólitá az ozmánok ellen. Azonban a lelkesedés és áldo
zatkészség daczára, mely mindenfelül nyilvánult, a vi
szonyok most koránsem voltak oly kedvezőek, mint az 
elébbi években. Az ozmán hadsereg most egészen a szer- 
bek ellen fordúlhatott, míg annakelőtte legnagyobb részét 
az oroszok ellen kelle használnia. A harag és gyűlölet, 
mely a régi spahikat eltölté, még inkább növelé az el
keseredést az ozmánok részéről, s a megújúlt harcz előre
láthatólag véresnek és keménynek ígérkezett mindkét 
részről.

Az első ellenséges összeütközés a Widdinhől jövő 
ozmán dandárral Kladowa mellett ment végbe s a szerbek 
vereségével végződött. Majd Negotin került ostrom alá s 
nemsokára meghódolt a félholdnak. Negotin megvételével 
az u. n. Kraina egész Szendrőig és Parácsig az ozmánok 
kezébe került. Mig igy az ozmánok jobb szárnya győze
delmesen nyomúlt előre, a fóliád Deligradból Nándor
fehérvárnak tartott, s a Drinán átkelt balszárny Sabáczot 
fenyegette. Az ellentállás mindenütt kemény volt, de az 
ozmánok túlnyomó többsége, katonai fegyelme és kivált 
jobb fegyverzete végre kétségtelenné tévé a harcz ki
menetelét s a szerb csapatvezérek egymásután a Száva 
és Duna vonalára szorittatának vissza, honnan nemsokára
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kénytelenek voltak osztrák-magyar területre menekülni. 
Azok között, kik hazájukat elhagyták, egyike a legutol
sóknak Kara György volt, kit az ausztriai kormány 
Grátzba belebbezett, mig a többi szerb népvezéreket a 
birodalom különböző váraiba osztá szét. Szerbia vissza
került, újólag az ozmán uralom alá, Nándorfehérvárott 
és a többi erősségekben újból a janicsárok ütötték fel 
tanyájukat s a régi elnyomatás ott vette kezdetét, hol 
tiz év előtt végét érte.

Ha az ozmánok elég politikai bölcseséggel bírtak 
volna s az amúgy is kizsarolt országnak és elszegénye
dett lakosságának emberséges feltételek mellett megadják 
vala korlátolt önkormányzási jogát, miként azt 1807 ben 
ígérték, bizonyos, hogy Szerbia egyhamar nem lázadt 
volna fel a szultán fensősége ellen, s belső jólétén dol
gozva, — nagy hasznára vált volna később magának a 
portának. De e helyett a régi spahik, mint pasák és 
helytartók rendszeres kinzatásnak vetették alá a szegény 
népet; a személy- és vagyonbiztonság ismeretlen dolgok 
voltak a durva és boszúvágyó kormányközegek előtt s 
Szerbia most még megalázóbb, még szomorúbb tengéletre 
volt kárhoztatva mint valaha. Hogy ez nem tarthatott 
igy sokáig, az kétségtelen volt. Maga a fényes porta 
erőszakolta a fegyvert elnyomatott alattvalói kezébe; s 
minthogy a körülmények közönségesen megtermik az 
embereket, a koczka nemsokára megint a háborúra 
esett.

Azok között, kik hazájuk megaláztatásán leginkább 
bánktídának, s azon kevesek között, kik azt saját szemé
lyük veszélyeztetése mellett sem hagyták el a megpró
báltatás napjaiban, találjuk Obrenovics Milost, egyikét a 
vajdáknak, ki úgy hazafiasság mint bátorság tekintetében 
megérdemli az utókor becsülését. Takowo helységben 
szegényes körülmények között született és nőtt fel, s 
ismeretei oly korlátoltak valának, hogy sem írni, sem 
olvasni nem tudott. De bírt lángoló hazaszeretettel, ter
mészetes habár nyers ékesszólással és rendithetlen bátor
sággal. Midőn bajtársai egymásután osztrák földre mene
kültek, Milos volt az egyetlen előkelő férfiú, — ki elég 
bátor volt helységébe visszatérni: hogy családjának se
gélyére és védelmére lehessen, avagy vele együtt haljon



meg, a szerint, a mint azt a gondviselés rendelné. Mér
sékelt és jdzan magatartása által nemcsak barátaivá tette 
az előkelő ozmánokat, kik alkalmas eszközt láttak a be
folyásos és népszerű vajdában, hanem egyúttal sokszor 
védelmezője és szószólója lett a szegény leigázott pór- 
ságnak. így Milos az egyedüli befolyásos férfiú volt, ki 
a szerencsétlen 1813. évet otthon folté; s mig bajtársai 
az ausztriai börtönökben tétlenségben emésztették fel 
magukat, — addig Obrenovics Milos a szabadság vissza
szerzésén fáradozott, elején titokban és csendben, nem
sokára azonban férfias nyíltsággá].

Az 1815. virágvasárnapján nagy néptömeg gyűlt 
össze a takowoi egyházba, a férfiak már többnyire elő- 
készitvék a jelenetre, melynél tanukként szerepelni hi
vatva voltak; mert az egész országon már hónapok óta 
a lázadás előjelei mutatkozának s mindenki várta a vihar 
kitörését. Midőn a pópa szokott imáját bevégzé, Milos 
lépett a szószékbe a jelenlévők néma várakozása köze
pette, s lángold szavakban szólitá fegyverhez a népet: 
„Halál a zsarnokra, gyülekezzetek körülem testvérek, 
mentsük meg a hazát, vagy haljunk meg érte.“ Hangos 
tetszésnyilvánulás követte a férfias szavakat s ifjak és 
aggastyánok előszedték faüregekben és sziklahasadékok
ban elrejtve tartott fegyvereiket, — hogy az ellenség 
ellen indúljanak. Azonban Milos mérsékelte honfitársai
nak harczi tüzét, mert jól tudta, hogy nyílt csatában 
még koránsem mérkőzhetik meg a sokkal fegyelmezettebb 
ozmán hadsereggel. A háborút kicsinyben kezdé. Waljewo, 
Mácsva, Belgrád, majd utóbb Rudnik, Jagodina és Kra- 
gujevácz vidéke hozaték rendszeres lázadásba. Midőn igy 
a mozgalom mindig nagyobb kiterjedést nyert, meg
oszolva az ozmán őrség, nem fejthette ki döntő fölényét 
s Milos csakhamar urává lön a jól megindúlt forrada
lomnak.

A tétlen és halogató ozmán hadparancsnokok korán
sem fejtették ki azon erélyt, mely szükséges lett volna 
a lázadásnak gyorsan véget vetni, igy történt, hogy rövid 
idő alatt a fellázadt nép egyik helyet a másik után bir
tokába kerítette; s midőn Ali és Chursid pasák a Mo- 
rawa és Drina felől nagyobb csapatokkal vonultak be 
az országba, már későn volt. Éhez járult, hogy a két
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parancsnok minden összefüggés és egyetértő terv nélkül 
intézte támadásait a szerbek ellen, minek következtében 
azoknak sikerült, — minden nagyobb mozdulatait meg
hiúsítani.

Azonban hosszabb háborúra a szerbek most sem 
voltak előkészülve vagy elég erősek; a nép harczosait 
csak ritkán lehet egy hosszadalmas hadjáratnál használni, 
s családjaik és gyermekeik nem ritkán ellenállhatlan erővel 
vonják vissza távol tűzhelyüklrez. így a szerbeket is ; és 
Milos, ki a körülményeket és népét jól ismerte, mind
járt a mozgalom szerencsés folyamában alkudozásokba 
lépett az ozmán főparancsnokkal Chursid pasával, kinek 
közbenjárása folytán egy fegyverszünet jött létre oly 
czélböl: hogy ez alatt a szerbek és a szultán közt ma
radandó béke jöhessen létre.

Az egybegyűjtött népvezetők nemcsak helyeselték 
Milos nézetét, hanem gyorsan hozzá láttak a dologhoz 
s megválasztván megbízható képviselőiket, azokat Kon- 
stantinápolyba küldék, a békefeltételek iránt alkudozá
sokba lépni a fényes portával. Valószínű, hogy ha Orosz
ország nem áll a szerbek mögött, a nemzeti követség 
egészen más fogadtatásra talált volna. De a mint a dol
gok állottak, II. Mahmud kormánya most már nem ide
genkedett a szerbek méltányos kívánságait meghallgatni 
s Ali pasának oly utasításokat küldött, melyek alapján 
nem volt többé nehéz a szerbekkel kibékülni. A fényes 
porta még nem ismerte ugyan el Szerbia függetlenségét, 
de hajlandó volt a népet tágasabb önkormányzati joggal 
felruházni, mely majdnem egészen kivevé az ozmánok 
törvénykezése alól. A fegyverviselés tilalma felfüggesz
tetek s mindenki szabadon hordhatta megszokott és meg
szeretett fegyvereit.

Az ozmánok ismét visszatértek Szerbiába, s mint
hogy most két felfegyverzett nemzet állott egymás mellett, 
szükségképpen meg kelle vala oszlania. Ali pasa, ki a 
szerbek kívánságára állandóan elnyerte a tartomány hely- 
tartóságát, a nemzeti párt vezéreivel egy külön egyezségre 
lépett, mely mindkét felet kielégítette, s mely a kon
stantinápolyi kormány által hallgatólag elismertetett. E 
szerint a városok és erősségek az ozmánok kezében ma
radtak, mig a vidék — egészen a szerbek tulajdonába
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ment át. Az adó behajtásával maguk a szerbek bízattak 
meg, maguk gyakorolták a vidéken az igazságszolgálta
tást is! Míg Nándorfehérvárott egy központi iroda ren- 
dezteték be, mely a tizenkét kerület ügyeit ellenőrizte 
és vezette; s mely ugyanannyi a kerületekből beválasz
tott knézt számlált mint vezetőt. így végződött az 1815-ki 
forradalom s babár a szerbeknek még nem sikerült teljes 
politikai függetlenséget kivívni, a viszony mégis kedve
zőbb volt mint elébb.

Feltűnő mindazonáltal, hogy a fényes porta oly 
tartózkodó és makacs volt a szerbek sok tekintetben 
jogos és indokolt kívánságai ellenében. Ennek oka 
kétségtelenül az általános politikai helyzetben kere
sendő; mely a bécsi congressus s a száznapok be
folyása alatt a reactió szomorú diadalát mozdította 
elő, melynek hullámcsapásai egészen a Bosporusig el
hatottak.

Azonban még mindig nem érte el a szerb nép azon 
czélt, melyért Kara György és Obrenovics Milos küzdöt
tek s melyért mindkét részről oly sok vér folyt a nélkül, 
hogy állandó hasznot eredményezett volna. A fényes 
porta most sem szűnt meg Szerbiát a raják fészkének 
tekinteni, melyet vélekedése szerint mindenféle esz
közökkel szabad volt leküzdenie. Obrenovics Milos 
és társai hasztalan sürgették a reformokat, azok még 
mindig a nagyvezirnél késtek, mígnem egy erőszakos 
esemény ismét egy lépéssel előre vitte a szegény nép 
ügyét.

Görögország lángba borult. Az ozmánok vérlázitó 
kegyetlenségei fegyvert adtak mindkét nemnek, sőt a 
gyermekeknek és aggastyánoknak kezeibe, mindenki egy 
lélekkel látszék a felszabadulás nagy eszméjéért életét és 
vagyonát odaadni A reactió gyászos emlékű napjaiban 
a philhellenismus, ezen sentimentális kinövése egy politikai te tsz
halálban sínlő kornak, megtette hatását; s a helyett, hogy 
Európa népei saját felszabadulásukon fáradoztak volna, 
— a görög nemzet szabadsága mellett lelkesültek; ennek
áldozták idejüket, erejüket, tehetségüket és vagyonukat__
A görög nemzeti mozgalom áthatott Oláhországba és 
Moldvába, s a hetaeria feje Ypsilanti Sándor her- 
czeg megjelenése a dunai fejedelemségekben, Szerbiát
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is mozgásba hozta. A porta most lassankint kezdé 
belátni tévedéseit s a mennyiben nem volt késő, or
vosolni.

Obrenovics Milos, a takowói pásztorfiu, negyvenéves 
korában a szerbek fejedelme lett; s az ozmánok reform
szultánját II. Mahmudot illeti a dicsőség, bogy a sokáig 
elnyomatott népet oly szabadalmakkal látta el, melyek 
által szebb jövendőnek nézhetett eléje. Kár, hogy a kü- 
lönban éleslátásu II. Mahmud nem kisérté meg, még 
idejében Görögországban is érvényesíteni a helyi önkor
mányzási jogot, mely sok vértől és átoktól óvta volna 
meg az ozmánokat.
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Folytatás. — Ali janinai pasa. — Felkelés. — Ali pasa kimenetele. 
— A janicsárok. — I I .  Mahmud és a janicsárok megsemmisítése. — 
Lázadás Görögországban. — A görög szabadságharcz. — Görög
ország függetlensége. -  Orosz hadjárat. — A drinápolyi béke 
( 1 8 ^ 9 . ) .  — Lázadás Egyptomban. — Mehemed Ali pasa. — 
Szövetség Oroszországgal. — A hunkiár-skelessi-i szerződés. — 
Reformok. — Belső nyugtalanságok. — I I .  Mahmud rövid jellem
zése. — Az egyptomi zavarok megújulása. — I I .  Mahmud halála. —

A nisibi ütközet.

Az elmúlt fejezetben egy kissé hosszabban időzénk 
Szerbiánál; annál inkább kell sietnünk a következő ese
mények elbeszélésében, melyek részint összeesnek, részint 
bizonyos Összefüggésben állanak egymással.

