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ELSŐ FEJEZET.

I. Szuleimán 1520—1566. — Ázsiai nyugtalanságok. — Belgrád ostroma és 
megvétele. — Rhodos ostroma és átadása. — Szuleimán 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. — Bécs első ostroma. — Francziaország maga
tartása. — Újabb békealkudozások. — A háború folytatása. — Kőszeg vé
delme. — Az ozmánok kivonulása. — Tengeri háború és következményei. —

Béke 1533.

I. Szelim váratlan halála különböző benyomással volt 
úgy az európa udvarokra mint magukra az ozmánokra. 
Az elébbiek azon hitben ringatták magukat, hogy a meg
halt oroszlánnak bárány fia maradt, ki ifjúságánál és tapasz
talatlanságánál fogva örülni fog, ha nem háborgattatik, — 
nemhogy maga fenyegetné a világot. Az ozmánok tartózko
dóbbak voltak ítéletükben az ifjú szultánt illetőleg, s mert 
Szelim vasakarata csak engedelmes eszközöket tűrt meg 
maga mellett, — senkisem tudta voltaképen, mit várhatni 
az ifjú Szuleimántól, ki apja halálakor nyugodtan Magne- 
siában időzött, tartományának igazgatásával elfoglalva.

I. Szuleimán (1520—1566) nem volt sem bárány sem 
oroszlán, magas fenkölt lelke ép oly távol volt az egyik 
gyengeségétől, mint a másik kegyetlenségétől. Uralkodásra 
születve, ifjú keblében őseinek nagy tettei nem kevésbé 
nagy vágyakat és reményeket ébresztettek, melyek bölcs és 
következetes magatartása által nagyobb részben teljes gyü-

1L á z  a r: Az ozm án uralom  tö rténete . I I .
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mölcsökké fejlődének. Alig takarította el apja liolttetemeit, 
midőn akadálytalanul elfoglalta uralkodói székét, mert a 
szerencse úgy akarta: hogy nem kellett versenytárssal 
megküzdenie, minthogy házának egyedül ő volt még élet
lévő 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 babona mellett a rokongyilkos
ság nemcsak megengedett, hanem parancsolt eszköz vala.

Mindjárt uralkodásának első tettei igazságszeretetről 
és azon kívánságról tesznek tanúságot: alattvalóiban em
bereket látni, kiknek jólétével az állam jóléte összefügg. 
Szelim Perzsiából, Syriából és Egyptomból számtalan kéz
műves családot erőszakkal Konstantinápolyba hozatott, kik 
között különösen nagy volt a fegyverkovácsok száma, s kik 
a különböző viszonyok között felettén nehezen tudták 
magukat feltalálni, s nem kis mértékben gyötörtettek a 
honvágy által. Szuleiman ezen szegény embereket útikölt
séggel látta el, s visszaküldő hazájukba. A perzsa kereske
dőknek 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 átvette 
őseinek örökségét, mélyen érezte azon kötelességeket is, 
melyek ezzel elválaszthatlanúl össze valának kötve, s való
színű, hogy azon állítólagos politikai végrendelet nélkül is 
felfogta hivatásának nagyságát és fontosságát, melyet ké
sőbbi, de kivált franczia írók Szelimnek tulajdonítanak, 
mintha egy, háza fényét és nagyságát szívén hordozó ural
kodónak ilyesmire szüksége volna!

De az ozmán birodalom 1520-ban még nem érte vala
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el azon politikai kiterjedést, melyre szüksége volt, bogy a 
jövőben is fennállhasson; keleti és nyugati határai ép oly 
kevéssé voltak befejezve és biztosítva, miként az éjszaki; 
amott Perzsia, itt Magyarország és Lengyelország annál 
veszélyesebb szomszédságot képeztek, minél inkább bizo
nyos volt, hogy a vallási különbség halálos gyűlöletet táp
lál az ozmánok ellen, s hogy azon vidékek lakosai csak az 
alkalomra várnak, hogy béke és szövetség ellenére — 
rátörjenek a rettegett birodalomra. Éhez járult, hogy Szu- 
leiman előtt nem lehetett titok, miszerint a nyugati hatal
masságok csak azért késnek az annyiszor kilátásba helye
zett keresztes háborúval, mert otthon is elég keresztjük 
volt, saját keresztes alattvalóikkal. Kétségtelen, hogy 
Európa politikai ziláltsága és kivált Magyarország erőtlen
sége nem kis mértékben járúltak hozzá: Szuleimanban 
azon terveket megérlelni, melyek kivitele által nemcsak 
megingatta az ó-világ politikai rendjét, hanem egyúttal 
birodalmát korának leghatalmasabb és leggazdagabb álla
mává s a politikai életnek sokáig központjává tette.

I. Szelim ázsiai és afrikai hódításai még oly újak 
valának, az ott behozott ozmán közigazgatási rendtartás 
oly szokatlan volt, hogy az új tartományok amúgy is nyug
talan 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 shah csak az alkalmas pillanatot lesték, 
hogy kitűzzék a lázadás zászlóját. Ghazali bég syriai hely
tartó első tette a kísérletet s büszkén megtagadta Szülei- 
mannak az engedelmességet. De az ifjú szultán ébren volt 
s a lázadót csakhamar utolérte a büntetés; mert alig jött 
hire Ghazali törekvéseinek, midőn Szuleiman nagy gyorsa
sággal a lázadó ellen küldé egyik legmegbízhatóbb vezérét, 
ki egy véres ütközetben nemcsak szétverte a lázadókat,

1 *
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hanem magát Ghazalit is elfogván, halállal büntette. 
A syriai lázadás gyors és erélyes leveretése és Ghazali szo
morú vége nem tévesztették el hatásukat sem Egyptomra 
sem Perzsiára — s Ázsia csendesen tovább viselte az oz
mánok által reá rakott bilincseket.

Szuleiman az ázsiai nyugtalanságok lecsillapítása után 
Magyarországra vetette szemeit, hol időközben a rendet
lenség és viszály az urak és nemesek között tetőpontjára 
hágott. Jóllehet Szuleiman talán még elhalasztotta volna 
magyarországi hadjáratát, ha erre különösen két ok által 
nem ösztönöztetik vala. A határvillongások most is szaka
datlanul folytak, s míg az ozmánok Szrebernik, Teszna, 
Szokol és Knin várakat egymásután elvették a magyarok
tól, Jaiczát ellenben még hasztalanúl ostromolták, addig 
az utóbbiak viszont kivált a derék püspök Boriszló Péter 
vezérlete alatt az Unna és Száva szögéből mindig újból 
előrontottak s Bosniát és Herczegovinát pusztították. 
A szultán, hogy e czéltalan pusztításoknak véget vessen, 
valószínűleg pedig azért, hogy Magyarország megtámadá
sára alkalmas ürügyet keressen, követeket küldött Budára
II. Lajos királyhoz, felliíván őt egy ríj béke megkötésére, 
— melyet azonban Magyarország a szultánnak fizetendő 
évi adó árán volna megvásárlandó. A király és inkább heves 
mint eszélyes környezete — a váratlan és merően jogtalan 
követelést nagy felindulással nemcsak visszautasította, 
hanem a követeket börtönbe vettetvén megöletni paran
csolta. Ezen követekkel úgy látszik egy időben érkezett a 
vitéz Boriszló püspök halálának hire is Budára, ki az ozmá
noktól a Korenicza patak mellett hűtlenül meggyilkoltatott, 
mi az átalános elkeseredést az ozmánok ellen természete
sen méginkább fokozta. A követek holttestei utóbb, nehogy 
a gyilkosság köztudomásra jusson, a város közelében egy 
halastóba sülyesztettek.



Szuleiman a követein elkövetett erőszakra azzal vála
szolt, hogy előkészülődését mégjobban 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, míg 30 ezer az élelmi szereket hordozá a 
hadsereg után. A sereg három részre oszlott, az egyik, a 
balszárny Ahmed pasa vezérlete alatt Sabácznak tartott, a 
nagyvezir Piri pasa a derékhaddal Nándorfehérvárnak vette 
útját, míg a jobbszárny Mohamed Mihaloghli alatt Erdélybe 
volt betörendő. Maga a szultán a fényes portával az első 
sereg után Sabácz felé indúlt.

Szuleiman megindúlásának hire Magyarországban, de 
kivált a leginkább fenyegetett végvidékeken roppant izgal
mat szült. A király, befolyás és tekintély nélkül nem vala 
képes a nemességet nagyobb tetterő kifejtésére bízni, pa
rancsai hanyagul vagy épen nem teljesíttettek, s habár a 
honvédelmi törvény értelmében 60 ezer harczos azonnal 
a király zászlója alá siethetett volna, aroszakarat, hanyag
ság és késedelem mindent megakadályoztak, s alig volt 
lehetséges egy maroknyi hadat összehozni, melylyel esetleg 
a Szerémséget kellendett fedezni. Héderváry Ferencz és 
Török Imre Nándorfehérvár parancsnokai alig értesültek 
az ozmánok közeledéséről, midőn azon ürügy alatt, hogy 
a hátralévő zsold kifizetését szorgalmazzák, hűtlenül 
elhagyták helyüket, s Budára siettek. Helyettük Oláh Ba
lázs, Both János és Morgai János vették át a parancsnok
ságot az alig 600 emberből álló várőrség felett, mely még 
lőporral sem volt kellőleg ellátva, míg a várfalak felette 
elhanyagolt állapotban voltak. — Sulyok Ferencz Sabácz 
kapitánya hasonló indokból hagyta oda helyét, melyet 
Logody Simon foglalt el, kinek rendelkezésére s a vár 
védelmére alig állott száz vitéz! — így állott a határ



6

védelem 65 évvel Nándorfehérvár felszabadítása után Hu- 
nyady János által . . . .

Hasztalan keresett Lajos király segélyt X. Leo pápá
nál és V. Károlynál; amaz azt monda levelében: hogy 
kincstára üres és a magyarok lássák, mint lesznek készek 
az ellenséggel, ő csak áldását adhatja. V. Károly épen a 
wormsi birodalmi gyűlésen, nem adott vigasztalóbb felele
tet a magyar királynak, ki trónjával és a nemzettel együtt 
kérlelhetlenül áldozatára volt szánva a keresztény Európa 
politikai vakságának és önző tudatlanságának.

Sabácz már julius 8-án Ahmed pasa kezébe került, 
miután a 60-ra összeolvadod, s mindenben hiányt szen
vedő őrségképtelen volt az ostromlókat tovább feltartóztatni, 
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 meg
áradt Száván, melynek partján Szuleiman fényes sátra 
állott — hajóhíd veretvén, azon átkelt az egész hadsereg, 
melynek nemsokára Mitrowicz, Karlovicz, Kulpenik, Per
iász és Szlankamen is megnyitották kapúikat; míg a már 
egy hó óta Nándorfehérvár alatt táborozó Piri pasa Zimonyt 
foglalta el s az ostromlott erődöt minden oldalról kemé
nyen körülzárolva tartotta.

Habár Nándorfehérvár immár tartliatlannak látszék, 
a vitéz őrség, mely a parancsnokokon kívül jobbára thrá- 
kiai bolgár zsoldosokból állott, mégis makacsul visszaverte 
sokáig az ellenség minden támadását s midőn a városból a 
felsővárba szoríttaték, egy ideig itt is oly erélylyel tartotta 
magát, hogy Szuleimannak már-már szándoka volt az 
ostrommal felhagyni, midőn egy hitehagyott franczia taná



csára a főerődöt, a Miliaria vagy mértföldtoronynak neve
zett részét a várnak, -— ügyesen aláásni és lőporral meg
rakni sikerűit. A pusztító robbanás elvette az őrség utolsó 
bátorságát, mely most magyar parancsnokainak tudta és 
beleegyezése nélkül összeköttetésbe lépett az ellenséggel
— a vár átadása iránt. Az árulásnál fontos szerepet játszott 
Móré Mihály, Héderváry Ferencz parancsnoknak a várban 
visszahagyott megbízottja. Szuleiman szabad kivonulást 
ígért az árúlóknak, kik a várat azután a nélkül, hogy ezt a 
maroknyi magyarok megakadályozni tudták volna — ke
zébe adták.

Ekképen jutott a kereszténység legfontosabb védbás- 
tyája 1521 augusztus 29-én az ozmánok kezébe. Szuleiman 
mindenkit, ki magyar volt vagy magyar nevet viselt, irga
lom nélkül legyilkoltatott, míg az átalános vérengzésben 
megmaradott bolgárokat Konstantinápolyban telepítette 
le, hol utódaik mai napig külön városrészt laknak, melyet 
az egykor védelmezett, majd elárult erősség nevéről Bel- 
grádnak neveznek.

Nándorfehérvár, valamint a többi várak ozmán helyőr
séget kaptak s Szuleiman parancsára új éskiterjedett erős
ségekkel láttattak el. Többek között csupán Nándorfehér
vár, melynek első ozmán parancsnokává Balibég nevezte
tett ki, nem kevesebb mint 200 várágyút kapott.

Szuleiman előtt, most nyitva állott az iit Magyaror
szágba, sőt ha a német birodalomban épen a wormsi gyű
lés után uralkodó belzavarokat tekintjük, egészen Német
országba és Európa szívébe; s több mint valószínű, hogy 
Szuleiman Bécs alatt sem talál vala most azon ellentál- 
lásra, mely nehány évvel utóbb vállalatát meghiusítá. De 
I. Szelim fiának most más terve volt, s a helyett, hogy a 
rettegő nyugatot tette volna a további harcz színhelyévé
— Nándorfehérvár alól már októberben visszatért seregé-
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nek nagyobb részével Konstantinápolyba, hogy új tervének 
kiviteléhez szükséges előintézkedéseit megtegye. Mit II. Mo
hamed és I. Szelim országlásuk végén kísértének meg, 
miközben mindkettő hatalmas földi pályáját az ismeret
len túlvilággal cserélte fel, azt I. Szuleiman mindjárt ural
kodásának kezdetén, az ázsiai lázadás elnyomatása és 
Nándorfehérvár megvétele után, sőt épen győzedelmeinek 
döntő benyomása alatt kívánta valósítani. Rhodos szigete 
a kereszténységnek leginkább keletre előre tolt bástyája 
volt, mely kivált Egyptom meghódítása óta jobban mint 
valaha útjában állott az ozmánoknak. A birodalom szabad 
kereskedése és közlekedése, valamint a mekkai zarándo
kok útja Rhodos által mintegy ellenőrizve, ha nem meg
akadályozva és korlátolva volt; s ha e kettős oknál egyéb 
politikai tekintet nem is szólott volna Rhodos megszerzése 
mellett, Szuleiman azt elégségesnek találta, — s ez elég 
volt, hogy a János-rend utolsó ázsiai telepítvényét és erős
ségét a legkétesebb és legválságosabb helyzetbe hozza.

Jobb időt Rhodos megtámadására aligha találhatott 
Szuleiman. Európa mindig mélyebben merült alá a vallási 
zűrzavarokban. Y. Károly császár és I. Ferencz franczia 
király már nemcsak Olaszország birtokáért harczoltak egy
mással, hanem azon politikai fensőségért, melyet mind
egyik a maga részére óhajtott biztosítani azon rendkívüli 
bonyodalmak előrelátásában, melyeket a reformatio alko
tandó vala, 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 különböző 
ostromeszközök felvétele után azonnal Rhodos felé vitor
lázni; míg maga Szuleiman 100 ezer emberrel, melyet 
nemsokára ugyanannyi követett, a szárazföldi úton nyo
mult előre. A hajók száma, melyek ekként Rhodos ellen



9

rendeltettek, meghaladta a 300-at. Nem kisebb volt az 
ágyuk száma, melyek rendkívüli nagyságuk miatt részben 
csak a helyszínén készültek s melyek mintegy vaskarral 
fogták körül a híres erősséget.

A János-rend új nagymestere L’Isle-Adam Fülöp, ki 
Szuleimannal egy időben kezdette meg uralkodását, öntu
datos nyugalommal, de egyszersmind rendkívüli ügyesség
gel és kitartással és csodával határos bátorsággal felelt 
meg nehéz feladatának, mi ezen nagy férfiú emlékét min
den időkre biztosította. Miután Európa maga is a legna
gyobb zavarban és segélytelenségben volt s ezen oldalról 
a legkisebb támaszra sem számíthatott, l ’Isle-Adam a vé
delmet úgy rendezé, a mint ez saját erejéből lehetséges 
volt. Bhodos erős bástyákkal és védtornyokkal volt ellátva 
s úgy a tenger felől mint a szárazföldről teljes védállapot- 
ban; az összes harczosok száma 600 lovagból és 4000 vi
tézből állott. A nagymester első gondja volt a kikötőt erős 
vaslánczolckal elzárni, azután pedig a védelmet a rend 
nyolcz nemzetisége szerint: a franczia, spanyol, olasz, por
tugál, német, angol, provencei és auvergnei lovagok között 
felosztani. Maga l’Isle-Adam az éjszaki bástyáról, a győ
zelmi kapu szomszédságából vezette az egész védelmet.

A tengeri had már junius végén megjelent Bhodos 
előtt s a szigettel átellenben fekvő Marmarist szállotta meg, 
hova julius utolsó napjaiban Szuleiman is megérkezett a 
szárazföldi haddal. Miután az egész sereg ágyútelepeivel és 
egyéb ostromeszközeivel a várostól keletre partra szállott, 
augusztus 1-én kezdetét vette a tulajdonképem ostrom. — 
De a lovagok rendkívüli vitézsége az első két hónapban az 
ellenségnek minden törekvését a város birtokába jutni 
megsemmisítette, rohamai mindannyiszor óriási veszteség
gel veretvén vissza. — Azonban, habár seregének jobb 
része már odaveszett, Szuleiman még mindig makacsul



10

ragaszkodott szándokához 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 fel
robbant aknái által, de a lovagok és az őrség, sőt a nők és 
öregek egymással versenyeztek a réseket testűkkel fedezni. 
Számtalan példájával találkozunk itt a hőskori lelkesülés
nek 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 küz
delemben, midőn egy ellenséges golyó véget vet a lovag 
életének. A hölgy magához ragadja gyermekeit s miután 
megcsókold őket s homlokukra a kereszt jelét illeszté — 
apjuk véres fegyverével saját kézzel halálra sújtja és a dü
höngő lángok közé taszítja e szavakkal: «most, ártatlan 
tiszta lelkek, nem fogtok beszennyeztetni barbár kezektől». 
Azután vállára vetve elhullott kedvesének véres köntösét, 
annak fegyverével kezében a leginkább fenyegetett réshez 
siet s miután még több ellenséget leterít — maga is bős 
halállal elvész. De a legvitézebb ellentállást is megtöri 
lassankint az éhség és a védeszközök teljes hiánya. Deczem- 
ber elején újabb meg újabb rohamok után, melyek mind
annyiszor az ozmánok vereségével végződtek, — Szuleiman 
feladásra szólította fel a várost. Egy zsidó orvos és egy 
portugál lovag D’Amaral, ki ellenséges indulattal viselte- 
ték 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 épen egy 
nyíl segélyével készült bírt küldeni az ostromlók táborába,
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a város terén azonnal négy részre szakíttaték; D’Amaral 
lovag azonban rendkívüli kínzások benyomása alatt sem 
ismerte be bűnét, mi abban való részességét némileg ké
tessé teszi. — Csak miután egy végső roham alkalmával a 
lovagok utolsó lőporukat is elhasználták, lépett alkudozásba 
risle-Adam a szultánnal, mely azután deczember 21-én 
közel hat hónapi ostrom után a következő megegyezésre 
vezetett: a lovagok tíz nap lefolyása alatt szabadon elhagy
hatják Ehodost, kik azonban közülök a szigeten továbbra 
is megtelepedni kívánnak, azoknak teljes szabadság élve
zete mellett öt évi adómentesség biztosíttatik. A sziget 
lakosai közül senkisem soroztatik a janicsárok közé. A ke
resztényeknek szabad vallásgyakorlat igértetik; a lovagok 
pedig hajókon Krétára fognak szállíttatni, honnan bár 
merre vehetik útjokat. Végre mindkét részről túszok állít
tatnak 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 legnagyobb kegyetlenségeket és pusztításokat vitte végbe, 
mígnem l’Isle-Adam tiltakozására a rabló csapatok erővel 
eltávolíttattak a városból, melyet a lovagok kivonulása 
előtt az ozmánoknak az egyezmény értelmében megszállani 
nem volt szabad. Szuleiman egyébiránt nagy kitüntetések
kel fogadta kivált az ősz nagymestert, kit személyes talál
kozásuk alkalmával vitézségéért magasztalt, s kit, miként 
magát kifejezte: csak sajnálattal űz ki birtokából. Saját
szerű sentimentalitása egy hódítónak, ki az egész világ 
birtoka után vágyódott.

A János-vitézek 1523. újév napján hagyták el Ehodost, 
s VI. Adrián pápa által Civita-Vecchia, majd VII. Kelemen 
pápa által Viterbo városokban telepíttettek meg, míg 
végre hat évvel később állandóan elnyerték Málta szigetét,
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mely után nevöket is megváltoztatván, új és nem csekély 
hatalomra és befolyásra tevének szert, melyeknek csak 
I. Napoleon egyptomi útja alkalmával vetett véget.

így került Bhodos 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 felöl is nyitva állott Szuleimannak, mert Yelencze, 
mely évről-évre sietett megújítani szerződéseit még akkor 
is, ha miként az ozmánok utolsó győzelmei után áldoza
tokkal volt is kénytelen a kívánatos békét megvásárolni, 
aligha gördített volna nagyobb akadályokat lítjába. Azon
ban a következő két éven át részint Syria és Egyptom 
vonták magukra Szuleiman figyelmét, részint azon poli
tikai összeköttetés, melybe a körülmények és érdekek sa
játságos fejlődése következtében — a franczia udvarral 
lépett.

Mielőtt ezen nevezetes eseményről szólanánk, nem 
hagyhatjuk említés nélkül azon sajátszerű haditervet, 
mely az ozmánok kiűzetése czéljából emlékirat alakjában, 
mindjárt a János-vitézek elvonulása után Rhodosból — a 
pápának átnyújtatott, és pedig nem valami világi hatalmas
ság, hanem a minorita-szerzet által. Ezen rend, mely kele
ten leginkább el vala terjedve, egy tervet dolgozott ki, 
mely ha teljesülésbe megy, kétségkívül sok hajt csinálha
tott volna Szuleimannak. Ez idő szerint egyedül a mino
rita-rend 40 ezer kolostorral bírt, melyek mindegyikéhez 
legalább tíz egyházközönség tartozott; ha már most mind
egyik kolostor csak egy embert állít — ez 40 ezer fegyve
rest tesz. Ha ugyanily arányban vonatnának a többi kol
dusrendek és egyéb szerzetek is érdekeltségbe, az apá- 
cza-kolostorokat sem vévén ki, könnyű szerével lehetne
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egy 600 ezer emberből álló sereget talpra állítani, mely bizo
nyára elégséges volna — az ozmánok kiűzetésére Európá
ból. A zárdák megadóztatása azonfelül elegendő pénzalapot 
nyújtana ezen óriási had zsoldjának fedezésére is. A har- 
czias koldusbarátok terve azonban sem a pápai curia, sem 
a császár előtt nem talált nagyobb pártolásra, mert a 
meddő tervek stádiumában maradt gyakorlati haszon és 
alkalmazás nélkül.

A háború Y. Károly és I. Ferencz között egyelőre a 
Pavia melletti ütközetben, mely az utóbbit a császár fogsá
gába adta, majd a Madridban kötött szerződés következté
ben, mely az ifjú franczia királynak újból visszaadta sza
badságát — véget ért. Időközben azonban, mindjárt fia 
elfogatásának hírére anyja d’Angouléme Luiza anyaki
rályné egy levelet intézett Szuleimanhoz, melyben felkéri: 
hegy szerezné vissza fia szabadságát, ki Károly spanyol 
király fogságába esett, s ki vele felettén roszúl bánik. A fran
czia anyakirályné ezen levelében hatalmas császárnak czí- 
mezi a szultánt, kinek közbenjárásától látszik függővé tenni 
íia sorsát. Mindenesetre nevezetes jelenség, hogy a legke
resztényebb udvar — miként a franczia királyok czíme 
régóta hangzott — nem idegenkedett, ily kényes ügyben 
ugyanannak hathatós támaszához folyamodni, ki ellen a 
király, mint láttuk, mindjárt országlásának kezdetén azon 
fogadalmat tette, hogy hatalmát megsemmisítendi. Szulei- 
man, kinek politikai előrelátása egy Francziaországgal kö
tendő szövetségben nem csekély biztosítékát látta birodalma 
hatalmi befolyásának az európai államok sorában, az anya- 
királyné levelét nemcsak szívesen fogadta, hanem a fran
czia udvar megbízottjának Frangepan Jánosnak kijelenté: 
hogy Y. Károlyt kényszeríteni fogja Ferencz kiadatására. 
Még mielőtt azonban ezen irányban valami nevezetes tör
tént volna, a madridi egyezmény visszaadta az ifjú király-
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nak szabadságát. Yalószínti mindazonáltal, hogy ezen 
egyezmény létrejövetelébe Szuleiman is befolyt.

Ezen eseméiiy azonban nem változtatott semmit a 
Francziaország és Szuleiman között létező barátságos vi
szonyon, minek oka főképen azon érdekközösségben kere
sendő, mely mindkettőt, a szultánt ép úgy mint Ferencz 
királyt a német birodalom és Y. Károlynak és házának 
ellenségévé tette, s mely érdekazonosság egyidőre mind
kettőnek előírta azon politikai utat, melyet követniök kel
lett, saját hatalmi állásuk megerősítésére.

A franczia király szövetsége a kereszténység ellensé
gével botrányos visszatetszést szült egész Európában. 
A legkeresztényebb király azonban mint látszik, nem sokat 
törődött a közvélemény nyilvánulásával, s a közte és ve- 
télytársa között megindulandó új háborúba szövetségesét 
Szuleimant is belevonni legfőbb törekvése volt. Ürügy a 
háborúra a német ügyeken kívül, melyek Francziaorszá- 
got is közelebbről érdekelték — elég kínálkozott. A Habs- 
burg-liáz azon törekvését: hatalmát Magyarországra is 
kiterjeszteni, Szuleiman annál kevésbé nézhette közöny
nyel, minthogy ez saját terveivel Magyarországot illetőleg 
merően ellenkezett. A szerencsétlen ország ekként két ha
talmas szomszéd által fenyegettetvén, mentlietleniil veszve 
vala, bármelyiknek kedvezzen is a hadi szerencse.

A magyar királyi székben II. Lajos ült, a Jagello-liáz- 
nak e beteges éretlen gyümölcse, neje Mária, V. Károly 
császárnak és Ferdinandnak nővére volt. Ferdinand fölier- 
czeg, a német császári korona és az ausztriai tartományok
nak valószínű örököse kettős sógorságban állott II. Lajos
sal, 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 Ferdinandra fogna
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szállani azon esetben, lia Lajos király örökös nélkül halna 
el, mi tekintve gyengélkedő és kifejletlen testi szervezetét, 
valószínűnek látszott. Ezen szerződés azonban nem bírt 
jogalappal, minthogy a magyar királyság választóország 
lévén, a magtalan uralkodónak nem állott hatalmában, 
saját akaratából a koronára utódot alkalmazni.

Az ellenségeskedések a határokon sohasem szüneteltek, 
sőt miután Jaicza még mindig a magyarok kezében volt, 
és Frangepán Kristóf által nemcsak újból felszabadíttatott, 
hanem falai alól az ozmánok 1525-ben véres vereséggel 
vissza is verettetének, egy ürügygyei több volt a háborúra, 
melyre Szuleiman Rhodos megvétele óta szakadatlanul 
készült vala. Az 152G. nyár terekán megindult Szuleiman 
több mint 200 ezer emberből álló seregével s julius 9-én 
Nándorfeliérvárott ülte meg a Bairárn vagy húsvéti ünne
pet. A szultánt megelőzendő nagyvezirje és kiváló kegyen- 
cze Ibrahim pasa, egy görög hitehagyott, ki testi szépsége, 
fogékony szelleme és magasabb míveltsége által már korán 
megnyerte Szuleiman kegyét sőt bizalmát és barátságát, 
de ki fékezlietlen nagyravágyása által utóbb azon gyanút 
ébresztette fejedelmi barátjában, hogy független hatalom 
után törekszik, minek következtében Szuleiman parancsára 
ágyában megfojtatott, már julius 15-én rohammal meg
vette Péterváradot, Újlakot és egyébb erősségeket a Duna- 
vonalon. Szuleiman Nándorfehérvárról a Dráva felé sie
tett, melynek jobb partján ütötte fel fényes sátorát, s 
melyen keresztül építteté azon hidat, mely az ozmánokat 
Magyarország 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 megszerezni sikerült. A nemesség
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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 közszellemet, hogy a 
védelem meddő tárgyalásokból állott, melyekben a király 
közönségesen a legszomorúbb szerepet játszá s kinek sem 
parancsa, sem kérése nem volt elegendő a vélemények 
szükséges és czélszerű összeolvasztására. 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 ozmá
nok már átkeltek azon s Baranyát dúlják és égetik. A pénz
szükségen az által lön segítve, hogy az egyházi kincsek és 
drágaságok a pénzverdébe küldettek, természetesen azon 
ígérettel, hogy jobb időkben gazdagon fognak megtéríttetni.

Időközben a fenyegető veszedelem mindinkább köze
ledők; Szuleiman átkelvén a Dráván, a hidat felégette s 
elönté a Duna jobb partját egész a mohácsi síkságig. 
Báthory István nádor, Batthyányi Ferencz liorvát- és tótor
szági, Perényi Péter, temesi bánok, Frangepán Kristóf, 
Brodarics püspök és kanczellár, Tomory Pál kalocsai érsek, 
a váczi, nagyváradi stb. püspökök augusztus elején Tolnán 
voltak csapataikkal s a sereg mintegy 20 ezer főre szapo
rodva augusztus 14-én megindult Mohács alá. A király 
Tomory Pált és Szapolyai Györgyöt, az erdélyi vajda János 
öcscsét nevezte ki hadvezérekül. Útközben még egy kisebb 
horvát dandár csatlakozván a királyhoz, a sereg összes 
száma immár mintegy 25 ezerre ment.

Épen midőn a király a mohácsi síkságot elérné, érke
zett Szapolyai János hírnöke, kérvén a királyt, ne ütköznék 
meg az ellenséggel mindaddig, míg 14 ezerre menő seregé
vel, mely már Szeged alatt táborozik, —- hozzá nem csat
lakozik. De a nemességet oly liarczvágy szállotta meg,
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hogy azt a támadástól visszatartani a királynak 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 nyugati 
kereszténység állami életében is nevezetes fordulatot képez. 
Augusztus 29-én a korai reggeli ima után az ozmán had 
megindult, elöl Balibég 4000 vértezett lovassal; ezt követte 
Ibrahim nagyvezér a derékhaddal és 150 ágyúval; utánna 
Belirám pasa az ázsiai hadakkal és ugyanannyi ágyúval; 
végre Szuleimán, környezve a janicsároktól és testőreitől. 
Az utóhadat Chosrew pasa vezényelte. Szuleimán délfelé egy 
magaslatra érkezett, * honnan a magyar sereget csatarend
ben látta felállítva. Itt hadi tanács tartatott, melyben a harcz 
megkezdése egyhangúlag kimondatott. A szultán éghez emelt 
kezekkel, könnyekkel szemében kérte az égtől a győzedel- 
met s a megható látványtól még inkább lelkesült sereg 
fokozott bátorsággal készült a küzdelemre. . . . Tomory 
Pál a vitéz főpap és Perényi bán villámgyorsasággal csap
tak a magaslat lábainál felállított európai hadra, melyet 
ellenállliatlan vitézséggel csakhamar az ázsiai seregre szo
rítottak vissza, mely a rohamnak nem tudván ellentállani, 
kénytelen volt sorait kettészakítani. Ez volt a magyarok 
első szerencsétlensége a végzetes napon. Most előront 
Balibég, ki eddig a magaslattól födve, elrejtve tartá csapa
tát s kényszeríté a keresztény sereget — hasonlólag két 
részre oszlani. Az ozmánok ekkor színlelt visszavonulással

Azon helyen később Haszán budai basa egy kősk 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 ozmá
nok Puzu Iüh&anek, azaz rejtekuek neveztek.— keresendő.
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még inkább közepükbe csalták a heves támadókat, kik 
egyenesen a janicsárokra törtek s magát Szuleimánt keres
ték . . . .  de most gyorsan megváltozott a harcz képe, 
midőn alig tíz lépésnyi távolban egyszerre megszólaltak az 
ozmánok háromszáz ágyúi, melyek erős lánczok által vol
tak egymással összekötve, és sűrűén és pusztítóan küldték 
a halált a vitéz csapat soraiba. Báthory István nádor, 
mihelyt az ozmánok visszavonulását észrevette, elragad
tatva heves harczvágya által, így kiáltott fel: «Ime, a győ
zelem a miénk, az ellenség megfutamodik, gyorsan utánna 
— hadd tiporjuk le végképen». S a nádor magával ragad
ván a királyt is, ki környezve testőreitől, várta a harcz 
kimenetelét, -— több vitézséggel mint megfontolással, az 
ellenség legsűrűbb tömegére veti magát. De a janicsárok 
és az ágyúk megsemmisítő együttműködése alatt csakha
mar megfordúlt a szerencse, s a pillanatról pillanatra 
ijesztő gyorsasággal kevesbedő keresztények utóhad hiá
nyában, még csak a futásban láttak menekülést . . . .

A véres küzdelem, mely Magyarország sorsa fölött 
határozott, alig tartott másfélóra hosszáig. A harcztéren 
hevert az eltiport nemzet színe-java; a halottak népsorában 
képviselve voltak mindazon nevek, melyek Magyarország hős- 
történelmében minden időkre tiszteletreméltó helyet foglalnak 
el. * A király maga, miután környezetének nagyobb része 
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, miután 
tíz évig uralkodott, s alig érte el a huszadik életévet. 
Perényi Péter, Batthyány Ferencz és Brodarics kanczellár-

* Zinkeisen II . köt. 654. lap.
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nak és történetírónak sikerült az átalános veszedelemből 
megmenekülniük; míg 7 főpap, 28 zászlósra', 500 főbb 
nemes és 22 ezer vitéz a harcztéren küzdve elvérzett.

Szuleimán másnap seregének nagyobb részével foly
tatta útját Buda felé, míg a hátramaradottak a szerencsét
len vidéken széltében-hosszában pusztítva, rabolva és 
gyilkolva vonultak keresztül. Az előre nyomuló főhad több 
ezer keresztény foglyot hurczolt magával, kik útközben 
magukra vonván a győzedelmes zsarnok haragját — lemé
szároltattak. Tizenkét nappal a mohácsi veszedelem után 
az ozmánok Buda falai alatt táboroztak, melynek kulcsait 
a csak csekély számban visszamaradott lakosok egész Föld
várig elébe vitték a szultánnak; ki a városnak és lakosai
nak megígérte ugyan védelmét, de úgy látszik nem birt 
elég befolyással, hogy vad harczosait a pusztítástól vissza
tartani tudta volna; mert kevés nappal Buda megszállása 
után a város nagyobb része — a királyi palota kivételével 
a lángok martaléka lett.

Szuleimán az izlam áldozatünnepét, a kis Beirámot 
Mátyás budai palotájában ülte meg_ alig 36 évvel a nagy 
király halála után; s kinek itt gazdagon felhalmozott kin
cseit, különösen a gazdag és becses könyvtárt, a Corvinát, 
melynek töredéke 350 év után Abdul Hamid szultán nagy
lelkűségéből épen akkor kerül vissza eredeti rendeltetési 
helyére, midőn e sorokat írjuk; továbbá Hercules, Apollo 
és Diana érczszobrait hajókon Konstantinápolyba szállít- 
tatá, mint szellemi zsákmányait pusztító hadjáratának. 
Az említett szobrok utóbb Ibrahim nagyvezér kívánságára, 
ki a művészetnek értelmes pártolója és barátja volt, Kon
stantinápolyban a Hyppodrom-téren felállíttattak, nem kis 
megbotránkozására a mohamedán népnek, mely a termé
szet leplezetlen utánzásában szigorú vallási tételeinek meg
sértését látta. Ezen alkalommal Fighani, a népköltő a

2*
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kővetkező ártatlan epigrammot költötte czólzással a min
denható nagyvezirre: «Az első Ibrahim (a biblia Abrahám) 
lerombolta a bálványokat; a másik újból felállítá azokat»; 
mi a szegény költőnek életébe került. Midőn később Ibra
him elveszté a szultán kegyét és ezzel együtt életét is, a 
nép most mitől sem tartván többé, letaszítá a botrányos 
szobrokat állványaikról s tudatlan dühében darabokra 
zúzta. . . Ez volt a vége Mátyás király ferraraí 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 készült híd 
segélyével szeptember 10-én Budáról Pestre tette át tábo
rát. 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 megválasztatott, hanem már két 
hóval utóbb, november 10-én Székesfehérvárott ünnepé
lyesen meg is koronáztatott.

Miként jött, úgy vonult is ki Szuleiman az országból: 
rombolva, gyilkolva, s az egész vidék Pesttől egész Péter- 
váradig sivataggá tétetett kíméletet nem ismerő hordái által. 
Szeged, Baja, Bács stb. felhamvasztattak; az akindesi-k 
repülő kémhada, mely a sereget megelőzendő mintegy elö- 
készíté számára a csatatért, de rettenetes pusztításai által 
legtöbbször útmutatóúl is szolgált, Veszprém és Győr falai 
alá vitte a megjelenésével egyértelmű rettegést és ijedel
met; s a szerencsétlen ország azon nehány hó alatt, melyet 
az ozmánok benn töltének, legalább 200 ezer lakosától fosz
tatott meg, kik részint küzdve estek el, vagy rabszolgaságba 
liurczoltattak, részint hűtlenül leölettek a vak gyűlölettől
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vezérelt ellenség által. Azonban sehol sem dühöngött a 
rablóhad úgy, mint Maróthon, a Duna mellett, az eszter
gomi érsek kedvencz nyári tartózkodási helyén, hová töme
gesen menekültek a szerencsétlen vidéki lakosok s magu
kat a veszély pillanatában szekereik mögé sánczolták -el. 
De a rablók ágyúinak ez sem állhatott elfent s rövid idő 
alatt 25 ezer holttest borítá a vértől ázott mezöséget. 
Ezen czéltalan öldöklés annyi vért jövedelmezett az ozmánok
nak, mint a mohácsi ütközet. * A vitéz Dobozy, miután 
hasztalan igyekezett ifjú nejét az üldöző ellenség elől biz
tonságba hozni, saját kezével vetett véget a szeretett élet
nek; azután üldözőire rontva — nem hala meg bosszulat- 
lanul. Visegrád csak az összecsődült parasztok és barátok
nak, Esztergom pedig a derék hajdú Nagy Mihálynak 
köszönhették megmentésüket. Az ozmánok visszavonuló 
hada azután még egyszer kemény harczot vívott az 
Ο-Becse és Pétervárad közötti mocsárokban, hová nagy 
számban menekültek a magyarok családjaikkal és értékeik
kel s kik magukat rendkívüli vitézségük által tették hal
hatatlanná. Több embert vesztettek itt az ozmánok mint 
Mohácsnál, nagy és érzékeny volt különösen az elesett 
hadvezérek és csapatvezetők száma, . . .  de a magyarok is 
egytől egyig elvérzettek e napon. így védelmezte magát a 
magyar nép, midőn nagyjai a gyűlölt ellenségnek meghó
doltak és veszélyes kegyét keresték ! . . .

Az okok, melyek Szuleimant a mohácsi ütközet és 
Buda elfoglalása után visszavonulásra bírták, ugyanazok, 
melyekkel az ozmán uralom terjeszkedésének történelmé
ben mindenütt találkozunk. Thrákia, Szerbia, Görögország 
stb. nem foglaltattak el mindjárt az első szerencsés hadjá
rat után maradandóan; s az ozmánok csak akkor kebelez

* H am m er I I I .  köt. 03. 1.
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ték be birodalmukba a meghódolt tartományokat, midőn 
azok már teljesen védképtelenek és annyira kimerülve 
valának: hogy lázadástól vagy ellenszegüléstől a lebilin
cselt népek és nemzetek részéről tartani többé nem lehe
tett. Magyarország, ezen óriás a hon és a vallás védelmé
ben, mely a nikápolyi, várnai, rigómezei gyásznapok után 
is mindig új meg új erővel feltartóztatta Nyugat-Európa 
míveltségének és vallásának legkérlelhetlenebb ellenségét, 
még hanyatlásában is, melyet politikai bűnei és saját fiai 
pártoskodása és rövidlátása idéztek elő, veszedelmes volt 
és megkötözve is réme maradt a félholdnak.

De nem egyedül ez volt az oka Szuleiman visszavo
nulásának ; az Ázsiából érkező nyugtalanító hírek kétség
kívül hathatósan hozzájárultak a szultánt ezen elhatáro
zásra bírni. Kis-Azsiában a bevándorolt turkománok 
fellázadtak ozmán uraik ellen s a lázadás annál veszélye
sebbé válhatott, minthogy a perzsák amúgy is csak alka
lomra vártak, hogy az ozmánokat egyéb bajaik közepette 
fegyverrel kezükben megtámadhassák. Szuleiman tehát 
már szeptember derekán visszaindult keletre, s hathavi 
távoliét után 1526. november végén győzedelmének ezer
féle jelvényeitől környezve ünnepélyes bevonulását tartá 
a nép örömkiáltásai között Konstantinápolyba.

A mohácsi veszedelem következményei Magyaror
szágra nézve felettél! lesújtok voltak; nemcsak azért, mert 
a nemzet politikai önállósága általa elveszett, de azért is, 
mert a most keletkezett pártok egyenetlensegében rejlett a 
legnagyobb veszély csirája, mely magát a nemzetet legbe
csesebb életfeltételeiben fenyegette. A nagyravágyás és 
önzés most nagyobb befolyással voltak a pártok alakulá
sára, mint a letiport ország érdeke; s mint rendesen tör
ténni szokott, az átalános szerencsétlenség zűrzavarában 
mindenki csak maga és érdekeinek megmentésére gondolt.
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Az ozmán befolyás veszélyessége immár nem csupán annak 
pusztító megjelenésében rejlett, hanem azon politikai fen- 
sőségben, mely ezen hódító nemzet győzelmeit kisérni 
szokta.

Mária királyné, Lajos özvegye támogattatván Báthory 
István nádor által, a Pozsonyba és Komáromba hirdetett 
gyűlésekben nemcsak tiltakozott a székesfehérvári koro
názás ellen, hanem jogát a koronára fenntartotta; majd 
azonban a válságos áramlattal megküzdeni nem bírván 
vagy akarván, családjának érdekében lemondott a ma
gyar királyi koronáról, testvére Ferdinand javára. — 
Ferdinand nem késett igényeinek a koronára fegyve
res 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 trónjogosultsága ellen, a nélkül 
azonban, hogy a császári hadak benyomulását megakadá
lyozni tudta volna. Ferdinand a tokaji ütközet után, mely 
János királyra szerencsétlenül ütött ki, az ország nagyobb 
részét elfoglalta s miután magát még 1527. november ele
jén Székesfehérvárott ünnepélyesen megkoronáztatá, a 
szerencsétlen országnak immár két királya volt, kik azon
ban nem annyira egymástól, mint egy harmadiktól retteg
tek, ki náluknál hatalmasabb s mindkettőjüket megsemmi- 
sítheté. A polgárháború, mely az ellenkirályok állásából a 
nemzethez önként következett, a nemzetnek ép úgy meg
támadta erkölcsi érzületét, mint megrontotta politikai 
értelmét; mi által a sülyedés mindig teljesebb lön s az 
ozmán befolyás diadala megkönnyítteték.

János király felettén nehéz körülmények között volt. 
Ha az ozmán segélyt elnyernie nem sikerül, bizonyos
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vala, hogy királysága csak pünkösdi királyság volt, me
lyet a császár fivérének ellenében egymaga fentartani nem 
leend képes. De ha az ozmán segélyt sikerül is elnyernie, 
— népszerűségét, melyen főképen hatalma és jövője ala
pult — teszi koczkára. A lemondás erényét a nagyravá
gyók sohasem ismerték s János inkább az utóbbitól akart 
megválni mint a koronától. János király Laski Jeromos 
lengyel nemest, ki már több ízben megfordult a konstanti
nápolyi udvarnál — szemelte ki követének Szuleimanhoz, 
kitől Ferdinand ellen segélyt és pártfogást vala kieszköz- 
lendő.

A küldetés felettén kényes természetű volt. Szu- 
leiman mindenható nagyvezérje 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 ellenében egész erejé
vel megvédeni fogja. Az évi adó czímén fizetendő járu
lék ezúttal még elmaradt s János a szultán kegyét és védel
mét azon ígérettel vásárolhatá meg, hogy minden öt eszten
dőben követet küld Konstantinápolyba, tetszése szerint 
megállapított értékű ajándékokkal, melyek az adót fogják 
pótolni.

Laski küldetésének ezen szerencsés kimenetele Ma
gyarország leközelebbi sorsára a legnagyobb befolyással 
volt. Azonban íigy látszik, hogy a szultán még nem bízott 
feltétlenül János király őszintességében; mert midőn a 
magyar követ hazájába visszatérendő vala, a porta részé
ről Gritti Alajost rendelő mellé ki megbízottjaként, az 
imént kötött egyezségnek, mintegy ellenőrévé tétetett. 
Gritti Alajos, az egykori velenczei követnek Konstantiná
polyban s ez idő szerint a köztársaság elnökének termé-
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szetes lia, nagy kegyben állott a szultán előtt, mit nem 
jelleme szilárdságának vagy becsületességének köszönhe
tett, hanem inkább behízelgő hajlékony modorának és üzleti 
jártasságának, melylyel magát a hatalmas kényúr közvet
len környezete előtt nélkülözhetlenné tudta tenni.

A Szuleiman és Szápolyai János között kötött véd- 
szövetségnek első eredményeként tekinthető az egységes 
haditerv Ferdinánd ellen, mely még Laski elutazása előtt 
megállapíttatott 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 hírt vett, 
részéről is követségre határozta magát a portához, hogy 
ekképen vetélytársának terveit annál könnyebben ellen
súlyozhassa. Ez volt Ferdinánd első követsége az ozmá
nok fejedelméhez, s az egészben csak az a jellemző, mily 
sokáig habozott a bécsi udvar, mig magát ezen politikai kö
rülmények által tanácsolt lépésre elhatározni tudta. 
A büszke Habsburg-ház még mindig idegenkedett a szultánt 
egyrangú uralkodónak tekinteni, kivel alkudozni vagy 
épen szövetséget kötni — méltóságán alolinak látszott tar
tani. Ezen helytelen és bizonyára nem indokolt tartózko
dása a bécsi udvarnak később sok keserű tapasztalatába 
került. Ferdinánd megbízottjai: Habardanecz János és 
Weichselberger Zsigmond voltak, kik. 1528. novemberben 
érkeztek Konstantinápolyba, hol nagy kitüntetésekkel fo
gadtattak s röviddel megérkezésük után Szuleiman elé 
bocsájtattak. De a fényes fogadtatás úgy látszik túlságos 
reményeket ébresztettek a követekben, kiknek küldetése a 
Bécsből hozott utasítások merev természeténél fogva — 
teljesen eredménytelen maradt. Annyira ment Ferdinánd
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ismeretlensége a valódi körülményekkel, liogy követei által 
nemcsak a Szerémségnek elfoglalva tartott várait, mint 
Pétervárad, Yalpó stb. visszakövetelte, hanem azonfelül 
Nándorfehérvár s több szerbiai és bosniai erősség átadását 
kívánta a szultántól. Természetes, hogy a túlfeszített kö
vetelések legkevésbé sem valának képesek a szultánt és 
Ibrahimot Ferdinánd részére megnyerni; s miután a köve
teknek még sok kemény szemrehányásokat kelle liallaniok 
azon izenettel bocsájtattak el Szuleimantól: hogy nemso
kára meg fogja Ferdinándot látogatni, kinek a szultánt 
eddigelé sem barátságos sem ellenséges oldalról megis
merni nem vala alkalma. A követek már készülőben vol
tak meghiúsult· reményeikkel Konstantinápolyt elhagyni, 
midőn \ relencze és Lengyelország fondorkodásai következ
tében, melyek Ferdinándban veszélyes ellenséget láttak — 
elfogatván börtönbe vettettek· honnan csak öt hó múlva 
sikerült Habardanecznek megszabadúlni.

Ferdinánd, ki külsegély nélkül nem volt képes a fenye
gető veszedelmet, mely a szultán izenetében félreérthetle- 
nül benfoglaltaták elhárítani, bátyjához Károly császár
hoz fordúlt. De a vallási egyenetlenségek, melyek még 
mindig növekedőben voltak, lehetlenné tették a császár 
hathatós beavatkozását. «Miként is liarczolhatna Károly 
császár», — igy kiált fel Lutter Márton a törökökről írt 
egyik munkájában — «most a hitetlenek ellen, midőn oly 
nagy akadályokkal és árulással kelletik megküzdenie, me
lyeket királyok, fejedelmek és velenczések, stb. gördítenek 
útjába.»

Nem lesz érdektelen e helyütt röviden Lutternek —- a 
reformátió megindítójának nézetével a keleti ügyeket ille
tőleg megismerkedni. Lutter több ízben emelt szót az ozmá
nok kiűzetése vagy leküzdése ügyében; azonban csak két 
nyilatkozványa bir nagyobb jelentőséggel. Az első alka-
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lommal, és pedig úgy látszik még a mohácsi ütközet előtt 
azt mondá: «miszerint istentelenség volna — a törökök 
ellen harezolni, mint a kiket a gondviselés a megromlott 
keresztény világ fenyítésére küldött.» Eme nyilatkozata 
csak csekély viszhangra talált és sok támadásra és balma
gyarázatra nyújtott alkalmat; melyeket a reformátornak 
egy másik müvében sikerűit megczáfolnia. E mű ily czí- 
met visel: «Vom Kriege wider den Türken», melyben 
óva inti a keresztényeket a hitetlenek elleni háborúikban 
csak az egyház segélyére támaszkodni; mert úgymond, 
«a papliad nem a török legyőzetésére törekszik, hanem 
hogy e czímen saját erszényét megtölthesse.» Emlí
tett művében így szól tovább: «Ha én harezos volnék, s a 
csatatéren egyházi jelvényt látnék, ha mindjárt feszület 
volna is az, úgy megfutamodnék — mintha az ördög ker
getne . . . .  Ellenben Károly császár lobogója alá gyüle
kezni 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, míg a baj újból jelentkezik. 
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.»

A reformátor nem sok újat tanácsolt ugyan a keresz
tényeknek ; de tagadhatlan, hogy félelme és idegenkedése 
az egyház jelvényeitől a harezban nincsen indokolva. Hu- 
nyady dicsőséges hadjáratai mindig a kereszt őrve alatt 
folytak le s hogy csak egy eseményt hozzunk fe l: Nándor
fehérvár felszabadítása 1456-ban jó részben Capistranus 
János keresztes szónok müve volt. — Castriota György, 
Hunyadynak e méltó kor- és hőstársa, a kereszt jelvénye 
alatt verte meg annyiszor hitének és nemzetének ellenségét.



Mindazonáltal Lutter nyilvánulásai a nap egyik legé
getőbb kérdésében nem maradtak benyomás nélkül sem a 
német fejedelmekre, sem magára a nemzetre s Ferdinánd- 
nak most több kilátása lehete, bátyjától a császártól némi 
segélyre, mint elébb.

De ez nem volt elégséges; Magyarország, melyre Fer
dinánd háborúiban alig számíthatott, majdnem minden 
segély nélkül hagyta s nehány föúr és egyháznagy kivéte
lével a nemzet távol tartotta magát hadikészűlődéseitöl. 
Ily körülmények között Ferdinánd egy második követségre 
határozta magát, melylyel Jurisics Miklós, később Kőszeg 
hős védelmezője bizaték meg. Czélja vo lt: a szultántól 
egy tízévi békét kieszközölni. A feltételek most már korán- 
sem voltak oly túlfeszítettek, miként Habardanecz külde
tése alkalmával s Ferdinánd hajlandó volt, nemcsak min
den korábbi feltételeitől elállani, hanem Szuleimannak 
évenkint 30—100 ezer arany évdíjt fizetni; — az adó kife
jezés még felettén megalázónak tűnvén fel a büszke Fer
dinánd előtt. De immár minden -kísérlet elkésett, mert 
Jurisics még el sem érte az ozmán határokat, midőn Szu- 
leiman roppant hadával gyors előnyomulásban már a gyá
szos emlékezetű mohácsi síkságon táborozott.

Szuleiman 1529. május 10. elhagyta Konstantinápolyi 
s 250 ezer harczosra és 300 ágyúra becsűit hadával meg- 
indúlt másodszor Magyarország felé. Azonban útjában 
sokféle akadályokkal kelle megküzdenie; rendkívüli viha
ros esőzések nemcsak az útakat felettén megrongálták, 
hanem a kiáradt vizek majdnem elháríthatlan akadályokat 
képeztek. De Szuleiman erős akarata és jól fegyelmezett 
serege mindezeket szerencsésen leküzdvén — julius 17-én 
Nándorfehérvár alatt állapodék meg, hol Bosnia, Dalmátia, 
Horvátország és Tótország, parancsnokait fogadta, kik a 
kormányzásukra bízott tartományokról tettek jelentést a
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szultánnak. Jaicza, ezen főerőssége a magyaroknak Bosniá- 
ban, mely Mátyás király ideje óta számos ostromot szeren
csésen visszavert, 1528-ban majdnem védelem nélkül meg
adta magát az ozmánoknak; példáját követték Cserépvár, 
Bánjalúka, Szokol stb. Ugyanezen esztendőben kerültek 
az ozmán uralom a lá : Korbávia és Modrus, a Frangepánok 
ősfészke Horvát, — Urána Dalmát- és Pozsega Tótország
ban ; mely utóbbi egy új szandsákság főhelyévé tétetett.

Szápolyai János már az elmúlt év végén parancsot 
kapott a szultánt Nándorfehérvár és Pétervárad között 
bevárni, de ki a megáradt vizektől feltartóztatva csak 
Eszéknél jelenhetett meg, hova Szuleimán aug. 5. érkezett 
táborával. Szápolyai János, környezve a magyar főuraktól 
— kiket Szuleimán Hammer által sokszor idézett naplójá
ban — 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 évfor
dulója előtt, közel a gyászos emlékű csatatérhez — kéz
csókra bocsájtatott a magyar király . . . .  Ugyanitt nyuj- 
tattak át Szuleimannak a magyar korona és jelvényei is, 
melyek őre Perényi Péter a tokaji ütközet után Ferdinánd 
pártjára állott. Ezen időtől fogva Szuleimán nemcsak őri
zete alá vette, hanem a keresztények nem csekély megbot
ránkozására tulajdonának tekintette Szent István apostoli 
király koronáját. Szápolyai János, vagy Kral Janus, mint 
az ozmánoktól neveztetik, Eszéknél 6000 harczossal csat
lakozott Szuleimán liadjához, — melylyel szeptember 3-án 
Buda alatt szállott táborba.

A magyar királyok régi fővárosa nem volt oly állapot
ban, hogy ily erőnek ellentállani tudott volna, s Ferdinánd 
hadvezérei: Taubinger János és Besserer Kristóf az első 
rohamok szerencsés visszaverése után nyomatva az ellen
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ség óriási többségétől, de kivált nagyszámú ostromágyúi 
pusztító hatása alatt, már szeptember 8-án szabad elvonu
lás ígérete mellett — a szultán kezébe adák a várat. De a 
bősz, vérszomjas janicsárok kevésre_ becsülték uruk adott 
szavát, mert a szerencsétlen őrséget két nappal a vár áta
dása után, midőn épen kivonulandó volt, egytől-egyig le
gyilkolták.

Budán Szuleiman parancsára Szápolyai János még 
egyszer és újból beigtattatott a magyar királyi székbe, és 
pedig a janicsárok főparancsnoka által. Azonban Szulei- 
mannak nem volt szándoka hosszasan Budán időzni s már 
szeptember derekán parancsot adott az előnyomulásra, 
mert hadjáratának czélja ezúttal nem annyira Magyaror
szág — mint inkább Becs volt. Szuleimannak ugyanis 
terve volt: Bécset mielébb hatalmába ejteni s a telet falai 
között tölteni, a tavasz közeledésével pedig gyorsan elő
nyomulni Németországba.

Ferdinand, alig vette hírét az ozmánok közeledésé
nek, midőn székhelyét Linzbe tévén át, gyors segélyre 
hívta fel bátyját a császárt és a birodalmi rendeket. A csá
szár, ki épen Genuában tartózkodott, nem volt oly hely
zetben, hogy öcscsének egyelőre ígéreteknél egyebet nyújt
hatott volna; ellenben a cseh, morva, bajor és szász ren
dek, valószínűleg, mert a fenyegető veszedelemtől 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 Szuleimán szep
tember 26-án érkezett Bécs alá s Simmering falu mellett 
ütötte fel fényes sátorát. A magyar segélyhad, mely mi
ként Perényi Péter és az esztergami érsek csapatai részben
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csak kényszerűségből követte a szultánt, tevékeny részt 
vett Bécs ostromában, míg János király 3000 emberrel Buda 
védelmére maradt vissza.

Bécs falai nem voltak a legjobb karban, midőn a ve
szély már közeledék; de a lakosok rendkívüli kitartással 
éjjel-nappal fáradoztak a város megerősítésén. így a kül
városok az ellenség közeledésének hírére széthordattak, 
nehogy az ozmánoknak rejtekül szolgálhassanak s a kapuk, 
egy kivételével, melyet esetleg kirohanásra lehete hasz
nálni — erősen befalaztalak. A falakon belül 20 ezer gya
log és 2000 lovas állott a város védelmére, mintegy 72 
kisebb-nagyobb ágyúval. A liarczosok között Németország 
valamennyi vidéke képviselve volt, kevés spanyol és néhány 
magyarral. A parancsnokságot Salm Miklós gróf, Fiilöp 
pfalzi gróf és bajor herczeg, továbbá Boggendorf és Katzia- 
ner gyakorolták; kik alatt vitézül harczoltak Ausztria leg
nemesebb családjainak tagjai: Schwarzenberg, Auersperg, 
Lichtenstein stb.

Az ozmánok már szent Mihály napján minden oldal
ról körülfogták a várost s nagyszámai ágyúik ügyes felállí
tása által roppant kárt okoztak az ostromlottaknak. Szu- 
leiman azon felszólítása, hogy a városnak és lakosainak 
megkegyelmez azon esetben, ha az rögtön átadatik, vala
mint azon fenyegetésre is, hogy ellenkezőleg három nap 
alatt erőszakkal fogja megvenni s akkor borzasztó boszút 
veend, — nem volt a derék védelmezőkre semmi hatással; 
s így folyamát vette a rövid de emlékezetes ostrom. A ke
resztények most a zordonabb évszakban hathatós szövet
ségest nyertek, s már október első napjaiban zúgolódni 
kezdének a janicsárok a szokatlan hűvös idő befolyása 
alatt, s rohamot vagy visszavonulást sürgettek.

De az ozmánoknak Bécs alatt nem volt szerencséjük 
s miután az október 9-iki szerencsétlen roham 11-én s még
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egyszer 14-én megújíttatott, — Szuleiman kiadá a paran
csot a visszavonulásra. A janicsárok bátortalansága az 
utolsó időben már annyira ment, hogy erőszakkal kelle az 
ellenség ellen hajtani, s még a fejenkint 2000 asperrevagy 
20 aranyra meghatározott ostromdíj sem vala többé képes 
bátorságukat feléleszteni. Maga Szuleimán október 16-án 
indult vissza Bécs falai alól. De valamint dicstelen volt 
ezen utolsó vállalata, a visszavonulást a legvérengzőbb 
pusztítási düh jellemzi, melyben 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 siva
taggá változtatott. Nyomában a visszavonulóknak a fel
szabadult Bécs vitézei valának, kik egész Esztergámig 
üldözték az ozmánokat. Budára érkezvén, Szuleiman vi
rágos keleti kitételekkel igyekezett kudarczát elfátyolozni ; 
s miután Szápolyai Jánost harmadszor is megerősíté kirá
lyi méltóságában, folytatván útját, november 10-én Nán- 
dorfehérvárott pihent meg; majd deczember 16-án ünne
pélyes bevonulását tartá Konstantinápolyba, hol fényes 
ünnepek és vígságok, valamint bőkezűen osztogatott aján
dékok által igyekezett népével elhitetni, — hogy hadjárata 
szerencsés volt és a nagyúr kívánsága szerint ütött ki. Ma
gyarország koronáját, így hitte mindenki, csak azért ado
mányozta a bécsi kudarcz után újólag Szápolyai Jánosnak, 
mert ezen baleset után nem merészeié azt a maga vagy 
kegyencze, Ibrahim fejére tenni, miként azt eredetileg 
tervezte. *

Szuleiman még Nándorfehérvárról értesíté a vele ba
rátságos viszonyban álló fejedelmeket: hadjáratának sze

* Zinkeisen I I .  köt. 691. oldal.
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rencsés kimeneteléről. így írja a velenczeieknek, hogy 
nem tudá sehol sem fellelni Ferdinándot, ki Prágába me
nekült 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 visszatért fővá
rosába Konstantinápolyba. — Annyi bizonyos, hogy vala
mint naiv szépítés által sikerült az ozmánokkal képzelt 
győzelmeit elhitetni, — a világtörténelem szigorúbb ala
pokon a pompát kedvelő szultán ezen hadjáratát ép oly 
dicstelennek mint sikertelennek ismeri.

Francziaország, mint már említők, az első keresztény 
állam volt, mely az ozmánok segélyét és szövetségét ke
reste. Utóbb, midőn Magyarország a mohácsi veszedelem 
következményeinél fogva mindig szorosabb viszonyba 
került a /szultánhoz, Francziaország politikája Magyaror
szág irányában is nevezetes változást szenvedett. Míg 
annak előtte a magyaroknak az ozmán hatalom elleni küz
delmeiben sokszor ott találjuk a francziákat, most, midőn 
Mohácsnál a nemzet legjobb vére elfolyott — s az ország 
a győzedelmes hódítók zsákmányává lön, a legkereszté
nyebb király Ferencz, hogy a gyűlölt Habsburg-ház tekin
télyén és hatalmán minél erősebb csorbát ejtsen—-beavat
kozván Magyarország belügyeibe, — szövetségét és barát
ságát kereste a nemzeti király, Szápolyai Jánosnak ; kivel 
nemsokára sikerült is megállapodásra jutnia. Ezen neve
zetes szerződésnek főbb pontjai voltak: Francziaország 
segélye Ferdinánd ellen s szent István koronájának öröklése 
bizonyos körülmények között. Ferencz király ugyanis má
sodik fia, Orleans Henrik részére a magyar királyi koronát 
biztosította azon esetre : ha Szápolyai János örökös nélkül 
halna el. E szerint János király nagyravágyása nem látott 
elég erős vagy őszinte támaszt az ozmánok segélyében s

L á z á r :  Az ozm án uralom  története. Π. 3
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kész vala a magyar koronát idegen kezekre bízni a jövő
ben, 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 
Ivonstantinápolyba küldeni, mely Jurisics Miklós és gróf 
Lamberg Józsefből állott s 1530. október derekán érkezett 
az ozmán fővárosba. Habár a követek keleties fénynyel és 
külsőségekkel fogadtattak, az eredmény mindazonáltal nem 
felelt meg Ferdinánd várakozásának Követei elzárva öriz- 
tetének kilencz napon át, míg végre Ibrahim nagyvezir 
előtt sikerült kiildetésök czélját előadhatni. E szerint egy 
hosszabb, utóbb örökös béke volna megkötendő, mely nem
csak a két uralkodó: Ferdinánd és Szuleiman haláláig tar
tana, hanem azonfelül még további tiz esztendeig. De Fer
dinánd feltételül János vajda eltávolítását követelte. Ibra
him, kíméletlen és fenhéjázó dicsekedései által a követeket 
nem csekély zavarba hozhatta, midőn kijelenté: hogy 
Ferdinánd ajánlatait a szultánnak elő sem terjesztheti; mi 
által a küldetésnek czélja természetesen mindjárt elején 
meghiúsultnak vala tekinthető. Jellemző, hogy az egykori 
görög rabszolga — s Szuleimannak még mindig legmeg- 
liittebb barátja, a királyt a tárgyalások alkalmával közön
ségesen csak Ferdinándnak nevezé, míg bátyját a császárt 
— spanyol királynak. Tizennégy nappal később Ferdinánd 
követei a szultán elé bocsájtatának, ki hivatkozván nagy- 
vezirjének már adott elutasító válaszára — azon nyilatko
zattal bocsájtá el magától: hogy ezentúl is fegyver hatá
rozzon közte és Ferdinánd között, minthogy az általa fegy
verrel és vérrel szerzett Magyarországot kiüríteni vagy 
Ferdinándnak átadni sohasem fogja. A követek még hat 
hétig tartóztatván vissza, csak 1531. elején érkeztek haza, 
hogy eredménytelen küldetésükről uroknak számot adjanak.



Szuleiman pedig ismét készült, s a hosszas békealku
dozásoknak eredménye: egy új hadjárat volt. A szultán 
1533. aprilban hagyta el fővárosát 200 ezer emberrel és 
300 ágyúval; s Nissán keresztül majdnem ugyanazon idő
ben érkezett Nándorfehérvárra, midőn Ferdinánd újabb 
követei Nogarola Lénárt és Lamberg József grófok fényes 
portájánál jelentkeztek. Küldetésük czélja csekély kivétel
lel most is a régi volt. — Francziaország, melynek királya 
nagyravágyásának már régen feláldozta kereszténvies czí- 
mét, azon tervvel lépett a szultán elé: hogy Olaszország 
megszállatván az ozmánoktól, könnyű lesz Németországba 
beíratni, s közös ellenségüknek, a császárnak hatalmát vég
képen megtörni; megjegyeztetvén, hogy az ozmánok ezen 
hadmiveleteikben a francziák által erélyesen támogattat- 
nának. Szuleiman, ki e tervet a magáéval, mely kétségkí
vül több alapossággal bírt, összeegyeztetni nem tudta, — 
annak kivitelét későbbre halasztá. — Valószínű, hogy 
Ferenez király tervei a császár előtt nem voltak ismeretle
nek s hogy a békés kiegyezkedést a szultánnal annál in
kább ajánlotta öcscsének. Azonban ezen utóbbi követség 
sem vala szerencsésebb az előbbieknél; s habár Ferdinánd 
végre egy évi fegyverszünettel is megelégedett volna, — s 
ha Szápolyai János eltávolíttatik, évdíj czímén 100 ezer 
aranyat ajánlott a szultánnak, — most már minden késő 
volt; mert megindulván seregével Szuleimán, a visszavo
nulást nem tartá többé összeférhetőnek sem becsületével, 
sem dicsőségével, mielőtt az ellenséggel a csatatéren nem 
találkozott. Nogarola és Lamberg tehát azon választ nyer
ték, hogy a szultán ezúttal nem Ferdinánd ellen intézi 
támadását, ki nagyon kis úr és meg sem érdemli a szultán 

. figyelmét, hanem bátyja a spanyol király ellen, kit felke
resni indult — hogy letiporjon . . . .

A fellengős üzenetnek a körülmények sajátszerű kor-
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Iátokat szabtak; s a legyőzlietlen 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 ta 
lálkozunk. Szuleimannak czélja ezúttal is.Becs volt, me
lyet elején Budán keresztül akart elérni, de utóbb nyugat 
felé fordulván, az ausztriai határok mentében nyomult 
előre. Azonban váratlan akadályt gördített útjába a sze
rény Kőszeg, alig 700 rendes harczostól s mintegy 2000 
fegyveres polgártól védelmezve. A kis erőd mindazonáltal 
három hétig feltartóztatta a nagyúr egész seregét s midőn 
végre a legbámulatraméltóbb vitézség kifejtése után, az 
éhségtől gyötrött kis csapat megadásra kényszerítteték, 
oly feltételeket vala képes magának kieszközölni, milye
nekkel az ozmánok hódítási háborúiban csak nagyon rit
kán találkozunk. Az erőd megtörhetlen védelmezője 
Jurisics kliklós zárai vitéz volt, kit már követségei alkal
mával 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 Németor
szágot az ozmán betöréstől és annak következményeitől, 
most Kőszeg vívta ki magának ugyanazon babérokat . . . .

Kőszeg világtörténelmi jelentőségű védelme után 
Szuleiman hiriil vévén, hogy Bécs közelében több mint 
80 ezer emberből álló birodalmi had van egyesülve, — ha
bozott 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 kifosztogatta, s 
több mint 80 ezer embert rabszolgaságba hurczolt, — visz- 
szafordult megfogyott hadával, — s győzedelmesen vonult
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be fővárosába; honnan azon naiv tudósítványt bocsájtá 
világnak: hogy a spanyol királyt most sem tudván sehol 
sem megtalálni, ■—· miután országán győzedelmesen vonult 
keresztül, — visszaérkezett birodalmának központjába.

Mig Közép-Európa a reformatio és az ozmán betöré
sek által folytonos izgalomban tartatott, — délen és kele
ten a császár tengerhada érezhetően kezde befolyni az ese
ményekbe; 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 belse
jébe tette át. Szuleimán, ki két utolsó hadjárata után, 
melyek valódi jelentőségében önmaga bizonyára nem téve
dett, hatalmának legkomolyabb veszélyeztetését látta, — 
immár maga is óhajtotta a békét, melynek megkötésére 
csak az alkalmas pillanatot vagy Ferdinánd megelőző aján
latát várta.

Ferdinánd, ki részéről is minden áron óhajtotta a bé
két, melyet a vallási zavarok még inkább kívánatossá tevé
nek, már 1533 elején Konstantinápolyiul küldé követét 
zárai Jeromost, ki a békealkudozásokat némileg kedvezőbb 
körülmények között kezdheté meg, mint elődei. Az alku
dozásokat a porta részéről Gritti Alajos vezette, ki e őzéi
ből Budáról Konstantinápolyba liivaték. De az alkudozá
sok most is nagyon lassan haladtak előre; mert míg 
Szuleimán Magyarországot szabad tulajdonának kívánta 
tekintetni, melynek sorsa fölött csak ő van feljogosítva 
határozni, addig Ferdinánd követe épen ezen pontban kér- 
lellietlen szigorral ragaszkodott utasításához, mely a szul
tán felfogásával merően ellenkezett.

De a szükség végre mindkét félt engedékenyebbé tette 
s junius 22-kén létre jött a kívánt béke, mely habár szám
talan későbbi viszálynak csiráját viselte magában, azon egy
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jó következménynyel mégis bírni látszék: hogy Magyaror
szág, mely a mohácsi veszedelem óta nem szűnt meg a 
belviszály és kültámadások küzdtere lenni, talán nyugod- 
tabb napoknak nézhetett eléje. A béke nem meghatáro
zott időre —· hanem örök időkre (!) köttetett és mindaddig 
érvényes marad, — míg Ferdinánd annak feltételeit híven 
megtartja. Megjegyzésre méltó, hogy Szuleimanról e pont 
nem hoz hasonló észrevételt. Ferdinánd megtartja Ma
gyarországnak azon részét, melyet a béke megkötésének 
idejében bir s az ellenségeskedések mindkét részről azon
nal megszüntetendők. János királylyal Ferdinánd tetszése 
szerint egyezkedhetik és szerződhetik, mely esetben a kö
zöttük létrejött egyezmény a szultán által kifogástalanul 
megerősíttetni fog. A határok kijelölése és megállapítása 
czéljából Gritti Alajos küldetik a porta részéről Magyaror
szágba. A pápa valamint a császár külön egyezményekre 
léphetnek a szultánnal; mely alkalommal kívánatosnak 
nyilváníttaték, hogy a hatalmasságok megbízott küldötte
ket vagy követeket tartsanak a fényes portánál. Említést 
érdemel, hogy Szuleiman ezen béke alkalmával a pápát 
«atyának», Ferdinándot pedig testvérnek czímezi. A béke
okmány egy zöld selyemből készült zsacskóban adaték át 
Ferdinánd követének, zárai Jeromosnak.
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man halála. — Jelleme. — Szuleiman mint hódító és törvényhozó.

Szuleimannak különösen két okból volt szüksége a 
Fefdinándclal kötött békére. Először, hogy a már egy évti
zed óta mindig elhalasztott, de annál inkább szükségesnek 
mutatkozó hadjáratot Perzsia ellen megindíthassa, vala
mint tengeri hatalmának növelésére. Izmáéi shah 1529-ben 
meglialálozván, utódja Thamasp shah nem kevésbé volt 
ellensége az ozmánoknak, mint elődje. V. Károly, ki öröm
mel szövetkezett Szuleiman ellenségeivel, Thamaspot is 
egy külön követségben szólította fel egy véd- és dacz-szö- 
vetségre. Azonban valószínű, hogy ezen ajánlat a perzsa 
uralkodó teljes ismeretlenségénél fogva az európai ügyek
kel, nem vezetett az óhajtott eredményhez. Szuleiman, ki 
Magyarországból is éber figyelemmel kísérte a távol Per
zsia minden mozdulatát s kinek több alapos ol^a volt — a 
béke őszinteségében ezen oldalról nem bízni, alig köté meg
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Férd maiiddal a békét, midőn nagy elökészúlődéscket tön a 
megindítandó perzsa hadjáratra.

Ibrahim nagyvezir már 1533. ősz elején megindult a 
sereg egy részével ,s miután a telet Halebben tölté, 1534. 
tavaszán elfoglalta Örményország nagyobb részét, több 
erősségeket a Wan-tó partján s július 15-én bevonult a 
perzsa fővárosba Tabrisbe. Ezen hadjárat nem volt véres, 
mert a shall, nem mervén megmérkőzni ellenségével, majd
nem ellentállás nélkül kezébe adá legszebb tartományait; 
míg maga mindinkább keletre húzódott vissza s hasztalan 
igyekezett birodalmának azon részében nagyobb haderőt 
összpontosítani.

Szuleiman csak 1534. nyáron hagyta el Konstantiná
poly t s követte nagyvezirjét; s miután Kijutahiát, Alaks- 
hert, Koniát meglátogatta, ünnepélyes bevonulását tartotta 
Tabrisbe; honnan nemsokára útját délnek, a gazdag me- 
sopotamiai tartományoknak vette, anélkül, hogy bárhol is 
nagyobb ellentállásra talált volna. Bagdad, a khalifáknak 
kegyelettel ünnepelt fővárosa minden ellentállás nélkül 
megnyitotta kapuit, miután a gyenge és bátortalan perzsa 
csapatoktól röviddel elébb oda hagyatott; s Szuleiman a 
következő telet falai közt tölté, miközben seregei a körül 
fekvő s termékenységükről hires tartományokat megszál
lották és urok nevében elfoglalták.

Szuleiman így nagyobb áldozatok nélkül birtokába 
jutott Perzsia legszebb részének, s a telet kiválóan az új 
szerzemény politikai rendezésével töltötte; beosztotta hely- 
tartóságokra s az ó-török alkotmány jobbágyi kötelékeinek 
behozatala által szorosan birodalmához kapcsolta. Miután 
Bagdadban és Tábrisben megbízható és erélyes kormány
zókat hagyott hátra 1535. tavaszán visszaindult Európába 
■s nagy fénynyel tartá bevonulását Konstantinápolyba.

A perzsa hadjárat szerencsés kimenetele után Szülei-
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man kettőzött figyelemmel fordult a tengerre, holVelencze 
a hosszas béke következtében máris túlságos biztonságá
nak érzetében oda is kezdé kiterjeszteni karjait, hol érde
kei a szultán érdekeivel összeütközésbe jöttek. A joniai 
szigetek, Kreta, Aegina s az Archipelagus többi részei 
nemcsak mindig jobban megerősíttetének általa, hanem 
félelmes szomszédságot látszottak képezni, melynek leküz
désével Szuleimannak sietni kellett. Szerencséjére az ozmá
noknak, a keresztény tengeri államok most is a régi ellen
ségeskedéstől és gyűlölettől valának eltelve egymás iránt, 
minek következtében az együttes közreműködésről szó sem 
lebete. Mert, ha V. Károly máris félelmes hatalomra ver
gődött flottáit a nem kevésbé hatalmas velenczei hajóhad
dal egyesíteni tudja, kétségtelen, hogy Szuleiman a tenger 
felől oly veszélyes támadásnak lett volna kitéve, melynek 
következményei birodalmára nézve felettén komolyakká 
válhattak volna. De ezen eshetőséget elháríták maguk a 
keresztények.

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 Chai- 
reddin, azaz Barbarossa hires és szerencsés tengeri kalóz 
személyében, ki ezen időben már ura volt Algiernak, hon
nan kalózhajói rémületet terjesztettek a Földközi-tenger 
legtávolabb partjain.

Chaireddin, kit rőt szakálláról neveztek így, Mytilene 
szigetén született, hova apja mint kiszolgált sipahi Bumi- 
liből költözött, s mint fazekas kereste kenyerét. Chaired- 
dinnek, már mint gyermek, a tenger képezte valódi elemét, 
mely hazáját minden oldalról körülmossa s melynek ve
szélyei gyönyörrel tölték el az ifjú nyugtalan és kalandok 
után sóvárgó lelkét. Nem sokára, és Chaireddint fivérével
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Uludzs vagy Hórukkal együtt a tengeren találjuk, mint 
rémeit a parti városoknak, kik nem rettentek vissza a leg
nagyobb veszedelemtől s kik kalandos és nem kevésbé ve
szedelmes vállalataik által magukra vonták a leghatalma
sabb államok figyelmét, melyek békéjét nemcsak gyakran 
megzavarták, — hanem mi több, erősen megadóztatták. — 
Ezen férfiú, ki az arabok kiűzetése után a barbaresk álla
mokból színleg már I. Szelimnek meghódolt, hogy ekként 
mintegy hűbérese a szultánnak, attól szükség esetében 
nemcsak segélyt, hanem 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 per
zsa hadjárata előtt Konstantinápolyim hivatá Chaireddint 
s miután szandsákká és kapudánpasává kinevezte s egyéb 
kitüntetésekkel lialmozá el, reá bízta tengeri hadának újból 
szervezését.. Chaireddin, megfoghatólag sietett a nagyúr 
kívánságát teljesíteni s már 1534-ben mintegy 80 vitorlá
val hagyta el a konstantinápolyi kikötőt s meglátogatta az 
olasz és siciliai partokat. Azonban Chaireddin nem volt 
tervtelen kalóz, ki a zsákmányon kívül egyébb érdeket nem 
ismer. Hadmiveletei ellenkezőleg arról tesznek tanúságot, 
hogy a rendkívüli férfiú valódi hadvezéri tehetségekkel is 
bírt, melyek felhasználása által nemcsak a maga érdekét 
segítette elő, hanem a szultánét is, kinek ép oly vitéz mint 
tántoríthatlan híve vala. — Chaireddin még ugyanazon 
évben, midőn a konstantinápolyi kikötőből kiindúlt, meg- 
vevén Timist, hol az utolsó arab dynastiát, mely 600 év 
óta ült a fejedelmi székben, fosztotta meg örökségétől . . . 
Mulei-Haszán, az elűzött uralkodó Y. Károly császárhoz 
fordúlt segélyért; ki amúgy is már régebben készült a 
veszélyes kalóz-király ellen, miként a rőtszakállas közönsé
gesen nevezteték. Y. Károly 1535-ben megjelent 500 vitor-
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Iával Tunis előtt s túlnyomó ereje által sikerült onnan a 
kalózokat kiszorítani; mely alkalommal a város 30 ezer 
leiekből álló népessége, mely régi ura ellen a kalózok mel
lett nyilatkozott — kegyelem nélkül lemészároltatott, — 
ellenben 25 ezer keresztény rabszolga visszanyerte szabad
ságát. Károly visszahelyezvén Mulei-Haszant őseinek 
birtokába, miután Goletta erődben erős spanyol és olasz 
őrséget hagyott hátra, visszatért Genuába. De ezzel még 
nem volt vége a háborúnak. Chaireddin új erővel támadta 
meg az afrikai partokat, s nemcsak Tunist újból elfoglalta, 
hanem Orant, Algiert, egész az Atlanti oczeán partjáig a 
szultán fenhatósága alá hajtotta. Utóbb, 1541-ben Károly 
császár egész tengeri hada Algier előtt részint az elemek, 
részint a kalózok által megsemmisítteték; minek következ
tében a barbaresk államok egész a legújabb időkig meg
tartották régi jellegüket s a szultánok hűbéres tartományai 
maradtak egy bey vagy dey kormányzása alatt.

Chaireddin az afrikai partoktól Yelencze ellen fordítá 
fegyvereit, s habár Korfut egyelőre nem sikerűit hatalmába 
ejteni, — a Yelenczével folytatott három éves háborítnak 
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 húsz kissebb-nagyobb szigete az 
Archipelagusnak, ezek között Naxos, Paros, Syra stb. meg
hódolt a szultánnak. Yelencze, megalázva és kimerülve 
kénytelen volt 1540. oly békét aláírni, mely Chaireddin 
minden hódításait Szuleiman birtokában meghagyta; mely
ben 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
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össze, melylyel nemcsak a délkeleti arab partokat látogatta 
meg, hanem kihajózva az Ind-oczeánba a távol Elő-Indiát 
támadta meg; Difi várost és erősséget kemény ostrom után 
elvette a portugalloktól s a perzsa öböl tartományainak 
mohamedán fejedelmeit legyőzte s adófizetőivé tette a szul
tánnak.