II. Mahmud országlásának első felét a szerb nemzeti 
mozgalmon kívül, különösen a következő események jel
lemzik : Ali, tepeleni pasa és a görögök lázadása; vala
mint a konstantinápolyi vérengzések, melyek a janicsárok 
kiirtásával végződtek.

Ali pasa, ezen ravaszsága, kegyetlensége, és kivált 
kincsei által nevezetessé vált kényár ötven évig majdnem 
korlátlan ura volt Alsó-Albániának s Janinában fényesebb 
udvart tartott mint a szultánok Konstantinápolyban, kik 
közül II. Mahmud kivételével egyiknek sem volt annyi 
bátorsága, hogy a merész lázadót, ki nem csak megtagadta 
az engedelmességet urának, hanem elég gyakran annak 
ellenségeit segítette, — megfenyíteni merte volna. Az 
epirusi vagy albániai helytartóságot lassankint majdnem 
egészen függetlenné tette a szultán kormányától; önként 
parancsolt törvényeket; adót irt ki és szedett be kérlel- 
hetlen szigorral s egy testőrhad által vétette magát körül, 
mely a zsarnokot hozzáférhetlenné tette. így daczolt Ali 
pasa, ki szülőhelyétől Tepeleni-nek is neveztetik, a szül-
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tánokkal, kiknek épp oly veszedelmes volt mint a népnek, 
melynek vállain nyugvának a zsarnok vaskezei.

De II. Mahmud nem volt azon férfiú, ki maga mel
lett még valakit megtűrt volna; azért mindjárt a szerb 
nyugtalanságok lecsillapítása után hozzálátott a vén 
gonosztevő megfenyitéséhez. Ez azonban nem volt köny- 
nyü feladat mindaddig, mig Ali pasa rettegésben tartá 
Albániát, bol tekintélye sokkal nagyobb volt Mahmudé- 
nál. De miután Chursid nagyvezirnek sikerült 1822-ben 
inkább csel mint erőhatalom által Janina birtokába 
jutni, a rettegés lassan kint oszlani kezdett, s az albá
niaiak látván a kegyetlen zsarnok szerencsecsillagának 
leszállását, — tömegesen visszatértek a szultán fenső- 
sége alá. Ali pasa a janinai fellegvárba zárkózott s 
még sokáig daczolt. A vártorony, melyre végre vissza- 
szorittaték, s melynek pinczehelyiségei roppant mennyi
ségű lőporral valának megrakva, — legvégső menbelyét 
képezte a lázadónak; s még mielőtt parancsot adhatott 
volna, a lőpor fellobbantásához, meglepetvén a csel által 
belopódzott Chursidtól, rövid ellentállás után lemészárol- 
tatott; feje pedig Konstantinápolyba küldetett, hol ünne
pélyes közszemlének lett kitéve. így végződött Ali Te- 
peleni pasa, ki harminczöt évig bitorolta Albániá
ban az uralmat, s ki számos átinaplók, elbeszélések 
sőt költemények központját képezi, s kit az európai 
finomodott képzelem valóságos regény hőssé tett; holott 
nem volt más, egy vérengző keleti zsarnoknál, milyenek
kel az elmúlt, századokban minden lépten nyomon talál
kozunk.

Láttuk II. Mahmud országlásának kezdetén, mily 
veszedelmes befolyást gyakoroltak a janicsárok magára a 
trónra; láttuk, hogy a lázadás lecsillapítása és Bairaktár 
halála után Mahmud ugyanazon fegyveres lázadókat az 
izlam és a trónnak leghathatósabb támaszainak nevezte. 
Tévedés lenne azonban hinni, mintha a janicsárok ezen 
felmagasztalása, a szultán részéről őszinte lett volna. 
Mahmud jól tudta, hogy a veszedelmes csapatot csak 
ravaszsággal és rendkívüli óvatossággal lehet megbuktatni; 
azért biztonságba ringatta színlelt jóindulatával, hogy 
az alkalmas pillanatban annál biztosabban mérhesse reá 
a halálos csapást. De Mahmud folytonosan dolgozott és
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gyűjtögette az anyagokat és vádakat a janicsárok ellen; 
s midőn minden alkalmasan előkészítve volt, egy, 1826. 
május 22 én tartott titkos divánban vagy nagytanácsban, 
melyben nem csak a kormányférfiak, hanem a seikh-ul- 
izlam és az ulemák is részt vettek, — előterjesztő régóta 
elkészített vádiratát a janicsárok ellen. Felsorolta azok 
egykori érdemeit és vitézségét, valamint jelenlegi fegyel
mezetlen állapotukat és hajlithatlan, minden szükséges újí
tástól idegenkedő természetüket. Lázadáshoz hajló, nyugta
lan és telette veszélyes hangulatuk pedig mindenki előtt 
ismeretes volt olyannyira, hogy annak bebizonyítására 
nem is vala szükség. A díván mé'y csendben hall
gatta meg a padisah beszédét, s midőn ez a seikh-ul- 
izlamhoz fordulva tanácsot kért, vájjon mit kellessék 
cselekedni ezentúl, a következő választ nyerte : „A há
borúban csak a ravasz győzhet, s a Korán azt mondja: 
győzd meg ellenségeidet saját fegyvereivel. Ugyanazért 

^szükséges, hogy az Ozmánok is megtanulják a keresz
tények hadviselését, hogy annál biztosabban legyőzhes
sék őket.“

Ezen nyilatkozatából a seikh-ul-izlamnak nem volt 
nehéz következtetni, hogy a janicsárok ellenségei az ál
lamnak és a trónnak, mert vonakodnak megtanulni az 
ellenség legyőzetéséhez szükséges tudományokat. A dí
ván, melynek tárgya mély titokban tartatott, nehány 
nappal később ismét összeült, s ekkor II. Mahmud egy
hangúlag az egész gyülekezettel kimondá, hogy a jani
csárok eltörlése az állam érdekében elodázhatlan szük
séggé vált. — „Boszúra fel ozmanlik, hű támaszai a 
trónnak és a vallásnak, mely örökké fen fog állani, 
mint a világ. Mutassuk meg a hitetleneknek, hogy mi is 
értünk az ördögi tudományokhoz, melyekkel bennünket 
megsemmisíteni akarnak. De pusztítsuk el elébb azokat, 
kik bennünket ebben megakadályozni kívánnak, midőn 
a régiekhez ragaszkodva, erőszakosan idegenkednek min
dentől, mi által régi dicsőségünket visszaszerezhetjük.“ 
így hangzott II. Mahmud kiáltványa, mely az amúgy 
is lázas izgatottságban lévő janicsárokat, egész a vad 
szenvedélyességig felbőszité. Julius derekán mintegy 30 
ezer janicsár gyülekezet össze a főváros különböző 
helyein, s a borházak hemzsegtek a dühös harczosoktól,
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kik az Atmeidán terén ütötték fel rögtönzött táboru
kat, midőn hírét vették az ellenük készülőben lévő 
csapásnak.

Mahmud személyesen és ritka erélylyel vezette az 
előkészülődéseket. Az európai vezényszókhoz szoktatott 
és többnyire franczia tisztek által vezényelt csapatok 
minden oldalról körülfogták az Atmeidán pompás terét 
s egy adott jelre, — golyózápor ütött le az összezsúfolt, 
felbőszült praetoriánusokra, kik immár túlélték magukat, 
s kikre már nem vala szükség*. Most csakhamar meg
indult a harcz; a janicsárok nem küzdöttek oly bátor
sággal, miként mindenki gondolá, s nemsokára külön
böző utakon igyekeztek elérni laktanyáikat, melyekben 
magukat védelmi állapotba helyezték.

De a szultán katonái ide is követték s a vérengzés 
csak most vette igazán kezdetét. Nehány óra elteltével 
több mint 20 ezer halott hevert a főváros véres útczáin, 
vagy égett porrá a felgyújtott laktanyákban, — s a 
janicsárok intézménye nem létezett többé. A béke és 
biztonság ismét beköltözének a fővárosba; a közrend 
új alapokon szebb jövővel kecsegtette a lakosságot; 
s midőn II. Mahmud magát és birodalmát egy átkos 
kinövésétől az erőszakos múlt időknek felszabadította, 
egyszersmind az egész mívelt világ köszönetét vívta ki 
magának.

A janicsárok megsemmisítése nem volt Mahmud egy 
pillanatnyi szeszélyének eredménye, hanem kényszerítő 
szükség, mely az állam tovább fenmaradásának érdekeivel 
szorosan összefüggött.

Addig, mig a rettegett had a hódításokban kereste 
és találta dicsőségét, fenállása kívánatos és szükséges 
vala; de mióta azon korszak lejárt, mióta az ozmán biro
dalom mindinkább szorosabban vett magvára kezdett 
szorítkozni s egyik hódítását a másik után vesztette el, 
azóta a janicsárok veszedelmes elemévé váltak a szüntelen 
növekedő elégületlenségnek s eltörlésük többé nem sze
mélyes, hanem magasabb állami érdekekből kényszerítő 
szükséggé vált. Megsemmisítésüket sajnálni senkinek sem 
volt oka.

Az ozmán fegyverek következetes szerencsétlensége 
s Oroszország hatalmi befolyásának növekedése a Bal-

34L á z á r :  A török birodalom története.
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kán félszigeten nem maradhatott befolyás nélkül Görög
országra sem, melynek túlnyomólag szláv népessége 
éppen ezen államban, melynek lakosaival vallás tekinte
tében is megegyezett, — látta nemzetiségének jövőjét és 
függetlenségét képviselve. Könnyen elgondolható, hogy 
Oroszország, mely több mint egy évszázad óta keleten 
kereste azon súlyegyent, melyre szüksége volt, hogy 
Európa államrendszerében nagyságához képest, méltó 
helyet foglalhasson el, nem tette ölébe kezét s mindent 
elkövetett, mi érdekeit előmozdíthatta. A délszlávok és 
görögök pártfogolása Oroszország által tehát épp oly 
eszélyes mint természetes volt; s ha ebben Európa nyug
talanító jelenséget látott, ez bizonyára nem azt mutatja, 
hogy Oroszország politikája elhibázott, hanem azt, hogy 
a nyugat nem hajlandó a kelet felosztásába belenyugodni, 
ha abból a maga részére is területi hasznot nem húzhat. 
Az orosz politika keleten sokféle, de csak kevés tárgyi
lagos méltányossággal irt commentárral rendelkezik. Orosz
ország terjeszkedése keleten természetes, és néprajzi épp 
úgy, mint földrajzi okokon alapszik; s ha ez által más 
államok érdekeivel talán éles összeütközésbe jő, azért a 
körülmények által előirt politikájától nem térhet el a 
nélkül, hogy önmagához hűtlenné és saját érdekeinek 
ellenségévé ne váljon. Oroszország hatalma keleten gyö
kerezik, s alig van erő, mely természetes menetében fel
tartóztatni képes leendene.

A magyar ausztriai monarchia érdekeivel éles el
lentétben látszik állani az orosz hatalmi politika ezen 
iránya; de ez csak keveset változtathat azon tényen : 
mely emez iránynak erőt és életrevalóságot kölcsönöz. 
S ha a kettős államnak hatalmában állana, kétségtelen, 
hogy fegyverét minden habozás nélkül, — a keleti 
ügyek mérlegébe vetné s tiltakozását dörögné a világba 
minden olyan vállalat ellen, mely a jelenlegi egyensúlyt 
megzavarhatná. így azonban, megkötve vagy korlátolva 
politikai cselekvési szabadságában, tétlenségre van kár
hoztatva, melynek következményei sokkal károsabbak 
lehetnek jövőjére, mint a legmerészebb és legvállalkozóbb 
politika. A határozatlanság mindig a gyengeség kísére
tében található; s valóban, alig van állam, mely ebben 
következetesebbnek mutatkozott volna mint Ausztria.
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Még mielőtt a janicsárok kiirtása végbe ment, Gö
rögország a legkegyetlenebb jelenetek színhelye le tt; 
melyek kirívó meztelenségükben talán még felülmúlták 
azon vérengzéseket, melyekkel II. Murad és II. Mohamed 
ezen szerencsétlen országot meglátogatták. A hetaeria, 
ezen egyesület, mely elején titokban előkészíteni igyeke
zett a kedélyeket, megtette kötelességét, s a régi Hellas 
és Peloponnesus új lakosai csak a jelre vártak, hogy 
kitűzzék a függetlenség lobogóját. Az ozmánok vallási 
és politikai türelmetlensége azon mértékben növekedett, 
milyenben hadiszerencséjük elenyészett; s minden elvesz
tett ütközet a Duna mellett rémülettel tölté el a keresz
tényeket, mert a boszúvágyó mozlimek vad haragja nem 
ismert többé határokat.

Görögország már Nagy Péter czár idejétől fogva 
összeköttetésben állott Oroszországgal, s a görögök meg 
voltak szokva az oroszokban természetes védelmezőjüket 
látni. Ezen befolyás azon mértékben növekedett, mennél 
határozottabb tekintélyt nyert Oroszország győzelmei 
által keleten. A szentpétervári kormány mindig értette a 
körülményeket ügyesen hasznára fordítani s már II. 
Katalin idejében és pedig még a csezmei tengeri ütkö
zet előtt meglátogatták az oroszok Orlow Fedor alatt a 
görög kikötőket ; mindenütt a hová jutottak, az orosz 
nemzet részvétét sőt segélyét helyezvén kilátásba azon 
esetre, ha elnyomóik, az ozmánok ellen fegyvert ragad
nának.