Mig Szuleiman délen és keleten győzedelmeskedett, 
Perzsiát és Velenczét megalázta, Y. Károlyt az algieri sze
rencsétlenség által hosszabb időre megbénította, — nem 
feledkezett meg sem szövetségeseiről, sem alattvalóiról. 
Francziaország, mely mint már említők, az európai államok 
között a legelső volt, mely nyiltan politikai szövetségesévé 
lön a szultánnak, ezen idő alatt is az ozmánok barátjának 
bizonyult; s főképen Francziaország nyomásának tulajdo
nítható a Yelenczét annyira megalázó 1540-iki béke. Szu- 
leimán nem volt hálátlan szövetségének 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 keres
kedelmi szabadság biztosíttaték mindkét állam alattvalói 
számára. A franczia alattvalók, kik az ozmán birodalomban 
megtelepednek, vagy abban kereskedelmi czélokból hosz- 
szabb vagy rövidebb ideig tartózkodnak, polgári ügyekben a 
franczia törvénykezés alá esnek, mely czélból az ozmán 
birodalom nagyobb városaiban franczia ügynökségek állít
tatnak fel; s franczia alattvalók csupán bűnvádi esetekben 
tartoznak az ozmán törvénykezés alá, mely esetben sza
badságukban áll, magukat egy tolmács által védelmeztetni. 
Meghatároztatott továbbá, hogy hadifoglyok ezentúl semmi 
körülmények között sem tekinthetők rabszolgáknak. Leg
érdekesebb részét képezte ezen szerződésnek azon pont, 
melyben a palestinai szent helyekről volt szó. I. Ferencz



király, követe la Forest által kérte Szuleimantól, hogy a 
jeruzsálemi keresztényeknek azon istenházak, melyek tőlük 
elvétettek — visszaadatnának. Azonban Szuleiman e rész
ben liajthatlan volt, s habár a keresztényeknek teljes és 
korlátlan vallásszabadságot ígért és biztosított egész biro
dalmában, mindazonáltal kijelenté : hogy oly helyek, me
lyek egyszer mecsetekké alakíttattak át — a Korán tilalma 
következtében — sem adhatók többé vissza. A franczia 
királynak tehát meg kelle elégednie azzal, hogy a keleten 
lakó keresztények védnökének tekinteték; mely méltóságát 
egész a legújabb időkig ép oly ügyesen, mint nem ritkán 
szerencsésen tudta felhasználni; mi által az elnyomatott 
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 meggyűlöltette magát Magyarországban, hogy 
nemcsak a sanyargatott nép, hanem maga a király is nem 
egyszer kérte Szuleimantól visszahivatását. De minddadig, 
mig Ibrahim állott a kormány élén, a kalandor bátran da- 
ezolt ellenségeivel. Gritti nem csupán Magyarországban, 
hanem Konstantinápolyban is már régen elvesztette min
den hitelét. Sikkasztásai s egyébb szennyes tettei veszé
lyessé tették immár számára a visszatérést is Konstanti- 
nápolyba, és az ép olyjellemtelen mint nagyravágyó férfiú 
annál szivósabban ragaszkodék Magyarországhoz, melyet 
zsákmányának tekintett s melynek féktelen dölyfében már 
koronája után vágyakozott. János királyt és az ország
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legbecsűltebb férfiait árulással vádolta a szultán előtt, 
csakhogy személyének fontosságát és nélkülözhetlenségét 
annál jobban bebizonyítsa. Hasztalan volt a nemzet min
den panasza, mígnem 1536-ban végre, a mindenható Ibra
him bukásával a Bégoghli * állása is megváltozott. Junis 
bég a porta tolmácsa s egyike a legügyesebb dijdomaták- 
nak Szuleimán idejében, s a kalandor halálos ellensége, 
egy alkalommal csodálkozását fejezte ki a fölött, hogy még 
egy magyarnak sem volt bátorsága, az emberiséget ezen 
fekélytől, ki sem keresztény, sem mohamedán — megsza
badítani.

Végre nemsokára Ibrahim erőszakos halála után Gritti 
nagyravágyásának is határt szabott a nemzet gyűlölete; 
s Majláth István a szászokkal megrohanván Gritti megerő
sített 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 Ma
gyarországot, — oly eredményekre látszék hajlandónak a 
szultán irányában, melyekről eddigelé mitsera akart tudni. 
Zárai Vespasianus, Schepper és Nogarola egymást váltot
ták fel a követségben a nélkül, hogy egyikök is előmozdí
tani tudta volna urának érdekeit; mígnem Ferdinánd 
azon kalandor diplomatához fordúlt, ki elv nélkül annak 
szolgált — ki megfizette ; s kivel már 1528-ban mint Sza- 
polyai János követével találkoztunk Konstantinápolyban. 
Ezen férfiú a lengyel Laski Jeromos volt. De még mielőtt 
Laski megindúlt volna, János király 1540. julius bekövetke
zett halála az egész ügynek más fordú latot adott.

* Azaz urfi, így nevezte Szuleimán G rittit, a veleuezei dogé 
term észetes fiát.
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Ferdinand, ki vetélytársának lialála után közelebb látta 
magát régi terveinek megvalósúlásához, sietett csapataival 
annak tartományait megszállani, mi pedig annál kevésbé 
volt helyén, minthogy ez által a szultánnal fennálló szer
ződést is komolyan megsértette. Midőn Szuleiman Ferdi- 
nánd ezen erőszakos lépéséről értesült, így kiáltott fe l: 
«Tehát Ferdinand feledi, hogy Magyarország az én tulaj
donom ! i) S röviddel utóbb a hadjárat Ferdinánd ellen — el 
lön határozva.

Szápolyai 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 megválasz
tásának leghatalmasabb előmozdítója a nagyváradi püspök, 
majd röviddel halála előtt bíbornok Utjesenics György volt, 
ki magát anyja családneve után Martinuzzi-nak nevezte, s 
ki János király kegyelméből, valamint saját erejéből és te
hetségéből egy koldusszerzet tagjából — a legmagasabb 
kormánypolczra emelkedék. Martinuzzi megnyervén tervé
nek a vén Yerbőczy István kanczellárt és Eszéky János 
pécsi püspököt, miután János kincseit hatalmába kerítette, 
követséget küldött 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 kül
dött a szultánnak. A követek a következő két pont elfoga
dására kérték a szultánt: 1. hogy János Zsigmondot apai 
trónján megerősítse; s 2. azon esetben, ha az ifjú király 
örökös nélkül halna el, a főuraknak szabadságában álland: 
tetszésük szerint új királyt választani. A mi az első pon
tot illeti, Szuleiman fensőségi jogainak elismerése s 100 ezer 
arany évi adó fizetése mellett késznek nyilatkozott, János
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Zsigmondot királynak elfogadni s ellenségei ellenében meg
védeni. A másodikat illetőleg azonban kimondá, miszerint 
az csak utólagosan és akkor fogja ifjabb egyezmény tárgyát 
képezhetni: ha az eset valóban bekövetkezik s János Zsig- 
mond törvényes örökös nélkül halna el.

Ferdinánd, ki Martinuzzi és pártjának tervét ismerte, 
sietett most Laskit Iionstatinápolyba küldeni, hogy jelen
léte és közbenjárása által Izabella és fia ügyét mindenképen 
hátráltatni igyekezzék. De Laski a legrosszabb időben érke
zett oda, mert Szuleiman azon hírre, hogy Ferdinánd benyo- 
múlt seregével a szultán védnöksége alatt álló részekbe, oly 
szenvedélyes haragra gyulladt, hogy azonnal parancsot 
adott seregének összpontosítására, hogy a tavasz beálltával 
személyesen vezethesse azt Magyarországba. Laski tehát 
nem csak mitsem tudott elérni, hanem börtönbe vettetett, 
melyben csak Junis portatolmács mentette meg az éhen- 
halástól

Úgy látszik azonban, hogy Szuleiman nem nyugodott 
meg teljesen Izabella és Martinuzzi küldöttjeinek tudósítá
sában, mely szerint a királynénak csak kevés nappal férje 
halála előtt fia és örököse született, mely kételyét valószí
nűleg Majláth István, Gritti meggyilkoltatása után erdélyi 
vajda — követei ébresztették fel a gyanakvó és bizalmatlan 
nagyúrban. Nehogy tehát ezen részről kijátszassék — egy 
csaus basit vagy futárt küldött Budára, hogy meggyőződ
jék, vájjon a gyermek valóban létezik-e. Az özvegy királyné 
csecsemőjével karján fogadá a hatalmas szultán küldöttjét 
s lengyeles kecsesei nyújtá 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. *

* H am m er I I I .  köt. 224. old.
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Időközben Laski bámulatos szívóssággal még a bör
tönből is folytatta alkudozásait Ferdinand nevében, de 
minden törekvése hasztalannak bizonyult, s Lutfi pasa 
nagyvezir azzal vetett véget az egész ügynek, hogy kije
lenté: miszerint a szultán nem hajlandó Ferdinandnak 
Budát és Magyarországot átengedni, ha mindjárt egy millió 
adó fizetésére kötelezné is magát. Sajátságos, hogy a ma
kacs követ még most sem mondott le minden reményről, s 
Francziaország közbenjárására számítván, több ezer ara
nyat költött a döntő körök megvesztegetésére, a nélkül, 
hogy ügyének ez által jobb fordulatot adott volna.

Szuleiman 1541. nyár derekán megindult hadaival, 
magával vivén fogolyként Laskit is, kinek csak akkor ada
tott vissza szabadsága, midőn az ozmán sereg a Dráván 
átkelvén, magyar területre érkezett. Ugyanazon napon, 
midőn Szuleimán Konstantinápolyból megindult, a követ
kező liadizenetet küldé Ferdinandnak. «Leveleidből arról 
értesültem, hogy velem békében és egyetértésben kívánsz 
élni; azonban szavaid nem egyeznek meg tetteiddel. Ma
gyarország az én tulajdonom — miként azt az egész világ 
tudja — s jogom oly tiszta, mint a nap. Nem értem tehát, 
mily joggal küldhetsz seregeket Magyarországba; s való
ban úgy látszik, mintha azt akarnád, hogy a keresztények 
valamennyi országai elpusztuljanak általam. Azért a min
denható nagy isten kegyelméből felkészültem beláthatlan 
seregeim sokaságával, hogy ellenállhatlan dühhel támad
jalak meg, s a mi történni fog, az való és igazságos leend.»

Az így megindult háború, mely hét évig tartott s 
Szuleimán és ozmán birodalom hatalmának tetőpontját 
jelzi, Magyarországra a legszomorúbb következményeket 
vonta maga után. A pártviszály s nemzeti szakadás, mely 
a mohácsi vésznappal vette valódi kezdetét, a magyar 
nemzetet az örvény szélére sodorta. A hazafiasság erénye

4L á z á r :  Az ozm án uralom története. Π.



elveszett hosszú időre, s az önző vagy tétlen megadás a 
megpróbáltatás napjaiban — másfél százados rabságot 
hozott a nemzetre . . . .

Ferdinand hírül vévén még szerencsétlen követének 
visszaérkezése előtt, miszerint a békekisérletek nemcsak 
meghiúsultak, hanem hogy a szultán már útban van Ma
gyarország felé, sietett úgy a német birodalmi gyűlésen, 
mint más felől segélyt szorgalmazni. Roggendorf, az erély
telen vén tábornok nehány ezer emberrel a budai Szent- 
Gellérthegy alatt táborozott, remélvén, hogy valami sze
rencsés véletlen megnyitja előtte Budavár kapuit, melyek 
mögött Izabella és a csecsemő király várták az események 
fejlődését. Azonban még a szultán megérkezése előtt a 
szelídről és a bosna pasák által — kik Szuleiman előhada- 
ként már a főváros falai alatt száguldoztak — megtámad- 
tatván, Roggendorf serege tönkre tétetett, magának a csa
tavesztett hadvezérnek is csak alig sikerült a Csalóközbe 
juthatni, hol röviddel utóbb nehéz sebei következtében 
meghalálozott.

Szuleiman még Nándorfehérvár alatt táborozott, mi
dőn Majláth István, az erdélyi nemzeti mozgalom feje, mint 
fogoly vezettették sátra elé. A kényúr a szerencsétlen vaj
dát örök fogságra ítélte, s a Konstantinápoly melletti hét- 
tornyú várba záratta, hol hosszú szenvedések után befejezte 
életét. Perényi Péternek még sikerült megmenekülni, de 
Szuleiman azzal boszulta meg magát, hogy a kezesként 
hatalmába adott fiát Perényinek Konstantinápolyban kö- 
rühnetéltetvén — mohamedán liitü apródjai közé sorozta, 
hol a nemes magyar ifjú nyomtalanul eltűnt.

E közben Szuleiman augusztus utolsó napjaiban meg
érkezett Buda alá, s miután hadait a város és erőd körül 
vezette, Ο-Buda közelében, a császárfürdöknél ütötte 
fel táborát. Mindjárt megérkezése titán értesíté az aggodal-
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mas várakozásban lévő özvegy királynét: hogy fiát és János 
király örökösét óhajtja látni, s minthogy vallása tiltja, e 
látogatást részéről megtenni, kéri a királynét, küldené le a 
csecsemőt hozzá a táborba. Nagy volt most az ijedség a 
budai várban, mígnem Izabella, kivált Martinuzzi taná
csára — a szultán kívánságának teljesítésére határozta 
magát. A csecsemő egy aranyozott hintóbán dajkája karján 
s két idősb nőn kívül — a királyné tanácsosai: Martinuzzi, 
Petrovics, Török Bálint, Verböczy István, Batthyány Orbán 
és Podmaniczky által kisérve, kik gyalog lépdeltek a hintó 
mellett, érkezett a szultán sátora elé, honnan megszemlél
tetvén Szuleiman által, nemsokára szerencsésen visszake
rült ismét anyjához, míg a tanácsosok kétes ürügyek alatt 
visszatartatván, csakhamar tanúi lőnek a nagy fejedelem 
leverő hűtlenségének.

Már a csecsemő ünnepélyes felvonulása alkalmával 
minden feltűnés nélkül és látszólag csupán a kíváncsiság
tól vezettetve — becsempészte magát egy csapat janicsár 
a várba, s midőn ezt a figyelmetlen lakosok észrevették, 
már későn volt, mert egy adott jelre megnyílván a kapuk, 
a lesben álló ozmánok tömegesen tódulván be — kardcsa
pás nélkül elfoglalták a magyar királyok régi székhelyét, 
ugyanazon nap előestéjén, melyen tizenöt évvel elébb az 
utolsó független király a nemzet virágával elhullott a mo
hácsi 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 visszaérkezését, kik még mindig letar
tóztatva az ozmán táborban időzének, hol e közben heves 
vita folyt a fölött, vájjon Izabella és gyermeke Konstan- 
tinápolyba vitessenek-e, avagy más helyütt helyeztessenek 
biztonságba. Szeptember 1-én végre megjelent egy csaus a 
királyné előtt s kijelenté: hogy a királyi lakból távoznia

4*
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kell; igyekezzék magának, úgymond, bivalyokat szerezni, 
melyek holmiját elszállítsák. Azután a janicsár aga jelent
kezett s a fegyvertár kulcsait követelte és vette át. Másnap, 
szeptember 2-án pénteken maga a szultán ünnepélyes be
vonulását tartotta, s miután pénteki imáját a Szűz-Mária 
egyházában végezte — mely ettől fogva mecsetté alakítta
tott át ·— birtokába vette Magyarország fővárosát, mely 
teljes 145 évig és nehány napig maradt ezentúl az ozmá
nok kezében.

Köviddel a szultán bevonulása után megjelent a ni- 
zsandsi-basi vagy írnok Izabella előtt s átnyújtá neki Szu- 
leiman nevében ama aranyos és kék betűkkel írott disz- 
okmányt, melyben János Zsigmondnak, Martinuzzi és 
Petrovics gyámsága alatt az erdélyi szandsákság valamint 
apjának egyéb birtokai biztosíttatnak. Ezen okmányban a 
szultán ünnepélyesen kijelenti: hogy Budát csak a gyer
mekkirály érdekében és csupán annak kiskorúsága alatt 
fogja megszállva tartani. Hogy mint tartá meg Szuleiman 
ezen ígéretét — ismeretes. Most Izabella tanácsosai is, 
Török Bálint kivételével, visszanyerték szabadságukat s 
Yerbőczy tíz arany napi díjjal Buda magyar birájává nevez
tetett ki, míg Petrovics a temesi szandsákságot nyerte el, va
lószínűleg engedékenységének jutalmául. Buda 2000 jani· 
csár és különböző fegyvernemből álló vegyes őrséget kapott, 
s első parancsnokává Szuleiman pasa, egy magyar hiteha- 
gyott neveztették ki, ki elébb Bagdad, majd utóbb Anatolia 
helytartója volt. Izabella királyné, ki harmadnapra a szultán 
bevonulása után kényszerítették a királyi lakot elhagyni, 
elején Yerbőczy házában talált menhelyet, honnan nemso
kára a számára tartózkodási helyül kijelölt lippai várba 
költözött . . . Verbőczy pedig nem szolgáltathatott sokáig 
magyar igazságot, mert kevéssel utóbb hivatalának nyo
masztó terhétől megszabadítá a halál, s az egykori magyar



53

kanczellár és törvénytudó, ki épen akkor készült el híres 
hármaskönyvével, midőn a törvényeket senki sem tisztelte 
s midőn azokra előreláthatólag hosszú időkig nem is volt 
többé szükség, a királyi Budán még keresztény temetést 
sem nyerhetett, s a zsidók sírkertjében ásaték e l . . .  Török 
/Bálint Konstantinápolyba vitetvén, ugyanazon börtönben 
fejezte be életét, melyben már Majláth István sinlett, s 
mely annyi szerencsétlen honfitársának lett s írja ... Budán 
pedig megkezdődtek a szultán szemei előtt a mészárlások s 
Ferdinand fogságba esett harczosai két alsóbb parancsnok 
kivételével egytől-egyig leölettek, s bizonyára jellemző, hogy 
a hóhéri hivatalra a szerencsétlen város — mészárosai 
rendelvék . . . Budán megszűnt a harangszó, Mátyás tem
plomáról a muezzin hangja szolítá imára a hívőket, a dicső
séges magyar nemzet nemtője fekete felhők mögül siratta 
a behantolt szabadságot.

Ferdinand, ki nem volt képes a szultán benyomulását 
megakadályozni, tehetetlenségének érzetében újból békét 
vagy fegyverszünetet sürgetett s ily czélból Salm Miklós 
grófot, Bécs derék védelmezőjét és az öreg Herberstein 
Zsigmondot küldötte Budára Szuleimanhoz. Azonban ezen 
békekisérletek nem vezettek czélhoz, mert míg Ferdinand 
egész Magyarországot kívánta, melyért hajlandó volt 100 
ezer arany évdíjt fizetni, az adó szó még mindig kimond- 
hatlan lévén, addig Szuleiman Esztergom, Tata, Székes- 
fehérvár és Yisegrád kiadatását követelte. Szuleiman, ki jól 
tudta, hogy Ferdinand egyelőre nem képes semmiféle vál
lalatra, s kinek ezúttal, úgy látszik, nem is volt szándoka, 
éjszaki vagy nyugati irányban előnyomulni, az ősz közele
désével elhagyta Magyarországot s visszatért Konstantiná
polyba, hol a telet új tervek és készülődések között töltötte, 
míg Magyarországon visszahagyott parancsnokai a nemzet 
és Ferdinand pártja ellen kevés megszakítással folytatták .
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a háborút, habár a jelen szomorú állapotoknál fogva na
gyobb fegyvertettre annál kevésbé kerülhetett a dolog, 
minthogy a nemzeti szakadás minden erélyesebb ellent- 
állást lehetetlenné tett.

Az 1542. tavasz nagyobb mozgalmat hozott, s Ferdi
nand a speyeri és nürnbergi birodalmi gyűléseken nyert 
segélylyel, mely mintegy 30 ezer emberből állott, már Ko
márom vidékén táborozott, midőn fáradsággal összetartott 
seregét a pénzhiány felbomlással fenyegette. A nagyobb 
részben zsoldosokból álló birodalmi bad már huzamosb 
idő óta nem kapta meg zsoldját s zúgolódni kezdett. Hasz
talan volt minden ígéret és igyekezet — a szilaj harczosok 
csak pénzt követeltek ·—■ s ez nem volt. így érkezett Fer
dinand serege Pest falai alá, mely 8000 ozmántól védel- 
mezteték. De a nyugtalankodó csapatok most megtagad
ták a szolgálatot s a vezéreket odabagyással fenyegették, 
ha hátralévő zsoldjuk azonnal ki nem fizettetnék. Különö
sen nagy volt a Landsknecbt-ek, e vitéz bérenczeknek izga
tottsága, s miután a hadi pénztár 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 későbbi szigethvári bős, s Bánffy és Eévay vité
zül elvéreztek 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 Szulei- 
man addig még nem látott pompával és belátbatlan haddal 
ismét megjelent Magyarországban, s miután Valpót, Pécset, 
Siklóst stb. hatalmába ejtette, ünnepélyes fénynyel vonult
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be Buda várába. De ezúttal sem időzött sokáig a magyar 
királyok fővárosában s már julius végén Esztergám falai 
alatt táborozott, mely erősség csak mintegy 1500 főből 
álló spanyol, olasz és német őrséggel lévén ellátva, nehány 
napig vitézül védelmezte magát. De csakhamar megadá 
magát szabad elvonulás ígérete mellett Szuleimannak, ki 
ezúttal sem tartotta vagy tarthatta meg adott szavát, s a 
szerencsétlen vitézek kímélet nélkül kivégeztettek. Eszter
gám, melyet az ozmánok Istrighunnak neveztek, fekvésénél 
fogva ezentúl fontos erősséget képezett az ozmánok kezé
ben, kik Győr elfoglalásáig e helyet tekintették birodal
muk nyugati határbástyájának Magyarországon. Tata, 
Székesfehérvár s más kisebb helyek követték Esztergám 
példáját, 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 mohamedán 
bírák gyakorolták.

Ezen fényes hadjárat után Szuleiman az ősz közele
désével seregét Nándorfehérvár körül téli szállásokba 
küldé, maga pedig diadalmasan tért vissza fővárosába.

A következő 1544-ben újból megindult a háború, a 
budai és pozsegai pasák elfoglalták Yisegrádot *, 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 veszte
séget szenvedett. Az irtóharcz, mert háborúnak már nem 
vala nevezhető, mióta a magyarok immár képtelenek valá-

* Ezen, M átyás k irály  által a legnagyobb fényre emelt királyi 
lakot; m elyet annyian megcsodáltak és leírtak, utóbb II . Lajos 
királyi jutalom  fejében, szakácsnéjának adományozta. H am m er 
I I I . köt. 263—264. oldal.
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nak zárt hadakat kiállítani, roppant áldozatokat követelt s 
a nemzeti léteiében megsemmisített magyar nép visszatar
tott haraggal és gyűlölettel szívében viselte a zsarnok 
kényúr igáját, melyet nagyravágyó és gondatlan nagyjai 
segíttettek vállaira, s melytől megszabadulni — 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 ozmá
nokat 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 körülmények között nehéz 
feladat volt. Szuleiman, hatalmának és dicsőségének tető
pontján, nem ismert többé akadályt, mely győzedelmes 
fegyvereinek ellentállani tudott volna, — s követeléseiben 
oly túlfeszített, igényeiben annyira erőszakos volt, hogy 
egyelőre csak kevés reménység lehete a czélt elérni.

Már 1545-ben megkisérté Ferdinánd a szultánt a béké
nek megnyerni, de egyik követe alig érkezett Konstanti- 
nápolyba, máris meglialálozott, a másik pedig mindjárt 
megérkezése után —■ börtönbe vettetett. Ilyen volt a hata
lom magaslatán az ozmán kormány fogalma a méltányosságról 
és népjogról. — Később Weltwyk és Ugrinovics jelentek 
meg Szuleiman előtt a császár és király Ferdinánd nevé
ben ; s úgy látszik, hogy a nagyúr most már némileg 
engedékenyebbnek mutatkozott. A legnagyobb akadályt a 
határok megállapításán kívül a magyar főurak elkobzott 
jószágainak visszaadatása képezte. Buda végleges elfogla
lása után 1541-ben s miután János Zsigmondnak kegye
lemből csupán az erdélyi szandsákság hagyaték meg, 
Szuleiman mindazon főnemesek jószágait, kik Ferdinánd
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pártjára állottak, holott elébb a szultánnak hódoltak vala 
meg — lefoglaltatván, az ozmán jobbágyi fogalom érvé
nyesítésével —- a sipahiknak, vagy ozmán lovasoknak 
adományozta, miáltal a mohamedánokat nemcsak nagy kiter
jedésű magyar nemesi jószágoknak uraivá tette, hanem 
egyszersmind megakadályozta, hogy azok korábbi tulajdo
nosai a nép előtt veszedelmes befolyásra emelkedhessenek. 
Elképzelhető, hogy a szerencsétlen magyar jobbágyság 
mily sanyargatásoknak vala kitéve az új földesurak által!

Végre 1547-ben a békealkudozások kedvezőbb fordu
latot vettek. I. Ferencz franczia király, Szuleimannak leg
régibb szövetségese meghalálozott, mi által azon állam 
politikája is némi változást szenvedett; a perzsa határokon 
mindig gyakrabban előforduló apróbb csatározások sem 
voltak befolyás nélkül a szultán elhatározására, — s így 
junius 13-án megköttetett azon béke, — mely következ
ményeiben nem hozott egyik félnek sem tartós nyugalmat, 
de legalább egyelőre időt engedett nemcsak a szükséges 
készülődésekhez, hanem a politikai nézetek tisztázásához 
és megállapodásához. Ezen béke, mely voltaképen csak 
fegyvernyugvás volt, öt esztendőre köttetett. Az elkobzott 
nemesi jószágok 20 ezer arany váltságdíj lefizetése mellett 
részben visszaadattak; az elfoglalt várak és városok egy
előre megmaradtak azok kezeiben, kik azt a fegyvernyug
vás megkötésekor bírták. A fegyvernyugvásba belevonan- 
dók: a pápa és Velencze; valamint a franczia király is, ki 
azonban csak inkább diplomatiai fontoskodás miatt vétette 
fel magát a szerződőfelek közé.

Ez volt a vége a hétéves ozmán háborúnak, mely 
Magyarországot nemcsak teljesen megtörte és sokára véd- 
képtelenné tette, hanem egyszersmind az ország legna
gyobb és legszebb részét — ozmán birtokká változtatta.

Ugyanazon évben, midőn a fegyverbéke megköttetett,
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halt meg Konstantinápolyban Chaireddin, a nagy tengeri 
hős és kalóz 80 éves korában. Sírja a Bosporus jobb part
ján emelkedik s még ma is látható örökzöld fák hűvös 
árnyékában; hová még sokáig utána kegyelettel zarándo
koltak az ozmán tengerészek, mielőtt valami nagyobb és 
veszélyesebb vállalatra indultak vo lna 'a  keresztények 
ellen.

Mint már említők, az imént megkötött szerződés csak 
csekély kezességet nyújtott a béke és jobb viszonyok tar
tóssága iránt. Ennek oka főképen azon természetellenes 
viszonyban keresendő, melybe az elnyomott magyar nem
zet erőszakos hódítóival szemben hozaték. A magyar nem
zet századok óta megállapodott állami életet élt keresztül, 
melynek emlékei élénk színekben állottak mindenki előtt; 
s míg 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 lényegesen megkönnyítteték, 
addig Magyarország még hanyatlásában is, — mely 1490-ben 
Mátyás halálával kezdődik — annyira kimagaslott a többi 
keleteurópai államok sorából, hogy itt már egészen más 
tényezőkkel kelle vala számolnia a hódítóknak. S hogy 
Magyarországot tartósan magukévá tegyék, vele egy poli
tikai testté olvadjanak össze, az ozmánoknak mindenek 
előtt magasabb mívelődéssel kellett volna bírniok, mint 
a milyennél a magyarok már ezen időben dicsekedhetének. 
Azonban ezen feltétellel az ozmánok nemcsak nem bírtak, 
de ragaszkodásuk által az ősi állapotok korlátolt intézmé
nyeihez — még sokáig a legszűkebb szellemi világban 
éltek; melynek elzárkózottsága lassankint elzárta előlük 
azon politikai befolyást is, melyet nem a fegyverek, hanem 
a békés mívelődés és polgárosodás szereznek és tartanak
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meg. A többi keleti népeket legyőzhették, sőt lassankint 
megfoszthatták nemzetiségüktől is, mert nemcsak az erő
szakban állottak felettük, — hanem azon országok hátra
maradott mívelődési állapotainál fogva, az ozmánok két
ségkívül egészséges ösztöneik által is fölényben valának. 
Nem így Magyarországon. S ha a győzedelmes szultán a 
magyar nemesség és egyház jószágait mohamedán vitézei
nek adományozza; ha Budán, Pécsett, Jászberényben, 
Szegeden stb. mohamedán törvénytudók ozmán törvények 
szerint mondanak igazságot — a jogaiban mélyen megsér
tett magyar népnek; ha végre Chalil adórendszere egész 
nyomasztó terhével és idegenszerű s megalázó külsőségei
vel a szerencsétlen nemzet vállaira nehezül, ezen intézke
déseiben nem lehet egyebet látni, —- mint a hanyatlás 
csiráit a legnagyobb hatalom polczán! . . . Bóma hatalma 
mívelődésével növekedett s világuralmát nemcsak fegy
verei, 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 meg
fosztotta szabadságától és nemzeti önállóságától; s Magyar- 
ország még a legnagyobb elnyomatás és nyomor közepette 
sem szűnt meg, a nyugati mívelődés és kereszténység véd- 
íala lenni, * melyen nemcsak megtört az ázsiai hódítók 
hatalma, hanem a kiknek állami szervezetében a szaka
datlan harczok a bizonytalanság minden rósz következmé
nyeit állandósították. Az örökös tiltakozás és ellentállás 
az ozmán uralom biztonságának legveszélyesebb ellensé
geivé lőnek, melyek lassankint nemcsak aláásták politikai 
tekintélyét, hanem csakhamar fegyvereit is megfosztották 
a legyőzhetlenség nimbusától.

* Zinkeisen II. köt. 867. oldal.
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Az egész hosszú időszak, mely ezen öt évi béke és 
Szigetvár ostroma közt fekszik, mely a'nagy szultán sír
kövét jelzi, egy szakadatlan lánczsorát képezi azon apró 
küzdelmeknek, melyekkel a magyar nemzet többet ártott 
az ozmánok hatalmának, mint ezt a világ minden had
serege tenni képes lett volna. A harcz és béke egymást 
váltották fel a nélkül, hogy akár az egyik, akár a másik 
következményei tartós változásokat tudtak volna fel
mutatni.

Azon változások között, melyek az 1547-iki békét 
majdnem nyomban követték, kétségtelenül legnagyobb 
fontossággal bírnak az erdélyiek. A még mindig Lippában 
élő özvegye János királynak teljesen hatalmában volt fon
dorlatokra teremtett nagyravágyó tanácsosának Martinuzzi 
Györgynek, ki azonfelül még urának minden kincseivel is 
rendelkezvén, ez által kettős jelentőséget nyert. A nagyra
vágyó 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 nagyra vágyás 
nem ismer hűséget, s mi több, szándokait olyannyira titok
ban tudta tartani, hogy sem ellenségei sem meghitt barátai, 
kiknek száma különben felettén csekély vala, nem sejtet
ték — melyek valódi czéljai és tervei. Nagyravágyása az 
erdélyi fejedelmi korona után állott. Hogy szándokát 
könnyebben megvalósíthassa, nem rettent vissza sem a 
veszélytől, sem a hűtlenségtől. S midőn meggyőződött, 
hogy Szuleimantól nemcsak támogatást nagyravágyó törek
véseiben 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,
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míg gyámoltja János Zsigmond Sziléziában és Csehország
ban nyerne kárpótlást. Maga részére a ravasz férfiú a bibor- 
noki kalapot — és Erdélyben a legfőbb hivatal viselését 
kötötte ki, mit Ferdinánd annál könnyebben megígérhetett, 
minthogy ez által későbbi határozatai semmiben sem aka
dályoztattak meg. A titkos összeköttetések és alkudozások 
végre 1551-ben oda vezettek, hogy az erdélyi rendek 
Kolozsvárott meghódoltak Ferdinándnak, ki a fejedelem
séget ettől fogva jogos tulajdonának tekintette.

Alig értesült Szuleiman Martinuzzi árúlásáról, midőn 
Mohamed Szokoli ruméliai beglerbégnek és későbbi nagy
vezérnek parancsot adott Erdélybe benyomulni s a hűtlen 
barátot és a rendeket szigorú felelősségre vonván — kemé
nyen megfenyíteni. Szokoli 80 ezer emberrel és 50 ágyúval 
átkelvén Péterváradnál a Dunán, Titelnél pedig a Tiszán, 
Becsét, Csanádot és Nagy-Becskereket megvévén, gyorsan 
előnyomult a Maros völgyében. Azonban a kedvezőtlen 
évszak beálltával már vissza akart fordúlni, midőn Lippa 
lakossága által meghívatván — e nevezetes helyet birto
kába vette; míg 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 Nán
dorfehérvár vidékére vezette seregeit -— téli szállásokra, 
a nélkül, hogy azok még ezúttal a tulajdonképeni Erdélyt 
látták volna.

Martinuzzi, ki nem várta, hogy Ferdinánd Erdélyben 
oly erővel fog fellépni, terveiben csalatkozva, megközele- 
dést igyekezett létrehozni Szuleimannal, kitől az ügyek 
újabb állása szerint többet várhatott mint Ferdinándtól. 
Azonban Castaldo, a királyi hadak parancsnoka, éber 
kémszemmel kisérte a megbízhatlan férfiú minden lépteit 
s kétségtelen, hogy annak szándokairól némi tudomással



62

bírt, miről nem késett Ferdinándot bizalmasan értesíteni. 
A király válasza Castaldonak szabad kezet engedett azon 
esetre, ha észrevenné: hogy Martinuzzi valóban árúló. 
Úgy látszik, hogy a spanyol hadvezér nemcsak urának — 
hanem magának is jó szolgálatot kívánt tenni, midőn a 
nyert engedély alapján Martinuzzit Alvinczen orozva meg- 
gyilkoltatá, még mielőtt az újabb terveinek kiviteléhez 
hozzá foghatott volna, mert felhalmozott kincseinek jó 
részét saját erszényébe folyatá. A mitsem sejtő papra, 
kinek alvinczi várát röviddel elébb elfoglalta egy spanyol 
csapat, az első tőrszúrást Castaldo titoknoka Ferrajo An
tonio mérte, utána a császári parancsnok Pallavicini 
Sforza sújtá 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 Erdélyben jelentékenyen rosz- 
szabbra fordult, hanem pártjának befolyása is erősen 
csökkent. Maga a pápa annyira felháborodott a gyilkos
ság hírére, hogy első felindulásában szándoka volt Ferdi
nándot egyházi átokkal sújtani, miről csak környezetének 
higgadtabb befolyása tudta visszatartani. Jellemző, hogy 
mindazok, kik Martinuzzi meggyilkoltatásában tettleges 
részt vettek, nemsokára feltűnő büntetését vették gonosz 
tettöknek. így Pallavicini még ugyanazon évben ozmán 
fogságba kerülvén megostoroztaték, s egyéb testi sérelme
ket szenvedett; Ferrajo visszakerülvén hazájába Piemontba, 
mint közönséges gonosztevő felakasztaték; másik kettő — 
francziák, hasonlóképen erőszakos halállal múltak k i; egy



63

másik vadkan által egy vadászat alkalmával széttépetett 
míg az utolsó, verekedés alkalmával elveszté jobbkarját, 
melylyel egykor a halálos csapást mérte Martinuzzi fejére. 
A szerencsétlen főpap holtteteme hetvenöt napig hevert elte- 
metetleniil azon helyzetben, melyben a gyilkos halál utolérte.

Midőn Szuleiman az erdélyi eseményekről értesült, 
első felindulásában személyesen akart Ferdinánd ellen 
indúlni, utóbb azonban egyik nagyvezirjét Ahmed pasát 
bízta meg a Magyarországba induló hadsereg parancsnok
ságával. 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 megle
pett, úgyszólván már a magyarok kezében volt, midőn a 
budai pasa megérkezvén, az elszéledt és tivornyázó csapa
tot a legnagyobb zavarba hozta, s csakhamar kiűzte az 
alig elfoglalt városból. A háború most gyorsan minden 
irányban megindult. 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 történe
tében ; s Szondy György antikszerű halála, valamint Dobó 
István és övéinek ellentállása a vitézség és hazaszeretet
elpusztulhatlan emlékeiként állanak fenn minden időkre__
A helytartó fia Arszlán bég Hollókő, Buják, Ságh és Ba- 
lassa-Gyarmath elfoglalása után Ali pasával egyesülvén, 
Fülek mellett kemény csatát vívott Ferdinánd seregével, 
melyet Teufel Erasmus vezényelt. Egy izzógolyó felröpít
vén a királyiak lőporos szekerét, roppant pusztítást vitt 
végbe azok soraiban. Többek között a vitéz váczi püspök 
is itt lelte halálát, s a csata kimenetele ezen esemény által
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döntetett el. A királyi parancsnok Teufel, valamint Palla- 
vicini, Martinuzzi egyik gyilkosa, számos vitézzel az ozmá
nok fogságába kerültek; s Ali pasa győzedelmes bevonu ■ 
lásánál Budavárába szomorú tanúkként szerepeltek. Palla- 
vicini csak sok sanyargatások után nyerte vissza 18 ezer 
arany váltságdíj mellett szabadságát, Teufel Konstantiná- 
polyba vitetett, hol a váltságdíj elkerülése végett — megta
gadta nevét és méltóságát, miért is Szuleiman parancsára, ki 
személye azonossága iránt nem vala kétségben — egy bőr
zsákba varratván, tengerbe vetteték. A foglyok ára ezen 
győzelem után Budán oly olcsó volt, kivált a németeké, 
hogy egy véka liszt vagy zabért, vagy egy kanna mézért 
vagy vajért — egy keresztényt lehete vásárolni.

Ezen hosszas, nagyobb ütközetek nélkül lefolyt hábo
rúban az ozmánok a legnagyobb- kegyetlenségeket követ
ték el, melyekkel kivált az elfoglalt várak őrsége, s a védte
len vidéki lakosság Bujtattak, s melyek nem kis mértékben 
növelték a gyűlöletet a magyarok lelkében, kik elnyo
móikban nemcsak ellenséget, hanem elég gyakran pusztító 
szörnyeket láttak. Szolnok, ezen Salm Miklós által nehány 
évvel elébb jól megerősített hely a Zagyva és Tisza össze
folyásánál, képezte az 1552-iki hadjáratban a legnevezetesbb 
vívmányt az ozmánok ezidei győzelmei között; míg Eger 
és Szigetvár falai alól szégyennel kelle visszavonulniok 
egy maroknyi had elől, melyet a hazaszeretet legyőzhet- 
lenné és egyszersmind halhatatlanná tett. — A következő 
két év, kivált a végvidékekre sok szerencsétlenséget hozott. 
Yarasd, Cházma, Verőcze, Gradiska és környékei tűzzel-vas
sal pusztíttattak, s habár Zrínyi Miklós és Ungnad császári 
parancsnokoknak sikerült, az ellenséget többizben kemé
nyen megverni. — az eredmény még sem volt kedvező a 
keresztény fegyverekre, — s Ferdinándot mindinkább a 
béke megkötésére ösztönzé.
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Szuleimán, ki huzamosb idő óta egy újabb perzsa 
háború eszméjével volt elfoglalva, melyhez a perzsa trón 
körül támadt viszály szolgáltatta az első alkalmat, de a 
mely voltaképen az ozmán uralom terjeszkedési politikája 
által is parancsoltatott, Ferdinánd béketörekvéseinek most 
kevesebb akadályokat gördített útjába mint elébb, s habár 
Verantius és Zay követsége az alkudozások stádiumán és 
egy kétes fegyverszüneten túl egyéb eredményeket még 
nem tudott felmutatni, az alap egy tartósabb békére mégis 
meg volt adva, mely utóbb és sok bajok között 15G2-ben 
a németalföldi Busbek által kedvezőbb véget ért.

Míg Y. Károly császár életben volt, a franczia udvar 
követei a szultánnál, annak minden békülókeny szándokára 
a legnagyobb és bizonyára legkárosabb befolyással vol
tak; s jól kiszámított gyanúokok, s nem ritkán meddő 
rágalmak által igyekeztek a nagyúr véleményét a császár 
és öcscse irányában tévútra vezetni. A franczia politika 
ezen épen nem tisztességes irányának tudható be számta
lan baleset és kimondhatlan nyomor, melynek áldozata 
első sorban mindig csak Magyarország volt; s ha a legke
resztényebb állam nagyravágyásának más zsákmányt sze
mel vala ki, bizonyos, hogy az ozmán befolyás Magyaror
szágon sohasem emelkedett volna azon korlátlan hatalomra, 
mely utókövetkezményeiben oly végzetessé lett a nemzet léte
iére és önállóságára. Szuleimán a császárnak és Ferdinánd- 
nak sohasem leendett vala oly kérlellietlen ellensége, ha 
Francziaország részéről erre folytonosan nem ösztönözte- 
tik ; mire még a császár tengerivállalatai is nem csekély 
okot szolgáltattak.

Torghud, Chaíreddin után egyike a leghíresebb ten
geri kalózoknak, ki Tripolist hajtotta a szultán fensősége 
alá, előde nyomdokait követve, Afrika éjszaki partjait egész 
az Atlanti óceánig a szultán nevében elfoglalta, sőt átmenő-

L á z á r :  Az ozmán uralom története. Π. 5
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leg Corsica szigetének egy részét Szuleiman számára meg
hódította. De midőn Y. Károly császár 1556-ban visszalé
pett az uralkodástól s két évvel később kolostori magányában 
meghalálozott, a körülmények ezen oldalról is lényegesen 
megváltoztak, minek következtében a békekilátások is ked
vezőbb fordulatot vettek.