Mindazonáltal Görögország felszabadúlásának esz
méjét — a franczia forradalom adta meg; s a mióta 
nemes görög ifjak, mint Maurokordatos, Miaulis, Kolo- 
kotronis, Capo d’ Istrias és mások a külföldön nyert 
magasabb tudományos képzettségükkel együtt a szabad
ság eszméjét is behozták hazájukba, azóta más szellem 
kezdett lengeni Görögországban s a szolgaság napjai 
immár megszámlálvák. De óriási akadályok állottak az 
ifjú nemzetnek útjában s nem mindig dicsekedheték a 
külföld rokonszenvével és barátságával. . . . Rhigas, a 
népszerű költő, miként egy újabb Tirtaeus dalokban 
lelkesítette és szoktatta fegyverhez a nemzetet. Közre
működésének tulajdonítható a hetaeria vagy testvéresülés 
szövetsége, mely gyorsan elterjedett nemcsak Görögor

34*
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szágban, hanem Oláh- és Moldvaországban, valamint 
Szerbiában is, s melynek feladata volt, a népet a forra
dalomra előkészíteni. A bécsi congressus és veronai folyta
tása nem volt alkalmas a görögökben nagyobb reményeket 
ébreszteni Európa rokonszenve és pártfogolása iránt, s 
valóban úgy látszik, mintha ezen nyomasztó körülmény 
befolyása alatt, a görögök lelkesedése is csökkenni kez
dett volna. Azonban az 1820-ban Vostizzában tartott 
gyülekezet alkalmával minden elő lett készítve a moz
galom megindítására. A konstantinápolyi phanar, a görö
göknek vallási és politikai tekintetben ezen erkölcsrontő 
központja Oláh- és Moldvaországban a legnagyobb mél
tánytalanságokat követte el a fejedelem megválasztásánál, 
minek következtében a hangulat ezen fejedelemségekben 
mindig nyugtalanítóbb lön. Wladimirescu Tivadar, egy
kor orosz tiszt, később Ypsilanti Sándor herczegnek szol
gálatában, első volt, ki a lázadás zászlóját az Al-Dunán 
kitűzte. Ez volt a jel, melyre a görögök vártak. A vihar 
kitörését azonban most is maguk az ozmánok siettették; 
kik megszokott lassúságuk és tétlenségük mellett csak 
akkor vettek tudomást a készülőben lévő dolgokról, mi
dőn azoknak elejét venni már későn vala. Azon ürügy 
alatt, hogy fontos közügyek megbeszélése vált szüksé
gessé, Ali pasa Tripolizzába hívta ossza a görög nemzet 
egyházi és világi előkelőségét, — s az igy tőrbe csalotta- 
kat börtönbe vettette. Most már nem volt többé a vihar 
visszatartható. Röviddel a tripolizzai hűtlenség után 
Kalavrita Achajában kitűzte a lázadás zászlóját. Arkadia 
és Maina csakhamar követték s egy időben a szigeteken 
is megtagadták a görögök az adót és engedelmességet s 
több helyütt elűzték az ozmán hatóságokat.

Az első kisebb győzelmek, melyeket a felkelők az 
ozmán csapatok és helyőrségek fölött kivívtak, bátorság
gal és öntudattal tölték el a nemzetet, mely képviselőit 
az u. n. messeniai tanácsba küldé, mely a mozgalom 
vezetése és az ország mikénti kormányzása fölött volt 
tanácskozandó. A messeniai gyűlés 1821. ápril 9 én ki
mondó a görög nemzet függetlenségét s fegyverhez szó
lító az egész nemzetet. Athen, Megara, Korinth csatla
koztak a felkelőkhez s az ozmánok mindenütt visszavo
nulóban voltak, midőn a bosporusi kormány a lázadás
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komolyságát lassankint kezdé belátni. II. Mahmud, kit 
sokan eurdpai míveltsége, mások reformtörekvései miatt 
szeretnek úgy tüntetni fel, mintha az emberiségnek ba
rátja és jóltevöje lett volna, semmiképpen sem érdemli 
meg ezen megtisztelést, mert alig ült az ozmánok trónján 
egy uralkodó is, ki annyi keresztény vért ontott volna, 
mint a reformkedvelő, mívelt szellemű II. Mahmud. A 
görög lázadást a szultán vérbe akarta fojtani. Chios, Sa
mos, Ipsara, Samothrake s más virágzó szigetek, melyek 
lakosai csatlakoztak a szárazföldi mozgalomhoz, kietlen 
vadonokká tétettek, népességűk megbecstelenitve rabbi- 
íincsekre fűzve Ázsia rabszolgavásáraira hajtaték; mig 
az eltemetetlenül visszahagyott holttestek ragályos halált 
leheltek a kevés hátramaradottakra. Nem csoda, ha ezen 
undorító kegyetlenségek a lázadókat a kétségbeesés bá
torságával látták el, kik semmitől sem rettegtek többé 
vissza, s kik rettentő visszatorlás által akarták felbőszí
tett szenvedélyeiket lecsillapítani. Férfiak, mint Marco 
Bozzaris, a barát Dikaios, Odysseus, Nikitas stb. semmi
vel sem állottak alantabb elszántság és férfias bátorság 
tekintetében, mint ama őskori hősök, kiknek tetteit a 
hihetetlenség daczára, melyet bennünk a véghez vitt dolgok 
gyakran ébresztenek,mindig eleven érdekeltséggel olvassuk.

Azonban a harcz oly aránytalan vala, hogy előre 
látható volt, miszerint Görögország egymaga, idegen se
gély nélkül képtelen lesz — a félhold fölött diadalmas
kodni. .. Európa, a franczia világuralom leveretése után 
tespesztő pihenésnek adta magát, melyet I. Napoleon 
halálának hire — még élvezetesebbé látszott tenni a most 
már régi biztonságuknak kettősen örvendő udvarok előtt. 
Ezen Európa nem érzett hajlandóságot: a szabadság esz
méje által nyugalmát megzavartatni, — s elején közöny
nyel, majd ellenséges indulattal nézte a görögök hősi 
küzdelmét, ellenségeinek nyomasztó többségével szemben. 
Maga Oroszország is ellene nyilatkozott a nemzeti törek
vésnek s egy időben Ausztriával biztosította a fényes 
portát, hogy a felkelőket semmi támaszban részesíteni 
nem fogja. Ausztria kiváltképpen bebizonyította reactio- 
narius politikáját az által: hogy az Oláhországból magyar 
területre menekülő Ypsilanti herczeget elfogatta s a mun
kácsi várba záratta.
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De mig az európai udvarok magukra hagyták a gö
rögöket, — a nemzetek nem cselekvének hasonlót. Né
metország, Anglia, Francziaország és Olaszország népei 
egymással versenyeztek, rokonszenvüknek mennél vilá
gosabb és mi több érezhetőbb kifejezésében. Mindenütt 
keletkeztek segélyegyletek, melyek pénzt, fegyvereket stb. 
voltak gyűjtendők a görögök számára; s a szabadság 
phantomjától reszkető udvarok nem valának képesek, 
népeik rokonszenvét elfojtani, bármennyire akarták is. 
A philliellenismus a humanitás legszebb és legnemesebb 
forrásának szüleménye nemcsak kedély dolga volt az 
európai népeknél, hanem politikai alkalom is, melylyel 
saját elnyomatásuk ellen tiltakoztak.

Mennél tovább tartott a harcz s mennél megtörhet- 
lenebbeknek bizonyúltak a görögök, a rokonszenv és 
érdekeltség a szabadságért küzdő nép iránt azon mér
tékben növekedett. Végre az udvarok sem zárhatták el 
többé füleiket a népek mindig hangosabb kívánságának, 
mely védelmet és beavatkozást sürgetett a görögök szá
mára. . . S ismét Francziaországot találjuk azon államok 
élén, melyek meghallgatták a közvélemény szavát. Vala
mint az Egyesült államok szabadságát Éjszak-Ameriká
ban, úgy a görögök függetlenségét és felszabadítását is 
Francziaországnak köszönheti a világ. Vele egyesült 
Anglia, utóbb maga Oroszország, melynek pedig itt az 
elsőnek kellett volna lennie; s az 1832. évi márczius 
17-én a három nagy hatalmasság kezessége mellett elsza- 
kasztatván Görögország az ozmánok uralmától, Ottó, 
bajor királyi herczeg — a görögök királyává választatott.

A több mint tízéves háború tehát, mely alatt a kis 
görög nemzet életrevalósága épp oly meglepően bebizo- 
nyúlt mint az ozmán uralom tarthatlansága ott, hol annak 
vallás és nemzetiség állanak útjában, az ozmán birodalom 
újabb csonkulásával végződött.

Semmisem bizonyítja II. Mahmud és kormányának 
megbizhatlanságát, valamint ellenséges indúlatát a keresz
tények iránt jobban, mint azon események, melyek szín
helyévé Konstantinápoly lön, mindjárt midőn a görög 
felkelésnek hire oda érkezett. A felbőszült, vagy jobban 
mondva felbőszített tömeg megrohanta a többnyire ke
resztényektől lakott Pera és Galata külvárosokat, de
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kivált a görögök főfészkét a fővárosban, Bujukderét, s 
miután lakházait feldúlta és kifosztogatta, a kereszté
nyeket százával lemészárolta. Az előkelőbb keresztények 
pedig tömegesen hurczoltattak a héttornyú vár börtöneibe, 
hol nagyobb részt kínos halállal végezték be életüket. 
Maga az ősz patriarcha Gergely, egyházának kapujára 
felakasztaték. Hasonló sors ért még három érseket és 
nyolczvan püspököt Thrákiában és Kis-Azsiában s elő
készületek tétettek egy általános legyilkoltatására a ke
resztényeknek az egész ozmán birodalom területén. Hasz
talan volt az orosz nagykövet Stroganow tiltakozása, — 
válaszúi személyes bántalmakat nyert, melyek következ
tében nemsokára elhagyta Konstantinápolyi. Ausztria és 
Francziaország nem voltak képesek a fényes porta és a 
szultán ellenséges hangulatát jobbra fordítani; s csak az 
angol nagykövet lord Stratford Canning megérkezése, 
valamint az angol hajóhad fenyegető állása mentették 
meg a remegő keresztényeket a legrettentőbb sorstól. A 
navarini tengeri vereség nemcsak lehűté, hanem félelem
mel is kezdé eltölteni a fényes porta erőszakos politi
kusait; s ettől fogva némileg javult vagy legalább bizto
sabb lön a keresztények sorsa keleten.

Ugyanazon időben, midőn a francziák a Peloponne- 
suson egyik erősséget a másik után vették el az ozmá
noktól, s midőn az 1828. évben Görögország már szabad 
volt s nem tarthatott többé a félhold hatalmának meg
újulásától, — a viszony a fényes porta és Oroszország 
között egész a szakadásig feszült vala. Követének nyilt 
megsértése, valamint azon vád, hogy a görög felkelés 
tisztán orosz mű, melynek czélja nem más, mint az oz
mán birodalom feldarabolása, de méginkább az orosz 
alattvalók erőszakos kiutasítása Ozmán területekről, vala
mint Szerbia utolsó elpusztítása stb. Miklós czárt végre 
háborúra határozták. A bukaresti békét e szerint maguk 
az ozmánok szegték meg, reájuk háromlott az o i o s z  

császár hadikiáltványa szei-int azon felelősség is, mely a 
háború által előidézteték. Ugyancsak ezen kiáltványában 
Miklós császár ünnepélyesen kijelenté, hogy nem az 
czélja, miszerint birodalmát területileg nagyobbitsa, ha
nem hogy a fényes portától a szerződések tiszteletben 
tartását kierőszakolja; bii-odalmának anyagi emelkedését
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a kereskedelem és szabad közlekedés által, melyet az 
ozmánok úgy a Fekete tengeren, mint annak csatornáin 
és szomszédvizein szándékosan akadályozni igyekeznek, 
biztosítsa.

Az orosz császár kiáltványát nemsokára Mahmudé 
követte, mely amazt szokásosan ilynemű ügyiratoknál — 
mindenben megczáfolni igyekezett, s az egész felelősséget 
az oroszokra hárítja. Ez igy szokott menni háborús idők
ben, midőn mindegvik fél vonakodik az óriási felelőssé
get, melyet a még homályban rejlő események idézhetnek 
fel, magára vállalni. De Mahmud szultán kiáltványa a 
kitörendő háborúnak még a „szent“ jelleget is kölcsönzé. 
„Ragadjon fegyvert úgy szegény mint gazdag, mert szent 
kötelesség a hitetleneket leküzdeni. Áldozzuk fel min
denünket, de mentsük meg a szent vallást és a hitetle
nektől fenyegetett birodalmat.“ *)

Az 1828 ban Miklós császár személyesen megjelent 
az Al-Dunán; s midőn seregei minden akadály nélkül 
elfoglalták Oláhországot és Moldvát, — csakhamar urává 
lön a Duna egész balpartjának. Egyidőben a Dunafeje- 
delemségek megszállásával Paskiewicz herczeg, ki Eriwan 
megvétele alkalmából Eriwanski nevet nyert, — a Kau
kázuson keresztül benyomult az ozmán birodalom kis- 
ázsiai területére s több kisebb ütközetekben Erzerumig 
szorította vissza az ozmánokat. így csakhamar védelmi 
állapotra kényszerítve, a félhold daczára azon vitéz el- 
lentállásnak, melyet kivált a dunai erősségek, mint Si- 
listria, Ruscsuk, továbbá Sumla tanusitának, majdnem 
mindenütt a rövidebbet húzta s Miklós czár mélyen be
hatott Bolgárországba, midőn Húszéin pasa 100 ezer főből 
álló seregével útját álotta vala. Várna október 10-én 
megadta magát az oroszoknak; s ez volt ezen évben a 
legnevezetesebb fegyvertelt, mert röviddel utóbb az oro
szok kénytelenek voltak a Duna jobb partját elhagyni s 
Oláh és Moldvaországba húzódni vissza; mig megfogyott 
hadseregük új erővel nem gyarapittatik. Miklós császár 
mindjárt Várna feladása után visszatért Szent-Pétervárra 
s rendkívüli erélylyel működött egy új hadsereg felálli-

0 Az európai míveltségü reform-szultán 1828-ban épp oly 
türelmetlen vala, mind elődei a 15. és 16. században.
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tásán, mely a következő 1829. évben a kitűnő hadvezér! 
tehetségekkel bíró Diebitsch tábornok parancsnokságára 
bízatott.