1562-iki béke főbb pontjai a következők voltak. 
1. A következő nyolcz évre (1570-ig) Ferdinánd és Szulei
man között béke és őszinte barátság uralkodjék; s a csá
szár (Ferdinánd) kötelezi magát a szultánnak évenkint 
30 ezer arany békedijat fizetni, valamint a két év óta hát
ralékban lévő összegeket is lefizetni. 2. Ellenben Szuleimán 
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 lakosait bármiképen hábor
gatni. 3. Azon magyar főurak, kik időközben Ferdinánd 
pártjára állottak, ezen békében és következményeiben ben- 
foglaltatnak; s mindkét fél megmarad a fegyverbéke egész 
ideje alatt azon határok között, melyek birtokaikat ezúttal 
jelölik; egyszersmind minden határkiegyenlítés a béke 
lejáratáig megszüntetendő. 4. A hadi foglyok kölcsönösen 
kicseréltetnek s a szökevények egymásnak kiszolgáltatan- 
dók. 5. A magyar végvárak a császár által jó karba és vé
delmi állapotba helyezhetők.

Ezen békeokmány átadásával Ibrahim bég portatol
mács, egy lengyel hitehagyott, bízatott meg, ki Busbek 
kíséretében nagy fénynyel jelent meg majnai Frankfurtban, 
hol Ferninánd császár épen időzött: fia Miksa német 
királyivá leendő megválasztatása érdekében.

Habár ezen utolsó béke tagadhatatlan előnyökkel 
bírt az elébbi ilynemű egyezményekkel szemben, annyi 
mindazonáltal valószínűnek látszék, hogy a viszonyok tar-
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tós jobbulását Magyarországot illetőleg — aligha eredmé
nyezhette. A status quo, mely ezen egyezmény alapját 
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, éltének alkonyán 
vész felhőktől környezve vált meg a hatalom múlandó 
dicsőségétől — egy kis, de halhatatlan dicsőséggel egybe
kötött erősség ostrománál; mely méltó zárkövet képez 
hódításainak hosszú sorában.

Szuleiman, kinek a szerencse mint keveseknek kedve
zett évek hosszú során át, — nemcsak réme — hanem 
megbámult bálványa volt a világnak. Nevével a fény és 
hatalom olyannyira összefüződének: hogy hívei úgy, mint 
ellenségei egyaránt meghajoltak előtte s benne látták a 
földi nagyság minden kellékeit egyesülve. De míg a világ 
a hatalmas nagyúr tekintetétől rettegett, ez maga haladó 
korával gyakran a kislelkűek példájára, — kétkedni lát- 
szék műve fennállásában, s nem ritkán félelem és két
ségbeesés fogták el, midőn házának jövőjére gondolt, mely
ért 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 épen azért, mert nagyobb részt maga idézte elő 
azokat, nagy mértékben hozzájárultak kedélynyugalmát 
megzavarni s lelkének szokott éberségét elnyomni.

Ilyen körülmények között életének végén, dicsőséggel 
kívánta bezárni országlását, mert az utókor ítélete és véle
ménye nem kevésbé volt becses előtte -— mint korának és 
népeinek elismerése. S hogy vizen és szárazon győzelmi

5*
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zárköveket keressen fényes államépűletéhez, — Malta és a 
távolabb Bécs meghódítása végczélként tűnedezett fel 
még mindig a nagyravágyástól emésztett lelkében.

A János-vitézek, kik rhodosi birtokukból Szuleiman 
által uralkodásának kezdetén kiűzettek, — ugyancsak általa 
látták fenyegetve uralkodása vége felé utolsó menhelyii- 
ket. Málta, közelségénél fogva az olasz szigetekhez és az 
afrikai partokhoz, — fontos kiinduló pontot képezett s 
már akkor a Földközi tenger kulcsának tekinteték, úgy 
hadműveleti mint kereskedelmi tekintetekből. A máltai 
lovagok, miként a János-vitézek megtelepedésük óta a szi
geten magukat nevezték, Málta és a szomszédos szigetek 
megerősítésében nagy buzgalmat fejtettek ki, s nem volt 
könnyű feladat, a jól védett s megfelelő védeszközökkel 
ellátott erősséget megvenni. Az 1565. év tavaszán Piali kapu
dán pasa egy dalmát hitehagyott vezérlete alatt a mintegy 
200 vitorlából álló hajóhad, mely óriási, addig nem látott 
nagyságéi ostromágyukkal ellátva s alig kevesebbet mint 
100 ezer harczost vitt magával, megindult Konstantiná
polyból s miután Torghud, Tripolis kalóz helytartója, vala
mint Chaireddin egy fia jelentékeny erővel csatlakoztak a 
a szultán hajóihoz, — Málta ostroma csakhamar kezdetét 
vette. Azonban az eredmény nem felelt meg a várakozás
nak; s habár Szent Elmo erősséget sikerült az ozmánoknak 
véres áldozatokkal 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 eredmény
telen küzdelemben — elhagyta Máltát, melynek vitéz pa
rancsnoka és nagy mestere de la Yalette János, valamint 
a többi lovagok hervadhatlan habérokat vívtak ki ma
guknak.

A Málta elleni vállalat sikertelensége annyira felbő-
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szíté az agg szultánt, hogy nem engedte meg a viszatérő 
hajóhadnak, hogy az a konstantinápolyi kikötőbe hehajóz
hasson s utasítá Piali kapudánt, hogy maradjon mindaddig 
távol a fővárostól, míg a máltai csorbát sikeriilend kikö
szörülnie. Mire azonban egySlőre nem sok kilátás volt, 
mert Chios megvétele s egyéb apróbb sikerült tengeri vál
lalatok alig tekinthetők kárpótlásnak a Málta alatt tapasz
talt csalódásért.

Mennél inkább érezte Szuleiman a máltai vereség 
erkölcsi súlyát, annál inkább alkalmat keresett fegyverei
nek 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 hatása, 
a béke értéke is annál inkább csökkent. S miután az egész
nek amúgy is csak csekély gyakorlati haszna volt, nem 
lehete nehéz alkalmat találni annak erőszakos megsze
gésére.

Szuleiman, ellenére a békeszerződésben adott ünne
pélyes ígéretének, az ifjú János Zsigmondot nemcsak segé
lyezte a császár elleni törekvéseiben, hanem egyenesen 
oda működött, hogy az ebből származó egyenetlenség neki 
is mielébb alkalmas ürügyet szolgáltasson — az ellenséges 
beavatkozásra.

Midőn Ferdinand az 1564. év nyár derekán meghalá- 
lozott, az erdélyi ügyek már annyira összebonyolódtak, 
hogy utódjának Miksa császárnak nem sikerűit 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 Kon- 
stantinápolyba küldeni.

János Zsigmond bizonyára a Konstantinápolyból nyert
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utasítás értelmében, minden előzetes ok nélkül megszál
lotta Szathmárt, s miután annak birtokába jutott — meg
rakta erdélyi őrséggel. Miksa ennek hírére csapataival át- 
lépette a Tiszát s elfoglalta Tokajt és Szerencset. S midőn 
mindkét fél panaszt emelt a kölcsönös sérelem miatt Kon
stantinápolyban, természetes, hogy Szuleiman védenczének 
és eszközének, János Zsigmondnak pártjára állott s minden 
okot és következményeit Miksára hárította. Egyszersmind 
utasítá helytartóit, hogy az erdélyi fejedelmet a császár 
minden támadásai ellen hathatósan megvédeni igyekezze
nek. Ezzel ketté vala szakítva az 15G2-iki békeokmány s 
Szuleiman minden erejéből készült azon hadjáratra, mely 
nézete szerint és részéről becsületbeli dolognak tekinteték, 
melylyel a tengeren tapasztalt vereségért mint magának és 
hírnevének, mint az ozmánoknak tartozott.

Miksa alig értesült a szultán készülődéseiről, midőn 
a fenyegető vihart még az utolsó pillanatban, megelőzendő 
Hoszutóty Györgyöt Konstantinápolyba küldé oly czélból, 
hogy az ellenségeskedések még legalább egy kis ideig 
elodáztassanak, mígnem a birodalmi seregtől támogattatva, 
részéről nagyobb erélylyel remélhette a háborút megkezd
hetni. Azonban Hoszutóty küldetése sikertelen m aradt; s 
miután Sz/ileiman megtudta, hogy Miksa még az imént 
elfoglalt Pankota és Krúpa várak visszaadatását is kívánja, 
oly haragra gyuladt, hogy a szerencsétlen követet 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 bete
geskedő állapota daczára személyesen állott ezen hadsereg 
élére, mely hosszú és fényes uralkodásának egyik méltó zár
kövét lett volna megszerzendő, de a mely a végzetes körül
mények előre nem látható fejlődése szerint, temetkezésé-
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nek kíséretére vala rendelve. Körülvéve a fény és hatalom 
minden jelvényeitől hagyta el 1566. május elsején Konstan- 
tinápolyt, nem sejtve, hogy fővárosát ezúttal látta utószor. 
Junius 29-én Zimonyban fogadta János Zsigmond hódola
tát és értékes ajándokait, melyek becsértéke jóval meg
haladta az 50 ezer aranyat, s melyek viszonzásául atyai 
védelmét ígérte minden körülmények között Szápolyai János 
fiának. Az eredeti terv szerint Zimonyból éjszak felé Eger
nek lett volna a hadsereg útját folytatandó; de miután 
Miksa sem vala oly készületlen mint elején látszék, s mert 
híre érkezett, hogy a császári hadak időközben Veszprémet 
és Tatát megszállották és elfoglalták, — Szuleiman éjszak
nyugat felé fordult, hogy Szigetvár megvétele után minde
nek előtt ezen helyek visszaszerzésére induljon. Hadserege 
legalább 100 ezer emberből és 300 ágyéiból állott, mely 
átkelvén Eszéknél a Dráván, augusztus 5-én Szigetvár alá 
érkezett.

Zrínyi Miklós, ki röviddel elébb Siklósnál egy véres 
ütközetben fényes diadalt aratott az ozmánok fölött, Szi
getvár falai között várta be az ellenséget alig nehány száz 
vitézzel, kiknek bátorsága azonban fölülmúlta az ellenség 
százezrét. Az ostrom, daczára a rendkívüli előkészülődések- 
nek és túlnyomó erőnek, már egy hónapig tartott, a nél
kül, hogy a kívánt czélhoz közelébb vezetett volna s a ké
sedelem miatt felindult Szuleiman így szólott Mohamed 
Szokoli nagyvezirhez: «Mikor fog már e kémény megszűnni 
füstölögni s mikor hallatszik a győzelmi tárogató? Hol 
vannak és mit csinálnak janicsárjaim?» A nagyvezir meg
értette 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 követ
keztében beállott szélhiidés hirtelen véget vetett életének, 
September 6-án, miután 72 évet élt és 46 évig uralkodott-
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September 8-án végre a romba dűlt erősség az ozmánok 
kezébe került, kik féktelen öldöklésben kerestek kárpótlást 
a hosszú és áldozatokban gazdag küzdelmekért. A szultán 
halálának híre három hétig titok maradt az egész hadse
reg előtt, s Mohamed Szokoli nagyvezirnek azon űrügy 
alatt, hogy a szultán lábdaganata következtében nem hagy
hatja el sátorát, sikerült a nagyúr után kiáltozó janicsáro
kat megnyugtatni. Minthogy a szokott díván vagy állam
tanács most is megtartatott s hivatalos ügyletek semmiféle 
fennakadást vagy hátramaradást nem mutattak, a sereg 
gyanúja fel sem kelteték s mindenki azt hitte, hogy a nagyúr 
csak azért időzik ily hosszasan a «kiégett kémény» előtt, 
hogy bevárja azon mecset elkészülését, melyben hálaimá
ját kívánja mondani Allahnak a nevezetes győzelemért.

Időközben II. Szelim gyorsfutárok által értesülve apja 
haláláról, Konstantinápolyba sietett s formaszerűen és érvé
nyesen átvette kormányt, a főváros nem csekély meglepe
tésére, 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, hódító és törvényhozó Szuleimannak 
belső életével megismerkednünk.

Eddigelé rövid vonásokban csak azon tevékenységéről 
szólottunk, melyet hatalmas szelleme kifelé gyakorolt. 
Bagdad és Buda, a Kárpátok és a távol Afrika hosszú part
jai a Nílustól az Atlanti óceánig, nemcsak határait jelzik 
azon roppant birodalomnak, melynek sokfajú és nyelvű 
lakosai hódolattal vagy rettegéssel hajtották meg fejüket a 
világ ura előtt, hanem egyszersmind tanúságot tesznek 
uralkodóik rendkívüli tetterejéről. S valóban, a világtörté
nelem nem mutat fel második esetet arra, hogy egy kóbor, 
harczias néptöredék csupán romlatlan ösztönei és ifjú
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ereje által — hasonló hatalomra emelkedett volna. Az 
ozmánok hatalmi terjeszkedése tehát egyikét kéj^ezi a 
világtörténelem legérdekesebb és legtanulságosabb részé
nek. Legnagyobb fényét és hatalmának délpontját az oz
mán nép Szuleiman alatt élte, kivel nemcsak a szorosab
ban vett hódítások korszaka Európában bezáródik, hanem 
kinek halálával egyszersmind a nagy és jeles uralkodók 
sora is megszakad.

De a mily nagy és fényes tulajdonságokkal bírt Szu
leiman mint uralkodó, mint ember nem állott hasonló 
magaslaton. S míg a rendíthetlen s tetteiben a szigorig 
következetes fejedelem kifelé a legnagyobb önállóságot és 
erélyt fejtette ki, addig családi körében nemcsak köznapi 
szűkkeblűséggel, hanem a jellemgyöngeség mindazon 
tulajdonságaival bírt, — melyek ép úgy képesek a bűnt, 
mint az erényt megszégyeníteni. Ezen ellenmondás teljes 
mértékben alkalmazható Szuleiman jellemére, ki nemcsak 
ura tudott lenni indulatainak a csatatéren, hanem rabja 
a háremben, melynek titokszerű rejtekéből 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 írók indokolatla
nul Eoxolane névvel vezettek be a történelembe, s kit az 
ozmán történetírók Cliurrem Sultana, azaz a vidor úrnő 
neve alatt ismernek. Az ép oly szép, mint szellemdús 
hölgy oly hatalmat gyakorolt a világ ura fölött, hogy ez, 
kedvesének varázshatása alatt nemcsak akaratlanul meg
hajolt, hanem eszközévé vált, melyet szeszélye vagy jobb 
belátása szerint használhatott. Befolyásának sikerült a 
szultán sógorát és ifjúságának barátját Ibrahimot, Szulei
man híres első nagyvezirjét megbuktatni; s miután négy 
figyermekkel ajándékozta meg a szultánt, annak idősb fiát
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és kedvenczét Mustafát nemcsak kiszorította örökségéből, 
hanem apja szivéből is.

A fondorlatok és ármányok titokszerű hálózata, mely 
a hárem belsejében szöveték, léptennyomon követte a 
szultánt, ki tudva tűrte nagyravágyó nejének beavatkozá
sát az állam ügyeibe, a nélkül, hogy csak egyszer is meg
kísértette volna magát tőle függetleníteni. A Churrem 
Sultana egyik leányát Mirmah-t Rustem pasának adván 
nőül, benne vak és engedelmes eszközt talált, melyre épen 
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 míg 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 eszélytelenségei által sok megbot
ránkozásra nyújtott alkalmat az erkölcseire féltékeny igaz
hivő tömeg előtt. Szükséges volt tehát legelőször Szulei- 
man amúgy is féltékeny keblében gyanút ébreszteni Mus
tafa ellen. Rustem pasa, a szultán veje s a Churrem Sül- 
tana titkos szövetségese hamisított levelek s egyéb látszólag 
alapos okok által felkelte a szultánban a gyanú és félté
kenység emésztő tüzét: s a hadsereg és a nép rokonszen- 
vére mutatva sikerült az öregedő szultánt meggyőznie: 
hogy fia Mustafa már apja életében az uralom után vágyó
dik 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 
épen ezen időben a perzsa hadjárat alkalmából tartózko
dók. Az ifjú sietett apja parancsának engedelmeskedni s
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mitsem sejtve közeledék annak fényes sátorához. A sereg, 
alig hogy a kedvelt ifjút és majdani örököst megpillantotta, 
hangos örömkiáltásokba tört ki, melyek elhatván a szul
tánhoz, rettegéssel tölték el féltékenységtől gyötrött szí
vét. Rustem, ki nem távozott a szultán oldala mellől, így 
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 parancso
kat osztogatván testőreinek — sátra belsejébe húzódék 
vissza. Mustafa vidám arczczal lépett be apját üdvözlendő, 
— de csak néma, komoly arczokkal találkozott s megra
gadtatván, erőszakosan megfojtatik. Szuleiman egy könnyű 
függöny mögül nézte kedvenczének halálát anélkül, hogy 
apai szivének sugallatát meghallgatta volna...

Alig terjedt el Mustafa halálának híre a táborban, 
midőn a szultán második fia és Mustafa öcscse Dzsihangir 
lépett aj)ja sátorába, s miután bátyja haláláról meggyőző- 
déli, ily szavakkal fordúlt a még mindig felindult zsarnok
hoz: «Szívtelen apa, egy sír helyett ásass kettőt», és saját
kezével döfé a halálos tőrt szivébe, s halva rogyott fivéré
nek még vonagló testére . . .

A zavar, az izgalom a táborban roppant vala, a jani
csárok Rustem fejét követelték, kinek az egész szerencsét
lenséget nem ok nélkül tulajdonították. Szuleiman vejét 
száműzte, a sereget pedig gyorsan a perzsák ellen vezette, 
hol katonái csakhamar elfelejtették a kiutahiai izgalmakat, 
Mustafát és Dzsihangirt. De az egyszer felbőszített szultán 
még ezzel sem elégedett meg s parancsot adott Mustafának 
Brussában tartózkodó alig 12 éves fia Ibrahim kivégezteté
sére. A kiküldött gyilkos ravaszsággal kicsalta a gyermeket 
anyja karjai közül s egy rejtett helyre hurczolván, tudtára 
adta, hogy a szultán halálát elrendelte. «A szultán parancsa
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oly szent előttem, mintha istentől jönne», szólott a szeren
csétlen de bátor gyermek s nyugodtan átadá magát kiren
delt hóhérjának. így biztosította a ChurrenrSultana érde- 
metlen fia Szelim számára a trónt.

Nehány évvel az utolsó perzsa hadjárat befejezése 
után egy polgárháború rázkódtatta meg az ozmán birodal
mat, mely következményeiben nemcsak az erkölcsökre 
felettén rósz befolyással volt, hanem kétségtelen, hogy 
magára a szultánra, ki élte végén csalódva és zavarban 
állott bosszú és fáradalmakban ép úgy, mint dicsőségben 
gazdag életének műve előtt, ép oly leverő mint izgató 
hatást gyakorolt. Két fia Bajezid és Szelim versengése volt 
ez az apai örökségért. Bajezid miként egykor Mustafa, a 
nép és hadsereg kedvencze, valószínűleg környezetétől 
ösztönöztetve le akarta szorítani a kicsapongó Szelimet a 
reá várakozó trónról s ily czélból titkos összeköttetésbe 
lépett a hadsereg befolyásosabb vezéreivel, de a kik nem
csak elárulták, hanem leveleit meghamisították s vállala
tát olyanná tüntették fel, mintha az nem Szelim, hanem 
maga a szultán ellen volna intézve. A hadsereg, a nélkül 
hogy Szuleiman megakadályozni tudta volna, csakhamar 
két pártra szakadt, melynek egyike Szelim, a másik Baje
zid mellett nyilatkozott. Az ellenséges testvérek Konia 
mellett találkoztak; de a szerencse nem kedvezett Bajezid- 
nak s miután egy véres ütközetben serege tönkre tétetett, 
maga, fiaival együtt a perzsa udvarhoz menekült. Haszta
lan igyekezett innen Szuleimant megengesztelni s őt 
merényletének valódi természetéről felvilágosítani; leve
lei vagy meg sem érkeztek, vagy pedig Szelim pártja által 
megliamisittattak; s a helyett, hogy apját kibékíteni tudta 
volna, annak haragját halálos gyűlöletté fokozta. S a 
hatalmas szultán nem rettent vissza gyermekének és uno
káinak meggyilkoltatására bérenczeket fogadni, kik a per



77

zsa udvar gyávasága és hűtlensége következtében, mely 
ezt megakadályozni nem akarta, vagy tudta, a szerencsét
len herczeget négy fiával együtt megfojtották.

így szabadult meg Szelim valamennyi valódi vagy 
képzelt vetélytársától, így biztosította magának a hatal
mat apja halála után testvéreinek és rokonainak vérén. * 
S ha e vérengzéseken végigtekintünk, melyek mind Szulei- 
man szemei előtt, vagy kívánatára folytak le, idegenkedő 
érzülettel kell elferdülnünk azon férfiútól, ki nagy és 
hatalmas szelleme s ritka mély belátása és érzete mellett 
az igazság iránt, annyira rabja volt a felindulás pillanatá
ban vad természetének, hogy nem rettent vissza sem 
emberi sem isteni alkotmányok megsértésétől; s ki utóbb 
lelkiismeretének kínzó gyötrelmei között, miként ez ren
desen történni szokott, a vallási rejtélyek megoldásában, s 
jámbor és kegyeletes külsőségekben keresett megnyugvást. 
S mint egy újabbkori Salamon, kinek nevét Szuleiman 
több tekintetben jogosan viselte, hymnusokban magasz
talta az isten bölcs mindenhatóságát s porba tette fejét 
annak örökkétartó hatalma előtt.

Azonban míg családjában kegyetlen szörnyként lépett 
fel, kinek az igazság és méltányosság jelentéktelen külső
ségeknek látszottak lenni, addig kormányzásában és a 
szükséges emberek megválasztásában ép oly szigorral 
mint következetességgel járt el. A hűtlen és megvesztege
tett bírákkal kímélet nélkül éreztette legnagyobb szigorát; 
az aránytalanul felosztott közterheket a méltányosság és 
igazság szerint szabályozta; üldözte a kicsapongókat és 
istenkáromlókat, kiknek vétségeire külön és kemény bün
tetéseket szabott; hadseregét fegyelem és szigorú rend

* Nem tudni mi okból, a különben körülményes Zinkeisen, 
a Bajezid és Szelim közti viszályról és annak kimeneteléről sem
mit sem említ.
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jellemzék s tüzérsége nemcsak a leghatalmasabb, hanem 
egyszersmind a legjobb is volt a XVI. században. Utak és 

, hidak építésében úgy Afrikában és Ázsiában, mint Euró
pában fáradbatlan volt; azon nagyszerű vízvezeték, mely 
negyven íven keresztül Konstantinápolyi mai napig ugyan
annyi kútból bőven ellátja a legjobb ivóvízzel, Szuleiman 
műve. Nagyobb fogékonysággal mint értelemmel a szép 
és nagyszerű iránt, pártolta és gazdagon jutalmazta a 
szellemi törekvéseket; évdíjakat adományozott a tudó
soknak, kiknek társaságában maga is szeretett időzni; s 
nagy barátja volt ez építészetnek. Legnagyobb és legcso- 
dálatra méltóbb műve a Szuleimanije, azon nagyszerű 
mecset, mely számtalan külön és nem kevésbé bámulatra 
méltó épületekből áll, s melynek hatalmas ívezetei alatt 
maga, valamint apja és legkedvesebb gyermekei pihennek. 
Szinán, a Szuleimanije építőmestere, nevét minden időkre 
megörökítette műve által. Középületekben egyik elődje 
sem gazdagította a birodalmat oly mértékben, mint Szu
leiman ; s a mecsetekkel egybekapcsolt alsó és magasabb 
iskolák, valamint a szegénykonyhák száma felülmúlja az 
ötszázat. Koniában, a nagy mystikus költő Dzselaleddin 
Eumi sírja fölé nagyszerű mecsetet épített s egy óriási 
táncztermet, melyben a Mewlewi-dervisek, mely rendnek 
alapítója Dzselaleddin Rumi volt, szent keringőiket jár
ták. Rhodos, Buda, Bagdad, Nándorfehérvár, ✓ Kairo, 
Temesvár stb. részben hiányos, részben elégtelen erőssé
geit újabb és hatalmas védbástyákkal látta e l; s Jeruzsá
lem 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; s ha a világ- 
történelem I. Szelim fiát a «Nagy» névvel tisztelte meg, 
melyet bizonyára jobban megérdemel, mint némely euró
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pai uralkodó — kinek hasonló jelzővel dicsekszik neve a 
történelem lapjain — hálás népe ennél szebb melléknév
vel díszíté föl, midőn I. Szuleimant a «Khanuni» vagy tör
vényhozónak nevezte el.

A szultán külső megjelenését és életmódját, valamint 
szellemi képességét illetőleg, Navagero, a velenczei tanács
nak benyújtott jelentésében- a következőkben jellemzi, és 
pedig egy időben, midőn Szuleiman a 60-ik életévet már 
meghaladta. «Alakja magas, egyenes és szikár, arczszíne 
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 kívánalmai szerint kel
lemes és drága szörpökkel vegyíti. Nagy barátja a vadá
szatnak és erős testmozgásoknak. Igazságszeretete okozza, 
ha környezete által híven értesíttetik, mi azonban csak rit
kán történik s e részben osztozik a többi fejedelmek sor
sával, hogy soha méltánytalanságot nem kíván; adott sza
vát pedig ritka szigorral megtartja. Kiterjedett ügyleti és 
a kormányzáshoz szükséges bő ismereteinél fogva, melye
ket szakadatlan tevékenysége által szerzett magának, egyi
kévé teszik Szuleimant azon uralkodóknak: kik mindig a 
jobbat akarják.» *

A hatalmas szultán holtteteme csak kevesektől kisérve, 
szerény fakoporsóba zárva vitetett Szigetvár alól távoli 
fővárosába, hol a pompás Szuleimanijébe nyolcz évvel 
elébb elhalálozott neje, a Churrem Sultana mellé temette- 
ték. Az egyszerű koporsón a következő szavak voltak olvas
hatók: «Minden hatalom múlandó. Mindenkinek 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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II. Szelim (1566—1574.) nem bírt azon tulajdonsá
gokkal, melyek öt apjának a nagy Szuleimánnak méltó 
utódjává tették volna. Elvhajhászás és a bornak mérték- ■ 
télén élvezete már korán megrontották ép úgy testi, mint 
lelki erejét; s lia a nép a «meszt» vagy részeg névvel illette 
fejedelmét, ez nemcsak azt bizonyítja, hogy II. Szelim va
lóban kicsapongó veit, hanem azt is, hogy a nép immár 
nem tartózkodók nyíltan kárhoztatni a szultánt, ki hatal
mát épen nem uralkodói gyönyörökre vesztegette. S ha 
Szelim nyolcz évi uralkodása mégis bir egy-két habár vér
rel felettén beszennyezett — fényponttal, ez nem a gyenge 
és tehetetlen uralkodónak, hanem eszélyes és rendkívüli 
tetterővel felruházott nagyvezírjének Mohamed Szokolinak 
érdeme, ki Szuleimán halála után két közvetlen utódja alatt 
a legválságosabb körülmények között is fenn tudta tartani 
az ozmán uralom hatalmát és tekintélyét úgy kifelé mint 
a birodalom belsejében.
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Alig értesült Szelim apja haláláról, midőn Kiutahiából 
Konstantinápolyba sietett s átvette a kormányt. Azonban 
ez nem volt elég. A hadsereg, mely még mindig Sziget
vár alatt táborozott — még nem vala megnyerve; s nehogy 
uralkodását ezen oldalról veszély fenyegesse, személyesen 
Magyarországba sietett magát a hatalom ezen nélkülözhet- 
len és nem ritkán veszélyes támaszának bemutatandó. Sze
lim sem a nép sem a hadseregnek nem volt kedvencze, 
mindketten idegenkedének ingadozó és megbizhatlan jel
lemétől ; azonban az örökösödési jog alapján őt illetvén a 
trón, Szokoli nagyvezír mindent megtett, hogy a hadsere
get az új szultánnak megnyerje. A bizalmatlan katonák 
ziígolódva fogadták és követték Szellmet, midőn közöttük 
megjelent — hogy őket Magyarországból visszavezesse; s 
már Nándorfehérvár alatt annyira érett a forrongás, hogy 
a janicsárok hangosan kimondák: miszerint csak zsoldfel- 
emelés és egyéb ajándékok megadása után hajlandók az 
új szultánt elismerni . . .

Alig tartá Szelim Konstantinápolyba bevonulását, mi
dőn a veszélyes lázadás kitört s a szultán, a nagyvezérek 
és a többi nagyok csak azáltal tudták életüket és állásukat 
megmenteni: hogy a fellázadt katonák minden kívánságait 
teljesíteni ígérkeztek. A kapzsi had fejenkint 8000 asper 
azaz 60 aranyért megígérte támaszát a szultánnak s a ve
szedelmes forrongásnak ezúttal vége szakadt.

Szuleimán, a mily hatalomra emelte 46 éves ország- 
lása alatt birodalmát, ép oly rendetlenségben hagyta azt 
utódjára, kivált Magyarországot illetőleg, melynek viszo
nya és állása a portához ezen időben nevezetes változáson 
ment keresztül. Szigetvár eleste nem bénította meg sem 
a császár, sem a nemzet tevékenységét; s a harcz az ozmá
nok ellen az egész országban sokkal nagyobb erélylyel 
folyt, mint elébb; s ha nem került is még döntő iitköze-

6L á z á r :  Az ozmán uralom története. II.
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tekre, az apróbb, de azért nem kevéssé fontos befolyással 
bíró csatározások mindig jobban megingatták az ozmán 
uralom tekintélyét s az ellenség legyőzketlenségének nim- 
busa lassankint fogyni kezdett.

Hogy ilyen körülmények között a porta maga sem 
idegenkedék a békétől, az nem szorul nagyobb bizonyitga- 
tásra s Yerantius egri püspök már egészen másként jelent
kezhetett Konstantinápolyban, —- mint elődjei, kik közűi 
Wyss — csak most szabadúlt ki a börtönből. Hosszabb al
kudozások után a további nyolcz évvel meghosszabbított 
béke 15G7-ben és pedig az 1562-iki egyezmények alapján 
Miksa és Szelim között a következő feltételek mellett jött 
lé tre:

1. Miksa és fivérei Ferdinánd és Károly főlierczegek 
liáborítlan birtokában maradnak magyar, dalmát, tót é.s 
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 kísérőinek 
mindazon jogok biztosíttatnak, melyekkel más államok 
küldöttjei bírnak; tartózkodási helyüket szabadon választ
hatják s bebörtönöztetésük még azon esetben sem történ
hetik meg, ha esetleg a béke megszegetnék, mely esetben 
személyzetükkel együtt sértlietlenűl és bántatlanúl hagy
hatják 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 növe
kedő tekintélyéről tanúskodik, mely immár a Bosporus 
partjain is érvényesülni látszék, kivált mióta ott a franczia 
befolyás csökkenőben vala; más részről pedig kétségtele
nül magán viseli a gyengeség jellegét, mely II. Szelim
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uralkodásával veszi első kezdetét, s melyet kevés megsza
kítással mindig növekedőben fogunk találni.

Azonban a béke megkötése még nem nyújtott kezes
séget — a béke megtartására s az állapotok javulására; 
mert az ozmán parancsnokok úgy Magyarországon mint 
Erdélyben — keveset hajtottak a konstantinápolyi kor
mány határozataira s ezentúl is folytatták a háborút ki
csinyben az egyik vár vagy város ellen, s habár nem voltak 
mindig szerencsések rablóvállalataikban, az ország békéjét 
mégis szünet nélkül nyugtalanították s a kedélyeket foly
tonos elkeseredésben és izgatottságban tartották. Mind
azonáltal a viszony a császár és Szelim közt ezen béke által 
tetemesen megjavult s nagyobb mértékben nem is került 
többé szakításra az utóbbinak uralkodása 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 kel
letik vala, — ha uralmát tartósan megerősíteni és bizto
sítani akarja. Európa, kivévén éjszaki irányban, hol azon
ban még nem érettek annyira a dolgok, hogy biztos kilá
tással lehetett volna tetthez fogni, — nem volt könnyű 
szerével megközelíthető; azonban Ázsiának egyes részei 
még mindig több sikert látszottak ígérni.

Mohamed Szokoli nagyvezir, Szuleimannak ezen ked- 
vencz tanácsosa a csatatéren és a békében, — Arábia meg
hódítását tűzte ki feladatul, melynek nomád patriarchal 
nemcsak a szent helyeket gyakran háborgatták és a Mek
kába menő zarándokokat kifosztogatták, hanem gyakran 
átcsaptak a mesopotamiai tartományokba is. E hadjárat, 
mely az ozmán uralmat egész a perzsa öbölig kiterjesz
tette, hosszadalmas és véres volt; de miután az európai 
viszonyokra csak kevés vagy épen semmi befolyással sem

6*
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volt, annak bővebb ismertetésébe nem bocsátkozunk. Sok
kal fontosabb volt Európára, de különösen Velenczére 
nézve az u. n. cyprusi háború, melynek sajátszerű előz
ménye van.

Azok között, kik Szelimre még apja életében a leg
több és legkárosabb befolyással voltak, egy portugál zsidó
val, Nassy Józseffel találkozunk, ki utóbb a jobbhangzású 
Juan Miquez nevet vette fel. Ezen élelmes kalandor mint 
orvosa, majd utóbb mint borszállítója és meghitt tanács
adója olyannyira be tudá magát hízelegni a szultán ke
gyeibe, hogy az mit sem tett a nélkül, hogy a kapzsi és 
nagyravágyó Miquezt meg nem kérdezte volna. A portu
gál zsidónak volt is egy varázsszere, melynek segélyével a 
szultánt nemcsak mindig jókedvben tudá tartani, hanem 
egyszersmind maga számára is annak kegyét biztosítani, 
— s e  varázsszer a tüzes cyprusi bor volt, - melyet Szulei- 
man fia tivornyái alkalmával nagy előszeretettel élvezett. 
A ravasz semita nagyravágyása azon mértékben növeke
dett, mennél korlátlanabb befolyást gyakorolt urára; s az 
ittas szultán egyszer megölelvén barátját, elragadtatásában 
így kiáltott fel: «Valóban, ezen ital felséges s hasikerül 
Cyprust, e nemes bor hazáját a velenczeiektől elvennem, 
téged teszlek annak királyává!» Miquez komolyan vette a 
dolgot s ezen pillanattól fogva nem hagyott fel többé Szell
met ígéretének beváltása miatt ostromolni; sőt ildomtalan 
merészségében annyira ment, hogy lakháza 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 
űrügyet kelle keresni, annak látszólag jogos megindítására. 
Az izlam tételei gondoskodnak ilyen esetekről is, s miután
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az írástudó seikh-ul-izlam a hitetlenekkel kötött egyezsé
get csak addig nyilvánította megtartandónak: míg azt az 
izlamiták érdekei kívánják, a Fetwa felhatalmazta Szellmet, 
Yelenczét a fenálló béke daczára minden előzetes ok nél
kül megtámadni. Ezen jogtalan és erőszakos felfogásnak 
teljesen megfelelt Szelim felszólítása, melyet a köztársa
sághoz intézett s mely egyúttal hadizenetnek vala tekin
tendő. «Cyprust követelem tőletek, ha akarjátok-e azt 
nekem átadni vagy nem? Óvakodjatok rettentő fegyverem
től, mert a háború, melyre ellenetek készülök, borzasztó 
leend; ne hizzatok gazdagságtokban, mert az el fog 
enyészni, miként a rohamos ár. » S a  háború valóban bor
zasztó lön s Velencze kincsei nem valának elégségesek 
Cyprus megmentésére. Yelencze válasza komoly és méltó 
volt, a béke tekintetéből, úgymond, már sok áldozatokat 
hozott a köztársaság, de miután a szultán erőszakkal szét
tépi az elődei által szentesített szerződéseket —· Velenczé- 
nek nem marad más hátra — mint fegyverhez nyúlni s a 
mindenható támaszát igazságos ügyének védelmére ki
kérni.

Az 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 emberből 
állott, kik Nikosia és Famagosta városok falai mögött vár
ták be az ellenséget, — míg a sziget többi része védtelenül 
átengedteték pusztításaiknak.

Ezen következményeiben Yelencze részére oly végze
tes hadjárat mindjárt elején kedvezőtlen fordulatot vett; 
minthogy a szükséges és biztos kilátásba helyezett segély 
nemcsak meg nem érkezett, hanem Velencze erélytelen- 
sége és megfoghatlan halogatása annyira ment, hogy a 
görög vizeken szétszórt hajóhada a köztársaságnak tétle
nül nézte, mint pusztul el keleti birtokainak legvirágzób-
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bika a nélkül, bogy csak komoly kísérlet tétetett volna an
nak megmentésére . . . Nikosia már szeptember elején az 
ozmánok kezébe került, mely alkalommal 20 ezer keresz
tény vesztette el életét. Famagosta, a sziget legerősebb 
helye, melynek parancsnoka a vitéz Bragadino Antonio 
volt, bámulatos vitézséggel védelmezte magát ■—· egész a 
következő év derekáig. A derék őrség hat rohamot vert 
vissza az ellenség roppant veszteségével, midőn a hős Bra
gadino lőpor és élelmi szerek hiánya miatt, végre 1571 
augusztus 1-én, tizenhárom havi ostrom után, mely hosz- 
szú idő alatt semmi segélyt sem kapott Yelenczéből, kény
telen 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, Musz- 
tafa pasa parancsára elevenen megnyuzatván, azután négy 
részre tépeték a böszült fenevadak által, kiknek hűtlensége 
és vérlázító kegyetlensége ldtörülhetlen szennyfoltot képez 
az ozmánok vérengzésekben oly gazdag történelmében.

így került Cyprus szigete az ozmánok birtokába s 
Szelim fenyegetése a szó legszorosabb értelmében teljesü
lésbe ment. Juan Miquez, a zsidó orvos és borszállító 
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-liáz és Kornaro Katalin koro
nája egy portugál zsidóra szálland! Az élelmes hebraeus 
utóbb kárpótlásul Naxos szigetét nyerte Szelimtől herczegi 
czímmel.

Még mielőtt Cyprus az ozmánok kezébe került, 
Y. Pius pápa fáradhatlan tevékenységének sikerült a
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keresztény államokat egy végső tevékenységre bírni, s 
1571 május 25-én II. Fülöp spanyol király, a pápa és 
Yelencze 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 
harczos kiállítására. Ezúttal a határozatot gyors kivitel 
követte s daczára a már előhaladott évszaknak az egész 
had szeptember vége felé készen állott a kivonulásra. A fő
parancsnokság Don Juan d’Austria, V. Károly természetes 
íiára, az alig 26 éves tengeri hősre bízatott, ki alatt Co
lomra Antal, a pápai és Veniero Sebestyén 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 vívaték egyike a'legemlékezetreméltóbb tengeri 
ütközeteknek, majdnem ugyanazon helyen, hol tizenhat 
századdal elébb dűlt el Kóma sorsa — az Actium melletti 
tengeri harczban. A keresztényhad rendkívüli vitézséggel 
támadta meg az ellenséget, mely viszont nem kevesebb 
bátorsággal harczolt a győzelem babérjáért. A harcz, mely 
a déli órákban vette kezdetét, késő estig tartott s az oz
mán tengeri had teljes megsemmisülésével végződött. Az 
ozmánok ezen kemény küzdelemben 224 hajót és 30 ezer 
embert vesztettek, mig a keresztények vesztesége 15 hajó
ból és 8000 emberből állott. A spanyol harczosok között 
volt a Don Quixote halhatatlan szerzője — Cervantes Mi
guel, kinek egy ellenséges golyó egyik karját letépte s ki 
így szól a lepantoi ütközetről: «Ezen dicső nap megtörte 
az ozmánok hatalmát s felvilágosítá a világot, mely az 
az ozmán hajóhadat legyőzhetlennek tartotta.»
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Bármily nagy volt a keresztény világ öröme a fényes 
győzelem fölött, a következmények nem igazolták azon 
várakozást, melyet hozzá a felszabadulásra váró népek kö
töttek; s a helyett, hogy e győzelem újabb erőfeszítésekre 
serkentette volna az udvarokat, a kicsinyes féltékenység 
megkötötte Don Juan d’Austria kezeit, s a Lepanto 
melletti diadal következményeiben teljesen sikertelen ma
radt. Don Juan d’Austria a győzelmet felhasználandó, 
Konstantinápoly felé akart fordúlni, azután Rhodos és 
Cyprus visszafoglalására in dúlni; de nagy terveit ketté 
szakítá a gyanakodó sötét jellemű II. Fülöp spanyol király, 
ki lovagias és fenkölt lelkű s az egész kereszténységtől ün
nepelt fivérének dicsőségére máris féltékeny szemekkel né
zett, s kinek parancsot adott — a gyors visszajövetelre. 
A hős 3G éves korában halt meg Németalföldön, miként 
sok oldalról állíttatik — méreg által, melyet a féltékeny 
zsarnok Fülöp 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 Ke- 
lidi-Bahr, vagyis a tenger kulcsa nevet nyervén, 30 ezer 
munkás segítségével rövid négy hét alatt elkészült. Szokoli 
nagyvezír nemsokára a vereség után, midőn az ozmán lo
bogók üjból megjelentek a görög vizeken, bátran igy kiált
hatott fel: «Mi Cyprus elvételével a keresztényeket jobb 
karjuktól fosztottuk meg, — mig ők nekünk Lepanto előtt 
csak szakálunkat vágták el.»

Y. Pius pápa 1572-ben meglialálozván, vele a szent 
liga is sírba szállott; s a hatalmasságok ezentúl is folytat
ták különleges politikájukat, de a melynek éle nem az oz
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mánok ellen vala intézve. Ilyen körülmények között Ve- 
leneze sietett a békét megkötni, nem állván tehetségében 
többé a háborút folytatni; s 1573 mártiusban Barbaro és 
Mocenigo nemesek megkötötték azt a portával a következő 
nevezetesebb feltételek mellett. 1. Yelencze lemond Cyp
rus szigetének birtokáról s visszaadja a szultánnak azon 
dalmátiai erősségeket és ostromszereket, melyeket az utolsó 
háborúban elfoglalt. 2. A köztársaság kötelezi magát, há
rom év leforgása alatt 300 ezer arany hadikárpótlás meg
fizetésére ; s beleegyezik, hogy a jóniai szigetek birtoklásáért 
fizetendő évi adó 500 aranynyal felemeltessék.

Ezen béke Velenczének politikai tekintélyét mélyen 
alásiilyeszté, mely ezentúl csak a szultán kegyelméből ten
gette 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 
ozmánok és oroszok között. Már Szuleimannak terve volt 
a Ivaspi-tenger éjszaki részét s a Yolga alsó vidékét meg
hódítani. Kaffa, Azow, mint a Don vidékének és az Azo- 
wi-tengernek kulcsai amúgy is már az ozmánok kezében 
voltak, mióta a krimi tatár fejedelmeket hűbéreseikké tet
ték, honnan könnyű szerével lehetett a Kaspi-tavat és a 
Volga torkolatát elérni, mihelyt egy alkalmas közlekedési 
út készen álland. Szulejmannak terve volt a Dont a Vol
gával egy hajózható csatorna által összekötni, hogy azon 
seregeit és nehéz ostromeszközeit könnyebben a Volga és 
Achtuba partjaira szállíthassa. Azonban tervének kivitelé
hez már többé nem vala érkezése. Különösen ingerelte az 
ozmánokat a népes Astrakán, a Volga deltájában, mely 
gazdag szőrmevásárairól már azon időben hires volt.
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Dewlet Ghirai,.a krimi tatár khán és a szultán hűbé
rese, ki azonfelül az oroszok szomszédságában általuk is 
mindig jobban szorongattatott, nem volt barátja ezen vál
lalatnak s úgy látszik, hogy jobban félt az ozmán hatalom 
újabb növekedésétől, mint a szomszéd oroszoktól. De mi
dőn Szelim 1569-ben parancsot adott Kazim pasának 
17 ezer emberrel Kaffából, Perewolok felöl Oroszországba 
benyomulni oly czélból, hogy a Dont a Volgával, s így a 
Kaspi-tengert az Azowival összekösse, azután pedig Astra- 
kánt elfoglalja, — a khán nem vonhatta ki magát hűbéri 
kötelezettsége alól s mintegy 60 ezer főből álló tatárhad
dal csatlakozott Kazim pasához.

A szultánt ezen elhatározásában azonban még egyéb 
okok is vezérelték. A nogayi, chivini és bokharai moha
medán fejedelmek legveszedelmesebb ellenségüket az oro
szokban látták, kiket azzal vádoltak, hogy az izlamot ki 
akarják irtan i; hogy őket a tengerről le akarják szorítani s 
megakadályozni mekkai szent zarándoklásaikban. S hogy 
az ozmánokat méginkább felizgassák az oroszok ellen, ele
ven színekkel festették Astrakán rendkívüli szépségeit és 
gazdagságát, melynek kikötője telve van az ázsiai népek 
hajóival és kincseivel; végül azt mondák: hogy Astrakán 
a czár kincstárának naponkint ezer darab aranyat jövedel
mez. Könnyen elgondolható, hogy Szelim ennyi kilátás 
mellett nem habozhatott sokáig, s míg egyrészről az izlam 
védelmére látszék kelni az oroszok ellen, mi által népsze
rűségét nem kis mértékben remélte növelni, addig a kilá
tásba helyezett zsákmány minden más okokat háttérbe 
szorított.

Az egyesült ozmán-tatár sereg nagy ügygyel-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
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belsejébe kívánták csalni az ellenséget — Astrakán alá ér
kezett s a gorodiscsei síkságon, majdnem ugyanazon helyen, 
hol egykoron a khazárok fővárosa állott — táborba szállt. 
Habár magában a városban, kivált a nogayiaktól feltüzelve 
egy párt alakult, mely az ozmánok befogadása mellett dol
gozott, annak elfoglalása Kazim pasának mégsem sikerűit, 
s miután az éghajlati viszontagságok befolyása alatt sokat 
szenvedett s ennek következtében elégületlen seregét na
gyobb vállalatokra rávenni nem tudta, de kivált miután 
híre járt, hogy János czár egy erős had élén közéig, az oz
mánok gyorsan odabagyták a Volga és Kaspi tó vidékét és 
számtalan akadályok között és viszontagságok után Azowba 
érkeztek, hol, valószínűleg az oroszok titkos közbejöttével, 
ugyanakkor robbant fel a nagy löporos torony, mely a vá
ros nagyobb részét és a kikötőt romba dönté! *

Ez volt az ozmánok első hadjárata Oroszország ellen, 
mely ekkoron a kegyetlenségei miatt szomorú emlékű IY. 
János kedvezőtlen átmeneti korszakában volt, de amelyből 
gyorsan azon magaslatra emelkedők, honnan küzdelmét a 
még mindig terjeszkedő félhold ellen, nagyobb erélylyel 
folytathatta.

II. Szelim országlásának végét nem jellemzik nagyobb 
események. A birodalom hatalma most azon ponton állott, 
melyről további emelkedés nem látszék többé valószínűnek; 
ellenkezőleg fokozatos, habár részletes alászállás vala vár
ható. A gyenge és erélytelen, de környezete által erős szul
tán még mindig fen tudta tartani uralmának fényét és 
hatalmát, melyet apjától örökölt. De azért mindig tovább 
rágódék az állam testében azon rákbaj, mely az ozmán tár
sadalmat lassankint felemésztéssel fenyegető, s mely ezen 
nemzet elzárkózottságában és ennek következtében szellemi

* K aramsin, V III. köt. 101— 107. oldal.
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hátramaradásában keresendő, melyek viszont vallásának 
előítéletes fogalmaiból keletkeztek. Emléke nem nagy tet
tekben, hanem azon közhasznú alapítványokban és épüle
tekben tartotta fen magát, melyekkel kivált a fővárost 
gazdagítá. Halálát, mely az 1574. év deczember havában 
következett be, szélhüdés okozta, midőn részeg állapotban 
egy új fürdő még ki nem száradt falai között időzött. Őt 
követte legidősb fia Murad.

III. Murad (1574—95) harmincz éves volt, midőn az 
ozmánok trónját elfoglalta, s nem bírt azon tulajdonságok
kal, melyek képesítették volna : nehéz időkben szerencsével 
kormányozhatni. Uralkodását tömeges gyilkolással kezde 
meg; s alig hogy apja az Aja Sofia melletti Turbeb-be 
nyugalomra tétetett, öt ifjabb fivérét: Mustafa, Szuleiman, 
Abdallah, Ozmán és Dzsiliangirt megfojtatta.

III. Murad uralkodásának történetét bárom részre 
lehet felosztani: Magyarország elleni háborúira, továbbá a 
lengyel és a perzsa háborúra. Legfontosabb volt ezek között 
kétségtelenül a magyar háború, melyet azonban idő tekin
tetében, legalább részben megelőzött a perzsa hadjárat. 
Hogy éjszak felől ellenséges támadástól ne kellessék tarta
nia, megujítá a békét II. Eudolf császárral, ki az 1576 évben 
követte Miksát a Habsburg-liáz örökségében. S miután a 
lengyel nemzet Yalois Henrik titkos eltávozása által király 
nélkül maradt, — III. Murad minden eszközt mozgásba 
hozott, hogy hive Báthory István erdélyi vajda helyeztes
sék a lengyel királyi székbe. S a szultán tekintélye oly 
döntő befolyással bírt a lengyel rendekre, hogy azok majd
nem egyhangúlag Báthory Istvánt választották meg kirá
lyuknak ; ki, hogy a nemzet rokonszenvét és bizalmát 
annál inkább megnyerhesse, házasságra lépett Jagelló 
Annával — az utolsó nemzeti király örökösével. Természe
tes, hogy Báthory István, ki megválasztatásánál sokat



köszönhetett a szultánnak, — ezentúl szövetségese lön 
Maradnak, ki ekként biztonságban látván éjszaki határait, 
egész erejét a perzsák ellen fordíthatta.

Miután uralkodásának három első évét az éjszaki szom
szédaival kötendő béke vette igénybe, az 1578 évben meg- 
indúlt Murad a perzsák ellen, kik Thamasp shah halála 
után Mohamed shahot az ozmánok ismert ellenségét fogad
ták el fejedelmüknek. Mustafa nagyvezir az Erzerum és 
Diarbekr környékén egybegyült hadakkal legelőször Kars 
várát vette ostrom alá, melynek heves ellentállás után bir
tokába kerülvén, mélyebben nyomult be Perzsiába. Majd 
Csaldirán közelében megütközvén Mohamed sbabbal, tönkre 
tette a perzsa főhadat, minek következtében egész Georgia 
a fővárossal Tiflis-sel együtt az ozmánok hatalmába került. 
Tiflis bukását nemsokára Sbirván megvétele követte; s 
miután Mustafa győzedelmesen habár nagy áldozatokkal 
áttörte a perzsáknak az Áras folyó mentében felállított csa
tavonalát, csakhamar urává lön az egész tartománynak, 
melynek helytartójáúl Ozmán pasát nevezte ki, míg maga 
röviddel utóbb visszatért 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 negyvezir Perzsiából kivonult, a 
shah idősb fia Mirza Amir megjelent Shirván előtt; s miután 
az ott visszahagyott ozmán őrség nem vala képes az ellen
séggel daczolni, — Shirván ismét visszakerült 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 szerencsétlen hadvezért megfosztotta

9-5
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méltóságától, s a kaukázusi hadsereg főparancsnokságát, 
majd utóbb a nagyvezirséget 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. De Murad erős volt elhatározásában s 
mindig újabb seregekkel erősítette perzsa hadait, mígnem 
a shah belátva a további ellentállás sikertelenségét — a 
szultántól békét kért. Murad még most sem volt hajlandó 
azt megadni; s Ibrahim khán, a shah küldöttje kénytelen 
vala eredmény nélkül visszatérni urához. A harcz most 
újból megindúlt, s változó szerencsével ismét további két 
évig ta rto tt; miközben a Syriában és Egyptomban kitört 
veszélyes nyugtalanságok engedékenyebbé tették Muradot. 
Míg így seregének egy részét kénytelen volt Perzsiából 
visszahúzni, addig az elnyomott nép most újult erővel 
fegyvert ragadott az ozmánok ellen, kiket több apróbb csa
tákban sikerült érzékenyen megvernie, sőt a régi Tabris 
vagy Tauris főváros is visszakerült a shah uralma alá.

Ezen események hírére Murad nagy haragra lobbant 
s Ozmán pasát a vitéz és szerencsés nagyvezirt nevezvén 
ki a Perzsia ellen küldendő újabb hadsereg főparancsno
kává, meghagyta neki, hogy gyors és győzedelmes hadjárat 
által igyekezzék a már felettén hosszadalmas perzsa háború
nak véget vetni. Ozmán pasa 1585 tavaszán visszafoglalta 
Taurist, majd azonban betegség által a főparancsnokság
ban maga is akadályozva lévén, Cicala pasára, egy gennai 
hiteliagyottra bízta ideiglenesen a fővezérséget. Cicala pasa 
egy döntő ütközetben nemcsak elvesztette seregének jobb 
részét, hanem a perzsáktól üldöztetvén, kénytelen volt Tau- 
risba visszavonulni. A beteg Ozmán ekkor maga állott a 
megtizedelt és már-már bátorságát vesztett seregének 
élére, s a rendkívüli férfiúnak, ki az európai harcztéreken
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oly sok babérokat szerzett magának — még egyszer sike
rült az ellenséget visszaszorítani. Azonban a győzedelmes 
nagyvezir maga, röviddel az ütközet szerencsés kimenetele 
után, sátrában meghalálozott. Utódja lön a fővezérségben 
Ferliad 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 eseményekre, most már 
az ozmánoknak is kívánatosnak mutatkozék. Ezen békében 
Mohamed shall lemondott mindazon tartományokról, me
lyeket az ozmánok elfoglaltak vagy megszállva tartottak, 
átengette : Georgiát és Felső-Orményországot s fiát kezes
képen Konstantinápolyba küldé. Ez volt a vége a tiz éves 
perzsa háborúnak, mely az ozmánok birodalmát két újabb 
tartománynyal növelte, s melynek következtében hatalmuk 
a Kaukázusban is erős gyökereket vert.

De mialatt a perzsa háború folyt, Magyarország ügyei 
mindig jobban összebonyolódtak. Rudolf császár a csilla
gászattal és az alchymiával foglalkozván, mint a melyek a 
tizenhatodik és tizenhetedik században nagy szenvedély - 
lyel űzettek: s a bölcsek kövének feltalálása, egy szeren
csés 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, így utoljára 1590-ben 
megujíttatott, a csatározások a határokon mégsem szűntek 
meg sohasem. A megerősített Bihacz vára az Unna vona
lán, melyet még IV. Béla építtetett, Lamberg várkapitány 
árulása által az ozmánok kezébe került; onnan becsaptak 
Horvátországba, s egész Varasd alá vitték romboló és pusz
tító fegyvereiket. Ezen okból végre Rudolf 1593 országgyü-
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lést hirdetett, hol azonban a magyar rendek jobban kikel
tek a német és egyéb idegen zsoldos hadak zsarolásai — 
mint az ozmánok ellen. Ezen izgalmas országgyűlés, mely
nek nagyobb részét a vallási vitatkozások vették igénybe, 
végre hosszas vita után hadiadó fejében minden kaputól 
3 forintot szavazott meg.

A következő évben az ozmánok ismét berontottak 
Horvátországba s Haszán pasa Sziszeket kemény ostrom 
alá vette; de Erdödy horvát bán és Auersperg károlyvárosi 
kapitány által megveretvén, mely alkalommal Haszán is 
elvesztette életét, nagy veszteséggel és sietséggel visszahú
zódtak Bosniába.

Ezen vereség hírére Murad a 80 éves nagyvezirt Szi- 
nán pasát, ki Magyarországot még Szuleiman idejéből jól 
ismerte, — 150 ezer ember élén Magyarországba küldé, ki 
csakhamar megvette Veszprémet és Palotát; de midőn 
hírét vette, hogy a császári hadak Komárom alatt gyüle
keznek, nyugtalankodó janicsárjait visszavezette a Dunán 
a nélkül, hogy nagy zajjal megindított hadjárata a kívánt 
sikert eredményezte volna. Kivonulása után Pálffy Miklós 
Székesfehérvár alatt keményen megverte a budai pasát, 
magát azonban a várost megvenni nem vala elég erős. 
Ugyanazon évben Pálffy Miklós és Ulésliázy István megvet
ték Buják, Kékkő, Drégely stb. kisebb várakat, míg a követ
kező 1594 évben Nógrád is a magyarok kezébe került, 
A legfontosabb erősség mindazonáltal, mely Buda kulcsá
nak tekinteték — Esztergom volt, melyet Mátyás főherczeg 
és Pálffy Miklós röviddel Nógrád visszafoglalása után vettek 
ostrom alá. De habár a város heves védelem után a császáriak 
kezébe került, maga a vár daczolt minden támadásnak; s 
midőn nemsokára hire futamodott, hogy Szinán nagyvezir 
ismét útban van Magyarország felé, Mátyás főherczeg fel
hagyott az ostrommal s Komárom, majd utóbb Győr alá
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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, míg a Rába túlsó pártán Mátyás főherczeg tét
lenül állott egész seregével. Szinán pasa nyílt csatában 
akart megmérkőzni a császári hadakkal, de Mátyás mihelyt 
észrevette az ellenség szándokat, — megmagyarázhatlan 
kislelküséggel visszahúzta seregét, ötezer társzekeret és 
nagy mennyiségű podgyászt hagyván az ozmánok kezé
ben. Alig értesült Győr parancsnoka Hardeck gróf a csá
szári sereg visszavonulásáról, midőn az erős és 7000 főből 
álló német őrséggel megrakott várost, mely mindennel 
bőven el vala látva, — védelem nélkül átadta Szinán pasá
nak. A kötelességéről megfeledkezett parancsnok utóbb 
Béesben a haditörvényszék által elítéltetvén, lefejeztetett.

Szinán pasa Győrből Komárom alá sietett, de miután 
annak ostroma nem vezetett czélhoz, — tatárjait a Csaló
köz pusztítására kiddé. Mátyás főherczeg hadai 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 sanyarúságot 
okoztak.

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem ingatag jellemé
nél fogva hol az ozmánok pártfogására támaszkodott, hol 
a császár barátságát kereste megnyerni, mi által hitelét ott 
is, itt is elvesztette. — Mindazonáltal Erdély birtoka sok
kal nagyobb fontossággal bírt Rudolf előtt, hogysem a feje
delem folytonos habozását felhasználni elmulasztotta volna. 
A kölcsönös küldetéseknek és alkudozásoknak Rudolf és 
Báthory Zsigmond között azon egyezség vetett véget, mely 
közöttük 1594-ben létre jött, s melynek kétségkívül legfon
tosabb következménye Erdély megváltozott viszonyában a

7L á z á r :  Az ozm án uralom  története. Π.
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császárhoz állott. Ezen egyezmény szerint a császár Károly 
főlierczeg egyik leányát nőül Ígérte Báthory Zsigmondnak, 
kinek továbbá a német birodalmi herczegi czimet helyezte 
kilátásba, s megígérte, hogy az ozmánok ellen minden ere
jéből támogatni fogja; s végül, ha Báthory Zsigmond fiörö- 
kös nélkül halna el, — Erdély a magyar királyra szálland 
vissza, ki a fejedelem leányainak egyenkint százezer arany 
jegyajándékot tartozik adni.

Az egyezmény első pontja máraz 1595 évben teljesü
lésbe ment s Báthory Zsigmond menyegzőjét tartá Mária 
Kristina főlierezegnővel, míg Erdély az ozmán betörések 
megakadályozása czimén mindig több német, spanyol és 
olasz őrséget kapott, melyek az országot ellenségképen 
dúlták és sanyargatták.

III. Murad nem volt azon férfiú, kit birodalmának 
hanyatló tekintélye nagy tettekre és rendkívüli erőfeszíté
sekre serkenteni tudott volna. Érzékiségének rabja eszköz 
volt nagyravágyó vezirjeinek és azon kedvenczeinek kezé
ben, kik a hárem liozzáférhetlen rejtekéből nagyobb befo
lyást gyakoroltak a birodalom kormányzására, mint az 
üdvös vala. Kedvelte a fényt és pompát, s külső megjelené
sében, de nem személyének méltóságában — szerette utá
nozni a pompát kedvelő Szuleimánt. Nem csoda, ha költ
séges hajlamai következtében annyira kimeríté a kincstárt, 
hogy utódja pénzhiány miatt kénytelen lön erőszakos esz
közökhöz nyúlni, hogy az államháztartás megzavart egyen
súlyát némileg helyreállíthassa. S ha mindazonáltal fegy
vereit kivált Perzsiában szerencse kísérte, ez Mustafa, de 
kivált Ozmán nagyvezirek érdeme, kik az elébbi dicsőséges 
idők tanúi, még egy ideig fentartották az ozmán fegyverek 
legyőzhetlenségének h írét; míg Magyarország ellen a vén 
Szinán pasa eléggé tudta érvényesíteni ura hatalmát és 
tekintélyét.
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így az ozmánok rettegett hatalma III. Murád ural
kodása alatt még mindig nem vesztett régi fényéből, habár 
a mindig jobban elharapódzó romlottság már mélyen alá
ásta alapjait azon államépületnek, melyet a kegyetlen de 
vitéz, és erkölcseiben felettél! egyszerű turkestani vándor - 
harczosok alapítottak; s melynek fejedelmei terjeszkedésé
nek két első századában kevés kivétellel ép oly kitűnő had
vezérek, 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 regge- 
lenkint felébredt, az előirt mosakodás után bűnbánólag 
földre vetette magát s Allahtól és szent prófétájától könyező 
szemekkel kért bocsánatot, szent törvényeinek megszegése 
végett. Mint minden igazi borbarát, bánatát és fogadalmát 
Murad is mindig újból a csábító nedvbe ölte. Háremjében 
gyakran 800 hölgy lakott. Apja vala 102 gyermeknek, kik 
közül halálakor még 20 lierczeg és 27 lierezegnő volt élet
ben. Az előbbiek közül 19 mindjárt másnap, midőn III. Mu
rad megvált az élettől, a legidősebb és örökös III. Moha
med által kivégeztettek.

Midőn III. Murad 1595. január havában meglialálo- 
zott, birodalmát felettén bizonytalan helyzetben hagyta 
hátra. Magyarországban — s innen fenyegette mindig a 
legnagyobb veszély — az újból feléledt nemzeti ellentállás, 
melynek lassankint két ellenséggel kelle számolnia, mint
hogy a bécsi vagy prágai udvar, hol Eudolf legszívesebben 
tartózkodók, alkotmányellenes politikája mindig határozot
tabban kezdett mutatkozni, —- komolyan fenyegette az 
ozmán uralom fölényét az európai ügyekben s az egyszer 
megindult árnak III. Murad gyenge utódai épen nem valá- 
nak képesek gátot vetni.

7*
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III. Mohamed (1595—1603) országlásával az .ozmán 
uralom azon nevezetes válpontjához értünk, mely hatal
mának hanyatlását és a nemzeti hátramenést már éleseb
ben jelzi. Míg tiz első uralkodója Ozmántól egész Szulei- 
manig, még a gyenge és békésjellemü II. Bajezidet sem 
véve ki, mindnyájan hódítások és törvénykezési intézmé
nyek 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 következtében az oz
mán uralom megszűnt ama rettegett tényezője lenni az 
európai politikának, mely századokon keresztül vala.

Felette érdekes az okokat kutatni, melyek e hanyat
lást megelőzték vagy okozták. Már az elébbi fejezetekben 
igyekeztünk kimutatni, miké$> ozmánok terjeszkedése
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főképen pliysikai tényezőkre vezethető vissza. A hódítás 
müvét sehol sem jelzi vagy követi az erkölcsök javulása s 
a szellemi értelem fejlődésé. Minden ázsiai hódítók kivé
tel nélkül, így az ozmán-törökök is nyomasztó számtöbb
ségükben a liarczban és egyszerű erkölcseikben látták ha
talmuk legbiztosabb támaszát. Addig, a meddig ezen 
többség nem egyensúlyoztaték a hadmívelés haladó és 
mindig tökélyesbülő rendszere által, s addig, a míg maguk 
az ozmánok mesterkéletlen ösztönei meg nem romlottak, 
hatalmuk hozzaférlietlen volt és fegyvereik legyőzlietlenek 
valának. Azonban a nemzetek életrendszere valamint az 
egyeseké, időnként számos külső befolyással jő érintkezésbe, 
melyek eltöröllietlenül visszahagyják ezen érintkezés nyo
mait, sőt misem természetesebb inkább, mint azon elsajátí
tás mely ezen érintkezésből kölcsönösen származik. A ke
resztény népek a tizenhatodik század kimenetelén és a 
tizenhetedik kezdetén nem valának többé azok : kik Niká- 
polynál elbuktak s kegyeletes utakon, de meddő eszközök 
által — melyeknél a czél rideg valódisága ismeretlen volt 
— igyekeztek egy hatalommal megmérkőzni, mely mind
nyájukat megsemmisüléssel fenyegette. A gondviselés poli
tikáját a gyakorlati szükség és czélszerűség politikája kez
dették felváltani, s tagadhatlan, hogy a reformátió eszméinek 
befolyása alatt a népek politikai értelme is tisztulni kezdett. 
Éhez járult, hogy az ozmánok elvesztették legyözlietlensé- 
güknek oly sokáig megőrzött nimbusát; mely persze inkább 
a félelem 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
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hajlam : mely nélkül az államok és nemzetek korhadt 
testekhez hasonlítanának, melyek a tétlenség tetszhalálá
ban várnák be enyészetüket. Az erőszak, küzdelem, harcz és 
háború szükséges elemei a physikai életrevalóságnak, s 
a történelem azt tanítja, hogy csak azon népek lettek 
nagygyá és maradtak huzamosb ideig azok, kik az erőszak 
eme nemeivel magukot azonosítani tudták. A világbéke 
egy utópia, mely a versengés és hatalom éltető ösztöneit 
nélkülözve, az emberiséget csakhamar a tétlen i m n g á s r a  

kárhoztatná, melynek következményei sokkal károsabbak 
lennének a társadalomra, mint a világ minden háboníi.

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 uralkodóitól indul
tak 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 csa
pások nem állanak egymással mindig összefüggésben, a 
babonához hajló s a végzethez való hite által amúgy is a 
természetfeletti jelenségekben isteni intelmeket látó tömeg 
mindenben az isten kezét látta, mely súlyosan kezde nehe
zedni azon nemzet vállaira, melyet eddigelé elkényeztetett 
ritka szerencséje által.

Báthory Zsigmond, most már Piudolf rokona és szö
vetségese 1595-ben Gyurgyevo mellett az Al-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 ütkö
zetben Haszán budai pasát, s 14 ezer emberétől és minden 
ágyúitól megfosztotta. Majd a derék Mansfeld váratlanul
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bekövetkezett halála után Mátyás íőherczeg elfoglalta 
Visegrádot.

Ennyi szerencsétlenség és baleset mélyen megingatta 
az ozmának önbizalmát. Oláhország visszaszállott a ma
gyar király fenhatósága alá; Bosnia és Török-Horvátország 
több nevezetes erősségei, mint Pétrinia, Gradiska stb. a 
császári parancsnokok kezeibe kerültek. S míg e rémhírek 
mindinkább növelték a kétségbeesést és rettegést Konstan
tinápolyban, II. Mohamed és I. Szuleiman utódja, a gyáva 
III. Mohamed háremjébe zárkózva néma maradt népeinek 
panaszai ellenében s lélek és testölö élvezetekben keresett 
kárpótlást pótolhatlan veszteségeiért.

De a nép szava, ha egyszer megered, keleten erősebb 
hullámzást szül, mint máshol; s a mily vak ragaszkodással 
függ az izlam hívője uralkodóján, kiben nemcsak a világi 
hatalom, hanem az isteni képviselet felülmulhatlan nagy
ságát is látja — ép úgy megköveteli tőle átvett kötelessé
geinek teljesítését. . . .  A szultán végre kiragadja magát 
hölgyeinek karjai közül — s megjelen nagy pompával a 
nép között, hogy imáját nyilvánosan bemutassa a mozli- 
mek 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 kereszté
nyekre igyekezik hárítani, kik a birodalom különböző 
részeiben, de kivált a fővárosban nagy számmal voltak 
képviselve. A felizgatott tömeg hangosan fenyegette a 
keresztényeket, s Pera és Galata külvárosok, mint a keresz
tények központjai a legnagyobb veszélyben forogtak. A szul
tánt nemtelen törekvésében leginkább támogatta édes anyja 
a Validé Szultana, egy velenczei rabszolganő, ki teljesen 
megfeledkezvén nemzetiségéről és vallásáról — a kereszté
nyek tömeges legyilkolását üdvös és szükséges dolognak
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hirdette. Már több templom szétromboltaték s a megret
tent felekezetiek részéről több görög és zsidó lemondott 
vallásáról s kényszerűségből áttért az izlamra ; midőn 
Ibrahim nagyvezir befolyásának, de különösen Franczia- 
ország követének De Bréves-nek sikerült a fenyegető vesze
delmet a keresztények fejéről elhárítani. IV. Henrik fran- 
czia király követe ugyanis kijelenté: hogy ura szigorúan 
meg fogja büntetni tudni a mozlimeket, kik a kereszténye
ket bántalmazni elég merészek volnának; s Francziaország 
régi tekintélye elégséges vala, hogy a veszedelmet egyelőre 
elhárítsa. A zendülés azzal végződött, hogy a nőtlen görö
gök a fővárosból száműzettek. . . . Józan tanácsosai ösztön
zésére nemsokára ezen izgatottság lecsillapítása után Mo
hamed sokkal eszélyesebb eszközök által kívánta a nép 
hangulatát jobbra fordítani. Bezáratta a bor- és kéjházakat, 
melyek a fővárosban máris ijesztő mérvben el valának ter- 
terjedve, s a bájaik elárusításából élő nőszemélyeket — a 
Bosporusba vettette.

Azonban a rósz hírek a birodalom különböző részeiből 
most is oly gyakran érkeztek, mint elébb. Egyptomban és 
a mesopotámiai tartományokban veszélyes forrongás mu
tatkozott ; Perzsia fegyverrel kezében leste a pillanatot, 
melyben a béke gyarló fonalát ketté metsze. — De a leg
komolyabb hírek most is Magyarországból jöttek, hol az 
■egyesült császári és magyar hadak Miksa fölierczeg vezér
lete alatt elfoglalták Yáczot és Hatvant, sőt Budát is min
dig szorosabban kezdék körülzárolni. Budolf az 1596. év 
elején országgyűlést hirdetett, melyben a rendek kapunkint 
18 arany forint beszedését rendelték el hadiadó fejében.

Az izgatottság Konstantinápolyban e hírekre újból nö
vekedett, s minthogy Mohamed ismét láthatatlanná tette ma
gát, a tömeg a serail elé gyülekezve hangosan követelte a há- 
3)orú megnyitását Magyarország ellen. «A tartományok a
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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 képiviselői csakhamar csatlakoztak a moz
galomhoz, és kijelentették: hogy csak akkor készek hábo
rúba menni, ha a padisah személyesen áll a hadsereg 
élére. Ibrahim nagyvezir és Seadeddin, a híres történetíró, 
Konstantinápioly főpapija személyesen jelentek most meg a 
szultán előtt s rábeszélésükre végre nehéz kedélylyel elhatá
rozta magát Szuleiman tunya unokája a sereg vezetésének 
átvételére s 1596. junius havában 200 ezer emberrel meg
indult Magyarország ellen. A tudós Seadeddin mint törté
netíró követte a hadsereget, melynek legkitűnőbb vezetői 
Ibrahim nagyveziren kívül Cicala és Szinán pasák voltak, 
kik közül Cicalával, ki hajdan tengeri rabló volt, már a 
perzsa háborúkban volt alkalmunk találkozni.

Mohamed ugyanazon utat követte, melyen Szuleiman 
épen harmincz évvel előtte akart Magyarország bensejébe 
nyomulni, mielőtt magát Szigetvár ostromára határozta 
vala — s szeptember 21-én Eger alatt ütötte fel táborát, 
melyet Nyári Ferencz 1000 magyar és 1500 vallon csapat
tal 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 megnyitotta Eger kapuit az ellen
ségnek. Az árulás érdem szerint boszulta meg magát, mert a 
szószegő ellenség a hitszegő vallonokat egytől egyig lemé
szárolta, a magyarokat pedig rabszolgákká tette. . . . így 
került Eger, melyet Dobó István vitéz övéivel oly hősiesen 
megvédett, 44 évvel később az idegenek árulása által az 
ozmánok kezébe.

Eger elvesztésének hírére Miksa főherczeg serege
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nemsokára egyesült Báthory Zsigmond és Teuffenbach 
kassai kapitány csapataival s nyílt ütközetben volt vissza- 
torlandó az érzékeny veszteséget. A két had Mező-Keresz
tes közelében találkozott a Csincse patak ingoványaiban 
1596. október 23-án. De Ibrahim és Szinán pasák e napon 
érzékeny vereséget szenvedtek, mire másnap Mohamed 
egész seregével megjelent a barcztéren s a küzdelem újból 
megindult. Az ozmánok most sem voltak szerencsésebbek, 
sőt midőn harmadnapon az egész ozmán hadsereg az ingo- 
ványokon keresztűltörendő, meg akarta kerülni a magya
rokat, általuk oly nagy veszteséggel veretett vissza — 
hogy maga IV. Mohamed a podgyász-szekerek mögé rej
tőzve — minden további harczot meg akart szüntetni. 
A megfélemlett szultán remegő hangon kérdezé nagyvezir- 
jé tő l: «Lala, * szükséges vagyok-e én itt valóban ? avagy 
nem térhetnék-e inkább vissza Stambulba?» mire a fel
indult Seaddedin e szavakat adja válaszul a gyáva padisah- 
nak: «Nem, neked itt a helyed, az ozmánok ura sohasem 
fordít hátat az ellenségnek.» . . . S Mohamed reszketve 
nézte hadseregének 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 borítá a csatatért, míg a többiek sietve a Tisza felé 
vonultak vissza, az egész gazdag tábort kincseivel és rop
pant mennyiségű élelmi szereivel együtt a magyarok kezé
ben hagyván. . . .  De mit a vitézség nehéz áldozatokkal 
megtudott vásárolni, — a nemtelen kincsvágy lelkiismeret
lenül koczkára tette. Midőn a keresztények az ellenség 
visszavonulását észrevették, felhagyva üldöztetésével és 
minden további küzdelemmel a visszahagyott táborba ron

* Lalah, annyi m in t tanító , mester.
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tottak s nagy hévvel láttak annak kifosztogatásához. A pén
zes szekrényekre tűzték harczi zászlóikat svad mámorukban 
tánczokat lejtettek s nem gondoltak sem rendre, sem ellen
ségre. — Ezen pillanatban előront Cicala pasa, ki eddig 
fedett rejtekben tartá magát seregével s nagy gyorsasággal 
megtámadja a magyarokat, kik erre elkészülve már nem 
lévén, épen a legnagyobb rendetlenségben hódoltak kapzsi
ságuknak. A zavar és ijedelem most a legfőbb fokra hágott; 
a rend és fegyelem nélküli keresztények, képtelenek az 
ellenség támadásának ellentállani ezerével lemészároltatnak 
s nemcsak kiveretnek az ozmán táborból, hanem saját 
táborukat és minden hadieszközeiket, ezek között 97 ágyút 
az ellenség kezében hagyva, a legnagyobb rendetlenségben 
hagyják el azon küzdtért, melyen még az imént oly fényes 
győzelmet arattak. így veszett el a megnyert mezőkeresz
tesi ütközet, mely több mint 50 ezer keresztény életébe 
került a fegyelem hiánya s a harczosok 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 biztosnak hivék: hogy a szerencse most 
újból visszaszegődik zászlóikhoz. És valóban, azon tömeg, 
mely röviddel elébb III. Mohamedet gyávasága és tétlen
sége miatt nem tudta elég hangosan kárhoztatni, most 
zajos üdvkiáltásokkal fogadta — midőn fővárosába vissza
tért, s mire a bölcs Seadeddin azon halk észrevételt tévé: 
«Mily nagy bolondok az emberek.» A korcs Mohamedet 
most egyszerre hódító 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 erélyének, mely immár 
nem az események valódi becsében, hanem képzelt érté
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kében keresett kárpótlást vagy elégtételt elébbi csalódá
saiért . . . Már a következő év új hióbpostákat hozott Ma
gyarországból. Miksa főherczeg elfoglalja Pápát; az 1598-ki 
év pedig még nagyobb veszteségekkel végződött, s Pálffy 
Miklós és Schwarzenberg Adolf megszállván Győrt, négy 
órai véres harcz után elfoglalták azon fontos erősséget, 
melyet Hardeck kapitány négy évvel elébb oly lelkiisme
retlenül játszott az ellenség kezébe. Győr visszafoglalását 
Veszprém, Tata, Palota s egyéb kisebb várak eleste követte, 
melyek nem kis mértékben növelték a magyarok önbizal
mát s csökkenték az ozmán uralom tekintélyét az egész 
országban.

A következő 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, hadjáratának 
czélja mindazonáltal nem volt. más: mint a császártól a 
lehető legelőnyösebb békeföltételeket kierőszakolni. Mert a 
koczka immár megfordult s míg egy generatióval elébb a 
császár a legmegalázóbb föltételeket volt kénytelen a szul
tántól elfogadni, addig most ugyanannak unokája járult a 
császár elé — békét eszközlendő. S mi sem bizonyítja a 
megváltozott viszonyokat jellemzőbben, mint azon körül
mény, hogy lassankint úgy az erdélyrmint az oláh nemes
ség jobb része nemcsak lemondott az ozmánokkal való kö
zösségéről, hanem nyíltan a császár, vagy jobban mondva 
a magyar király pártjára állott. Hiába igyekezett a fényes 
porta megzavart politikai befolyását kivált Erdélyben 
helyreállítani; Bethlen Gábor, kit a fejedelemséggel meg
kínált, nemcsak visszautasítá ajánlatát, hanem maga helyett 
egyenesen mást ajánlott e kitüntetésre. Ez Bocskai István 
volt, egyike azon férfiaknak, kik nemcsak minden kétségen 
felül álló hazaszeretetük, hanem kiváltképen férfias éré-
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nyeik által tiszteletreméltó helyet foglalnak el a történe
lemben.

Míg ekként az ozmánok fegyverei mindenütt a rövi- 
debbet 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, hanem 
mindig nyíltabban csatlakozott a porta ellenségeihez, ha
bár egyelőre csak azért, hogy politikai vezérszerepét a 
keleti ügyekben annál teljesebbé tegye. A király rokona, 
Mercoeur lierczeg, a szent liga egyik még meglévő képvi
selője felajánlván Rudolfnak katonai tapasztalatait, a ma
gyar király szolgálatába lépett s több véres ütközetben 
megverte az ozmánokat. Hiába tiltakozott a porta megbí
zottja Francziaország ezen beavatkozása és segélye ellen, s 
midőn IV. Henrik egy alkalommal szokott kedélyes modo
rában kérdezé a szultán követétől, hogy hát miért is félnek 
az ozmánok a franczia tábornoktól oly nagyon, azon saját
ságos választ nyerte: hogy az ozmánok között nagyon el 
van terjedve egy jóslat, mely azt mondja, hogy afrancziák 
egykor be fognak vonulni Konstantinápolyba, hogy ott az 
ozmánok uralmának véget vessenek. «A jövő isten hatal
mában 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 királytól — bókét kérjen, s hogy ezen szán- 
dokát annál könnyebben megvalósíthassa, Francziaorszá- 
got kérte fel közbenjárónak. így Francziaország majdnem 
minden áldozat nélkül elérte azt, mire vágyott. A békeal
kudozásokat, melyeket még Ibrahim nagyvezir hozott 
folyásba, egyelőre ugyan még nem követte a béke megkö
tése, mit a nagyvezirnék időközben bekövetkezett halála
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megakadályozott, de annyit mégis eredményeztek, liogy a 
keresztény fegyverek fölényét mindig határozottabban be
bizonyították.

De nemcsak Magyarországon, Perzsiában is hanyatló
ban volt az ozmánok uralma a tehetetlen Mohamed alatt, 
kit végre a legkomolyabb veszélyek sem valának többé ké
pesek a hárem tespesztö élveiből kiragadni. Az 1603. évben 
Tauris, majd nemsokára Bagdad visszakerültek a perzsa 
uralom alá, miután egy véres ütközetben, mely a szultán 
teljes vereségével végződött, több mint 50 ezer ozmán 
harczos vesztette el életét.

Az alig 36 éves Mohamed megtörve testben és lélek
ben aggastyán volt, midőn 1603-ban kiszólíttaték az élők 
sorából s a hatalmában mélyen megingatott birodalmat 
idősb fiára, a 15 éves Ahmedre hagyta. IV. Mohamed so
hasem ismert más és nemesebb élveket, mint a melyeket a 
hárem nyújtott; a gyávaságig erélytelen, rettegett a harcz- 
tól, mely elődeinek eleme volt, s ha mégis, kivált országlá- 
sának kezdetén némi tetterőt fejtett ki — ez testvéreinek 
és egyéb rokonainak kegyetlen és czéltalan meggyilkolta
tásában állott. Midőn tizenkilencz fivére legidősbikének, 
Mustafának a végzetes zöld zsineget küldé, a szerencsétlen 
herczeg a következő panaszra fakadt: «Csak azért ismer
kedtem-e meg az élettel, hogy a halál ijedelmeit tapasztal
j a m ? — Pedig oly szépnek látszik előttem az élet. Allah, 
ó könyörülj szegény szolgádon 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 következő átkot szórta a nyomorult zsarnokra: «Szétté
ped az anyák szíveit; gyermekeik, kik a tied is egyszers
mind, arra vannak-e csak rendelve, hogy a sírgödröket
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kitöltsék ? Elontott véremnél boszúra hívom fel az eget!» 
A szegény anya egy szépségéről híres 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 rokon
gyilkosságok Ozmán házában törvények által valának 
szentesítve, mi ha nem enyhíti is az elkövetett kegyetlen
ségeket, mégis némi magyarázatot nyújt ezen vérlázító 
eseményekkel szemben. «Fiaitokat és testvéreiteket meg fog
játok ölni, ha azt az állam érdeke megkívánja » így hangzik 
II. Mohamed egy khanunja, melyet a hódító utódai siettek 
a legtágasabb értelemben kizsákmányolni. Az állam béké
jének megóvása szentebb vala a vér és lelkiismeret törvé
nyeinél.