A háború most gyorsan egészen más fordúlatot vett. 
Diebitsch 160 ezer ember élén átkelt a Danán s miután 
Madara mellett az ozmánok 60 ezer embert számláld 
seregét egy véres ütközetben tönkre tette, — nyitva ál
lott előtte az út Konstantinápolyba. Resid nagyvezir, ki 
a Balkán hegységet átjárhatlan védbástyának tekintette, 
nem is gondolt arra, hogy azon az oroszok a benyomu
lást megkísérteni is merészkednének. Annál nagyobb volt 
meglepetése és rémülete, midőn megtudta, hogy Diebitsch 
mindjárt a madarai ütközet után átkelvén ezen hegysé
gen, a Maricza völgyébe szállott alá s gyorsan közeledik 
a birodalom második fővárosához — Drinápolyhoz.

A helyzet felette komoly volt a fényes portára 
nézve, mely immár a főváros falai mögött sem érezte 
magát biztosnak a gyűlölt, moszkóktdl. Bolgárország az 
oroszok kezében, Drinápoly komolyan fenyegetve, ez 
volt a rémhír, mely Konstantinápolyt 1829. augusztus de
rekán kétségbe ejtette. II. Mahmud már Kis-Ázsiába 
készült átkelni, a díván, szünet nélkül együtt volt, s 
Resid nagyvezir egyik elvetett javaslat után a másikat 
terjeszté a gyülekezet elé.

E közben Diebitsch-Sabalkanski, ki ezen mellék
nevet oly joggal viselte, gyorsan közeledék Drinápoly
hoz, mely jól meg volt erősítve s elégséges várágyúkkal 
és 15 ezer emberből állé őrséggel ellátva. Azonban a 
megrémült ozmánok itt sem gondoltak komolyabb el
lenállásra s az oroszok közeledésének hírére, megbízot
takat küldöttek Diebitsch hez, kitől a város átadása al
kalmából nyerhető legelőnyösebb feltételeket voltak 
megtudandók. Az orosz fővezér az ágyúk, lőszerek, élel
mitárak és a zászlók kiadatását tűzte ki feltételűi; s 
másnap reggeli 9 órára várta ezen feltételek teljesítését, 
ellenkező esetben azonnal rohamra vezetné seregeit. A 
drinápolyiak' gyáva kislelküségből sem a védelemre, sem 
az átadásra határozni magukat nem bírták; s csak mi
dőn augusztus 20-án az oroszok rohamra készültek, — 
siettek az ellenség kivánatát teljesíteni. Az oroszok kard
csapás nélkül vonultak be Drinápoly ba, s inig a gyáva
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őrséget fogolylyá tevék, a gazdag város raktárait jó 
zsákmányképpen lefoglalták.

Mindjárt az utolsó, az orosz fegyverekre szerencsés 
ütközet után, Ausztria és Poroszország siettek közben
járni a béke megkötése érdekében, melytől maga Miklós 
császár sem idegenkedék s híven a kiáltványában ki
mondott elvéhez, hogy nem szándoka területi hódításokat 
tenni, a békének nagyobb akadályok nem is állottak 
már most útjában.

A drinápolyi béke, mely 1829. szeptember 28-án 
Íratott alá, Oroszország rendkívüli mérsékletéről és az 
ozmán birodalom újabb gyengeségéről tesz tanúságot. S 
valóban, Miklós czárnak csak akarnia kellett volna, s az 
ozmán birodalom Európában szétomlik vala; azonban 
politikája ezúttal jobbnak találta a nagylelkűséget, mely 
bizonyára a legeszélyesebb is vala. Ezen nevezetes béke 
főbb pontjai a következők. 1. Oláh és Moldvaország, va
lamint Szerbia a bukuresti békében megszabott politikai 
kiváltságokban megerősittetnek, s Oroszországnak külö
nös védnöksége alatt állanak. 2. A fényes porta kötelezi 
magát a háború által -károsúlt orosz kereskedők és egyéb 
foglalkozású alattvalók számára 120 millió francot fizetni; 
mit az orosz császár saját jószántából alább szállíthat.
3. Az orosz kereskedő hajók szabadon közlekedhetnek a 
Bosporuson és a Dardanellákban; valamint az ozmán 
birodalom minden vizeiben és kikötőiben. 4. Az ozmán 
birodalom területén élő orosz alattvalók, csak hazai tör
vények szerint s az orosz ügynökök által ítélhetők el. 
5. Az orosz császár visszaadja II. Mabmudnak minden 
a háború alatt úgy Európában mint Ázsiában elfoglalt 
területeket, kivévén a Kaukázus lejtőjén fekvő Aklialziké 
erődöt, mely az orosz birtokba bevágó fekvésénél fogva 
— ezen birodalomhoz csatolandó. — így végződött az 
1828— 1829-iki háboní, mely nem került ugyan emlí
tésre méltó területi veszteségébe a portának, de a mely 
újabban meggyőzte a világot, az ozmán birodalom javit- 
liatlan és tarthatlan állapotáról.

Megmagyarázható, hogy az ozmán nép, mely II. Mah
mud újító törekvéseivel amúgy sem volt megelégedve, 
ezen hadjárat szerencsétlenségei által méginkább meg
erősödni látszék azon hitében, hogy minden bajt és ve
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érte, azon reformok okozták, melyeket a szultán a hitet
lenektől vett s ültette a muzulmán hivők nagy boszú- 
ságára birodalmába át. A hadsereg új öltözéke, mely a 
szokásos fez en kívül teljesen európai volt. nagy szálka 
vala az igazhivők szemeiben; s ha II. Mahmudot euró- 
paiasan öltözve, lovaglóostorral kezében látta az édes 
vizek körül katonáinak hadgyakorlatain megjelenni, me
lyeket többnyire idegen tisztek vezényeltek, boszúsága 
nem volt válogató kifejezésekben, melyekkel persze szép 
halkan a reformszultánt elhalmozta. így növekedett a 
gyűlölet és az ellenszenv minden iránt mi a kereszté
nyektől jött, az ozmán nép lelkében, s Mahmud kímé
letlen modora" sem volt képes, népének véleményét egész
ségesebb mederbe vezetni.

Nemsokára az orosz háború befejezése után új és 
nem kevésbé veszélyes bonyodalmak keletkeztek Afriká
ban. Francziaország, mely Görögország felszabadítása 
óta maga is megkívánta osztályrészét a kelet felosztásá
ból, már 1830-ban elfoglalta Algiert s franczia tarto- 
mánynyá tette; s hogy Anglia érdekeit se hagyja sértet
lenül, Egyptomban mindenképpen igyekezett magának 
befolyást szerezni. Mehemed Ali, egyptomi helytartó, ki 
II. Mahmud fegyvereinek és politikájának szerencsétlen
ségét már régóta saját hasznára igyekezett fordítani, 
megérkezettnek látta az időt, tervével nyíltan előlépni. 
Francziaország, habár titokban mindenképpen sietteté a 
hűtlen helytartó lázadását. Az 1833-ban Mehemed Ali 
kitűzte a lázadás zászlóját, és megtagadta II. Mahmud- 
nak az engedelmességet. Fia Ibrahim pasa, egy hadsereg 
élén benyomult Syriába s miután több csatában sikerült 
a sokkal gyengébb ozmán seregek fölött győzedelmes
kedni, deczember havában átkelvén a Tauruson, Kis- 
Ázsia bensejébe Kiutalna alá nyomult, honnan magát 
Konstantinápolyi komolyan fenyegette.

Az egyptomi helytartó lázadása egészen készületlenül 
találta a fényes portát, mely az utolsó orosz háborúban 
amúgy is közel vala a kimerüléshez ; s hogy a lázadót 
megfenyíthesse, — idegen segélyre volt szüksége. Anglia, 
valamint a kétséges Francziaország szívesen felajánlották 
jó szolgálataikat, — diplomatiai útakon, — de ezzel a
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portának nem vala segítve. Hadseregre volt szüksége, 
szárazon és vizen, hogy a lázadást leverhesse, s fenye
getett hatalmát megmentse. De sem az egyikkel, sem a 
másikkal nem rendelkezett kielégítő mértékben. Anglia 
kalmárszellemű politikája nem tudta magát nyílt segélyre 
határozni, melyre a portának első sorban szüksége volt; 
s elszalasztá igy az alkalmat magát a Bosporuson nélkü- 
lözhetlenné tenni.

S midőn az egyptomi lázadás napról-napra fenye
getőbb lön, midőn Ibrahim pasa már az Ermeni dagh 
közelében táborozott, a világ nem kis meglepetéséi-e — 
Oroszország kelt tettleges védelmére a fenyegetett ozmán 
trónnak; ugyanazon Oroszország, melyről a rém-poli
tika mindig azt állította, hogy az ozmánok veszedel
mére törekszik. S valóban, az orosz diplomatia alig 
mutat fel fényesebb vívmányt, mint a Hunkiár-Skelessi- 
ben kötött véd- és daczszövetséget (1833. julius 8.) mely
ben Oroszország kötelezi magát: az ozmán birodalmat 
minden kül- és belellenségei ellen megvédeni; melyért 
viszont a fényes porta Oroszországnak megígéri, hogy 
az utóbbinak háborúi esetében bármely hatalmassággal, 
— a Bosporust s a Dardanellákat elzárja azok hajói elől. 
Egyszersmind egy 15 ezer emberből álló orosz hadtest 
szállott táborba Konstantinápoly átellenében, Skutari 
mellett, míg az orosz hajóhad a Bosporus közelében ve
tett horgonyt.

Anglia, mely belátta elébbi hibáját, mindent elköve
tett, hogy Oroszországot visszavonulásra bírja; kijátszva 
az orosz diplomatia által, Anglia a legnagyobb zavarban 
volt, látván, mint gyakorolja éppen Oroszország a védnök
séget ott, hol magát szerette volna leginkább nélkülözhet- 
lenné tenni. Hasztalan, Oroszország eszélyes elhatározása 
megmentette az ozmán birodalmat s az egyptomi seregek 
előnyomulását sem Anglia, sem Francziaország nem lettek 
volna képesek — üres szavakkal feltartóztatni; az orosz 
szuronyok és hadihajók ennél jobb szolgálatokat tettek az 
ozmán népnek és uralkodójának, — s az 1824. május 
4 én Kiutahiában megkötött egyezség II. Mahmud és 
Mehamed Ali közt visszaadta a birodalomnak a békét, 
melyre oly nagy szüksége volt.

Jellemző, hogy mig ekként Oroszország mint az



ozmán birodalom megmentője, erkölcsi befolyásában új 
diadalt vívott ki magának keleten, addig az ozmán nép 
kivált a fővárosban tele volt az orosz csapatok magasz- 
talásával. Fegyelem, rend, fegyverzet stb. tekintetében 
felülmulhatlannak bizonyultak az oroszok, kik távol min
den hatalmaskodástól és erőszaktól, valódi barátaiként 
mutatták be magukat a megszorult és segélyükre utalt 
népnek. így nyilatkoztak egyhangúlag maguk az ozmá
nok. Természetes, hogy Oroszország ezen kedvező han
gulatot nem hagyta nyom nélkül elenyészni, s hogyha 
azóta régen elvesztette is erkölcsi túlsúlyát, fegyverei
nek jó híre — még mindig eleven emlékezetében áll a 
fővárosnak.

Az elbeszélt események egész a kiutalna! egyezmé
nyig, mely véget vetett ugyan az Egyptom és a fényes 
porta között fenforgó viszályoknak, de a mely nem vala 
képes a békét tartóssá és üdvössé tenni, mind azt bizo
nyítják, hogy az ozmán uralom önmagára hagyatva, saját 
elemeivel sem volt képes elkészülni, s idegen, és bizo
nyosan nem érdek nélkül nyújtott segély hiányában, 
önmagában a felbomlás esetével áll szemben. II Mah
mud, kitől nem lehet megtagadni azon érdemet, hogy 
férfias kitartással küzdött, habár gyakran kétélű fegy
verrel, szükségesnek mutatkozó újításai megvalósításáért, 
mindazonáltal politikai reformtörekvései mellett teljesen 
megfeledkezni látszék — az igazságszolgáltatásról, — 
mely minden újítás daczára a régi maradt, s mely körül
mény nemcsak meghiusitá magukat a czélba vett refor
mokat, hanem egyúttal a szultánt is a következetlen- 
ség, egyoldalúság és kegyetlenség nem irigylendő hírébe 
hozta.

Mióta a franczia forradalom megmutatta a sötét idők 
leghatalmasabb művének, a feudális intézménynek töré
kenységét, azóta Európa valamennyi népei előtt felébredt 
a szabadság eszménye; s oly nagy volt ezen eszme er
kölcsi hatása, hogy még a hagyományos ősiségben sínlő 
ozmán birodalom sem vonhatta ki magát alóla mara
dandóan.

Többször volt már alkalmunk ezen műben az ozmán 
hűbéri intézményről megemlékezni, melynek alapját fő
képpen a katonai hűbérek képezték, melyek két részre ősz-



lottak ; nagyobb hübérekre, melyek a sipahik vagy lovagok 
birtokában voltak, és kisebbekre, melyeket kivált I. Szulei- 
man óta a kiszolgált harozosok nyertek el. Mindkettő job
bágyainak vagy szolgáinak tekintette a föld munkásait, a 
rajákat, kik semmi politikai jogokkal nem bírtak s inkább 
dologi jelentőségüknél fogva jöttek csak számba. Ezen 
hübérek, melyek elején csupán személyeknek adományoz
ta lak  a szultánok által, később a legidősebb fiára örököl
hető jószágokat képeztek.