Ilyen volt III. Mohamed rövid nyolcz évi uralkodása, 
ilyen nyilvános és magánélete s e gyáva zsarnok jellemé
ben 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 te
kintélye sülyedett s nemzetének politikai jelentősége, mely 
eddigeló oly gazdag fényt árasztott maga körül, mindig 
jobban elenyészett. Az ozmán uralom hanyatlásának kor
szaka e szerint III. Mohameddel veszi tulajdonképeni 
kezdetét.

I. Ahmed (1603—1617) méltó fia volt III. Mohamed
nek, ki egyedüli gyönyörét találta pazarfényű mulatságok
ban, rabszolganőinek szépségében és számában és a vadá
szatban. A kormányzáshoz nem értett, nem is törődött 
vele s alatta a nagyvezirek és más magas állású férfiak az 
államban, mintegy visszatükrözvén az átalános romlottsá
got, — nem az állam jólétét, hanem saját erszényeik meg
töltését tartották főczélnak, melyért nevüket és becsületü
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két habozás nélkül koczkára tették. De volt az ifjú Ahmed
nek erélye is, ha arról vala szó, hogy akár szeszélyből, 
akár büntetésből gyilkosa legyen alattvalóinak. S hogy 
magát ezen szerepében minél inkább tökélyesbítse, saját
kezűig osztogatta a mérget alsóbb szolgái között, kiknek 
halálkínjaiban nem kis gyönyörét találta. Azonban nem
csak szolgái, az első államférfiak élete sem vala biztos a 
szeszélyes őrjöngőtői; s gyakran elég volt a gyanúnak leg
halványabb sejtelme, hogy nagyvezirjei fejét megingassa. 
Leginkább ellensége volt pedig azoknak, kik akár szorgal
muk vagy szerencséjük, akár pedig hivataluk piszkos keze
lése után nagy gazdagságnak örvendettek; s minthogy a 
kincstár a rósz kezelés és a helytartók lelkiismeretlensége 
miatt, kik a szegény alattvalók által befizetett összegek 
legnagyobb részét tulajdon erszényükbe csúsztatták, min
dig üresebb lön, Ahmed pazar hajlamai pedig mindig nö
vekedőben valának, az utóbbinak eszközökről kelle gondos
kodni, azt más útakon megtölteni.

Gazdag alattvalóit tehát közönségesen csak azért 
Imidé 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 száza
dos előítéletéből, mely az ozmán uralomnak legalább annyi 
szolgálatokat tőn, — mint fegyverei, hanem egyszersmind 
megváltozott irányával és eszközeivel határozott őzéiül 
látszék kitűzni: az ormán uralom megszüntetését Euró
pában.

A következő események meg fogják mutatni, mi aka
dályozta meg Európát ezen szándokának kivitelében s 
mennyi érdeme van ebben magának az ozmán népnek. 
Egyelőre a birodalom egy örvény szóién állott, kormány-
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rudja egy gyenge és kegyetlen jellemű ifjú kezében, ki sem 
a béke valódi becsét, sem a szükséges háborúk előnyeit fel
fogni nem tudta s ki czéltalan kapkodásai és romlott er
kölcsei által komoly megbotránkozást szült azon kevesek 
előtt, kik az állam és a nemzet jólétét szívükön hordozták, 
s kik mindkettőnek képviseletét a szultán személyével 
szokták összekötni. Perzsia, ezen ellenséges szomszédja az 
ozmánoknak, mindig résen állott s kárörömmel nézte a 
sokáig rettegett állam hanyatlását, melyben egyszersmind 
saját hatalmának felvirágozását látta. Örményország egyes 
részei már most, majdnem kardcsapás nélkül visszafoglal
tattak ; 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 így keleten gyors alászállásban látjuk az ozmánok 
uralmát, addig Magyarországban sem javultak az állapo
tok. Bocskai István erdélyi fejedelem a nemzeti párt által 
a magyar koronával is megkináltatván, legbefolyásosabb 
férfiú volt a kettős országban. Az ozmánok jól tudták, 
hogy ha Bocskait maguk részére megnyerni bírják, ural
muk újból megszilárdulhat. Nem is mulasztottak el sem
mit, hogy a jeles férfiút megnyerjék. De a fejedelemnek 
magasabb czéljai voltak, mint nagyravágyását követni; 
óhajtása volt, Magyarorországnak és Erdélynek 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 jel
lemét és erkölcseit tekintve, úgy garázdálkodtak minden
felé, mintha ellenséges országban volnának melynek lako-

SL á z á r :  Az ozm án uralom  tö rténete . II.
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sait szabadon és minden felelősség nélkül kifosztogatliatják 
és megsérthetik. Azonfelül a magyarok nem csekély meg
botránkozására Rudolf a legfontosabb várak parancsnok
ságát, valamint a legelső méltóságokat az országban ide
geneknek adományozta; s míg így a vitéz magyar nemes
ség tulajdon hazájában másodrendű szerepre kárhoztaték, 
befolyása és régi jelentősége felülről nemcsak el nem ismer
teiének, hanem gyakran a legridegebb módon visszautasí
tást tapasztaltak. Nem csoda, hogy az általános elégület- 
lenség komoly bonyodalmak kitörésével fenyegetett; s 
mindenki várakozó tekintettel függött Bocskai Istvánon, 
mint a megsértett nemzeti érzület képviselőjén. S ha Bocs
kai István Szápolyai János jellemével bír vala, s ha az 
ozmán uralkodó és kormánya régi eszélyessógétől vezérel
tetik, 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 nem
csak Rudolfnak, hanem Magyarországnak és Erdélynek 
is jobb időket látszottak kilátásba helyezni; míg más rész
ről az ozmánok befolyását nem kis mértékben csökkenté.

Rudolf, ki mindig jobban bolemélyedett az aranycsinálás 
titkaiba, a magyar ügyek tisztázásával Mátyás főlierczeget 
bízta meg. A dolog azonban koránsem volt oly egyszerű; 
mert míg egyrészről a magyarok politikai és vallási sérel
meik orvoslását sürgették, az ozmánok részvéte az egyez
mények megállapításánál nemcsak kívánatos, hanem szük
séges 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 békekisérlotnek. Mátyás a közte és Bocs
kai között folytatott alkudozásoknál Illósházy Istvánt hasz
nálta közbenjárónak, ki korábban Rudolf által hűtlenség!
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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 ép oly nagy pompával mint tisztelettel fogadtatott. 
Bocskai fényes sátorában, körülvéve a felső vidéki és erdé
lyi nemességtől, fogadta I. Ahmed küldöttjét, ki ezen alka
lommal ura nevében Bocskait mint magyar királyt üdvö
zölvén, fejére egy Konstantinápolyból küldött koronát tett; 
mely egykoron állítólag a Paleologok kincsét képezte volna. 
De Bocskai ezen alkalommal is tiltakozott a czím ellen s 
kijelenté: miszerint Magyarországnak sohasem volt egy
szerre több mint egy törvényes királya, s mindaddig, míg 
Rudolf életben van, vagy saját elhatározásából a koronáról 
le nem mond, a királyi czímet viselni vagy azzal élni sen
kinek sincs jogában. így az egész, ozmán részről 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 után később Bécsben csakugyan 
megköttetett az egyezmény Bocskai és Budolí 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 sem léphet, s 
hogy az azzal kötendő egyezményben mindkettőjüknek részt 
keilend venniök. Murad nagyvezír mint Ahmed küldöttje 
Komárom közelében a Zsitva torkolatánál találkozott Bocs
kaival és a király követével s békealkudozások azonnal kez
detüket vették. A zsitvatoroki béke az 1606. évben a kö

8*



116

vetkező főbb pontokban jött létre. Mind Rudolf, mind pedig 
Ahmed, kik ezúttal egymást udvariasan császárnak czí- 
mezték, nemkülönben a magyar király fensősége alatt álló 
erdélyi fejedelem, megtartják mindazon helyeket és erőssége
ket, melyeknek a béke megkötésekor birtokában voltak; a 
határok rendezésére ellenben a szerződők részéről külön 
biztosok lesznek kiküldendők. A foglyok kölcsönösen ki
cseréltetnek s minden rablókalandozások megszűnnek. 
A békében nemcsak a három szerződő fél, hanem az osz
trák tartományok 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 kiváltképen 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 ezúttal visszaestek a 
magyar koronára, — szentesítést nyertek. S valóban, any- 
nyira megváltoztak az idők a Szuleiman halála óta lefolyt 
hatvan év a la tt: hogy I. Ahmed nyereségnek tekinté a 
zsitvatoroki békét, melyet megakadályozni, vagy melynek 
kedvezőbb fordulatot adni nem állott hatalmában. Habár 
Rudolf ingatag jelleme és fösvénysége következtében utó
lagosan vonakodott a zsitvatoroki békét megerősíteni, ezen 
körülmény mindazonáltal nem változtatott lényegesen az 
ozmánok helyzetén Magyarországon, s a béke nem sokára 
minden következményeivel életbe lépoett.

Ez volt I. Ahmed tizennégy évi uralkodásának politi
kai tekintetben legnevezetesebb intézkedése; s mig ekké- 
pen kívülről a birodalmat mindig érzékenyebb veszteségek 
sújtották, bensejóben az erkölcsök és a hazafiasság ép oly 
ijesztő mértékben hanyatlottak. A tétlen kéjencz, az eszély- 
telen pazarló I. Ahmed 1617-ben, alig huszonnyolcz éves 
korában, vált meg az élettől, hét figyermeket hagyott maga
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után, kik közül a legidősebb Ozmán, még csak tizenkét 
éves volt.

Az ozmán örökösödési rend nem ismer kiskorú uralko
dókat s a gyámság voltaképen ismeretlen intézmény. A ja
nicsárok, kiknek befolyása' azon mértékben növekedett, 
minél inkább hanyatlott a fejedelmi tekintély, s kik most 
már határozott politikai tényezőkként szerepelnek a szul
tánok megválasztásánál, a tizenkét éves Ozmán helyett 
I. Ahmednek még életben levő öcscsét, a bárgyú és ügye- 
fogyott Mustafát emeltek az ozmánok székébe. Mustafa, 
ki mindig azt Ilivé, hogy gyilkosokkal van dolga, nemcsak 
meg nem értette személyének gyorsan megváltozott jelen
tőségét, hanem méltóságáról nem is bírt komoly fogalommal ; 
s miután három hóig árnyként ült őseinek trónján, ugyan
csak a janicsároktól, kik által felmagasztaltatott — arról 
leemelteték s a régi serail egyik börtönébe záraték, — hogy 
onnan nemsokára még egyszer a hatalom polczára emel
tessék . . . .  Most mégis a gyermek Ozmán lett szultánná.

II. Ozmán (1617—1622) harcziasabb jellemű volt két 
elődénél, de a kiket kegyetlenség tekintetében még sem 
múlt fölül. Két évig kormányzott helyette a diván s az 
ifjú csak a kiadott rendeleteket tartozott aláírni; de ennek 
elteltével a nagyvezírek 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 14 éves ifjúnál min
denkit meglepett; s a hadsereg már egy új győzedelmes 
padishahot látott Ozmánban, ki a nemzet ellialványúlt di
csőségét új · fényre fogja ébreszteni. Azonban ezen vára
kozások nem ménének teljesülésbe. Ozmán, ki csak hódí
tásokról és győzelmekről ábrándozott, nem bírt, mert 
koránál fogva még nem is bírhatott sem a kellő erélylyel, 
sem elegendő tapasztalattal: ábrándjainak megvalósításá
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hoz s minden lépését meggondolatlanság és gyermekies 
önfejűség jellemzik. Magára öltvén a nagy Szuleiman 
fényes hadijelvényeit, egy 150 ezer főnyi sereg élére állott, 
hogy Lengyel-Ukrainát megszállva, birodalmával egyesítse. 
De ezen hadjárat szerencsétlen kimenetele később az ifjú 
trónjába és életébe került. Eószint a hiányos előkészületek, 
részint és kivált a kedvezőtlen évszak az egész vállalatot 
meghiúsították s miután a lengyelektől és kozákoktól foly
tonosan nyugtalaníttattak, egy véres ütközetben oly nagy 
vereséget szenvedtek az ozmánok, hogy állítólag 80 ezer 
harczos hagyta életét a csatamezőn. Megfogyva és vermes 
reményében megcsalatva tért vissza Ozmán ezen hadjá
ratból s a gyengék szokása szerint, kik önhibájuk követ
kezményeit másokra szeretik tukmálni, Ozmán is a lengyel 
hadjárat sikertelenségét a janicsárokra tolta, kik nem tették 
meg kellőleg kötelességüket; míg ezek a szerencsétlen ki
menetelért viszont a gyermekies és meggondolatlan szultánt 
tették felelőssé . . . így növekedett az űr a fejedelem és az 
elhatalmaskodott had között napról napra s a kölcsönös 
szemrehányásoknak és elkeseredéseknek egy új lázadás lett 
a vége.

Konstantinápolyban időközben azon hír kapott lábra 
s talált a tömeg amúgy is felizgatott kedély állapotánál 
fogva mindig nagyobb hitelre, hogy Ozmán a janicsárokat 
el akarja törölni harczosainak soraiból s a nyugtalankodó 
Konstantinápoly helyett Halebet vagy Damaskust birodal
mának fővárosává emelni. A janicsárok ezen hírek halla
tára tömegesen kezdenek csoportosúlni s egyesülve a fővá
ros elégületlen lakosságával —· körülfogják az új serailt, 
melyben a szultán tartózkodik, majd nagy zajjal és szent
ségtörő erőszakkal behatolnak annak belsejébe, a nagyve- 
zírt és másokat, kik útjokat akarják állani, nyomban legyil
kolják s a dühtől és haragtól remegő Ozmánt magukkal
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hurczolják. A hallatlan merénylet egész Konstantinápolyi 
lábra hozta s a tömeg nemtelen öröme a bukott felség látá
sán nem ismert többé határokat. A szerencsétlen szultánt 
a bőszűltek egy sánta gebére ültették s e kiáltások között 
liurczolták végig a városon : «Ime apadishah, kinek vérébe 
nem akarjuk ugyan kezünket mártani, mert ez tiltva van, 
de a kit meg akarunk akadályozni: hogy tovább is felettünk 
uralkodjék». Azután a kéttornyú vár egyik börtönébe zá
ratva — TI. Ozmán tényleg megszűnt az ozmánok szul
tánja lenni.

Helyét most másodszor is az ügyefogott Mustafának 
kellett pótolni, ki, kiragadtatván börtönéből, még akkor 
sem látszok hinni szerencséjében, midőn a janicsárok és az 
ezek által rögtönzött méltóságok kezeit csókolva — uruk
nak nevezték, s a tettetett loyalitás izetlen lelkesülése kö
zepette : csak víz után kiáltozok — hogy égető szomját 
olthassa.

Ilyen jelenetek színhelyévé lön Konstantinápoly, Szu- 
leiman halála után egy félszázaddal : s hogy a mérték tel
jes legyen, nem hiányzott más, — mint a felséggyilkosság. 
De az erkölcsi érzületében már amúgy is mélyen alásülye- 
dett ozmán nemzet ettől sem rettent többé vissza. Az izlam 
fogalmai szerint a khalifák utódja, ki egyszersmind a val
lás feje és védelmezője — szent és sérthetetlen; felül áll 
minden emberi ítéleten s bármit kövessen el az isten és em
berek törvényei ellen, büntetni igen, — de a kinek életé
hez nyúlni nem szabad. Ezen sérthetetlenséget még az 
erőszakos janicsárok is tiszteletben tartották, midőn meg- 
elégedének azzal, hogy a véleményük szerint bűnös szul
tánt a trónról a börtönbe liurczolták . . . Nem úgy a szul
tán közvetlen rokonai s ezek között különösen a Validé 
Szultana, a bárgyú. Mustafa anyja, ki vejével, Daud pasá
val titokban szövetkezett Ozmán meggyilkoltatására. «Oz
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mán egy kígyó», — 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 be· 
lopódzék bizalmas embereivel Ozmán börtönébe, ki kemény 
ellentállás után földre téríttetik s egy zsineg segítségével 
örökre elnémíttatik.

Midőn másnap a hallatlan gyilkosság hire elterjedett
a városban, a janicsárok bőszülten megrohanják Daud 
pasa lakházát, azután magukkal vívón a gonosztevőt a hét- 
tornyú vár ugyanazon börtönében, melyben Ozmán az 
imént erőszakos halállal végezte be életét, e szavakkal vág
ták darabokra: «Ez a büntetése annak, ki gyilkoló kezét 
az ozmánok egy szultánjára merészkedik emelni.» így bün
tették meg a felségsértők a — felséggyilkost.

De a nyugalom Ozmán halála után sem állott be a 
birodalomban; a tehetetlen Mustafa tudatlan és gőgös 
anyja kezében eszköz volt, ki ép oly meggondolatlanul 
kölcsönző nevét jó mint rósz intézményekhez, mert beszá- 
míthatlan állapota minden öncselekvést kizárt. Alatta a 
birodalom ismét egy hatalmas lépést tőn — hátra. Kis-Ázsia, 
Egyptom, Mesopotámia mind fellázadtak; a perzsák elfoglal
ták Kurdistánt, egész Georgiát és a fontos euphrati kikö
tőt Bassoráh-t. A tartományok helytartói korlátlanul igaz
gatták vagy inkább fosztogatták és zsarolták a gondozásukra 
bízott országokat, s mert nem vala senki, ki lelkiismeret
len eljárásukért felelősségre vonni vagy megbüntetni képes 
lett volna, a nép minden könyörület nélkül át vala adva a 
legnemtelenebb erőszaknak. Nem csoda, ha ilyen körül
mények között a nemzet erkölcsi tudata mindig újabb és 
érezhetőbb hátramenést tanúsított, mely különösen később 
meghozta kártékony gyümölcsét az egész birodalomra. 
Míg Szuleiman alatt a kincstár telve, a birodalom 150 ezer 
várost számlált, II. Ozmán halálakor ezen szám GO ezerre
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apadt le . . .  . Végre néhány jobbak és belátóbbak, kik 
mély aggodalommal néztek a jövő elé, nagyobb akadály 
nélkül keresztülvittók Mustafa másodszori letételét s a 
gyámoltalan ismét a börtönbe került, hol csakhamar azután 
nyomtalanul eltűnik — a mint élt vala. Utódjának válasz- 
taték II. Ozmán egyik még életben lévő fivére, IV- Murád, 
ki alig volt 12 éves.

A tehetetlen Mustafa rövid fellépése által, daczára azon 
szomorú eseményeknek, melyek függetlenül tőle — árnykor
mányát jellemzik — nem sorolható az ozmán uralkodók 
sorába. — II. Ozmán, e heves véralkatú, nyugtalan ifjú, ki 
nagy ábrándokkal, de csak kevés józan erélylyel rendelke
zett, négyévi rövid országlása által nemcsak mitsem javí
tott a birodalom kül- és belállapotain, hanem szerencsét
len lengyel hadjárata által rendkívüli károkat hozott úgy 
magára mint népére. Tekintve mindazonáltal, hogy a 
gyermek fejedelem mindjárt kormányzásának első éveiben 
több önállóságot tanúsított, mint a mennyit zsenge korá
tól várni lehetett volna, azon valószínűséget hiteti el ve
lünk : miszerint gondosabb lelki fejlesztés és physikai 
érettség esetében II. Ozmán egyikévé lett volna az Ozmán
ház kitünőbb fejedelmeinek. Különben nagy ifjúsága 
daczára sem irtózott a gyilkosságtól, mely családjában 
olyannyira elharapódzott bűn vala s ugyanakkor, midőn 
tizennégy éves korában lerázta vezirjeinek gyámságát, egy
szersmind parancsot adott, öcscsének, Mohamednek meg
gyilkoltatására. Midőn a gyilkosok megjelentek a közked- 
vességű és szép tehetségekkel felruházott 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 kárhoztatál». A szerencsétlen
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gyermek átka rettentő valósággal ment nemsokára tel
jesülésbe.

Midőn IY. Murad (1623—1640.) az ozmánok egyik 
legkegyetlenebb fejedelme elfoglalta őseinek trónját, Euró
pában már a 30 éves vallásháború dúlt, minden erkölcste- 
lenítő és anyagi tekintetben szomorú következményeivel. 
S valóban, ha az ifjú szultán harczias jellemét s azon szi
lárd elhatározását tekintetbe veszszíik, melylyel elődeinek 
megaláztatását megboszulandó, mindjárt a kormány átvé
telekor háborúra készült, azon meggyőződésre jutunk, 
hogy Nyugat-Európa, de kivált Magyarország még egyszer 
a legnagyobb veszélyben forgott; mert a politikai tekin
tetben ép úgy mint vallásiban zilált, a hosszú háborúk 
által kimerített Nyugat ma nem lett volna képes azon 
ellentállást kifejteni, melynek eddigi megmenekülését az 
ozmánoktól köszönheté, vagy miként Magyarország, az 
utóbbi időkben beállott kedvezőbb fordulatot fegyverrel 
kezében megőrizni. Európára nézve tehát valódi szerencse 
volt, hogy a vállakozó szellemű és egyszersmind bátor és 
kegyetlen Murad nagyobb figyelmet fordított az ázsiai álla
potokra, melyek rendezése és biztosítása 17 évi országo
sának nagyobb részét igénybe vette.

Magyarországban a zsitvatoroki béke némi biztonsá
got és kezességet nyújtott, hogy a körülmények ezen oldal
ról legalább egyelőre roszabbra fordulni nem fognak; mint
hogy azonban a fényes porta a Bethlen Gábor és II. Fer
dinand közt folyt harczban saját érdekeinek és tekintélyének 
koczkáztatása nélkül nem maradhatott semleges, 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 mindenképen elősegíteni igyekezett volna. Azon
ban az 1627-iki szőnyi béke, melyben IY. Murad megbi-
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zottjai is részt vettek, nemcsak véget vetett a magyaror
szági viszályok legnagyobbikának, hanem a következő tiz 
esztendő aránylag békésebb körülmények között folyha
tott le.

Midőn Murad Magyarország felől mitől sem tartha
tott többé, mert a király Németországban amúgy is kelle
ténél jobban el vala foglalva, — egész gondját Ázsia vette 
igénybe. Itt a viszonyok az utolsó években félettén szo
morú fordulatot vettek. A perzsák Kaukázusban és Örmény- 
országban újabb foglalásokat te ttek ; s nemcsak Bagdad
ban mindig jobban megerősíteni igyekeztek megújult ural
mukat, hanem Syriában is több szerencsés becsapások 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 meggyilkoltatásának 
hírét vette; s minthogy az egész véres nyugtalanságot nem 
ok nélkül a janicsároknak tulajdonította, a félelmes hadnak 
leggyűlöletesebb ellensége lett, s bárhol esett egy janicsár 
kezei közé, azt irgalom nélkül a legkegyetlenebb halállal 
kivégezteté.

Abaza pasa, ki magát II. Ozmán megboszulójának ne
vezte, erős támaszt talált Örményország nyugtalan elemei
ben, kikkel feldúlatta Kis-Ázsia nagy részét s a szultán 
által ellene küldött hadakat több véres csatában megverte. 
De midőn végre hatévi ellentállás után Chosrew nagyvezír 
által egy kemény küzdelemben legyőzetett s fogságba ke
rült — az örmény lázadás csakhamar véget ért. Murad elé 
vezettetvén a megsértett felség bosszulója, oly férfias bátor
sággal viselte magát, hogy Murad a veszélyes lázadónak 
nemcsak megkegyelmezett, hanem őt kitüntetésekkel hal
mozván el, — a fontos Bosnia helytartóságával bízta meg. 
így csinált magának IV. Murad jól kiszámított mérséklete
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által liű szolgát legveszélyesebb alattvalójából; mi bizonyára 
azt mutatja, hogy II. Ozmán öcscse, fiatalsága daczára, tu
dott indulatainak parancsolni . . .

Az első perzsa hadjárat, melyet 1625. tavaszán maga 
Murad vezetett, egy véres és hosszú diadalmenethez hason
lított. Tauris és az erős Sheriván megvétele és elpusztítása 
képezte fénypontját s az ifjú szultán öntudatos büszkeség
gel tartá utána bevonulását fővárosába, majdnem ugyan
azon időben, midőn a szőnyi béke megkötéséről értesült; 
melyet megbízottjai időközben Ferdinánddal eszközöltek.

Az első és a második perzsa hadjárat között fekszik 
Murádnak legnagyobb európai hadmivelete: a lengyel had
járat ; melyre magát már korábban a moszkvai nagyfejede
lem 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 skolotliok vagy skythák ellen nagy 
nevezetességre tett szert, lengyel fensőség alatt állott s a 
liarczias kozákoktól lakaték, kik apró paripáikon madár
gyorsasággal vágtattak keresztül a tenger pusztaságon s 
rablóbecsapásaik miatt rettegett szomszédjai voltak úgy 
Oroszországnak·— mint az ozmán birodalomnak. A liarczias 
nomádok merészsége az utolsó időben már annyira növe
kedett, hogy részint hajókon, részint szárazon becsaptak 
Bolgárországba, sőt egy merész csapat egész Konstantiná
poly falai alá hatolt; s a főváros közvetlen szomszédságá
ban fekvő Bujukderét felégette.

Ezen merész betörés könnyen megmagyarázható ré
mületbe ejté Iíonstantinápolyt s Murad nem késett tovább, 
seregeit Lengyelország ellen küldeni. Afővezérséget az egy
kori erzerumi, most Bosnia helytartójára Abaza pasára 
bízta, ki a nehéz feladatot nemcsak szerencsésen megoldá, 
hanem fényes győzelmei által részben visszahódította az
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ozmán fegyverek régi dicsőségét, mely már egy generatio 
óta elveszettnek látszék.

Abaza pasa átkelván a Dnjeszteren, győzedelmesen 
vonult be Lengyelországba; elfoglalta Chotim és más erős
ségeket s megvervén az ellene kiküldött lengyel sereget 
több véres ütközetben, -  gazdag zsákmánynyal megrakodva 
tért vissza; miután a kozákok telepítvényein roppant pusz
tításokat vitt véghez. Murad nagy kitüntetésekkel fogadta 
győzedelmes hadvezérét, ki ezúttal leghűbb szolgájának 
bizonyította magát s miután kegyének újabb jeleivel hal
mozta el, visszabocsájtá helytartóságába.

Két évvel a lengyel hadjárat után lG35-ben Murad 
személyesen indúlt a perzsák ellen, kik időközben nemcsak 
daczoltak az ellenük kiküldött ozmán hadaknak, hanem 
némely kisebb erősséget, mint Kars és mások, újból vissza 
is foglaltak. Murad második perzsa hadjárata még nagyobi) 
előkészűlődések között indúlt meg, mint az első, kimenete
lében még véresebb, habár egyszersmind szerencsésebb is 
vala. A szultán haragja ezen alkalommal nem elégedett 
meg az elfoglalt városok védtelen lakosságán és a perzsá
kon elkövetett kegyetlenségekkel, hanem mindazok ellen 
fordúlt, kik félelem vagy habozás által a kényúr sokszor 
indoktalan gyanúját a legkisebb mértékben magukra von
ták. Nagyvezirjei, helytartói, mindnyájan rettegtek az ifjú 
oroszlán tekintetétől, mert jól tudták, hogy következetes
ségében senkit sem kiméi, ki egyszer haragját magára 
vonni elég szerencsétlen vala. S valóban, míg apja és nagy
apja remegtek a janicsároktól, most a rettegés magán e 
praetorianus hadon volt, mely IV. Murádban megtalálta_ 
mesterét . . . S vájjon mily eszközök által sikerűit Murád
nak, az ifjúnak, a féktelen, vad csapat veszélyes ellen
szegülését megtörni ? 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 em
bereknek, kik valaha népeket kormányoztak — vagy el
nyomtak, minek meghatározását kivált keleten nem lehet 
oly szigorúan venni. Az első perzsa hadjárat alkalmával, 
midőn a szultán Kis-Azsia bensőjének sűrű erdőségein vo
nult keresztül hadával, — egy vadkan állotta útját, melyet 
a szultán egy buzogányütéssel élettelenül terített a földre. 
Nemsokára ezután a mellette lovagló nagyvezir egy vélet
len észrevétele fölött felindúlt szultán — övénél ragadván 
meg birodalmának legelső tisztviselőjét, kiemelé a nyereg
ből 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 tulajdon
ságoknál. Ezen hadjárat fénypontját az erős Eriwan meg
vétele képezi, mely kétségbeesett ellentállás után az ozmá
nok hatalmába került, s melynek majdnem összes lakossága 
kardélre került; oly nagy volt Murad haragja a sliiita per-f
zsákra. 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. 1625 év végén Murad 
győzedelmesen tért vissza második perzsa hadjáratából s 
a nép örömrivalgásai között tartá bevonxílását fővárosába.

I)e 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 legki
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tűnőbb vezéreit Hafiz és Chosrew pasákat. Bagdad vissza
vétele nélkül a perzsák megaláztatása tökélytelen mű — s 
országlásának dicspontja homályos maradna. Az 1638 év
ben újból Ázsiában találjuk Maradót, ki 200 ezer válogatott 
liarczos élén Kis-Ázsián és Syrián keresztül november 15-én 
Bagdad falai alá érkezett, — melyeket annak idején Szu- 
leiman erős védtornyokkal látott el, s melyeket a perzsák, 
mióta újból visszafoglalták, méginkább megerősítettek. 
A hatalmas falak és egyéb védmüvek kétórai kiterjedéssel 
bírtak s a várost, melyet körülvettek s melynek ez idő sze
rint legalább 100 ezer lakosa volt, kik selyem és szőnyeg- 
szövéseikről voltak híresek, — 80 ezer perzsa harczos vé
delmezett. Az ostromot maga a szultán nyitotta meg s az 
ozmánok óriási lövegei csakhamar romba döntötték a gazdag 
város legpompásabb nyilvános épületeit, melyek közül a 
legfényesebbek a nagy Szuleiman bőkezűségéről tevének 
tanúságot. I)e a perzsák rendkívüli vitézséggel védték magu
kat s az ostromlók nem egy rohamát szerencsésen vissza
verték. Murad, ki a késedelem fölött elveszté türelmét, szem
rehányásokat tőn Táján nagyvezírnek az ostrom lassú elő
menetele miatt. «Engedné 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 kezdének mutatni s a végső 
általános roham szokott ünnepélyességgel tudtára adatott 
a hadseregnek. Ugyanazon napon, melyen 116 évvel elébb 
Hzuleiman líhodost elfoglalta, — tartá IV. Murad fényes 
bevonulását a visszafoglalt Bagdadba, mely hatalmas ősé
nek legfényesebb foglalását kejmzte Ázsiában . . . .  A sze
rencsétlen lakosok, kik hódolatukat már előre bejelentették 
Murádnak s ki meg is ígérte nekik kegyelmét és védelmét, 
megfeledkezve adott szaváról — nagyobb részt mind le
lhettek; s miként Muradja mondja: «több mint30ezer per
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zsa vesztette el ezen napon fejét, miután vele élni nem 
tudott, s a padisah fegyvere oly éles vala, mint tekintete, 
melylyel e büntetést kisérte.»

Behardir shah, kit népe szofinak azaz bölcsnek neve
zett, sietett Bagdad eleste után békét kérni győzedelmes 
ellenségétől, mit IY. Mursd nehéz és megalázó feltételek 
mellett, s miután házának Ázsiában teljesen visszaszerezte 
régi fényét és hatalmát, végre meg is adott. 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 látott. A per
zsák legyőzője ezen alkalommal fényesen vértezett paripán 
ült, kezében hatalmas buzogánynyal, mig vállait párduez- 
bőr diszíté. Fejét egy arany sisak lödé, fátyolszerű tekercs
től környezve, melyet egy tartomány értékével felérő forgó 
tartott össze. S a főváros lakossága 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. Ibrahimra 
hagyta, — miután tulajdon három fiát már korábban meg
ölette. 31

A babonához hajló keletiek M urádnak egy lábbaját, mely 
következményében állítólag halálát idézte volna elő, s m elyet utolsó 
ázsiai hadjáratából hozott m agával, egy sajátszerü esettel hozzák 
összeköttetésbe. Midőn ugyanis B rossában őseinek sírboltját meglá
togatná, I. Bajezid koporsójára m utatva, ily szavakra tö rt k i : 
«mily büszkén fekszik it t I. M urad fia, m intha most is padisah 
volna, holott az Ozmán-ház becsületét a tatárok által engedő be
szennyezni», s szavait egy lábm ozdulattal kísérte, m elyet a kopor
sóra in tézett. I)e m ár a következő pillanatban fájdalomtól remegve 
vonta vissza lábát, mely ettől fogva gyötrelmen vonaglások között
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IV. Murad egyike volt az ozmán történelem legrendki- 
vülibb uralkodóinak; kitől népe rettegett és kit mégis 
megbámult; kitől barát és ellenség félt s ki sajátságos ve- 
gyülékét egyesítette jellemében a legvérengzőbb kegyet
lenségnek és a legnemesebb önmegtagadásnak. A nyugati 
és kivált franczia írók az ozmánok «Nero»-jának nevezték 
el IV. Muradot, mi azonban semmiképen sem találó. Az 
ozmánok uralkodója nem állott érzékiségének bilincseiben; 
s habár a hárem és az asztal élvei iránt koránsem vala kö
zönyös, általuk mindazonáltal legkevésbé sem korlátoltaték 
erélyében és kitartásában. Sőt hadjáratai alkalmával, mi
ként egy valódi hőshöz illik: osztozkodék katonáinak nél
külözéseiben ; eledelét megosztá velők, a fényes és szőnye
gektől dagadó sátrak helyett sokszor a szabad ég alatt 
tanyázott s vánkosát paripájáról leoldott nyerge képezte· 
Azonban erőszakhoz hajló jellemének alapját a kegyetlen
ség képezte, mely nem egy nemes tulajdonságát homálvo- 
sítá 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. — Se
regének legkitűnőbb lovasa és dárdavetője volt, s minden 
testi erőt igénylő vállalatnál a legelső volt. De bírt éles 
felfogással, egészséges és meglepő gyors ítélettel is ; s ki-' 
vált a jogtudományokban nagy jártassággal. A bírákat és 
magas hivatalnokokat közönségesen személyesen vizsgálta 
meg, mielőtt kinevezte, hogy meggyőződjék, vájjon az ille
tők alkalmasak-e az általuk igényelt hivatalokra. .Télie
mének ereje arczában és egész külső megjelenésében észre
vehető vala; hosszúkás arczát két eleven és mégis nyugodt 
tekintetű szem élénkíté; s vonásainak nyugodtsága sőt 
keménysége akaratának szilárdságáról tőn tanúságot. Bz.i-
siettete halálát. A tudatlan  jóhiszem űségnek egy kirívó példája — 
ha valóban m egtörtént.

L á z á r  : A z o z m á n  u r a lo m  t ö r t é n e t e .  I I . !)
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gorún büntette a hűtlenséget és gyávaságot; s mig birodal
mának visszaadta régi határait, az üres kincstárt megtölté 
azon kincsekkel, melyeket a hűtlen helytartóktól elkobzott. 
Alatta a hadsereg, a pénzügy, az igazságszolgáltatás új ala
pokat nyertek, s miután nem idegenkedett korszerű intéz
ményektől, művét daczára országlása rövidségének teljes 
és sok tekintetben meglepő siker kisérte.

IY. Murad szerette a költészetet és a zenét, melyet 
voltaképen ő honosított meg az ozmánok között. Bagdad 
megvételénél, miként egyújabbkori NagySándor, ki Theba 
elpusztításánál csak a költő Pindar házát kímélte meg, — 
egyedül a hires perzsa zenészt Sakulit fogadta kegyeibe, s 
miután védelméről biztosította, — magával vitte Konstan
tinápolyim, hol alkalma nyílt a perzsa zenét a serailban, 
majd a nép között is megkedvelteim. — A dohányzás, mely 
Konstantinápolyban a tizenhetedik század első felében kez
dett szokásba jönni, nagy ellenségre talált Murádnál. Szi
gorú rendeletet bocsájtott ki mindazok ellen, kik tilalmát 
áthágják s a kérdéses növény élvezeténél rajtakapatnak. 
Azok, kik a tilalmat másodszor megszegték : kegyelem nél
kül karóba húzattak. Ezen drákoni szigor jóval felül
múlta az angol királyét, ki mint mondják ép oly kérlelhet- 
len ellensége volt a dohánynak mint ozmán kortársa.

A mondottakból kitűnik, hogy IY. Murad koránsem 
volt azon szilaj 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 tekintetbe 
vesszük, hogy milyen körülmények között vette át őseinek 
örökségét, hogy három közvetlen elődje nemcsak a fejedelmi 
méltóság leghatliatósabb fegyverét: a tekintélyt lábbal ti
porta, hanem gyönge és eszélytelen tetteik által a biroda- 
om hatalmát is mélyen aláásták, minek következtében a
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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 nagy
ságát 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 sor
ban valószínűleg csak azért é lt: minthogy szelidebbek ko- 
ránsem vezettek volna a kitűzött czélhoz. így tekintve 
jelentőségét és egyéniségét a történelemben, IV. Murad 
elveszti azon rémülettel párosult jellegét is, melylyel eddig- 
elé sokak előtt bírt.

9*
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János.

Ibrahim (1640—1648) az egyetlen még életben lévő 
tagja volt házának, midőn bátyja Murad váratlanul rnegha- 
lálozott s életét maga is csak anyja gondosságának köszön- 
heté, ki biztos rejtekben tartotta a szultán elől. IV. Murad 
nehány órával halála előtt — öcscsének, Ibrahimnak fejét 
kívánta s míg a kiküldött gyilkosok az ifjú herczeget keres
ték — 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 összefüg
gésbe. Életének legnagyobb részét a serail börtönében töl
tötte folytonos halálijedelem között, s midőn anyja és a 
vezirek megjelentek rejtekóben, hogy őt az ozmánok arany 
trónjára emeljék, Ibrahim reszketve gyilkosait vélte látni



a jövevényekben, s csak midőn bátyja holttestét meglátta, 
kezdett hinni a valóban-s hagyta el 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 várat
lanul a hatalom szédítő magaslatán nem ismerte feladatá
nak komolyságát s bárgyú eszközzé vált azok kezében, kik 
gyengéit felhasználni tudták. A. tudatlanság befolyása alatt 
babonás, mely érzékiségének túlcsapongásaiban elősegí
tette, nem ismert más tekintélyt, mint a véletlent, s mint
hogy minden erőszaktól, mely szokott tunyaságából felrázni 
képes leendett — irtózott, helyette azok kormányoztak, kik 
a gyenge ifjú fölött a legnagyobb 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 szolgái valának. Ibrahim alatt a hárem
kormány 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 padisah tétlenségét és pazarló könnyelmű
ségét, melylyel nemcsak saját erejét és egészségét, hanem 
a nemzet vagyonát és népeinek életét is koczkára tette. 
Előszeretete a nőnem iránt annyira ment, hogy a próféta 
által meghatározott számát nejeinek — négygyei megtol
dotta, úgy, hogy nyolcz rendes neje volt -— mi botrányos 
áthágása volt a vallás szabályainak. Azonfelül haremjében 
1500 női szépség lakott, kiknek ára a szépségekre féltékeny 
szultán által — rendkívül felveretett.

Hogy pazar udvartartásának költségeit fedezhesse, 
rendkívüli eszközökhöz nyúlt: elárúsította a legbefolyáso
sabb és legmagasabb hivatalokat, melyeknek a szultán 
szabta meg előre az árát. Természetes, hogy az ekkép ha
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talomhoz jutott egyének legtöbbször nem bírtak sem a 
szükséges ismeretekkel, sem becsületeséggel, s a vidékek 
vagy tartományok valódi nadályaivá lőnek, kik meggazda
godni vagy kincseket gyűjteni egyedüli feladatuknak tekin
tették. Egyes városok évi adóját tüpénzkópen hölgyeinek 
adományozta, úgy miként azt a régi perzsa királyok Darius 
stb. tették; mások számára oly drága ékszereket rendelt, 
melyek egész tartományok értékével felértek. Egy kedvenez 
hölgye számára egy arrabát vagy híntót készíttetett, mely 
egészen ki volt rakva drágakövekkel s melyet arany és 
ezüst-szerszámtól ragyogó fekete bikák vontattak. Egyedül 
egy sétacsolnakért, melyen lanyha nyári éjjeken a Bosporus 
vizein kéjelgett hölgyeivel, 40 ezer aranyat fizetett. A se- 
railban csak két ruha vagy butoranyagot ismert: a sely
met és a drága szőrmét, melyekben maga és környezete 
úszott. Haját és testét drága illatokkal, szakállát az ó kori 
perzsa királyok mintájára csillogó drágakövekkel öntó el, 
míg férfias öltönyét nem ritkán fölcserélte hölgyeinek öltö
zékével . . . .  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 tartományok csak lazán függőnek a 
birodalom államtestén s nem sok kellett, hogy attól egé
szén elszakadjanak. A vezirek, máskor a birodalom valódi 
támaszai, most megvásárolható 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 érdekékben is minden 
kitelhető eszköz által fentartsák, bizonyos, hogy az egész 
államépület már Ibrahim alatt összeomlott volna.

Magyarországban a viszonyok már IV. Murad uralko
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dásának utolsó éveiben roszabbra fordultak, daczára annak, 
hogy a szőnyi béke óta alig múlt el tíz év. A budai és egri 
pasák rablóbecsapásaikat újból megkezdették s miután 
Onodot és Balassa-Gyarmatot felégették, a háború mindkét 
részről elkerülhetlennek látszék. De Ibrahim, ki a serail 
puha vánkosairól részvét nélkül látta folyni szolgáinak vé
rét — idegenkedett a háborútól, mely talán őt is kiesal- 
liatuá a hárem köréből, a kétségtelenül kevésbé kellemes, 
de férfiakhoz illőbb csatamezőre, sietett ez eshetőséget 
megelőzendő a királyt megengesztelni, s biztosokat küldött 
II. Ferdinandhoz, hogy vele a bátyja által megkötött békét 
megújítsa és megerősítse. Minek következtében 1642-ben 
csakugyan megújíttatott a béke a porta és Magyarország 
között, ugyancsak Szönyön, hol tizenöt évvel elébb a zsit- 
vatoroki béke folytatását és befejezését nyerte.

Ez volt Ibrahimnak majdnem egyedüli kormánytette 
kifelé, míg birodalmának belsejében a felbomlás és tespe- 
dés műve mindig tovább haladott . . . .  De végre Ibrahim 
bűnei .is betöltötték a mértéket, melyek már két elődjének 
kerültek életébe s trónjába, s ismét a janicsárok voltak 
azok, kik a közvéleménynek irányt és czélt adtak. A láza
dás gyorsan terjedett, miután a törvénytudók — az ulemák 
állottak élére, mi által az egész mozgalom törvényszerűbb 
alakot kapott. Befolyásuknak sikerült a vallásfőt egy fetwa 
kiadására bírni, mely Ibrahimot megfosztá fejedelmi hatal
mától, melylyel visszaélt, s helyébe hétéves fiát, Mohame
det ültette az ozmánok trónjára. «A szultán a birodalmat 
zsarolásai és kegyetlenségei által elvesztette; alatta nem 
férfiak, hanem nők kormányoztak, kiknek szeszélyeit kielé
gítendő, a padisah kiürító és adóssággal terhelé a kincs
tárt. Alattvalói a koldusbotra jutottak s az állam nevetség 
tárgyává lett a külföld előtt. Azért, a mi mondatott, mondva 
legyen, isten tartsa meg IV. Mohamedet!» így hangzott



1 36

a lázadók kiáltványa, mely körülbelül megfelelt a fetwa- 
tartalmának . . .  A janicsárok most a serailba rontottak,, 
élükön az általuk választott új nagyvezirrel Mohamed pa
sával. Ibrahim, kinek a veszély, melyben forgott, bátorsá
got látszék önteni szívébe, hangos szemrehányásokkal és 
szitkokkal fogadta a betolakodottakat s szolgáit és testőreit 
hívta segélyre . . .  De senkisem mozdul, a szerencséjétől 
elhagyatott szultánt hívei is mind cserben hagyták. Ekkor 
a rumeliai hadbíró Abdul-Aziz előlép és így szól a remegő 
felséghez: «Nem vagy többé szultánunk Ibrahim, te, ki a 
vallást lábbal tibortad, a népet kizsaroltad, s ki helyett 
asszonyok kormányoztak. Már régen nem hallatszik a se- 
rail közelében a muezzin szózata, mert túlharsogja ama 
fajtalan zaj, mely éjjel-nappal a serailból a hívők nagy 
botránkozására hallatszik» . . . S Ibrahim minden ellentál - 
lása és tiltakozása ellenére visszahurczoltatik azon bör
tönbe, melyben ifjú éveit tölté s honnan ny'olcz év előtt a 
trónra lépett.

Azonban a lázadásnak ezzel még nem volt vége, mert 
a janicsárok Ibrahim fejét kívánták, nehogy talán utóbb 
még megboszulhassa magát rajtuk. Nehány nappal az el
beszélt események után a nagyvezir és a mufti számos kí
sérettel jelentek meg Ibrahim börtönében, kinek kijelen
tették, hogy halálos órája megérkezett. — A szerencsétlen 
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 léjjett s helyette 
nagyanyja Közemü szultana és Mohamed nagyvezir kor
mányoztak. De a Szultana Validé ép oly féltékeny volt 
befolyására unokája felett, mint hatalmára, s miután a 
nagyvezirre többé szüksége nem volt, nem habozott őt jó
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szerével ártalmatlanná tenni, hogy annál korlátlanabbúl 
kormányozhasson a gyermek szultán felett. Sikkasztás 
miatt vád alá helyeztetvén, Mohamed az öreg anyaszultánnó 
titkos közreműködése folytán halálra Ítéltetett s megfojta- 
ték; roppant vagyona pedig az üres kincstárba költözött.

Az alig tízéves szultánnak egyik legelső kormánytette 
a nagyvezir halálos ítéletének megerősítése volt. Utána 
Ahmed pasa lett nagyvezir, kit szépsége miatt Melek — vagy 
angyalnak neveztek az ozmánok. Ahmed szelíd és nemes
lelkű férfiú volt, ki igazságszeretete által nemcsak a mozli- 
meknél, hanem a keresztényeknél is nagy tiszteletben állott 
s ki csak azért vállalta el a magas tisztséget: hogy hazájá
nak és embertársainak szolgálhasson. Kár, hogy ritka er
kölcsi tulajdonságaival nem állottak arányban szellemi 
tehetékei. Hogy önzetlen odaadását hazája iránt bebizo
nyítsa,.egy fényes díván alkalmával azon javaslatot tette: 
mondanának le a legelső méltóságokat viselő nagyok egy 
évig minden fizetésükről, és pedig az Ibrahim pazarlásai 
által megürült kincstár javára. A mily hallatlan volt ezen
ajánlat egy államban, hol a hivatalvásárlás nyíltan és min- #
den tartózkodás nélkül üzeték, ép oly különösnek tartaték 
az ; s egyik nagy úr sem volt hajlandó, Ahmed önzetlen ér- 
zelgésen alapuló javaslatát egy szóval is támogatni s mind
nyájan tovább élvezték mindazon kellemeket, melyektől a 
péz hiánya egy időre megfoszthatta volna . . .

A díván Ahmed javaslata helyett egy más határozatot 
hozott, mely következményeiben nemcsak igazságtalan, 
hanem veszélyes is volt. Hogy az üres kincstár megteljen, 
az özvegyek, árvák és elaggott harczosok nyugdíjai meg
szűntettek ; mi természetesen nemcsak nagy izgatottságot 
szült a sújtott körökben, hanem a hadseregben is, úgy, hogy 
ezen méltánytalan határozat utóbb némi módosítást szen
vedett. — A rósz pénzügyi állapotokon segítendő, a kor



138

mány egyébiránt még más, mélyebben ható intézkedéseket 
is tett, melyek hitelét úgy külföldön mint itthon, lassan- 
kint egészen aláásták; s migaz adóherhek megkettöztettek, 
az arany- és ezüstpénzek aránytalan keverék következtében 
értékükben jelentékeny csökkenést szenvedtek; minthogy 
ezen pénzek valódi értéke csak harmadát képezte annak, 
melyet az erőszakos árfolyam következtében képviseltek. 
Azért már IV. Mohamed országlásának ötödik évében láza
dás ütött ki a fővárosban s a nép a serailt körülfogván, a 
szultántól a gyűlölt defterdár vagy pénzügyér megbüntetését 
követelte. A janicsárok ugyan ezúttal szétverték a népet s az 
állapotok most sem javultak, de mindenki azon reményt 
táplálta r hogy, ha egyszer IV. Mohamed maga fogja kezébe 
venni a kormány gyeplüjét, minden jobbra fog fordulni. 
Azonban ezen óhajtva várt idő sokáig késett.

Míg a nép s vele a kereskedelem és az ipar a legnagyobb 
megszorítások között tengett s a szükség és ínség napról 
napra fenyegetőbb mérvet öltének magukra, addig a vezi- 
rek és a többi nagyok pazar háztartásukra és az asztal 
örömeire roppant összegeket fecséreltek. A defterdár Mo
hamed pasa aranynyal átszőtt terítékeken étkezett, melye
ken mesés gazdagságban voltak az arany- és ezüstedények 
felhalmozva; s melyek értéke Abdi állítása szerint elégsé
ges lett volna kétezer család illő eltartására. Ugyancsak 
Mohamed pasának negyven szakácsa volt, kik mindenütt 
vele útaztak s bárhol is a legválogatottabb konyhával tud
tak inyencz uraknak kedveskedni. Vele versenyeztek a 
többi nagyok esztelen pazarlásban, míg a nép nagyobb 
része éhezett s a katonák zsoldjai már hónapok óta hátra
lékban voltak.

A kormány kárliozatos tétlensége a külföldhöz való 
viszonyában napról napra feltűnőbb jelenségeket mutatott. 
A helytartók majdnem mindenütt teljesen függetlenül a
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rút vívtak és békét kötöttek szomszédjaikkal, kicsinyben 
a nélkül, hogy azokban a szultán érdeke legtöbbször csak 
kérdésbe is jött volna. A távolság és a lazán kötött fele
lősségi viszony ezen különleges tevékenységet nem kis 
mértékben segítették elő. Ázsiában ép úgy, mint Európá
ban, de különösen Magyarországon az ellenségeskedések 
már-már állandó jelleggel bírtak; s ha kivált az utóbbi or
szágban az alig befejezett 30 éves vallásháború utókövet
kezményei oly felettén érezhetők nem lettek volna, való
színű, hogy az ellenségeskedések sokkal érezhetőbb politikai 
kimenetellel állottak volna kapcsolatban. így azonban még 
egyelőre tartott a papíron 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. Moha
med kiskorúsága ideje alatt, sajátszerű jelenségeket hozott 
napvilágra. Közernü szultana, három szultán anyja és IV. 
Mohamed nagyanyja, ki eddigelé majdnem korlátlan befo
lyással volt az állam ügyeire, egyszerre veszélyes ellensé
get látott támadni tulajdon menyében, a szultán édes any
jában Tarkhán 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 szeren
csésebb volt s csakhamar az öreg Közemű fölé kerekedett, 
kit megbízható emberei által hálószobájában megfojtatott. 
Tarkhán szultana 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-agá- 
jává lön; egyike a legjövedelmezőbb méltóságoknak az 
ozmán birodalomban. Szuleiman és az anya szultánná et-
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tői fogva huzamosb ideig korlátlanúl vezették, vagy jobban 
mondva sűlyesztették az állam hajóját; s hogy hatalmuk 
senkitől sem korlátoltassék, a 90 éves Gurdcsi pasát, egy 
tehetetlen vén gyermeket, neveztették ki a szultán által — 
a birodalom nagyvezirévé.

De a körülmények gyakran erősebbek az embereknél, 
s Gurdcsi pasát nemsokára a becsületességéről és megveszte
gethetetlenségéről ismeretes Tarkhondsi pasa követte a 
nagyvezirségben. A viszonyok immár annyira megromlottak, 
a közvélemény, a mennyiben erről keleten és zsarnoki álla
mokban átalában szó lehet, már oly hangosan követelte a 
kormány változását, hogy sem az anyaszultánné befolyása, 
sem czinkosának Szuleimannak fondorkodásai nem valá- 
nak elégségesek, a növekedő áramlatot lecsendesíteni.

Tarkhondsi nagy erélylyel hozzálátott a már mélyen 
elharapódzott bajok orvoslásához s vezirségét azzal kez
dette meg, hogy Szuleimant, e gyáva szörnyet, Egyiptomba 
száműzte; a bírákat és helytartókat, kik hivatalukkal való 
visszaéléssel és hűtlenséggel vádoltattak, letette, megbün
tette s jogtalanúl szerzett roppant vagyonaikat a kincstárba 
folyatta; s míg a hárem veszélyes cselszövényeit merész és 
erős kézzel széttépte, s a megbüntetett nagyok haragjával 
daczolt: a sokáig elnyomatott nép megmentőjét és barátját 
látta benne, — s a mennyiben ez korlátolt politikai hely
zeténél lehetséges volt, bizalmával serkentette ás támogatta. 
Alatta ismét megtelt az üres kincstár, a hadsereg megkapta 
rendes zsoldjáts a megvesztegethetetlen nagy v^zir 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 győződnie ennek igazságáról. Vetély- 
társai, s ezek között különösen Dervis pasa, a hajóhad
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kapzsi főparancsnoka, szövetkezvén a nagyvezir számos 
irigyeivel, — elhitették a tapasztalatlan és gyenge szultán
nal, hogy a nagyvezir az önuralom után, — sőt a padishah 
élete után törekszik. A félénk szultán előtt elég volt a fel
ébresztett gyanú, — s leghübb szolgájának élete fölött el 
vala vetve a koczka . . . IV. Mohamed maga elé idézte 
Tarkhondsit s miután állítólagos hűtlensége 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 szolgá
latokat tőn — megfojtatott.

Helyét a nagyvezirségben Dervis pasa foglalta e l; s 
most újból megindult a hivatalvásárlás, a megvesztegetés 
és politikai ámítás műve, mely az ozmán uralmat menthet- 
leniil az örvény szélére sodorta. — Semmi sem szól a meg
gyilkolt nagyvezir becsületessége és szójáratos megveszte- 
getlietlensége mellett jobban, mint azon körülmény: hogy 
a szultántól korábban ajándok fejében nyert díszöltözete
ken kívül, — majdnem semmi érték sem találtatott hagya
tékában ! . . .

Dervis pasa lelkiismeretlen kormányzata alatt nemcsak 
az ország belügyei szomorú visszamenést mutattak, hanem 
a porta viszonya az európai hatalmasságokhoz is napról- 
napra roszabbra fordult. XIV. Lajos franczia király követe 
de la Haye, a drinápolyi börtönbe vettetett, mert a szul
tánt a nagyvezir káros önkénykedései iránt felvilágosítani 
akarta.

Az orosz czár követe pedig, ki öntudatos fellépése 
által a zsarnoki szélsőségek ellen, magára vonta a nagyve
zir haragját, tettlegessógekkel illetve űzetett ki a szultán 
elfogadó terméből. A velenczei és a német birodalmi kö
vetek hasonlóképen érezték a barbár erőszakoskodásokat, 
melyek most is ugyanazok voltak, mintl.Bajezid és II. Mo



112

hamed idejében, holott a politikai és átalános mívelödési 
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 ala
pot is, mely a jövendő nemzedékek alatt képes leendett 
volna: létjogosultságának az európai államrendszerben 
azon szilárdságot és biztonságot megadni, mely nélkül 
fenmaradása csak a véletlennek és talán idegen érdekek
nek vala köszönhető.

Az 1656. év újabb megaláztatásokat hozott az ozmá
nokra. Mocenigo a velenczei hajóhaddal a Dardanellák 
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 óta nem érte a félholdat ennél siilyosabb csapás. 
Ezen győzelem következtében Lemnos és Tenedos szigetek 
a velenczeiek kezébe kerültek..........Azonban valahány
szor az ozmán fegyverek szerencsétlensége hatalmasan 
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 működésének egy 
lázadás szabott határt, mely a kis-ázsiai partokról indult 
ki s melyhez a janicsárok is csatlakozván, nemcsak Kon
stantinápolyi, hanem a serailt, sőt a szultán életét fenye
gette. IV. Mohamed csak az által tudta a nyugtalanságot 
lecsendesíteni, hogy a lázadók által követelt hannincz ma
gas állású férfi életét kezükbe adta; kiknek fejei azután a 
serail kapui előtt lettek kiállítva . . . .

A kormány most egy férfiú kezébe került, ki előhala-
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ki, hogy rövid idő alatt nemcsak számtalan rósz intézke
déseit elődeinek megszüntette, hanem újból tiszteltté teve 
az ozmánok nevét a világ előtt. Ezen férfiú Mohamed 
Köprili volt. Származására nézve albániai, hol szülői sze
gény földmívesek voltak, Köprili már korán Konstantiná- 
polyba jött, s miután elején mint szolga kereste kenyerét, 
utóbb mint kukta a serail konyháiba került; majd később 
főszakács, főlovászmester s végül egy gazdag ázsiai tarto
mány helytartója lett — a szerencsének azon sajátszerű 
szeszélyéből, mely sehol sem játszik oly nevezetes szerejjet, 
mint keleten. De az albániai paraszt fiú teljesen megér
demelte a szerencse pártfogását, s habár sem írni, sem 
olvasni nem tudott, sok természetes észszel és egészséges 
itélőtehetséggel volt megáldva; s miután a szegénység 
korán megtanítá tűrni és nélkülözni, s az embereket meg
ismerni, hamar kifejlődtek benne mindazon tulajdonságok, 
melyek szerencséjét előmozdították. Mestere volt a ravasz
ságnak és képmutatásnak, s mindkettőre nagy szüksége 
vala. Köprili ép oly ügyes volt a közigazgatás zöld aszta
lánál, mint a csatatéren; s miután egyéb erényekkel, mint 
a melyek nagyravágyásából származtak, nem bírt, ép 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, mi
dőn a vezirséget elnyerte.

Az új nagyvezirnek 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 tapasztalt. 
Rövid idő alatt az egész birodalom területén több mint 
30 ezer kivógeztetések hajtattak végre s oly nagy volt a
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rémület és ijedtség a nemzet minden rétegében: hogy nem
sokára minden a régi rendben mozgott s Mohamed Köprili 
hozzáláthatott, figyelmét a külhatalmasságokra fordítani.

Itt először Velenczével kelle végeznie, mely utolsó 
tengeri győzelme óta mindig jobban kezdett terjeszkedni a 
keleti vizeken. Lemnos és Tenedos egy évvel elvesztésük 
után, újból az ozmánok kezébe kerültek; s egy heves ten
geri ütközet, mely a velenczeiek teljes megveretésóvel vég
ződött, újból biztosította az ozmán fegyverek fölényét a 
tengeren is. Köprili ezen győzelme után építteté a Darda
nellák kulcsának nevezett két erősséget, mely mai napig 
intő őrként emelkedik a Dardanellák európai és ázsiai be
járatánál.

Mihelyt Velenczével, mely a háborút egyelőre nem 
merte folytatni, ekképen végzett; figyelmét Magyaror
szágra és Erdélyre íordítá; hol II. Kákóczy György, a porta 
által kinevezett fejedelemmel, Barcsai Ákossal, küzdött a 
szerencsétlen Erdély koronájáért. A Barcsai segélyére ren
delt budai pasa először nagy veszteséggel kiszoríttaték 
Erdélyből, majd azonban újabb és számosabb hadakkal 
jelenvén meg Erdélyben, a kolozsvári ütközetben döntő 
győzelmet arattak az ozmán fegyverek: melyben maga 
Bákóczy György is nehéz sebet kapván, nemsokára ez után 
Nagyváradon meghalálozott. — Bákóczy igényeit most 
Leopold császár tette magáévá s az ozmánoktól feldúlt 
Erdélyt megszállatta seregei által, melyek élén Souches 
tábornok állott. A sokat megpróbált Erdélynek most nem
csak két védhatalma volt: a császár és a szultán szemé
lyében, hanem ezek mindegyikének külön védenczei is; s 
a következő két éven át nemcsak a német hadak, hanem 
az ozmán csapatok is még inkább elsanyargatták és kifosz
togatták a megsemmisülés szélén álló országot, a nélkül, 
hogy egyik félnek is sikerült volna a másik fölé kerekedni.
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Mohamed Köprili pasa 1661-ben meghalálozván, a 
nagyvezirséget fia, Ahmed Köprili nyerte e l ; egy eset, mely 
eddigelé hallatlan volt egy országban, melyben az örökö
södési fogalmak szerint egy méltóság átruházása az apáról 
a fiúra, lehetetlenségnek tekinteték. Mohamed Köprili a 
szigorú és engesztelhetlen nagyvezir, ki életében csak esz
köznek 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 megtöltette gabonával 
s végrendeletében meghagyta, hogy az halála után a nép 
között osztassák szét. Valóban, ép oly eredeti mint meg
ható eszme, mely gyengédségében fölülmulhatlan.

Ahmed Köprili pasa öröklötté apjának erólyét és szi
gorát annak kegyetlensége nélkül; magas míveltségénél 
fogva irtózott a vérengzés művétől s ha tizenöt évi vezir- 
sége alatt mégis történtek kivógeztetósek, ezek közönsége
sen olyan gonosztévök ellenében alkalmaztattak, kiknek 
bűnei nagyok és kétségtelenek valának, s kiknek halála az 
állam fönállása érdekében kívánatosnak mutatkozott. Mi
helyt a kormányzás belügyeivel tisztában volt, Magyaror
szág ellen készült, hogy Erdélyt ezen oldalról annál bizto
sabban visszahajthassa a szultán íensősége alá.

Leopold császár és király nem volt barátja Magyaror
szágnak; meghitt tanácsadóitól és kivált Lobkowitztól be
folyásolva, sajátszerü politikával akarta úgy Erdélyt mint 
Magyarországot szorosabban és elválaszthatlanul házához 
kapcsolni. Ismeretes volt előtte Erdély sanyarú állapota, 
jól tudta, miszerint a szakadatlan pártharczok és ozmán 
dúlások következtében elszegényedett és népességében meg
fogyott ország közel áll a végső kimerüléshez. Egy szegény 
és néptelen ország nem bír nagy vonzerővel a hódítókra; 
s Leopold biztosan hitte, hogy nem sokára megérkezik az

10L á z á r :  Az ozmán uralom története. II.
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idő, mely az ozmán uralom hanyatlásával Erdélyt, mint 
gazdátlan és kimerült tartományt liarez nélkül a Habsburg- 
ház ölébe vezetendi. Nem sokkal jobban állott Magyaror
szág, melynek helyzete mindazonáltal területi viszonyainál 
fogva különböző volt. Azonban a testvórországok potitikai 
jövője egy és ugyanazon alapokon nyugvók. S ha Leopold- 
nak sikerül az ozmánok uralmát megtörni, kétségtelen, mi
szerint a két ország nagyobb akadályok nélkül kész leend 
házának örökösödését elismerni. Ez volt Leopold bosszú 
uralkodásának végczélja; de mielőtt odajuthatott, 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 Drinápoly- 
ban átvette IV. Mohamed kezéből a sherif-szandsákot, vagy 
szent zászlót, — melylyel újabban oly sajátságos és hiányos 
fogalmak terjesztetnek, — gyorsan benyomult Magyaror
szágba. Leopold, ki az ellenséget ezen oldalról nem várta, 
az általa már korábban megindított, habár sikerre nem ve
zetett békealkudozásokat sietett megújítani. Azonban 
Ahmed Köprili oly feltételeket szabott, melyekről biztosan 
tudta, hogyLeopoldtólel nem fogadtatnak; s miután rövid 
ideig Budán időzött, a felső vidékre indult, útjában meg
vette Párkányt, Nógrádot, Érsekújvárt, Lévát, Nyitrát stb. 
s minthogy a királyi vagy császári hadakkal sehol sem 
találkozott, már az ősz derekán visszatért Nándorfehér
várra ; magával vivén vagy 30 ezer rabszolgát és roppant 
értékű zsákmányt. Említésre méltó, hogy míg a nagyve- 
zir a Dunán inneni megyéket pusztította, addig Montecuc- 
coli tábornok nyugodtan 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-
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gyarországgal szemben figyelemmel vizsgáljuk, azt fogjuk 
találni: liogv az 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 míg a bécsi kormány közönynyel nézte, mint vér
zik el Magyarország a szakadatlan harczban, a nemzet 
jobbjai még mindig nem vesztették el reményüket a jövő
ben, 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, talál
juk Zrínyi Miklóst, ki a Mura és Dráva végvidékeitől még 
mindig távol tudta tartani a rettegett ellenséget, s kinek 
védelmi központját Szerinvára képezte. S midőn Ahmed 
Köprili 16G3. őszkor kivonult az országból, mely alkalom
mal Zrínyi Miklós által Komárom alatt tetemes zsákmány
tól fosztaték meg, parancsot adott, hogy a Zrínyiek fő 
fészke, Szerinvár, * minden áron keríttessék ozmán ke
zekbe. Zrínyi, kinek ezen útasításról tudomása volt, min
den erővel igyekezett Új-Szerinvárát még jobban megerő
síteni. S hogy a fontos és a Dráva vonalának védelmére 
nélkülözhetlen erősséget megtarthassa, az ozmánok köze
ledésekor többször felkérte a közelében tétlenül táborozó 
Montecuccoli tábornokot segélyért, de a császári hadvezér 
azon ürügy alatt, hogy erre nézve Bécsből utasításokkal 
nem bír, — Zrínyi kérelmét mindannyiszor megtagadta. 
A nagy erővel körültáborozott Szerinvár bámulatos vitéz-

* A Zrínyi család ősi vára az U nna fölött állott a sziklás 
H orvátországban; hol Zrin rom jai most is láthatók.

10*
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séget fejtett ki a védelemben, Zrínyi maga mindenütt jelen 
volt, hol a veszély legnagyobb vala, s az ellenség támadá
sai mindannyiszor nagy veszteséggel visszaverettek. De 
végre a maroknyi őrség a romba dűlt falak mögül nem 
folytathatta tovább a harczot, s miután a Bécsben is sürge
tett segély sem érkezett meg . . . .  a Dunán túli végvidék 
legerősebb védbástyája majdnem a császári hadak szeme- 
láttára az ozmánok kezébe került. Szerin vár elestével egyik 
legfontosabb vádpontjától fosztaték meg az ország.

Ahmed Köprili az 1664 tavaszán újból Magyarországba 
jött, hogy félbeszakadt hadjáratát folytassa, s miután idő
közben Szerinvár is elesett, a nagyvezir onnan a Bába vi
dékére indúlt, Vas megye délnyugati széle felé, hol a csá
szári hadak Montecuccoli parancsnoksága alatt megerősített 
táborban állottak. A császári fővezér mintegy 60,000 em
ber fölött rendelkezett, kik között német, magyar, spanyol, 
olasz, továbbá 6000 franczia vitézek voltak, Francziaország 
legelőkelőbb családjaiból Coligny gróf és Feuillade marquis 
vezérlete alatt. A harcztér a Bába tágas völgye volt Szent 
Gothard közelében. A két tábort a Bába választá el egy
mástól. Az 1664. augusztus első napján Ahmed Köprili 
parancsot adott a támadásra s a liarcz csakhamar általá
nos lön. A keresztények az ellenség leghevesebb golyózá
pora között úszták át a Bábát s mindjárt elején nagy za
varba hozták az ozmánokat. Mindkét részről rendkívüli 
bátorság fejtetők ki ezen emlékezetes napon; de a keresz
tények vitézsége és lelkesedése végre győzedelmeskedett 
az ellenség száma felett, — s miután 15 ezer ozmán har- 
czos borítá a csatatórt s negyven harczi lobogó és számos 
ágyúk estek a keresztények kezébe, — Ahmed Köprili veszve 
látván az ütközetet, meglehetős rendben visszavonta sere
gét a csatavonalból, — s ötnapi hátrálás után Vasvárott 
állapodéit meg; honnan csakhamar alkudozásba lépett a
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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 alapít- 
taték, s hol a nevezetes esemény évfordulóján mint halljuk, 
jelenleg is meg szokott tartatni a hálaima.

A szent-gottliárdi győzelem nagy örömmel üdvözölte - 
ték a keresztény népek által mindenfelé, valamint annak 
idején a lepantói nagy győzelem; de valamint akkor, úgy 
most is csak az örömnél állapodék meg a lelkesedés; s a 
helyett, hogy a diadal minden irányban kizsákmányoltatott 
volna, következményeiben nagyobb károkat hozott a győ
zedelmes keresztényekre, de különösen Magyarországra, 
— mint a csatavesztett ozmánokra. S valóban, a vasvári 
béke egyike azon szerencsétlen politikai müveknek, mely
nek 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 megbéníttassék, mert a bécsi kormány csak egy 
porba tiprott nemzetet akart a magyarban látni, mely 
elébb-utóbb minden védelemre alkalmatlan, kész gyümölcs
ként kell hogy zsákmányává váljon. A vasvári béke főbb 
pontjai a következőkből állottak. 1. Erdélyből úgy a csá
szári mint az ozmán hadak kivonúlnak; s annak fejedelmét 
Apaffy Mihályt mindketten elismerik ezen ország törvényes 
urának. Ha Apaffy Mihály törvényes örökös nélkül halna 
el, azon esetben Erdély szabadon választhat magának más 
fejedelmet. 3. Szabolcs és Szathmár megyék továbbra is 
Leopold birtokában maradnak. Ellenben Érsekújvár, Nógrád 
és Nagyvárad — az ozmánok tulajdonát fogják képezni. 
3. Leopoldnak szabadságában áll, az elvesztett Érsekújvár 
helyett a Vág 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
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ajándokkal tiszteli meg, mit ez hasonló értékű adománynyal 
fog viszonozni.

Könnyen megfogható, hogy a vasvári béke a magya
rok által nagy elégiiletlenséggel fogadtatott, s a bizalmat
lanság és ellenzék a császári kormány ellenében nőttön- 
nött. Az átalános ingerültséget növelte az elkeseredés, 
melyet a német és egyéb idegen zsoldosok lelketlen pusz
tításai és zsarolásai idéztek elő, valamint azon körülmény, 
hogy a bécsi kormány lassankint a magyarokat mind eltá
volította a fontosabb katonai állásoktól, s már alig volt 
erősség az országban, mely magyar parancsnokkal dicseked
hetik vala. Hasztalan voltak a magyarok minden' ildomos 
felterjesztései és kérelmei, a bécsi kormány azon válaszszal 
utasítá el azokat: hogy az ország belállapotai és az ozmá
nok becsapásai, minden változást a kért irányban lehetet
lenné tesznek. . . Nem csoda, hogy míg a kormány ezen 
rideg magatartása által még inkább békóba kívánta verni 
a nemzetet, mely részéről azzal vádolta a császár tanács
adóit, hogy csak azért adatott meg az ozmánoknak minden 
kívánsága a vasvári békében, hogy azok ezentúl háborítla- 
nul engedjék át az országot a németeknek, addig az ország 
belsejében mindinkább szaporodott azok száma, kik a bécsi 
kényuralomtól minden áron szabadulni akarván, nemsokára 
kitűzték a nyílt ellenszegülés, zászlóját. Wesselényi nádor 
és hívei, kik utóbb árulással vádoltatván nagyobb részt 
a vesztőhelyen végezték be életüket, ezen ellenszegülésnek 
nemcsak vezetői voltak, hanem bennök összpontosult a 
nemzet több részének határozott óhajtása. Azonban a 
sűlyedés, megvesztegetés, irigység és bizalmatlanság már 
itt is annyira elharapództak, hogy magasabb nemzeti czé- 
lok elérésére a nemzet immár képtelen vala . . . S minden, 
a mi azontúl egész az oszmán uralom végéig Magyaror
szágon történt, azt bizonyítja, hogy az ozmánok és néme



151

tek két századon keresztül vetekedének egymással Magyar- 
országot erkölcsileg és anyagilag kimeríteni és elsanyar
gatni : hogy annál biztosabban válhasson zsákmányukká.

Ahmed Köprilit mélyen sértette a szent-gotthardi 
vereség, s alig érkezett vissza Konstantinápolyba, midőn 
az imént kapott csorbát kiköszörülendő, Candia ellen 
készült, mely nagy és gazdag sziget már régóta ingerlé az 
ozmán hódítókat.

Candia vagy Kréta a régi görög szigetek legnagyob
bika, úgy fekvése, mint természeti gazdagságai által egy
aránt kívánatos birtok yala azok számára, kik a keleti ten
gereken akár kereskedelmi, akár pedig hadviselési czélok- 
liól megerősödni kívánkoztak. Velenczeezen szigetnek már 
1204. óta birtokában volt, midőn azt az ephemer thessalo- 
nikai császárságtól készpénzért magához vásárolta. Azóta 
tetemes erősségekkel látta el s az ozmán hódítások egész 
hosszú és fényes ideje alatt megtartotta, mígnem a két 
leggyávább szultán Ibrahim és IV. Mohamed alatt kelle 
tőle megválnia!

Már 1644. óta szakadatlanul háborgatták az ozmánok 
a szigetet, s miután a velenczeiek a hosszú ellentállásban 
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 oroszlánlobogója. Hogy 
végre Kréta meghódítását befejezze, Ahmed Köprili már 
az 1667. óv elején megjelent Candia előtt s a fővárost szá- 
rázon és vizen kemény ostrom alá vette. Azonban a keresz
tények vitézsége, és az erősségek szilárdsága minden 
támadásnak daczolt, s Ahmed Köprili még 1669. nyár 
derekán is ott időzött a sokat vitt falak alatt a nélkül, hogy 
az egész hosszú idő alatt egy lépéssel is közelebb jutott 
volna czéljához.
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Időközben Európában még egyszer fellobogott a 
keresztény lelkesedés szalmatüze s bámulat és részvét 
között tekintett mindenki Kréta felé, hol alig néhány ezer 
velenczei vitéz már a harmadik évben védelmezte magát 
az ellenség megszámlálliatlan többsége ellen. A mozgalom 
élén most is Francziaország állott, ezen Mohamed Köprili 
nyilatkozata szerint, legrégibb európai barátja és szövet
ségese az ozmánoknak, melynek vitézei mindazonáltal, 
mindig a félhold ellenségei között voltak találhatók! . , 
XIY. Lajos, ki alatt épen ekkor élte Francziaország, ha 
nem is politikai, de mívelődési aranykorát, nem ellenezte 
ezen lovagias részvétet, sőt megengedte, hogy birodalmá
nak legnemesb iíjai csatlakozhassanak a készülőben lévő 
hadhoz, mely Candia felszabadítása czéljából a velenczeiek 
segélyére sietett. A fővezérség ezen 6000 főből álló fran- 
czia segélyhad felett Noailles és Beaufort herczegekre 
bízatott; kik alatt Feneion, a híres érsek és író egyik 
rokona, továbbá Castalane, Dampierre, Sevigné s számos 
más nemes ifjak liarczoltak.

A franczia hajóhad, a nélkül, hogy azt az ostromlók 
megakadályozni tudták volna, 1669. julius 19-én égő kanó- 
czokkal és győzelmi kiáltások között szerencsésen bevitor
lázott a candiai kikötőbe. Nemsokára a francziákat követte 
IX. Kelemen pápa segélyhada, mely újabb 2000 harczos- 
sal szaporítá a keresztényeket, s immár úgy látszék, hogy 
a hosszadalmas ostrom a kereszt győzelmével fog vég
ződni.

De a fraucziák és velenczeiek között csakhamar kelle
metlen súrlódások támadtak Candia falain belül; a velen
czeiek azt vetették a francziáknak szemére, hogy csak 
azért jöttek Candiába, hogy onnan az ozmánokat kiszorít
ván, maguk számára foglalják el a szigetet. Noailles her- 
czeg és Morosini, a velenczei főparancsnok között ennek
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francziák megunván az alaptalan és sértő gyanúsításokat, 
odaliagyták Candiát, miután vitézeiknek jobb része, s ezek 
között maga az ifjú hős Beaufort herczeg, Yendóme 
Ferencz elvérzett a hálátlan védelemben.

Most gyorsan megváltoztak a körülmények; s a fran
cziák elvonulása után Candia tartliatlansága 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 siker
telenségét, elfogadta a nagyvezir ajánlatát, s 1669. szep
tember végén átadá a várost az ozmánoknak. így került 
Candia elfoglalása után az egész sziget a félhold uralma 
alá. . . .  * Ahmed Köprili, tisztelvén elleneiben a férfias 
bátorságot, nemcsak szabad elvonulást ígért a velenczeiek- 
nek, hanem hajókat is adott rendelkezésükre, melyeken 
kincseikkel és övéikkel együtt elhagyhatták a szigetet. 
A Nagy Szuleiman Rhodos és Nándorfehérvár megvételé
nél nem volt oly nemeslelkü, mint a kis IV. Mohamed 
nagyvezirje.

A mily nagy volt a lelkesedés az egész ozmán biroda
lomban Candia megvétele fölött, ép oly nagy vala a zavar 
a keresztény udvaroknál a már régóta valószínű, de még 
mindig nem várt esemény hírére. Első sorban Francziaor-

* Nem lesz ta lán  érdektelen azon áldozatokról megemlékezni, 
melyekbe m indkét részről Candia ostrom a került. Az ozmánok 56 
rohamot intéztek Candia ellen s 55 tám adást aknáikból; felhasznál
tak 5370 hordó lőport s 128 ezer harczost vesztettek. A velen- 
czeiek az egész ostrom alatt 30 ezer em bert vesztettek, 96 kirolia- 
mást tettek, 4819 bombát és 280 ezer ágyúgolyót szórtak az ellen
ségre. Agyú- és puska-golyók öntésére pedig 80,449 mázsa ónt 
fogyasztottak. A hadistatistika talán hasznát veheti ezen számoknak.
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szag sietett keleti politikájának, mely a velenczeiek utolsó 
segélyeztetése óta némileg ellentétbe jóit korábbi irányával, 
kedvezőbb fordulatot adni. Ennél fogva XIV. Lajos király 
Nointel személyében uj követet küldött Konstantinápolyba 
oly czélból, bogy a Francziaország és a porta között még 
Szuleiman alatt megkötött szövetség és egyezség megújít- 
tassék. De a fényes porta most gyanúval fogadta régi szö
vetségesének ajánlatait s habozott, a kívánt egyezménye
ket 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 Francziaor
szág fölénye a keleti kérdésben egész az újabb időkig előre 
biztosítva lön. 1. Francziaország követének szabadságá
ban áll, az ozmán birodalom kikötőit a franczia kereske
delem érdekében, külön engedély nélkül, bármikor meglá
togatni. 2. A franczia árúkra szabott vám 3%-al alább 
szállíttatik; ugyanez történik az ozmán birodalomból 
Francziaországba bevitt árúkkal is. 3. A francziák szabadon 
és minden megkötés 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. ö. Az ozmán 
kikötőkbe a franczia hajókon kívül csak az angol, német- 
alföldi és genuai hajóknak szabad megfordúlni; míg a 
többi tengeri hatalmasságok jármüvei azokból kizáratnak. 
6. A franczia király a keleten lakó katholikusok egyedüli 
fejének 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 zarán
dokló katholikusok szabadon mehetnek keresztül az ozmán
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birodalom területén. Végre 9. Mindazon templomok és 
szent helyek, melyek a keresztes háborúk óta a mozlimek 
által elfoglaltattak, azonnal visszaadandók.

Ezen szerződés, mely utóbb nagy túlsúlyra emelte a 
írancziákat keleten, lényegében ugyanaz volt, mely annak 
idején Szuleiman és I. Ferencz közt jött létre, csakhogy az 
utolsó pont ezúttal már kedvezőbb megoldást nyert a 
keresztényekre nézve.

A krétai háború szerencsés befejezése után az ozmánok 
a fényes hódítási korszakot látták felújulni, melyben 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 kormányformát 
tette magáévá, hogy nemsokára annál biztosabban vissza
térhessen a monarchia révébe. Alkalmas ürügyet a hábo
rúra, kivált itt, nem vala nehéz találni; mert az ükraina 
részben még nomád kozákjai, megszokva régi szabadságu
kat, csak zúgolódva tűrték a lengyel fensőséget, mely nehéz 
terheken kívül, egyéb figyelemben nem igen részesíté az 
egyszerű, de vitéz népet. Doroscenko, a kozákok hetmanja, 
hogy a lengyel nyomás alól népét felszabadítsa, Girai 
krimi tatár khánt, a szultán hűbéresét kérte fel segélyért. 
Midőn erről Ahmed Köprili értesült, maga vette kezébe az 
ügyet s az ukrainai kozákokat a padishah védelmébe fogad
ván, a hetmánt az Ukraina szandzsákjává nevezte ki, mi a 
hadizenettel egyértelmű 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
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alá helyezkedónek azon reményben, bogy védelmet és 
igazságot fognak találni, elnyomóik ellenében. De íme 
védelem és igazság helyett, zsarnoki önkény az, miben 
a szegény kozákok részesültek; s hogy elnyomóiktól meg
szabaduljanak, a krimi tatár khánhoz folyamodtak, ki 
viszont a padishahnak védencze és hűbérese. Azért a 
legyőzhetlen padishah, a világ menhelye és vigasza védel
mébe 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 ellenségei 
felett. Ez utóbbi esetben megígéri (a nagyvezir), hogy ura, 
a legyőzhetlen padishah az 1672. év julius 5-én fog Len
gyelország ellen megindulni, és pedig egy haddal, mely 
oly számos leend, mint az égnek csillagai.»