Mint mindenütt, a keleten is idővel mindig nagyobb 
hatalommá nőtte ki magát ezen intézmény, melynek kép
viselői nem ritkán váltak veszélyére a trónnak keleten épp 
úgy, mint nyugaton. ΙΓ. Mahmud, ki előtt ez nem volt 
titok, s ki már régóta foglalkozott a raják felszabadítá
sának eszméjével, az egyptomi lázadás lecsillapítása után 
komolyan hozzálátott a fontos újítás megvalósításához, mi 
azonban nem volt könnyű feladat. Valalmint keleten erő
szak nélkül semmisem érhető el, úgy a szultán ezen leg
újabb reformja is sok vérbe került. A bosniai és hercze- 
govinai bégek, vagy urak, a spahik utódai és örökösei 
makacsul ellenszegültek a szultán újításának s fegyveres 
kézzel akarták annak keresztülvitelét megakadályozni. 
De ez mitsem használt, s miután az ellenszegülők közül 
többen a vérpadon vagy a végzetes zöldzsineg által ár
talmatlanná tétettek, — egyike Mahmud legfontosabb 
intézményeinek — legalább elvileg megvalósult. Termé
szetes, hogy ezen újítás csak kezdet volt s a jövőtől 
függött annak életrevalóságát és tökélyesbülését bebizo
nyítani. Ezen újítással együtt járt a helytartóságok rend
szeresítése s az adókivetés igazságos alapokon.

Azonban mindezen, kétségkívül a szükségből szár
mazott újításoknak hiányzott egészséges alapja, a nép 
belátása és saját érdekeinek helyes felfogása, mert a 
közönyösség, vagy bőszült ellenszenv, melyek a keleti 
népeket jellemzik, oly nagy az ozmán népnél minden új 
iránt, hogy sem II. Mahmud alatt, sem azóta nem ment 
keresztül voltaképpen egy reform sem úgy, a mint az 
szükséges lett volna, vagy a mint eredetileg tervezteték. 
Félintézmények pedig károsabbak gyakran a mulasztá
soknál. „Az ozmánok haladását a vallás félszegségein 
kívül leginkább megakadályozza a szándékos tudatlanság,
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melyben magának ezen nemzet tetszeni látszik,“ mondja 
egy ismeretes angol ird, Slade, ki sokáig tartózkodott 
keleten s ki közvetlen érintkezésekből ismeri a népet, 
melyre ezen ítéletet mondja. Hammer, a keleti viszonyok 
ezen alapos ismerője, valamint Prokepch, a tudományos 
és magas míveltségü diplomata nem nyilatkoznak kedve
zőbben; s minden újítás, mely a keleten életbe léptette- 
tik, nem erősödésére, hanem gyengülésére szolgál az 
életrevalóság feltételeivel alig rendelkező fajnak.

II. Mahmud nak nem volt szerencséje reformjaival, 
melyek legtöbbike vagy üres ige maradt, mely sohasem 
vált testté, vagy ha igen, nem hozta a kívánt javulást, 
s a birodalom feltartózhatlanul tovább ment a feloszlás 
ösvényén. Mig annakelőtt.e a legnagyobb veszély kívülről 
fenyegette, most a birodalom belsejében fejlődtek a leg
veszedelmesebb bajok. Mióta Egyptom lázadó helytartó
jának seregei úgy szólván a főváros kapui elé vonul- 
hatának, s itt csak a gyűlölt moszkók segítségével 
szabadulhatta meg ellenségétől, s mióta a kiutahiai egyez
mény a lázadónak nemcsak bocsánatot, hanem területi 
nagyobbodást és méltóságának felemelését jövedelmezte, 
azóta a szultán tekintélye mélyen meg vala ingatva, s az 
újításai miatt a néptől amúgy is rósz szemmel nézett 
fejedelemnek legnagyobb ellenségei saját alattvalói voltak. 
Misem veszélyesebb egy zsarnoki államban, mint a feje
delmi méltóság fenyitetlen megsérthetése. Egyptom pél
dáját csakhamar több kisebb helytartók követték, s az 
elszakadás öngyilkoló műve sokkal nagyobb mérvben 
mutatkozott volna még, ha ennek a szomszéd hatalmas
ságok elejét nem veszik, kik immár mindnyájan azután 
törekedtek: hogy az ozmánok birodalmát jelenlegi határ- 
területei közt feutartsák. Ezen törekvés nem volt ugyan az 
őszinte jóindulat kifolyása, hanem a politikai féltékenység paran
csolta mű, mely a nyugati és éjszaki hatalmasságokat régóta 
versenytársakká tette keleten.

A drinápolyi béke megszabadította ugyan a birodal
mat az oroszoktól s Miklós császár mérséklete megóvta 
területi veszteségektől is; de nem vala képes azon nyug
talanságoknak elejét venni, melyek színhelyei a Duna- 
fejedelemségek de kivált Szerbia voltak. A fényes, porta 
még a bukuresti békében (1812) hat kerület kiadására
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kötelezte magát, mint ä melyek már a régi időkben 
Szerbiához tartoztak. Azonban ezen kerületek formaszerü 
átadását a szerbeknek napról-napra elhalasztotta, mi által 
a szerbek ingerültségét egész a lázadásig fokozta. Obre- 
novics Milos, kit a fényes porta 1830. óta Szerbia feje
delmének elismert, hasztalan sürgette ezen dolog elinté
zését s miután a konstantinápolyi kormány még mindig 
késett, nem tudta megakadályozni— a lázadás kitörését. 
A szerbek újból fegyverhez nyúltak s 1833. május derekán 
megrohanták és megvették Negotin városát s nemsokára 
elfoglalták az egész Krainát, a Duna és a Timok között 
fekvő' hat kerületével.

II. Mahmud, ki éppen ekkor volt Mehamed Ali 
egyptomi pasa seregei ellen elfoglalva, melyek Konstan
tinápolyi fenyegették, s ki a hunkiár-skelessi i szerződés 
által amúgy is Oroszország kezébe adta magát, nem 
akadályozhatta meg a szerbek erőszakoskodásait s később 
megerősítette mindazt, mit azok az önsegély czímén ma
guknak kivívtak. Természetes, hogy ezen engedékenység, 
mely azonban nem volt más gyengeségnél, újból felta
karta a kormány hibáit, melyeket immár a kisebb tar
tományok fejei is kezdének önző czéljaik elérésére ki
zsákmányolni. Hasonló bizonyságot nyújtott a birodalom 
tarthatlan és zilált belállapotairól azon körülmény is, 
hogy Bolgárország szorgalmas és békeszerető népességé
nek jelentékeny része szabad elhatározásából odahagyta 
hazáját, — s Bessarabiába költözött orosz fensőség alá. 
Helyüket később a Kaukázusból bevándorolt cserkeszek 
és krimi tatárok foglalták el, — de a kivándorlottakat 
semmi tekintetben sem voltak képesek pótolni.

II. Mahmud kormányzása nem eredményezte az ozmán 
nemzetre azon jótékony hatást, melyet tőle úgy a nép, 
mint az állam barátai vártak; s ha 31 évi országlásán 
végigtekintünk, azt fogjuk találni, hogy többet ártott 
reformjaival, mint a mennyit használt, s mig az ifjabb 
nemzedék egynémely fellengős sarját nagy reményekkel 
és várakozásokkal töltötte el, addig magán a nép erköl
csén éppen ez által mély sebet ejtett. Kétségtelen, újításai 
a nemzet azon részére, mely híven a régi erkölcsökhöz 
— nem esett kétségbe a legnagyobb szerencsétlenség 
közepette sem, rósz hatással voltak; sőt bátran lehet
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állítani, hogy az ozmánok mindig idegenkedtek reform
jaitól, még akkor is, midőn azok czélszerűségéről talán 
meg valának győződve. Ezt bizonyítják azon számos 
összeesküvések, melyeknek czélja mindig a reform szultán 
vagy giaur-padisah, mint alattvalóitól nevezteték, — élete 
volt; ki végre palotái belsejében sem találkozott többé 
azon őszinte odaadással, melyre szüksége volt, xha a 
személyét fenyegető veszélyekkel daczolni akar vala.

Országlásának vége felé megújultak mindazon bajok, 
melyek annak bevezetését oly kétessé tevék. Mehemed 
Ali pasa, ki a kiutahiai egyezményben oly kedvező fel
tételek mellett lépett békére a szultánnal, néhány évvel 
később már nem volt megelégedve azon feltételekkel, 
melyeket ezen egyezmény megállapított vala; s a nagy
ravágyó vasall nemcsak nagyobb területek, hanem teljes 
függetlenség után vágyódott, mit II. Mahmudnak meg
adni nem állott többé hatalmában, hacsak trónját nem 
akarja a legkomolyabb válságoknak kitenni. Franczia- 
ország, mely Algier elfoglalása óta nem szűnt meg az 
ozmán birodalom kárán dolgozni, titkon bár, de hatható
san elősegítette a nyugtalan és veszélyes hűbéres törek
véseit. Bizonyos, hogy a franczia kormány nem annyira 
az ozmánok, mint inkább Anglia ellensége volt ezen 
sajátságos politikai viadalban. Oroszország, melyet az 
ozmán államférfiak csak hűtlenségéről kívántak a világ
nak bemutatni, ezen egész versenyharczban semleges 
szerepet játszott, vagy miként többször történt: jóakaró 
közbenjárásával hozta zavarba számos ellenségeit.

Az új egyptomi háború a kurdok leveretésével kez
dődött, kik Mehemed Ali zsoldjában, már korábban nagy 
károkat okoztak az ozmánoknak. Resid nagyvezir, kinek 
egész törekvése oda ment, hogy szövetségeseket keressen 
az európai hatalmasságok között, az 1839. év kezdetén 
értesité Mehemed Alit azon feltételekről, melyeket a 
fényes porta megállapított: hogy közte és az egyptomi 
helytartó között, ki már alkirályi czímmel tisztelteték 
meg, a béke továbbra is fenálljon. Mehemed Ali ezen 
feltételeket nemcsak elvetette, hanem azzal válaszolt: 
hogy fia Ibrahim pasa 40 ezer emberrel betört ozmán 
területre, s kész volt, a háborút a birodalom belsejébe 
vinni át. Resid pasa hadserege, mely a kurdokkali har-

35L á z á r :  A török birodalom története.
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czok által jelentékeny csökkenést szenvedett számban, 
nem vehette fel a harczot a jól felkészült és sokkal szá
mosabb ellenséggel; mindazonáltal a döntő összeütközés 
elkerülhetlenné vált. Nisib mellett Syriában, hol az ellen
séges hadak 1839. junius 24-én találkoztak, az ozmánok 
nehéz vereséget szenvedtek; az egész hadsereg felbo
molva a Taurus meredek rejtekei felé menekült s Ibra
him pasa győzedelmesen másodszor is kisázsiai területre 
lépett.

A nisibi szerencsétlenség híre még el sem jutott 
Konstantinápolyig, midőn II. Mahmud, ki kicsapongásai 
következtében erősen megrongált egészségének helyreállí
tásán fáradozott, 1839. julius 1-én csanidsai nyaralójában, 
a Bosporus ázsiai partján hirtelen és váratlanul megha- 
lálozott; országlásának 31 ik, életének pedig 54. évében. 
Halála mindaddig titokban tartatott, mig idősb fia 
Abdul-Medsid megérkezett a fővárosba s átvette a kor
mányt.
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II. Mahmud, ki úgy hajlamaiban mint míveltsé- 
gében közelebb állott Európához mint Ázsiához, nagy 
mértékben magára vonja figyelmünket. Nem azért, mintha 
szerencsés intézmények által visszaadta volna népének 
és trónjának azon fényt és megelégedést, melyek már 
oly régóta elköitöztenek, hanem azért, mert elég bátor
sága volt: terveinek keresztülvitelét megkísérteni. Téve
dés volna azonban hinni, mintha II. Mahmud újításainak 
meggyőződésből barátja lett volna, ellenkezőleg, mig min
den erélylyel azok keresztülvitelén fáradozott, ezt csak 
azért tévé, hogy Európa véleményét népe életrevalósága 
iránt tévútra vezesse, mert azon nézetben volt, hogy el
sajátítva a nyugat társadalmi intézményeit, elesik Európa 
azon szokásos ellenvetése, miszerint az ozmán birodalom 
elavult kormányrendszerével és közigazgatásával nem 
képes megállani többé az európai államok sorában.

A szultán, ki gyökeresen kívánt változtatni a hely
zeten, reformjai körébe vonta mindazt, mi a kormányzás 
politikai részéhez tartozott. A franczia katonai rendtar
tás ; továbbá czélszerű európai öltözékek behozatala; 
egy hadmérnöki és orvosi tanoda felállítása stb. a had
sereg újjászervezését czélozták. Az új adótörvény, mely

35*
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a felülvizsgáló bizottságok felállítása által vált volna a 
nép számára üdvössé, csak részben léptetett életbe. Egy 
rendelet jelent meg, melyben úgy a ministerek, mint a 
helytartók teendői szigorúan körülírva voltak, s melyben 
ezen méltóságok politikai hatásköre is meg voltak álla
pítva. A kereskedelemnek barátja, az európai nemzetekkel 
lényegesen megkönnyité a közlekedést a vám alábbszálli- 
tása és a legfontosabb kikötők szabaddá tétele által.

Mig igy II. Mahmud látszólag felette sokat tett po
litikai téren, addig az igazságszolgáltatás mindenben a 
régi maradt. Az ulemák most is a régi tudatlan ellen
ségei minden újnak és hasznosnak, nemcsak távol tar 
tották magukat minden reformtól, hanem hallgatag ellent- 
állásukkal nem kis mértékben nehezítették meg a szultán 
feladatát. Azonban kétségtelen, hogy politikai reformok, 
csak akkor vezethetnek czélhoz, ha az igazságszolgáltatás 
szükséges tökélyesitésével hozatnak összeköttetésbe. — 
II. Mahmud egyoldalú törekvései tehát már csak azért 
sem vezethettek czélhoz, mert ezen két tényező egymás· 
közti viszonyait nem vették figyelembe. Utódjának jutott 
a feladat, hogy egy határozott alkotmányos lépés által 
megkísértse: a két ellentét kiegyenlítését.

A mi II. Mahmud jellemét illeti, alig találkozunk 
uralkodóval, ki nagyobb és több ellenmondásokat egye
sített volna magában. Országlása a legkegyetlenebb vé
rengzésekkel kezdődik; ozmánok és keresztények egy
aránt ki voltak téve üldözéseinek, mihelyt a szultán 
elégületlenségét magukra vonni szerencsétlenek valának. 
És mégis, szeretett a humanitás szelidebb fényében tün
dökölni s jótékonysága és bőkezűsége által nem egy hi
báját hozta helyre, talán a nélkül, hogy tudta vagy akarta 
volna. Udvarát félig európai ízlés, félig ázsiai túlterhelés 
jellemzék. Háremhölgyei a legújabb párisi divat szerint 
öltözvék, a konstantinápolyi divat- és díszműárusok nem 
csekély örömére, kik most valódi aranykorukat élték. A 
franczia nyelv napról napra több tért hódított a Bosporus 
mellett; s mióta a szultán bőkezűségéből Perában egy 
franczia színház keletkezett, melyben a Seribe féle víg
játékok első helyen szerepeltek, azóta a franczia főlény
ismét helyreállott, csakhogy nem régi jelentőségében__
A műegyetem egy neme és más intézetek tanuskodának
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Maiimud reális irányáról is, s a gőzhajózási összekötte
tések Európa legtöbb államaival, hasonlóképpen Mah- 
mudnak köszönhetők.

így II. Mahmud félig ázsiai, félig európai uralkodó 
volt, kinek egyedüli szerencsétlensége abban állott, hogy 
alattvalói nem tudták és nem akarták megérteni, s ki 
ennek következtében nem tudott elkészülni müvével, 
melyet a legtöbben csak azért pártoltak, hogy ez által a 
szultán bőkezűségét kizsákmányolhassák. Az európai fino
modott igények közé számíthatók azon újítások is, me
lyeket II. Mahmud asztalánál behozott; de a melyekkel 
még kevesebb szerencséje volt mint . politikai reformjai
val . . .  mert aláásták egészségét s korán aggá tették. 
Halála nagyobb benyomást tett a külföldön, mint tulaj
don alattvalóira, kik benne sohasem bíztak, és kik soha
sem szerették. Hirtelen halála sok alaptalan gyanúra 
szolgáltatott alkalmat; némelyek azt hitték, hogy méreg 
által vesztette el életét, mások egyéb erőszakos okokat 
hoztak fel, a nélkül, hogy egyik is bebizonyítható lett 
volna. Sőt valószínű, hogy kicsapongó életmódja, mély 
testét már korán elerőtlenité, leginkább sietteté halálát 
is. Ot követte idősb fia:

Abdul-Medsid (1839—1861.) egy szelíd és békés jel
lemű 'ifjú, ki tizenhatodik életévéig a háremben növeked
vén, nem birt azon lelkitulajdonokkal, melyekre a biro
dalomnak kiváltképpen most oly nagy szüksége volt. 
Kedélye nem szerette az erőszakot, s minden intézkedései, 
melyekkel 22 évi országlása alatt találkozunk azt bizo
nyítják: hogy Abdul-Medsid maga csak eszköz volt má
sok kezében. A legelső és legtartósabb befolyással volt 
a szelíd természetű ifjúra édes anyja, a Validé Szül tana, 
kinek a szultán mindenben feltétlenül engedelmeskedett, 
de a kinek káros befolyása az állam ügyeire nem vala 
bebizonyítható. Anyján kívül nagy befolyással voltak 
még Abdul-Medsidre: a vén Chosrew pasa, egy az ó-török 
párthoz tartozó s az európai műveltségtől sokáig ide
genkedő katona, valamint a franczia modorú és művelt
ségű Kesid pasa.

Abdul-Medsid apja halála után nagy bonyodalmak
ban találta a birodalmat. A megindúlt egyptomi háború, 
s a nisibi szerencsétlenség ónsúlyként nehezedének a
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kedélyekre, s mennél fenyegetőbbnek látszék a veszély 
Egyptom felöl, annál világosabb lön, hogy a fényes porta 
most sem képes az akadályokkal egyedül megküzdeni. 
Az átalános zavart és rémületet, melv lassankint erőt

• I

vett az egész nemzeten, kiváltképpen növelte azon kö
rülmény, hogy Ahmed pasa, a tengeri hadak főparancs
noka, és Mehetned Ali titkos híve, mindjárt II. Mahmud 
halálának és a nisibi ütközetnek hírére: az összes ozmán 
hajóhaddal Egyptomba vitorlázott. Europa segélyére most 
nagyobb szüksége volt mint valaha. A hunkiár-skelessi-i 
szerződés a porta és Oroszország közt már nem állott 
érvényben s Anglia okulva elébbi kudarczán, és szövet
kezvén Oroszországgal, Ausztriával és Poroszországgal, 
közbenjáróként, és ha kell, segítőként kívánt fellépni az 
ozmán birodalom területi épségben tartása mellett. Fran- 
cziaország, mely a görög lázadás óta elvesztette végső 
befolyását Konstantinápolyban, a Londonban már 1839. 
junius havában összeült confereneziáből teljesen kizáratott. 
A conferenczia kimondá, hogy a szultánt lázadó hűbérese 
ellen védelmükbe fogadják : Anglia, Oroszország, Ausztria 
és Poroszország. Egyszersmind jegyzék intéztetett Mehe- 
med Alihez, hogy seregeit rögtön vonja vissza az ozmán 
területekről, s hogy jogos sérelmeit és kívánságait ter
jessze mielébb az európai conferenczia elé.

Mehemed Ali, még mindig Francziaország segélyére 
támaszkodva, elején kitérő, majd elutasító választ adott, 
s hadmíveleteit tovább folytatta, a z  1840. julius 15 én 
végre a londoni conferenczia kimondá a fegyveres köz
benjárást s az egyesült hajóhad megjelenése Alexandria 
előtt, valamint az angol szárazföldi hadsereg fenyegető 
állása Syriában végre engedékenységre bírták Mehemed 
Alit, ki lemondván meddő szövetségéről Francziaországgal, 
1841. meghódolt a szultánnak, kiürité Syriát és elfogadta 
azon különleges méltóságot, mely a függetlenség és alatt- 
valóság között váltakozva, mai napig kevés módosítással 
fentartotta magát.

Egyszer Egyptom felől biztosítva, Abdul Medsid az 
európai hatalmasságok által tanácsolt belső reformhoz 
látott, melyek apja műveinek folytatásaként tekinthe
tők, melyekkel azonban a fiának egy kissé több szeren
cséje volt.
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Az 1839. november 4-én Abdul Medsid az új serail 
egyik kősk vagy kioskjában, mely Gülhanie, azaz tulipán 
nevet viselt, maga köré gyüjtvén az európai nagyhatal- 
masságok követeit, valamint, birodalmának legmagasabb 
polgári, katonai és vallási méltóságait, Resid pasa által 
felolvastatá azon alkotmányt, melylyel népét boldogítani, 
trónját pedig megerősíteni remélte. A hatti seriff Gülhanie 
vagy a gülhanieben kelt magas írás, az ozmán birodalom 
első alkotmánya, nemcsak vallás, hanem politikai szabad
ságot is Ígért, s kétségtelen, hogy ha annak minden 
pontja teljesülésbe megy vala, az ozmán birodalom újjá
alakulásához egy hatalmas lépéssel közelebb jött volna. 
Ezen nevezetes alkotmánynak főbb pontjai a következők: 
1. Minden alattvalónak vallás és nemzetiségi különbség 
nélkül: élete, becsülete és vagyona biztosittatik. 2. Az 
igazságszolgáltatás nyilvános és rendes lesz; valamint az 
adók igazság és méltányosság szerint fognak kivettetni; 
egyszersmind igértetik, hogy az adók bérbeadásának ká
ros intézménye legközelebb meg fog szüntettetek 3. Az 
ujonczozás európai alapokon fog behozatni s a katonák 
nem lesznek kötelesek, egy meghatározott időn túl szol
gálatban maradni. 4. A törvény előtt minden valláskü
lönbség megszűnik. 5. A hivatalok elárusitása szigorúan 
megtiltatik s a hivatalnokoknak ezentúl rendes évi fize
tés fog megállapittatni, és a kincstárból kifizettetni.

Ezek voltak az új alkotmány főbb vonalai, s két
ségtelen, hogy sok jót foglaltak magukban; csakhogy 
azok a legritkább esetekben j övének érvényre; s az 
alkotmány daczára ezentúl is folyt minden az ozmán 
birodalomban, mint annak előtte. A nép közönye vagy 
ellenszenve minden törekvést meghiúsított eddig, s meg 
fog hiúsítani a jövendőben is mindaddig, mig az izlam 
merev tételei nem esnek alapos reform alá.

A szabadság és alkotmányosság kifejlődésének törté
nete azt mutatja, hogy azok csak akkor és ott léptek 
életbe, hol a vallás úijokat nem állotta, sőt ennek re
formja közönségesen megelőzte. A reformatió története 
ugyanezt bizonyítja. Az elavult vallási kinövések mindig 
útjában állottak a szellemi emelkedésnek; s csak midőn 
ezen kinövések, gyakran erőszakkal eltávolíttattak, kez
dődött a szabadság fejlődésének valódi korszaka.
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Valamint minden intézmény, mely az ozmán bi
rodalmat újjáalakítandó volt, úgy a Gülhanie hatti- 
serifF is, a fényes porta európai barátainak műve. 
Bármennyire igyekezett tehát Abdul-Medsid is a nyu
gati diplomatiának kedvében járni, ez mégsem sike
rült mindig s úgy, miként ezt a békeszeretö uralkodó 
óhajtotta.

Kiváltképpen Oroszország beavatkozása a Dunafeje- 
delemségek és Szerbia ügyeibe sok bajt és nagy gondot 
okozott az ozmán diplomatiának. A bukuresti, de még- 
inkább a drinápolyi béke az említett három hűbéres tar
tományt elég nyíltan orosz védelem alá helyezte; a feje
delmek a szentpétervári udvar tudta és beleegyezése 
nélkül nem voltak eltávolithatdk helyükből. Szerbia, 
kiváltképpen az utolsó forradalom óta nem bontakozha
tott többé ki azon kötelmekből, melyeket magára vállalt, 
midőn függetlenségét orosz fegyverek segedelmével volt 
egyedül képes megalapítani. Az 1842. évben már alkalma 
lehetett a fényes portának, az említett békeszerződések 
elmaradhatlan következményeivel közelebbről megismer
kedni. Az oláh bojárok nem lévén megelégedve fejedel
mük (Gíhika) működésével, ki sokkal inkább hajlott a 
konstantinápolyi udvar előtt, Oroszországhoz fordúltak, 
segélyt és közbenjárást kérendők.

Oroszország, hivatkozva a szerződésekre Duhamel 
tábornokot mint császári biztost Bukurestbe küldé; ki a 
nélkül, hogy a fényes porta képviseletét a szükséges tár
gyalásoknál kivánta volna, egymaga, az elégületlen bojá
rok közbenjárásával, megfosztotta a porta védelme alatt 
álló fejedelmet méltóságától, s ázzál a bojárok és a szent
pétervári udvar jelöltjét (Bihesco t) ruházta fel. Hasztalan 
voltak a porta diplomatiai jegyzékei; a tény nem válto
zott s Abdul·Medsidnek végre el .kelle vala viselnie azon 
megaláztatást, melyet elődjeinek ügyetlensége vagy tehe-, 
tétlensége okozott. Mert láttuk, hogy a fényes porta 
diplomatái még II. -Mahmud idejében is nagy könnyűség
gel hagyták magukat — ellenségeik által a. zöld asztal
nál kijátszani.

Még nagyobb volt, Oroszország befolyása Szerbiában, 
hol a nép két pártra szakadt, s nagy államok mintá
jára, pártharczokban dolgozott saját romlásán. O.brenovics



— 553

Milos, a porta által elismert fejedelem már régen elvesz
tette népszerűségét; s kivált mióta az Austriába beleb- 
bezett hazafiak lassankint visszatértek, a sokféle érdek 
annyira megosztá a nemzetet, mely oly sokféle irány 
és egyén után törekedett, hogy végre az általános 
chaosból, csak egy újabb forradalom vezethette kifelé. 
Oroszország, mely a fényes porta intézkedéseivel a szer
ződések keresztülvitelét illetőleg amúgy sem volt meg
elégedve, nem gátolta a nemzeti mozgalom újabb meg- 
indúlását; s miután meggyőződött, hogy a szerbek 
nagyobb része a fejedelem személyének változásában. 
látja egyedüli üdvét, részéről is pártolta az 'új jelölt 
Kara György fiának Sándornak · megválasztatását. Nem 
igy a fényes porta, mely főúri hatalmának érzékeny, 
esonkulását látta azon körülményben, hogy a szerb nép, 
megkérdeztetése és beleegyezése nélkül új fejedelemről 
gondoskodik. Ismét megindúltak a diplomatiai jegyzé
kek ; de eredményük most sem volt más, mint elébb, 
s Abdul Medsidnek itt is bele kelle nyugodnia a té
nyékbe, ha leghatalmasabb és egyszersmind legveszedel
mesebb szomszédjának haragját maga ellen felinditani 
nem akarja vala.

Ilyenné törpült a hatalmas birodalom keleten, mely 
előtt egykor megingott és meghajlott az egész európai 
társadalom, mely félelmében már alkudozni kezdett azon 
elhárithatlannak látszó eshetőséggel: hogy csak általa 
lesz képes magát jövendőben fentarthatni. Gyengeségében 
és tehetetlenségében minden újabb megaláztatásokat el 
kell vala tűrnie, mert ha európai védnökeinek segítsé
géről lemond, feloszlásának ideje okvetlenül megérkezett. 
— Az európai míveltség, mely II. Mahmud alatt csak 
külsőségeivel jelentkezett a Bosporus partján, lassankint 
szilárdabb tért kezdett foglalni; Párisban, Londonban 
nevelt és kiképzett államférfiak vezették időről-időre a‘ 
kormány rúdját, kik előtt semmiesetré sem lehetett többé 
titok, hogy az ozmán birodalom csak az európai hatal
masságok beleegyezéséből, vagy jobban megnemegyez- 
lietéséből tengeti léteiét.

Ezen épp oly*megalázó mint fájdalmas beismerése a 
nemzet sülyedésének nem vala képes új lelket önteni sem 
a fejedelembe, sem tanácsosaiba, s a létérti küzdelemről
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lemondva, a fényes porta akarat nélkül átengedé magát 
végzetériek.

A körülményektől kényszerítve napjainkban láttuk 
az ozmán nemzetet még egyszer, talán utószor, fegyvert 
fogni nemzeti és állami léteiének védelmében. Elhagyatva 
az európai hatalmasságoktól, egyedül önmagára volt 
utalva, lelkesedésének erejére és valódiságára. S ha sike- 
rülend a nagy harczban győzedelmeskednie; létjogosult
ságának hatalmas és nyomós bizonyítékát, nyújtja vala 
a világnak, ellenkezőleg ha elbukik, felemelkedéséhez 
alig lehete többé reménye, mert a keleti kérdés végre 
megoldásához közel ál), — ha nem csalnak minden 
jelek . . . .

De nemcsak Szerbiában és a Dunafejedelemségekben, 
hanem Görögországban és az Aegei tenger szigetein is 
meggyűlt a portának baja. A görög királyság, a nyugat 
rokonszenvének ezen kedvencz alkotása, nem volt jó 
szomszédja a portának; s habár kereskedelmi szerző
dések által vele összeköttetésben, nem szűnt meg a 
görög szigetek nyugtalan elemeit támogatni és biztatni. 
Kiváltképpen Kreta szigete okozott sok gondot a Bos- 
poruson, melynek békétlep lakossága, daczára kiváltságos 
és sok tekintetben előnyös helyzetének, mindig újabb 
követelésekkel lépett fel. Habár az európai hatalmas
ságok egyengető befolyása itt sem hagyta a háborúig 
érni a dolgot, a görög nyugtalankodások mégis káros 
következményeket gyakoroltak a birodalomnak belálla- 
potaira; mert a bizonytalansággal járó ingerültség gyakran 
roszabb következményeket szokott maga után vonni 
— mint a háború. E szerint az ozmán kormány soha
sem jött ki a háborúból vagy annak félelméből, s miután 
politikai megállapodottsága éppen egy hosszabb és biz
tosabb békétől függött, melynek nem örvendhetett, 
megerősödésről, vagy az állapotok javulásáról tehát szó 
sem lehete.

Ilyen állapotban találta a fényes portát az emléke
zetes 1848. év, mely egész Európát lázas hullámzásba 
hozta s melynek rázkódásai kihatottak az emberi tár
saság minden rétegeire. Azonban a szabad eszméknek 
ezen háborús idejében az ozmán birodalomnak aránylag 
csak nagyon kis szerepe volt. A béke a birodalom bel
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sejében nem lön megzavarva, s csak a Danafejedelem
ségekben találkozunk nevezetesebb mozgalmakkal, melyek 
kétségtelenül összefüggésben állottak azon nagy nemzeti 
lelkesüléssel, melyben Magyarországot találjuk ezen em
lékezetes napokban. Az orosz védnökség az Al-Dunán 
most újabb előlialadást tön. Moldva és Oláhország feje
delmei a bojárságnak a democratiához hajló ifjabb nem
zedéke által oly térre szorittatának, melyen számolniok 
kellett a kor követelményeivel, ha országukat nagyobb 
veszélyeknek kitenni nem akarják. A fényes porta, mely 
az orosz befolyás túlsúlya, által amúgy is mélyen meg
sértve érezte magút, a nyugtalanságok ürügye alatt meg- 
szállatta seregeivel a Duna balpartját; mire az oroszok 
részükről is átlépvén a határt, Moldva és Oláhországba 
benyomódtak, sőt a fővárost Bukurestet is elfoglalták.

Anglia, ezen válságos időben egyedüli védnöke a 
portának, mindenképpen igyekezett a megzavart egyet
értést a két vetélytárs között helyreállítani. Palmerston 
lord Konstantinápolyban és Szent,-Pétervárott, felajánlá 
az angol kormány jó szolgálatait; s habár elején egyik 
helyütt sem talált, nagyobb hajlandóságot a békés meg
oldásra, a körülmények utóbb mégis úgy fejlődtek, hogy 
Oroszország a magyar szabadságharcz leveretésének 
ürügye alatt — továbbra is elfoglalva tartotta a két 
fejedelemséget. Sőt nemsokára egy szerződés jött létre a 
két udvar között, mely szerint Oroszországnak jogában 
áll, a következő hét éven át — a közbéke és a fényes 
porta tekintélyének érdekében a két fejedelemséget kato
nailag megszállva tartani. Megjegyzésre méltó, hogy a 
porta ily szerződések által maga mondott le legfontosabb 
jogáról: birodalmában saját érdeke és belátása szerint 
tartani fen a békét, és rendet.

A magyar szabadságharcz leveretése után a fényes 
porta, kivált Anglia befolyása következtében, mely szükség 
esetében fegyveres segélyét helyezte kilátásba, egyikét gyako
rolta legszebb jogainak, a vendégszeretet jogát. A sza
badságharcz vezetői és bajnokai tömegesen léptek az 
1849. augusztus havában ozmán területre s miután 
elején Bolgárországban találtak menhelyet, utóbb gészint 
Konstantinápolyim, részint pedig és kivált Kis-Ázsiába 
belebbeztetének; hol a fényes porta a szerencsétlenséget
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megillető részvéttel fogadta s minden szükségesekkel 
ellátta a hontalan bújdosókat, s az orosz és ausztriai 
kormány minden követeléseit és fenyegetéseit a mene
kültek kiadatása iránt határozottan és nyíltan vissza
utasította. A menekültek később Angliába és Amerikába 
költözének.

Midőn az 1848 —49 ki vihar elvonult, Abdul Medsid 
a gülhanei alkotmány behozatalát az eddiginél nagyobb 
erélylyel kezdé sürgetni. Az európai uralkodók példájára 
személyesen meglátogatta birodalmának' nehány tarto
mányait, mit már apja II. Mahmud is tett, habár nem 
több sikerrel, s az ezen alkalommal személyesen tapasz
talt bajok orvoslását nagy készséggel megígérte. Legna
gyobb ellentállásra találtak az adóra és az ujonczozásra 
vonatkozó részei az alkotmánynak, kivált a bosniai' bé
geknél, kik megszokott ősi jogaikat látták megsértve, 
midőn az általuk elnyomatott népességgel egyenlő poli
tikai színvonalra állittatának. Ezen apró zsarnokok utóbb 
nemcsak megtagadták az új törvények elismerését, hanem 
az e czélból beküldött biztosokat fegyveres kézzel kiűz
ték az országból. A fényes porta, mely éppen az Aldu- 
nán az oláhországi események következtében nagyobb 
seregeket összpontosított, Omer pasát, egy horvát liite- 
hagyottat jelentékeny haderővel a lázongó tartományba 
küldötte, ki nemsokára engedelmességre bírta a bégeket, 
kiknek önkénye azóta megtörve, nem vált többé veszé
lyessé a portának. ' ,

Midőn Abdul-Medsid leghűbb és legjobb tanácsadója, 
a Validé szultana 1853 ban meghalálozott, a birodalom 
újabb válság pontján állott. Eszköz az európai diplomatia 
kezében, mely őszinteség tekintetében csak felette ritkán 
állhatta volna ki a pro'bát, — minden idegen befolyások 
és elég gyakran önző érdekek tárházaként látjuk az oz
mán birodalmat egyik bajból a másikba esni, a nélkül, 
hogy saját erejéből képes lett volna egyikétől is meg-* 
szabadulni. A felbomlás menete mindig szembetűnőbb 
lön, midőn az ingadozó trón egy időre magára hagyaték; 
s csak a mindig megújuló érdekek bírták rá az európai 
államokat, hogy, újra meg újra védelmére keljenek egy 
eszmének, melynek tarthatatlansága fölött többé kétség 
nem lehetett. *

t  ·
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A viszony Oroszországgal mindig feszültebbé vált, 
a Dunafejedelemségek fegyveres megszállása, annak ide
jén a fényes porta gyengeségének hathatós bizonyí
téka, most egyike lón azon okoknak, melyek a há
ború kitörését siettették. Éhez járult, hogy Anglia és 
Francziaország, mely utóbbi ezen időben régi tekintélyét 
akarta visszaszerezni, nemcsak nem tartották vissza elég 
erélyesen a háborútól a fényes portát, hanem Oroszor
szág gyengülésében saját érdekeik előmozdítását látták, 
nem csupán keleten, hanem Európában is, melynek ál
lamrendszerében az orosz birodalom lassankint oly fö
lényt kezdett gyakorolni, mely felette alkalmatlannak 
látszék kivált Angliának.

Oroszország részéről a háborúnak számos okaival 
találkozunk, melyek mind megegyeznek abban, hogy 
ezen hatalmas birodalom léteiének és felvirágozásának 
eszméje csak akkor valósibbat: ha a keleten oly állapo
tok fognak lábra kapni, melyek kereskedelmének és po
litikai fejlődésének útjában nem állanak. Oroszország, 
ezen óriási állam, daczára jellemző fekvésének és nemzet- 
gazdasági fontosságának, nem bir elegendő természetes 
útakkal, melyek fejlődését előmozdítani képesek volná
nak, s miként megkötve életerében — tengéletre van 
kárhoztatva keleten, hol létjogosultságánál fogva első 
szerepre volna hivatva. Egy tekintet a térképre meg
győzhet bennünket az orosz politika irányáról és jogo
sultságáról. A Fekete-tenger, melynek fele része Orosz
országhoz tartozik, természeténél fogva hivatva volna az 
orosz kereskedelemnek keleten rugóúl szolgálni. Azonban 
ezen nagy beltenger korántsem teszi Oroszországnak ezen 
szolgálatot. Kulcsa és kapuja, a Bosporus és a Darda
nellák oly hatalmasság birtokában vannak, mely gyenge
sége következtében jó vagy rósz barátainak gyámsága 
alatt áll: kik európai érdekeik tekintetéből nemcsak 
korlátolhatják, hanem egyenesen nehéz károkkal is sújt
hatják Oroszország legközvetlenebb érdekeit, midőn a 
fényes portát ezen fontos közlekedő útak elzáratására 
vagy azok használatának korlátolására bírhatják. A fel
felé törekvő orosz hatalom nem nézheti közönynyel, mint 
sértetik és sértethetik meg érdeke mindennap és bárki 
által, kinek sikerül a Bosporuson nagyobb befolyásra
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szert tenni. A Bosporus és Dardanellák megnyílása, az 
ottani erődök széthordása s a hajózás és kereskedelem 
teljes szabadon adása, — Oroszországnak oly életfeltétel, 
melynek elérése előtt belső fel virágozásáról nagyobb 
mértékben szó sem lehet. Azért az orosz-ozmán háborúk 
szükségképpen más jeleggel bírtak és bírnak ezentúl is, 
mint a milyennel a háborúk közönségesen bírni szoktak. 
A tárgyilagos és részrehajlatlan történelmi források tanul
mányozása sohasem volt szükségesebb mint napjainkban, 
midőn az elfogultság vagy felületesség olyannyira meg
hódítani igyekszik az egészséges közvéleményt, hogy 
egy-két nemzedék elteltével méltó csodálkozással fognak 
a történetnyomozók egy időszak előtt megállani: mely
nek ellentéteiből és könnyelműen összehordott anyagaiból 
csak nagynehezen fog sikerülni a valóság buzaszemeit 
kikeresni.

Az 1853. ősz elején megindult a háború Oroszor
szággal. Az ozmánok, Anglia és Francziaország, később 
Szardínia által segittetve, mindjárt elején több sikert 
tudtak felmutatni. Az egyesült ozmán-angol-franczia-sard 
hadsereg a krimi hadjárat alkalmával az Alma melletti 
ütközettől egész Sebastopol bevételéig egyik diadalt a 
másik után ülte. Ausztria is, megmagyarázhatlan és ki- 
számithatlan következetlenséggel, talán a szövetségesek 
hadiszerencséje által megzavarva a józanság számításai
ban, — Oroszország ellen fogott fegyvert — s a düntő 
pillanatban átlépvén a határokat — benyomult Oláhor
szágba. Ily erővel szemben, s miután a nyugati hatal
masságokon kívül még Ausztria által is fenyegetteték, 
— végre kétségtelen lön Oroszország megaláztatása, mely 
az 1855. márczius havában Párisban kötött szerződésben 
nyert kifejezést.

A párisi szerződés tarthatlansága annál bizonyosabb 
lehetett mindenki előtt: minél elviselhetlenebb korlátok 
közé igyekezett szorítani Oroszországot; korlátok közé, 
melyeket hosszabb ideig nem tűrhetett meg, ha csak le 
nem mond életfeltételeinek legfontosabbikáról: szabad 
kereskedelméről és közlekedéséről kelet felé, hol hatalma 
voltaképpen rejlik. A párisi szerződés által Oroszország 
kiszorittaték a Fekete-tengerből, ezen természetes elemé
ből, melyben ezentúl csak korlátolva mozoghattak ke-
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reskedo'hajói, mig hadihajókat tartania tilos lett volna. 
Ugyancsak ezen békeszerződés által Oroszország elzáraték 
az Al-Dunától s Bessarabia déli része, Ismail-Kilia el- 
szakasztatott a birodalomtól. Végre nem volt szabad déli 
várait védelmi állapotba helyezni; hajói pedig a Bospo- 
ruson és Dardanellákon keresztül csak terhes megkötések 
között közlekedhetének.

Ha az európai diplomatia 1855-ben bölcsebb mér
sékletet tanúsít vala a megalázott Oroszország irányában, 
kétségtelen, hogy a keleti bonyodalmak sokat vesztettek 
volna éles jellegükből, s hogy a megközeledés a fényes 
porta és hatalmas éjszaki szomszédja között könnyebben 
és több kilátással a sikerre lett volna eszközölhető, mint 
jelenleg, midőn a kedélyek kölcsönös elkeseredése oly 
fokra hágott, hogy a legnagyobb szélsőségektől lehet 
tartani mindkét részről.

A krimi hadjárat befejezése után Abdul-Medsid eu
rópai jóakarói tanácsára egy lépéssel tovább ment az 
alkotmányosság ösvényén s mintegy kiegészítésűi a gül- 
hanei hatti-seriffnek, kiadta 1856-ban a hatti-humayum, 
vagy magas iratot, melyben az 1839 iki alkotmányt még- 
inkább európai mintára igyekezett kiegészíteni. E szerint 
az alattvalók három részre osztattak, és pedig a mozli- 
mekre, mint még mindig kiváltságos uralkodó részre; 
továbbá a felszabadult jobbágyok vagy rajákra, most 
tehák; végre a rabszolgákra, melyek ismét 6 osztályra 
szakadnak, melyek most is ugyanazok, mint századok 
előtt, s a kiknek személy- és életbiztonságáért a törvény 
most sem kezeskedik.

A hatti-humayum kétségkívül közelebb hozta az 
ozmán birodalmat Európához; de nem volt képes belse
jében megerősíteni. A nyugati hatalmasságok pártfogása 
alatt Abdul-Medsid országlásának végefelé egy nemétől 
a hatalomnak látta magát körülvéve, mely nem volt sa
játja, de a mely roskadozó trónjának ismét nagyobb 
fontosságot kölcsönzött. Mi a birodalmat minden kísérlet 
és erőfeszítés daczára nem engedte a javulás révébe jutni, 
folytonos pénzzavara volt, mely évről évre növekedvén, 
nemzetgazdasági bukással fenyegeté. A hárem milliókat 
nyelt és nyel el évenkint. Ezrével őriztetnek itt a drágán 
vásárlóit árdk, melyek fentartása az állam összes jőve-
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delmének majdnem felerészét emészti fel. A hadsereg, 
csinos öltözéke daczára nem jobb mint elébb; zsoldját 
felette hiányosan kapja és élelmezése a lehető legegy
szerűbb és leghiányosabb egyszersmind. A nemzed ér
zület az alkotmány ellenére ma is a vallás előítéleteinek 
bilincsei között nyög s nincs kilátás, hogy ezen szomorú 
állapotok egyhamar kedvezőbbre forduljanak. Abdul- 
Medsid 1861. junius 25 én bekövetkezett halála nem volt 
csapás a birodalomra, szenvedőleges jelleme és erélytelen 
személyisége nem szereztek ellenségeket s csak kevés 
barátokat ezen szultánnak, ki a legjobb akarattól áthatva 
sem volt képes többet és jobbat tenni, mint a mennyit 
idegen védnökei tőle kivenni jónak láttak. Abdul-Medsid- 
nek az utókor leginkább azon hibát fogja szemére vetni, 
hogy akarat nélkül átengedé magát az idegen befolyás
nak, mely nem vált mindig szerencséjére népeinek.

Abdul-Aziz (1861—1876) Abdul-Medsid öcscse 31 
éves volt, midőn az ozmánok trónjára lépett ; s ha né
mely hajlamaitól eltekintünk, melyek kiváltképpen bűnül 
rovattak fel a nyugat által az új szultánnak, habár in
kább fajának és családjának volnának betudhatók, annyi 
mindazonáltal kétségtelen, hogy II. Mahmud másodszülött 
fia sem birt azon erélylyel és tapintattal, melyre szük
sége volt, ha birodalmának pusztulását feltartóztatni 
akarja

Abdul-Aziz épp oly rabja volt érzékiségének mint 
bátyja és elődje; s épp^oly kevéssé birt nagy tulajdon
ságokkal, mint amaz. Élete egy szakadatlan lánezsora 
volt a tehetetlen akarásnak, melynek teljesítése majdnem 
sohasem állott hatalmában. Körülvéve tudatlan és meg
vásárolható egyénektől, nem bízott senkiben, s mert jel
leme nem birt a szükséges önállósággal, tehát önmagá
ban sem volt nagyobb hite mint másokban.

Mindjárt uralkodása elején elfogadta és megerősítette 
a gülhanei alkotmányt és a hatti-humayumot, mi által 
magát Európa előtt mint a haladás barátja mutatta be. 
G-yakran meglátogatta terjedelmes birodalmának egyes 
részeit, hogy magának közvetlen tudomást szerezzen 
azok állapotáról; de ezen utazások olyannyira eltévesz
tettek valának czéljukban, hogy a rendkívüli költségen 
kívül, melyekbe kerültek, s melyek fedezése időnkint
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nem kis gondjába és fáradságába került pénzügy vezető ■ 
jének, alig hoztak valami mást napvilágra. Az utolső 
években meglátogatta Eurépa nagyobb fővárosait is, s 
ez az első eset volt, hogy ozmán uralkodó a nyugaton 
békében megfordult. Habár országlásának elején meg
ígérte, hogy háremjét feloszlatja s beéri egy nővel, s a 
hárem roppant költségeit hasznosabbra fogja fordítani, 
ígérete sohasem ment teljesülésbe; s nemsokára még in
kább megtelt az ó- és uj serail épp oly drága mint költ
séges szépségekkel......  s minden a megszokott régi
kerékvágásban haladott a felbomlás felé.

Csoda-e, ha ilyen körülmények között Európa hite 
lassankint fogyni kezdett az ozmán birodalom tovább 
fentarthatásában s ha egymásután elpároltak tőle azon 
hatalmasságok, melyek eddigelé életét tengették azon 
reményben talán, hogy újjászületése még a lehetőségek, 
közé tartozik? A ministerválságok egymást követték s 
acut jelenségüknél fogva a legvégsőtől kelle már évek 
óta tartani. A válság késett, de nem maradt el; s mióta 
Abdul Aziz épp oly sajátságos mint indokolatlan módon 
vesztette el életét és trónját, az ozmán birodalom a leg
szélső véglet ösvényére lépett. A rejtélyességbe közönségesen 
akkor burkolóznak az államok, midőn emelkedő phasisába lép
nek tételüknek, avagy és ez sokkal gyakoribb, midőn lemenésük 
napjaiban eltakarni kívánják azon hibákat, melyek pusztulásukat 
előidézték.......... A roppant épület, mely századokon ke
resztül izgalomban tartotta a világot, azután bukásában 
nem volt képes a részvétet megnyerni, most a legvégső 
kísérletet tevő fennmaradásának érdekében.

Ma Abdul-Medsid másodszülött fia II, Abdul Hamid 
ül az ozmánok trónján, miután két évvel idősb bátyját
V. Muradot, már életében halottnak nyilvánitá, mert 
nem volt elég bátor vagy szívtelen, hogy erőszakkal 
tegye el láb alól, miként nagybátyjával Abdul-Azizzal 
cselekvének a palotaforradalom iotézői . . . .  S azon két 
veszedelem közül, melyek az ozmánok fennmaradását Eu
rópában ma fenyegetik: sokkal nagyobbnak látszik előt
tünk a belső forradalom, mely nagy zaj és feltűnés nélkül 
megy végbe, de a mely a rozzant államépületet még 
elébb halomba döntheti, mint az orosz phalanxok, melyek 
minden pillanatban átléphetik a Dunát.

J L ii t tá r :  A. torok b iroda lom  tö rtén e te 35
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Az 1877. és 1878. évek nagy vereségekkel és vesz
teségekkel sújtották az amúgy is minden izében roska
dozó európai és ázsiai török birodalmat; melyeket a 
legnagyobb áldozatkészség és vitézség sem vala képes 
feltartóztatni, melyet kiváltképpen derék hadserege kifej
tett vala. Oroszország Romániával szövetkezve benyomult 
Bolgárországba; azonban Szuleiman pasa oly vitézül 
védelmezte Plewoát, hogy annak megvétele a szövet- 
ségések részéről valóságos Pyrrhus-áldozatokba került. 
Majd Lowacz mellett szenvedett az orosz sereg érzékeny 
vereséget.

Azonban ezen, hatásaikban mulékony sikerek nem 
valának képesek a végzetes csapást feltartóztatni; mely 
egész súlyával a szerencsétlen birodalomra nehezedék; 
kiváltképpen mióta a szerbek és montenegróiak is fegy
vert ragadtak a félhold ellen. Az orosz hadsereg óriási 
áldozatok árán átlépte a Balkán megerősített és jól vé
delmezett szorosait s benyomult Drinápolyba; miután 
minden előkészülődéseket megtett magának Konstantiná- 
polynak megszállására.

Mig ekképen az európai harcztéren mindenütt há- 
trálóban volt a török hadsereg, addig az ügyek Ázsiában 
sem kecsegtettek kedvezőbb eredménnyel. A kaukázusi 
orosz hadsereg benyomult Örményországba s elfoglalta 
Erzerum városát s rohammal megvette a sokat vívott 
Kars erősséget.

Az orosz fegyverek győzelme s talán épp oly mér
tékben az európai államok várakozó politikája végre 
megérlelték a békét, mely San-Stefanoban 1878. már- 
czius 3-án megköttetett s mely Oroszországnak döntő és 
határozott túlsúlyt biztosított a Balkán félszigeten.

Azonban a san-stefanoi béke koránsem elégítette ki 
az európai hatalmasságokat; s főképpen Anglia és Ausztria- 
Magyarország erélyesen tiltakoztak annak gyakorlati vég
rehajtása ellen. Most a német birodalom mint közvetítő 
lépett a politikai akczió színpadára; minek eredménye 
a berlini kongresszus volt, mely az 1878. junius havában 
ült össze s melynek értelmében Oroszország megtartotta 
Ázsiában: Kars, Ardahán és Batum városokat kerületeik
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kel; mig szövetségese Románia az A1 Duna jobbparti 
Dobrudzsa által kárpótoltatott. Oroszország pedig a Duna 
balparti torkolatát állandóan birtokába vette. Szerbia és 
Montenegro, valamint Románia területi kikerekitéseken 
kívül minden hűbéri és adófizetési kötelezettség alól 
végképpen fel oldattak s függetlenné tétettek. Ezzel kap
csolatban rövid idővel később a két első mint alkotmá
nyos királyság proklamáltatott s mint ilyen az európai 
hatalmasságok által elismertetett; Montenegro pedig az 
Adriai tengerpartjain Dulcigno és Antivari kikötőket kapta 
anyagi felvirágoztatásának szükséges feltételeiképpen.

A berlini kongresszus Bolgárországot külön fejede
lemségnek nyilvánítván —- mindazonáltal a török szultán 
fensősége alatt — annak fejedelmi székébe igtatá Batten
berg Sándort; ki azonban 1886 ban kénytelen volt az 
orosz ármányoknak engedve s fejedelemségéről lemondva 
az országot elhagyni; melynek sobránjéja vagy törvény
hozó testületé azután Coburg Ferdinánd herczeget vá
lasztó, meg; de ki ez ideig sem a szultán, sem az európai 
hatalmasságok által elismerve nem lett. Egyúttal Kelet- 
Ruméliá önálló tartománynyá alakíttatott át és pedig 
egy keresztény kormányzó alatt; jelenleg azonban tényleg 
Bolgárországhoz tartozik; s ebbe való végleges bekebele
zése bizonyára csak rövid idő kérdése lehet.

Végre a berlini kongresszus Bosznia és Herczegowina 
tartományokat Ausztria-Magyarországnak rendelé alá; a 
kettős állam politikai valamint kereskedelmi érdekeinek 
megvédése tekintetéből a Balkán félszigeten; Cyprus szi
getét angol védnökség és kormányzás alá helyezé ; Gö
rögországot pedig, mely az utolsó háborúnak csak szen
vedőleges részese volt, Thessália átengedése és éjszaki 
határainak kikerekitése által kárpótolta.

íme az ozmán birodalom fényes múltjában és szá
nalmat ébresztő jelenében, melynek tarthatatlanságát épp 
úgy be kell ismerni barátainak mint ellenségeinek; ta
nulságos bebizonyítására azon igazságnak; miszerint a 
fegyverek hatalma által alapíthatók ugyan nagy biro
dalmak; de azok tartós fennmaradását csak a szabad 
intézmények és az emberi és isteni jogok tiszteletben 
tartása biztosíthatja. . . .
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