Lengyelországnak ezen sajátságos hadizenetre nem 
lehet-e más válasza, mint a melyet a fegyver szokott írni. 
Ahmed Köprili szót tartott, s a kijelölt napon IV. Moha
med csakugyan megindult Drinápolyból, melyet már 
régebben állandóan felcserélt a nyugtalan Konstantiná- 
polylyal, s 150 ezer emberrel, melyek a nagyvezir parancs
noksága alatt állottak, átlépvén a Dunát és Dnjesztert, már 
augusztus havában Lengyelország belsejében ütött tábort. 
A pártokra szakadt, s egy gyáva fejedelem által kormány
zott Lengyelország nem volt képes az ozmánok támadását 
visszaverni; s miután több apróbb ütközetekben érzékeny 
vereséget szenvedett, az egész ország remegve nyílt meg a 
hatalmas padishah előtt. Chotim, Kameniec, Lemberg, 
Brody, Lublin, stb. megnyitották kapuikat, hogy ez által 
inkább számíthassanak az ellenség kíméletére, kit fegyver
rel meggyőzni tehetetlenek valának . . . Ezen szerencsét-
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lensóg után siettek a lengyelek békét kérni, melynek felté
teleit természetesen a szultán határozta meg. A Buczaczban 
kötött egyezségben Lengyelország lemondott Ukraináról 
és Podoliáról, 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 nehezebb 
része még csak ezután következett. Sobieski János, egyike 
korának legrendkíviilibb jellemének, ki nagy befolyással bírt 
a nemzeti gyűléseken, alig vette hírét a buczaczi egyez
ménynek, midőn minden tekintélyét arra igyekezett fel
használni, hogy a nemzetgyűlést annak megsemmisítésére 
bírja. «Ide mellém lengyelek, kik még bátorsággal birtok», 
kiáltott fel könnyes szemekkel az érdemes férfiú, «boszul- 
játok meg a gyalázatot, mely hazátokat bemocskolá, s 
kövessetek . . . Avagy nincs-e jó fegyverünk? bátorsá
gunk? . . .  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 sza
badságát.

De azért Ukraina és Podolia nem voltak felszabadítva 
s míg 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 megje
lent Lengyelországban; azonban a Chotim melletti véres 
ütközetben Sobieski hadai által teljesen megveretett; több 
mint 40 ezer ozmán harczos holtteste borítá a esatatért; s
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a győzelmi jelek közt volt a szultán zöld harczi lobogója 
is; melyet a hős később a pápának ajándékozott, s mely 
most is látható Eómában, a szent Péter egyházban. A cho- 
timi győzelem Lemberg, Lublin s egyéb városokat felsza
badította ugyan a félhold uralma alól, de azért a buczaczi 
egyezményben átadott két tartomány legnagyobb része 
ezentúl is megmaradt ozmán kezekben.

Az 1674. és 1675. években a nagyvezir nem ment sze
mélyesen Lengyelországba s helyét a fővezérségben sógora 
Kara Mustafa lett volna pótolandó: egy kegyetlen férfiú, 
ki nem bírt Köprilinek sem hadvezéri képességével, sem 
becsületességével; kinek mindazonáltal sikerült a lengyel 
sereg egy részét a vele egyesült kozákok segítségével 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 utoléretvén Sobieski által, oly roppant 
vereséget szenvedett, hogy seregének töredékével nagy 
gyorsasággal visszasietett az Al-Dunára.

Azonban a lembergi fényes gyözem sem vala képes 
az ozmánok uralmát Lengyelországban megtörni; s miután 
a nyugati hatalmasságok semmi segélyben sem részesítet
ték Sobieskit, ez végre vérző szívvel 1676. végén kénytelen 
volt békét kötni a portával, mely Podoliának és Ukrainá- 
nak nagyobb részét az ozmánoknak meghagyta, 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 legyőzhetlenségének megrongált hír
nevét.
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Ahmed Köprili kevés napokkal a lengyel béke meg
kötése után, alig 41 éves korában meghalálozott s a biro
dalmat a jólét, rend és politikai biztonság oly magas fokán 
hagyta bátra: hogy egyedül utódai tehetetlenségének és 
az uralkodó gyávaságának tulajdoníható: ha ama fényes 
polczról megint oly gyorsan alászállott. Ahmed Köprili 
nagyobb államférfiú volt, mint hadvezér; de daczára tizen
ötévi nagyvezirségének, tiszta kezekkel vált meg hivatalától 
és az élettől, s előtte egy nagyvezir sem volt nagyobb és 
igazabb barátja a népnek. Kormánya alatt a hivatalok 
megszűntek árúk lenni; s az érdem és tehetség hathatósabb 
eszközök valának — a legmagasabb pártfogásnál. Ahmed 
Köprilit méltán sirathatta a nép, mert nem volt — ki őt 
pótolni tudta volna.

Míg a porta a lengyel háborúval volt elfoglalva, addig 
Magyarország viszonyai mindig roszabbra fordultak. Leo
pold kormányrendszere a magyarokat lassankint megfosz
totta minden szabadságuktól, s bennök csupán meghódított 
népet látott, melyre szabadon vélte a szolgaság bilincseit 
rakhatni, melyekhez a szabadságot mindenek fölött ked
velő nép legkevésbé sem vala szokva, s melyeket az összes 
kereszténységnek tett szolgálataiért meg sem érdemelt. 
Olasz, német, spanyol stb. hadvezérek a haditanács rende
letéből drákoni szigorral igazgatták az országot, melyet a 
kémkedés egész hálózatával vettek körül; s a hazafiak, kik 
elég bátrak, vagy kevéssé óvatosak voltak véleményüket 
nyíltan bevallani, — százankint hurczoltattak a vesztő
helyre, hol vértanúkként haltak meg pusztulásnak indúlt 
hazájukért és nemzetiségükért. S valóban, a történelem 
alig mutat fel egy másik esetet, melyben egy amúgy is ki
zsarolt ország, mely századokon keresztül állott megszakí
tás nélkül fegyver alatt egy hatalmas ellenséggel szemben, 
még meg nem szabadulva ettől, egy második, nem kevésb



100

hatalmas ellenségtől támadtatott volna meg! Az ozmánok 
és németek versenyeztek egymással Magyarországot telje
sen kimeríteni; az elsők azért, hogy ez által ellentállását 
megtörjék, az utóbbiak ellenben, hogy az kész zsákmány
ként essék ölükbe . . .

A két ellenség közül ezen időben, midőn az ozmán 
uralom már gyors hanyatlásban volt, kétségkívül a veszé
lyesebb a német vala. S ha a nemzeti lételükben 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 ép oly tiszta, mint önzetlen haza
finak bizonyította, három évig folytatta a harczot a csá
szári hadak ellen változó szerencsével, de midőn végre a 
túlnyomó erő, s a németek megvesztegetési rendszere által 
mindinkább szorongattatott, a porta pártfogásáért folya
modott Iíonstantinápolyba. Alig vette ennek hírét a bécsi 
kormány, midőn Tököly törekvéseit ezen oldalról ellensú
lyozandó, a maga részéről is követeket küldött a portához, 
s kedvező feltételek mellett ajánlotta a béke megújítását, 
sőt Magyarország területének rovására némi kedvezménye
ket is, ha Tökölyt kérelmével elutasítaná. Ekkép magára 
hagyatva, a bécsi kormány biztosnak hitte nemcsak Tö
köly legyőzetését, hanem egész Magyarország meghó
dolását.

De a porta ezúttal legalább érdekeivel jobban meg
egyezőnek találta Tököly segélyezését s a császár· ajánlatát 
határozottan visszautasította. Nemsokára ezután a budai 
pasa egyesült Fülek alatt Tökölyvel, ki majdnem egész 
Felső-Magyarországnak ura volt, s itt vette át Ibrahim pa
sától a neki küldött fejedelmi jelvényeket is, s melyekkel 
a szultántól Felső-Magyarország királyává neveztetett ki.
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A koezka ismét a háborúra esett s IV. Mohamed az 
168.Í. év tavaszán személyesen Nándorfehérvárig kisérte a 
hadsereget, mely Kara Mustafa vezérlete alatt, — állító
lag Magyarország felszabadítása végett — a császár ellen 
indult.

Kara Mustafa, a nagy Ahmed Köprili sógora, egyike 
volt a legtehetetlenebb, de azért legnagyravágyóbb vezi- 
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 
elhalavánvodott s az ozmánok már megszűntek átalános 
rettegés tárgyát képezni Európában . . .  A pazar fény, 
melylyel magát a nagyvezir körülvette, versenyezett a szul
tánéval ; — és még sohasem létezett, még a nagy Szulei- 
man idejében sem oly fényes és külsőleg egész a fényűzé
sig gazdag hadsereg, mint a mely most Kara Mustafával 
benyomult Magyarországba, hogy Bécset megvegye. A pa
sák öltönyei csillogtak aranyékektől és drágakövektől, sőt 
még a közvitézek is oly csínnal voltak öltözve, milyen ed
dig hallatlan volt az ozmánok -külső fényben sem szegény 
történelmében. De volt e fényes hadseregnek egy fekete 
pontja is. A nagyvezir, valamint az alsóbb parancsnokok, 
magukkal vitték háztartásukat és haremjeiket, mi az elő
nyomulást nemcsak nagyon megnehezíté, hanem a fegye
lem és szigorú közszellemnek nem kis hátrányára vált . . . 
Magát a szultánt háromszáz, szőnyegekkel és selyemmel 
bevont s gazdagon szerszámozott lovaktól vontatott kocsi 
kísérte Nándorfehérvár alá, melyben háremje volt elhe
lyezve. — Kara Mustafa háremje 1500 kegyencznőből s 
ugyanannyi ifjú rabszolganőből állott, kik 400 eunuchtól 
őriztettek. Tábori sátra fürdőket, kertecskéket, szökőku
takat rejtett magában s dagadó szőnyegekkel volt be

liL á z á r :  Az ozmán uralom története. ΪΙ.
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vonva . . . .  És ilyen kísérettel indult meg az ozmán főve
zér új országok meghódítására egy időben, midőn a hadi 
tudományok Európában már nevezetes előmenetelt mutat
tak, s midőn az ozmán fegyverek legyőzhetlenségében már 
senkisem hitt. A szent zászló, melyet elválásakor IV. Mo
hamed Kara Mustafa kezébe adott, nem volt képes csodá
kat mívelni; valamint a vallási rajongást, melynek a nyu
gaton némelyek oly túlságos befolyást tulajdonítanak, any- 
nyira fokozni: hogy az ozmánok ezen háborúban valami 
végzetszerű míveletet láttak volna . . .

A fényes hadsereg 200, némelyek szerint azonban 300 
ezer emberből és 400 ágyúból állott, mely gyorsan és aka
dálytalanul vonulván keresztül Magyarországon, 1083. jú
lius 14-én Bécs 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 har- 
czosra bízta. XI. Incze pápa, ki az ozmánok újabb vállala
tában nagy veszélyt látott, mely a keresztény egyházat 
fenyegeté, Leopold és Sobieski János, a lembergi győzedel
mes hadvezér és most lengyel király közt hosszabb tár
gyalások után egy védszövetséget hozott létre, mely a két 
uralkodó által 1683. márczius 31-én erősítteték meg, s 
melynek értelmében Sobieski János kötelezte magát: 
Leopoldot az ozmánok ellen minden erejével támogatni. 
Ezen szerződés, mely utóbb Bécs, sőt valószínűleg egész 
Németország sorsa fölött határozott, nem volt ugyan ínyére 
a lengyel nemességnek, mely Leopoldnak nem alaptalanul 
azt vetette szemére, hogy közönynyel nézte Podolia elpusz
títását az ozmánok által; azonban a körülmények oly gyor
san fejlődének, hogy tiltakozásra alig maradt már elégsé
ges idő.
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Míg a császár megmagyarázható aggodalommal tekin
tett fenyegetett fővárosa felé, melyet az ellenség tábora 
egész kiterjedésében körülfogva tartott, addig Lothringen 
Károly berczeg, mintegy 40 ezer emberből álló hadával 
Becs közelében az u. n. Kahlenberg alatt táborozott, a nél
kül, hogy a roppant számú ellenséget megtámadni merész
kedhetett volna. Minden attól függött, miként fog a lengyel 
király az imént kötött szerződésben elvállalt kötelezettségének 
eleget tenni.

Időközben Bécs falai között az ijedség és kétségbeesés 
napról-napra növekedőben voltak. A csekély számú őrség 
a többszöri kirohanások által is tetemesen gyengülve, már 
nem vala képes sokáig ellentállani. A polgárság, deákok, 
sőt a nők is egymással versenyeztek a nehéz megpróbálta
tás ezen emlékezetes napjaiban, bátorság és áldozatkész
ségben ; s míg egy része az ellenség lövegei által felgyúj
tott házak és középületek megmentésében fáradozott, a 
többiek az ellenség golyózáporában igyekeztek a falakban 
mutatkozó réseket kijavítani. A harangok mind elnémul
tak, csak a szent István egyház komor zúgású öreg ha
rangja emlékeztető még a kétségbeesés erejével küzdő 
lakosságot házának és tűzhelyének szent kötelmeire . . . .  
Starliemberg parancsnok titkos útakon értesítő Lothringen 
herczeget a dolgok szomorú állásáról s utolsó levelében 
kóré : «egy pillanatig sem vesztegelni, mert a veszély im
már tetőpontjára hágott........ . De a segély már közele
dők, a derék lengyel király 20 ezer kipróbált vitézzel Tulln 
mellett átkelvén a Dunán, szeptember 10-kén egyesült 
Lothringen Károly berczeg seregével.

Másnap hajnalben a Lipótliegy kápolnájában misét 
hallgatott az ép oly vallásos mint lovagias lengyel király, 
mely alkalommal maga szolgált az áldozárnak az oltárnál, 
s miután meggyónt és az úr testét magához vette -— lóra

11*



Ifit

szállott, hogy az — újabb kor történelmének egyik legem- 
lékezetre méltóbb eseményét, mely a nyugati keresztény
ség művelődésének megmentésével egyértelmű vala — vég
rehajtsa . . .  A szorongatott Bécs dobogó szívvel követte a 
gondviseléstől megmentésére rendelt férfiú minden moz
dulatát, 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 megsemmisítését részéről is elő
mozdítsa.

Kara Mustafa elmulasztotta a Becs fölött uralkodó 
magaslatokat annak idejében elfoglalni, melyekről most 
egyszerre megindult a keresztény ütegek dörgése s vészt 
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 ellensé
get fegyveres kézzel támadni meg. Mint egy rohanó ár 
úgy rontott most a keresztény had, élén a vitéz királylyal, 
az ellenségre, melynek soraiban oly vérengző pusztítást 
vitt véghez: hogy Kara Mustafa fejét vesztve s minden os
tromeszközeit és az egész tábort cserben hagyván, a leg
rendetlenebb futásnak eredeti Példáját követte az egész 
megrémült ostromlóhad, s a nevezetes nap késő délutáni 
óráiban tízezer ozmán holtteste s az elhagyatott tábor jel- 
zék — a nap kimenetelét.

Bécs és vele az egész kereszténység újból fellélekzett 
s hangosan ünnepié azon férfiút, ki megjelenése által a 
legnagyobb veszély pillanatában megmentőjóvé lön Eirró- 
pának. Roppant volt a zsákmány, mely a keresztények 
kezébe esett. A nagyvezír fényes sátora, mely egymaga 
egy tábor kiterjedésével bir vala, annyi kincseket rejtett 
magában: hogy azok értéke fölülmúlta nem egy európai 
fejedelem koronaékeit. A lovagias Sobieski, nejét a neve
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zetes küzdelemről és annak kimeneteléről értesítvén, töb
bek között ezeket írja: «A mi zsákmányomat illeti, az 
rendkívüli s minden leírást lehetetlenné tesz; csak nehány 
kiválóbb darabot akarok megemlíteni; egy gyémántöv, két 
gyémánttal ékesített óra, rubinokkal, saphirokkal és igaz
gyöngyökkel gazdagon kirakott nyíltartók; továbbá vert 
aranyból készült szekrénykék titkos jelvényekkel ellátott 
aranylemezekkel; és ezer más drágaság«. Ezeknél fontosabb 
volt a hadi zsákmány : -100 ágyú, 15 ezer tábori sátor, 600 
erszény arany stb.

A Bécs alól menekülő nagyvezir csak Győr alatt álla
podéin meg, s miután az egész szerencsétlenséget elég in
dokolatlanul Ibrahimra, a budai pasára tolta, — azt rög
tön kivégezteté. 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 Ausz
triából és Magyarországból.

Sobieski, alig szabadítá fel Bécset, seregével nyomban 
követte az ozmánokat, kiket még Párkánynál utolérvén, egy 
kemény és véres ütközetben megvert. Egy héttel később az 
erős Esztergamot szállotta meg; s miután az őrség többszöri 
kirohanását fényesen visszaverte, 1683. október elején elfog
lalta a sokat vívott erősséget, mely a nagy Szuleiman ideje 
óta az ozmánok birtokában volt. Majd novem. 11-én Szécsen 
mellett egy döntő .ütközetben is megveretvén Sobieski ál
tal, — 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 líó alatt, 
rettegéssel tölté el az ozmánokat, kik a súlyos csapásokért
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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 megta
gadni elég merész lett volna. S így Kara Mustafa röviddel 
megérkezése után Nándorfehérvárott a szultán parancsára 
megfojtatott.

Mielőtt a Bécs felszabadúlását követő események el
beszélését tovább folytatnók, nem lesz érdektelen Leopold 
magatartásáról megemlékezni, melylyel a fővárosát és bi
rodalmát megmentő lengyel király iránt viseltetek. Midőn 
a veszély elvonult, Leopold visszatért Linzből fővárosába 
s mint egy ismeretes franczia író mondja: Sobieskit kimért 
hideg udvariassággal fogadta, valószínűleg azért, mert na
gyon sokkal tartozott neki. A gőgös Leopold csak vonakodva 
egyezett ezen találkozásba s midőn a vitéz Lothringen Ká
roly lierozegtől 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 nehány elismerő 
szót intézett a hőshöz, ki szokott kedélyes szívességével 
válaszolt: «Orvendek, hogy testvéremnek ezen kis szolgá
latot tehettem», — s harczosai sorába lovagolt, hogy a 
visszavonuló ellenségét a császárnak,— még utolérhesse__
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bukása és halála.

A Bécs felszabadításával megindult s tizenhat évig 
majdnem szakadatlanúl tartó háború nemcsak végképen 
megtörte az ozmánok hatalmát Magyarországon, hanem 
egyszersmind politikai jelentőségüket is alább szállítá. 
S mintha a szerencse századokon tartott mulasztásait 
kívánta volna helyrehozni: a keresztény hadak győzelem
ről győzelemre virradtak; melyek mindjárt a három követ
kező esztendőben az ország legfontosabb erősségeit s ezek 
között magát a királyi Budát kezükbe adták.

Ismét a pápát találjuk első sorban, ki Bécs felszaba
dítása után minden erejével a keresztény államok szövetsé
gén dolgozott. XI. Incze pápa Spanyol- és Francziaországo- 
kat, továbbá Velenczét, Németországot és Lengyelországot 
kívánta belevonni az érdekeltségbe, s ezen udvarokat 
külön követek és bullák által szólítá fel a csatlakozásra és
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részvétre. De a politikai érdekek most még élesekben 
elválaszták egymástól az államokat mint előbb, s végre,, 
miután a többi államok különféle űrügyek alatt kivonták 
magukat a dolog alól, csak Ausztria, Lengyelország és 
Velencze léptek, mint a legközelebbről érdekelt államok 
ama véd- és daczszövetségre, mely oly fényes eredmények
kel lepte meg a bámuló világot. Leopold, Sobieski és az, 
adriai köztársaság osztozkodának a dicsőségben, mely a 
következő tizenhat évet oly emlékezetessé teszi a történe
lemben.

E szerint az ozmán birodalom egyszerre három oldal
ról támadtaték meg; és pedig: Magyarország, Lengyel- 
országban és Dalmátiában. Miután Sobieski a szécsényi 
győzelem után éjszaknak vette útját s nemsokára saját 
hazájának kelt védelmére és felszabadítására, a császári 
hadak főparancsokságát Lothringen Károly berczeg vette 
át, azon nagy férfiú, ki nemcsak a világtörténelem lapjain, 
hanem kivált a magyar nemzet történelmében ép oly 
fényes, mint múlhatatlan emlékektől környeztetik. Az 
1G84. nyár elején megvette Visegrádot, s átkelvén a Dunán, 
nehány nappal utóbb egy döntő ütközetben megverte az 
ozmánokat Yácz közelében, s ezen várost elfoglalta. Vácz- 
ról Pestnek veszi útját győzedelmes seregével, melyet 
közeledésekor az ozmánok felgyújtottak, azután kincseik
kel együtt a budai várba menekültek. Ismét a Duna jobb 
partján julius végén Hamzabég mellett, Buda közelében 
megsemmisíti Szuleiman nagyvezírnek 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-Gellórt- 
hegyről érzékeny károkat okozott az ellenségnek. Azonban 
az előrehaladott évszak és seregének leapadt száma, arra 
bírták, hogy az ostrommal ezúttal még felhagyjon.
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A következő í 685-ben három új hadsereg szállott síkra 
a félhold ellen. Az elsőt Lothringen Károly herczeg, a 
másodikat Leslie és Caprara, s a harmadikat Schulz tábor
nok vezényelte. A keresztény hadak összes száma ezen 
alkalommal már meghaladta a 100 ezeret. A legfontosabb 
vívmány Érsekújvár * megvétele volt, melyet Lothringen 
herczeg harminczkét napig tartó kemény ostrom után 
hatalmába ejtett; s mely alkalommal Hasszán pasa, az 
erősség parancsnoka e szavakkal adta meg magát a keresz
tényeknek: «Nincs többé szerencsénk a hitetlenek ellen. 
Allah, légy irgalmas a mozlimekkel». S mintha a szeren
csétlen parancsnoknak igazat akart volna adni a végzet, 
nemsokára Eger, ( )nod stb. is meghódoltak Leopoldnak, 
holott azokban eddigelé részint ozmán őrök, részint a szö
vetséges Tököly fegyveresei tanyáztak. Nagy-Kanizsa, 
Yarasd s más fontos erősségek Horvátországban hasonló
képen 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 kalauzul 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 czímén 
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. Szulei-

* Érsekújvár 1592-ben épült rendkívül megerősített hely vala> 
mely tíz ostromot állott ki, s m elyet a 17. század költőiesebb po
litikusai nyílhegynek neveztek, m elyet az ellenség a kereszténység 
testébe lőtt. Érsekújvár volt az ozm ánoknak legnyugatibb erősségük.
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man nagyvezir Tökölyt, ki a jelen válságos helyzetben jó 
szolgálatokat tehetett, nemcsak rövid idő múlva szabadon 
bocsájtotta, hanem egy ozmán segélyhaddal látá el, hogy a 
Felvidéket a császár ellen újból fellázítsa. Ennek azonban, 
a megváltozott körülményeknél fogva, kivált mióta Tököly 
híve Petneházy a nemzeti sereg nagy részével hasonlóké
pen a császár pártjára állott; s mióta kivált Apafy Mihály 
erdélyi fejedelem, elhagyván a hatalmában és dicsőségében 
egyaránt megfogyott félholdat, meghódolt Leopoldnak, nem 
sok gyakorlati haszna mutatkozott többé!

Az 1686. év a tizenliatéves ozmán háborúnak legfé
nyesebb szakát jelzi: mely Buda visszafoglalásával nem
csak Magyarország nemzeti történelmében nevezetes for
dulópontot 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, hor- 
vátok és mintegy 22 ezer magyar képezték; kik között 
számosán voltak még az olasz, franczia, spanyol, angol stb. 
nemzetek is képviselve, kik legnemesebb sarjaikat kúldék 
Károly herczeg táborába, hogy annak háborúiban és dicső
ségében, mely már is bámulattal tölté el a keresztény vilá
got, részt vegyenek. A hírneves fővezér alatt harczoltak 
mint parancsnokok Miksa bajor és Lajos badeni herczegek, 
valamint Eugen, Savoya berczeg, kik mindannyian, de kivált 
az utóbbi nemsokára nevükkel töltötték el a világot, s 
mindmegannyi rémeinek bizonyúltak a roskadozó ozmán 
államépületnek: melynek még mindig a tehetetlen IY. Mo
hamed állott élén, ki sem a szerencsében, sem a szeren
csétlenségben nem vala méltó képviselője a nagy hódító 
ozmán nemzetnek.

A keresztény had julius 18-án jelent meg Buda alatt s 
miután azt félkörben körülfogta: a Szent-Gellértliegytől
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egész a császárfürdők közelében lenyúló kiilfalakig, me
lyek nyomai részben még most is láthatók, az ostrom 
csakhamar kezdetét vette. A bajor és német hadak táborai 
a Szent-Gellérthegytől, egész a Sváb- vagy Széchenyí- 
hegyig, mely ezúttal nyerte korábbi nevét, terjedtek, míg 
a magyar sereg a Széchenyi-hegytől, egész a Dunáig fog
lalt állást. Maga Károly herczeg a mai város-majorból és 
legközelebbi magaslatairól vezette az ostromot, mely főké
pen a mai Ferdinand-laktanya körül fekvő bástyák és az 
u. n. bécsikapu ellen vala intézve. A várban 16 ezer 
nagyobb részt janicsárokból álló őrség volt, Abdurrhaman 
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 
nevezteték, oly fontosnak látszék maguk az ozmánok előtt: 
hogy IV. Mohamed egy fetwa alapján azon rendeletet küldé 
Abdi pasának: hogy azon helyen keilend vitézeivel együtt 
meghalnia, ha azt a keresztények ellen megvédeni nem 
bírja, avagy a vesztőhelyre mennie, ha átadná; mert Buda 
fontosabb az ozmánok kezében, mint az emberek élete. 
S valóban, talán még sohasem tanúsítottak az izlam har- 
czosai 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 fen- 
maradását 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 védelmezői közé. Károly herczeg 
több ízben átadásra szólítá fel a várbelieket, de Abdi pasa 
mindig elutasítólag válaszolt, egy utolsó felszólításra pedig
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feleletül száz keresztény fogoly fejét tűzte ki a vár falaira. 
«Buda a jmóféta védelme alatt áll, szólották a rajongó 
janicsárok, ki közöttünk harczol, 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 sikerte
len maradt, s a halál kétségbeesésével küzdő janicsárok 
még egyszer nagy veszteséggel visszaverték a keresztény 
támadókat..........Most új remény villanyozta fel a megfo
gyott őrséget, midőn híre jőve, hogy a nagyvezir 80 ezer 
emberrel közeledik Buda felszabadítására s már Hamza- 
bég közelében táborozik. A hír való volt. A válság perczét 
azonban ezen körülmény sem volt többé képes elodázni. 
Károly herczeg, a mint a nagyvezir közeledéséről értesült, 
ép oly merész, mint geniális lépésre határozta magát. Az 
egész ostromhadat két vonalra osztotta fel úgy, hogy az 
egyik vonal a vár ostromát minden megszakítás nélkül 
folytatta, míg a másik a közeledő ozmán seregeknek állotta 
útját. így maguk előtt az ostromlott várral, hátban a nagy
vezir hadaival, sajátszerű kettős harczban találjuk a keresz
tényeket, kiknek győzelmét a rendithetlen vitézség mellett, 
első sorban a fővezér lángelméjének kell érdemül betud
nunk. S daczára a veszélyes helyzetnek, az ostrom mindig 
kedvezőbbre fordult a keresztényekre nézve, s az ostrom
lovak a felszabadításukra küldött had szemeláttára fogy



tak és látták közeledni a válság pillanatát. Az aknák, 
melyeket Gonzales Antonio hírneves mérnök, mindig bel
jebb vezetett a falak alá, erősen megingatták a bástyákat 
alapjaiban, s miután egy gyújtó löveg, melyet Gábor barát 
intézett, kit a magyarok tüzes Gábornak neveztek, a vár 
löporos tornyát iszonyú rohanással légbe röpíté, minek 
következtében égy hatvan öl széles rés nyílott a falakban, 
a vár további tarthatatlansága kétségtelen vala. A robba
nás oly rendkívüli erővel történt, hogy még a Duna is 
kicsapott medréből.

így közeledett szakadatlan harczok között szeptem
ber 2-ika, melyen 14ö év előtt Szuleiman fényes bevonu
lását tartá Buda várába, melyből Isabella királynét és 
csecsemő fiát oly kíméletlen módon kiszorítá. Károly her- 
czeg a mai bécsi kapu közelében tátongó rés ellen intézte 
az első általános rohamot; kétszer verettek vissza a német 
hadak az oroszlánbátorsággal harczoló ozmánoktól, de 
mindig új, meg új csapatok tódultak a kimerültek helyébe 
s míg az ostromlottak sorai mindinkább ritkultak a keresz
tény vitézség öldöklő csapásai alatt, a résen ember ember 
ellen küzdött, mígnem a keresztények többsége minden 
talpalatnyi tért, minden követ a vár területén vérrel drá
gán vásárolván meg, diadalmaskodék s a még életben 
lévő vitézeket, köztük a bátor Abdi pasát, a vári fő- 
utczába, a mai úri-utcza. kimenetelén a Ferdinand lak
tanya felől, ellenállhatlan erővel kezdék visszaszorítani. 
De még most sem szűnt meg a vérengzés, s az utczai harcz, 
mely fejlődék, késő estig tartott. Egytől-egyig elhullottak 
itt az ozmánok, közöttük maga Abdi pasa a vitéz parancs
nok, míg a beálló éj a rablás, fosztogatás és az erőszak 
undorító müveit alig vala képes elpalástolni, mert az elfog
lalt vár több helyütt kigyuladván, rémséges nappallá vál
toztatta az éjjet . . .
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Buda vára ismét a keresztények kezében volt, a fél
hold, mely majd másfél századig fénylett tornyain, letűnt, 
helyét a jellemzőbb kereszt foglalta el. Budavárával az 
ozmán birodalomnak leghathatósabb védbástyája veszett 
el, honnan Európa szívébe nézhetett, melynek békéjét 
mindig fenyegette. A Budán lakó ozmánok és mozlimek 
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 
gyülekezőnek, a kard mellett a tudományhoz is értett, s 
különösen szenvedélyes könyvgyüjtögetö vala. A rablás és 
pusztítás közepette csak könyvek és okmányok után látott 
s kiváltképen fáradhatlan volt, Mátyás király hajdani 
könyvtárából nehány töredéket, vagy maradványokat fel
lelni. Fáradságát némi siker jutalmazta, mert több helyütt, 
így a főegyház földalatti helyiségeiben, továbbá pinczék- 
ben stb. akadt több érdekes, ámbár a nedvesség által erősen 
megrongált könyv- és kéziratmaradványra, melyeket azután 
zsákmányképen magával vitt, s melyek jelenleg a bolognai 
akadémiai könyv- és kéziratgyűjteményben találhatók.

Azon számos és nyilvános középületek közül, melyek
kel egykoron az ozmánok Budát oly gazdagon ellátták, a 
fürdőkön kívül, melyeket megnagyobbítottak és részben 
kiépítének, alig maradt reánk egy is. A császárfürdő 
felett emelkedő kis turbeh vagy sírkápolna, és nem mecset, 
egy szentség hírében álló dervis Gül Baba, azaz «rózsa 
atya» földi maradványai fölé építvék, ki több évvel Bu
davár eleste előtt halt meg, s ki állítólag a félhold bukását 
előre megjövendölte volna; mi azonban nem látszik való
színűnek, minthogy a mozlimek sohasem viseltettek kegye
lettel oly jósok emléke iránt, kik magukat szomorú esemé
nyek előrelátása által tették nevezetessé.
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Károly herczeg nem elégedék meg Buda megvételével 
s nyomban a vár elfoglalása után a nagyvezir seregét kereste 
fel, ki látván a vár bukását — gyorsan visszafordult s Nán- 
dorfeliérvárát óhajtotta elérni. Simontornya, Pécs, Siklós, 
utóbb Szeged a győzedelmes hadvezér kezeibe estek. Azon
ban Eszék vívása ezúttal még nem eredményezte a kívánt 
sikert, s Lajos badeni herczeg az ezen vár felszabadítására 
siető ozmán sereget ügyes mozdulatok által ugyanazon 
harcztérre csalta, melyen 1G1 évvel előbb nemcsak Ma
gyarország önállósága, hanem utolsó királya is odaveszett. 
A nevezetes mohácsi síkság mégegyszer ázott az ozmánok 
és magyarok vérétől, csakhogy ezúttal a félhold'helyett a 
kereszt győzedelmeskedék, s az egykoron ott elhullott ma
gyar vitézekért úgyanannyi ozmán esett ma engesztelő 
áldozatul. Az emlékezetes harcz az 1687. év augusztus 12-én 
ment végbe, s az. események sajátságos találkozása által a 
keresztények 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 visszaszoríttaték a megrettent 
félhold, melynek harczosai Buda eleste óta nemcsak a ma
guk, hanem egész fajuk sorsa fölött esének 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 fen- 
állása politikai léteiével szorosan összefügg, s áldozatkész
sége által igyekezett csiiggedező reményét fajának fenma- 
radása iránt újból feléleszteni. IV. Mohamed, e nyomorult 
kéjencz, ki most is rabnői társaságában és a vadászatban 
talált kárpótlást azon nagy szerencsétlenségekért, melyek
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birodalmát és trónját oly közvetlenül fenyegették, Buda 
elestének hírére — könnyekre fakadva kérte a próféta hat
hatósabb tám aszát. . . «Nem könnyeket kell egy padisah- 
nak sirni — hanem vérét ontania, a midőn magát seregé
nek élére állítva, a győzelmet vagy a halált keresi.» így 
kiáltottak fel a janicsárok, midőn a szultán elérzékenyülé- 
séről értesültek; s mit itt a janicsárok kimondának, az az 
ozmán nemzet közvéleménye volt, mely növekedő felindu
lással, majd zúgolódó ellenszegüléssel nézte a szultán lé
lekölő tétlenségét azon időben, midőn harczosai Magyar- 
ország csatatéréin ezerenkint elvérezének.

Míg az elégületlenség nőttön-növekedett, s már nyílt 
lázadással fenyegetett, az ozmán városok egymással verse
nyeztek 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 lelkese
dés 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 hallani 
a külvilágról s nyomorult élvezetekben keresett kárpótlást 
elvesztett tartományokért és elvérzett harczosaiért. A moz
galom tetőpontjára hágott, midőn a szerencsétlenségekben 
oly gazdag 1687. év még egyéb csapásokat is mért az 
amúgy is kétségbeesett ozmán népre. Egy nyolczhavi, 
majdnem szakadatlan esőzés megsemmisíté az aratás kilá
tásait, ennek következtében csakhamar éhhalál pusztított 
a különböző tartományokban, s ennek kíséretében lévő ra
gályos betegségek; ugyanakkor roppant tűzvész dúlt a 
fővárosban, mely két városrészt, Perát és Galatát tette 
ham uvá..........Morosini Ferencz, az egykori can diai pa-



ranesnok, most a velenczei tengeri hadak főparancsnoka, 
egymás után elfoglalta a joniai szigeteket, Prevesát, Artát, 
továbbá Koront, Módónt, Naupliát, sőt Korinthot és Patrast, 
s velők majdnem az egész Peloponesust. A félhold min
denütt megfutamodott a kereszt elől, harczosai mind a 
porba hullottak a gyűlölet és boszú által feltüzelt velen- 
czeiek előtt. Morosini Athen kikötőjét, a Piraeust, * majd 
magát a bölcsek és művészek városát is megszállotta, s az 
Acropolisból véres fejjel űzte ki a janicsárokat. Egész Gö
rögországon a felszabadulás üdítő fuvalma lengett keresz
tül, s a népek felszabadulásukkal már politikai önállóság
ról is ábrándoztak . . . .  Dalmátia teljesen felszabadult a 
félhold uralma alól s a győzedelmes és szerencsés hadve
zér Morosini Ferencz már életéban halhatatlanná téteték 
a velenczei nagytanács által, mely gyüléstermét megfelelő 
felírással a nagy férfiú szobrával diszíté . . .

Időközben Konstantinápolyban egész a szakadásig 
érettek a dolgok; a kedélyek nagy felindulása csak vérben 
volt immár lecsillapítható; a nép a szerencsétlen hadvezé
rek fejét követelte — s a szultán nem merte a merész kö
vetelést visszautasítani. Majd magára a szultánra került 
végre a sor. Mustafa Köprili, a nagy Ahmed Köprili öcscse 
állott az elégiiletlenek élére s a jogtudós ulemáktól egy 
nyilatkozványt eszközölt k i: melynek alapján IV. Mohamed 
az ozmánok trónjáról azonnal eltávolítandó. A rendkívüli 
esemény ép oly gyorsasággal mint csendben haj taték végre, 
s IV. Mohamed 39 évi árnykormányzása után — a trónról 
a serail egy börtönébe költözött, hol öt év múlva elfeledve 
vagy kárhoztatva fejezte be dicstelen életét. — Utódja lett 
öcscse Szuleiman«, kitől az ozmánok szerencsésebb időket

* A I ’iraeusbó] ezen alkalommal elszállított jeniek  oroszlán- 
taragványok most u velenczei Darsena bejáratát díszítik.

L á z á r :  Az ozm án uralom tö rté  neto. II. 12



vártak a birodalomra. Meg fogjuk látni, mennyiben volt 
ezen várakozásuk alapos.

IY. Mohamed hosszú uralkodása voltakópen csak egy 
szakadatlan lánezolata volt vezirjei országlásának, míg 
a szultán maga tespesztő tétlenség között tölté napjait, 
melyek egyhangúságát sem a szerencse örömkiáltásai, sem 
a balszerencse panaszai nem valának képesek tartósan 
megzavarni. IV. Mohamed valódi mintaképe egy ázsiai 
kényúrnak, ki a veszedelemben ép oly kevéssé veszti el lé- 
leknyugalmát, mint a békében, melynek hatásai nyomta
lanul mennek keresztül közönyös lelkén. Tudatlan és babo
nás, kéjelgö és kegyetlen, hiú és gyáva volt ezen «legyőz- 
hetlen fejedelme az embereknek», «ezen vigasza a világnak», 
miként a keleti hízelgés vagy udvariasság nevezé, s kiben 
egy szikrája sem volt meg azon erélynek és lángelmének, 
mely őseit oly előnyösen kitüntette. Abdi, ezen árnyfejede
lem és szomorú korának történetírója, számtalan vonáso
kat jegyzett fel uráról, melyek annak úgy bárgyuságáról 
mint mértéktelen hiúságáról tesznek tanúságot. A szegény 
liistoriographusnak naponkint meg kelle jelennie a rette
gett padisah előtt és jelentést tenni: hogy mi emlékezetre 
méltót jegyzett fel könyvében. S midőn a jó Abdi egykor 
több őszinteséggel mint óvatossággal azon választ adá, 
hogy ma még mitsem jegyzett fel, mert nem adta elő ma
gát semmi nevezetes dolog, az esztelen kényúr egy tálczát 
hajított fejéhez ezen szavakkal: «menj és jegyezd fel ezt 
történelmedben».

Ez volt azon férfiú, ki ‘39 évig ült II. Mohamed és 
I. Szuleiman trónján, ki alatt Lengyelország megaláztatott, 
Candia a birodalomba bekebeleztetek; ellenben Magyar- 
ország nagyobb része, továbbá Dalmácia és a Peloponnesus 
elveszett a nélkül, hogy akár az egyikben, akár a másikban 
része lett volna. Ki alatt gyáva és megvesztegethető na-
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gyök, mint Szuleiman és Dervis pasa, de erényes és rend
kívüli jellemek, mint Tarkkondcsi és a két Köprili vezették 
felváltva a kormány rúdját, melynek a hárem ármányai 
nem ritkán más, ellenkező irányt óhajtottak adni, mint a 
milyent a birodalom érdekei kívántak, de a kiknek ellenté
tes működése legkevesebb befolyással sem vala a szultánra, 
ki ugyanaz volt a szerencsében, mint a szerencsétlenség
ben, nem változtatta meg magaviseletét sem jó, sem rósz 
tanácsadói irányában, ki mindig hű maradt magához s 
akarat nélkül, de mégis veszélyes eszköz volt erélyesebb 
környezetének kezeiben.

II. Szuleiman (1687—1691), ki mint 24 éves ifjú ke
rült a trónra, egész életét a serai 1 börtöneiben töltötte, 
mígnem bátyja halála után egész váratlanul a trónra emel- 
teték. S habár az ozmánok sokat beszéltek jeles tulajdon
ságairól, melyeket azonban alig lehete valakinek alkalma 
megítélhetni, négy évi uralkodásának története a hozzá 
kötött vérmes reményeket semmiben sem igazolta. Tunya 
és félénk természete idegenkedék minden tevékenységtől, 
mely csekély lelkitehetségeit nagyobb próbára tehette volna. 
A hárembe zárkózva közönynyel hagyta maga fölött elvo
nulni a fenyegető fellegeket, valamint azon üdítő napsu- 
gárt, melyet nagyvezirjének Mustafa Köprilinek bölcses
sége idézett fel az ozmánok sokáig borús egére. így 
II. Szuleiman rövid uralkodása ép oly meddő volt szemé
lyes tettekben, mint bátyjáé, s a mi alatta történt, ép oly 
kevéssé mene hozzájárulásával végbe, valamint az esemé
nyeket feltartóztatni vagy azoknak más fordulatot adni 
tudott volna.

Mustafa Köprili, ki IY. Mohamed trónvesztésének 
legfőbb tényezője volt — egyike vala az ozmán birodalom 
leghathatósabb támaszának, s apjának, a szigorú Moha
mednek, s bátyjának, a nemes Ahmed Köprilinek példájára

12*
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egyedüli feladatát lelte: hazájának és urának híven szol
gálni. Azon nehéz megpróbáltatások, melyek 1683 óta oly 
súlyosan és következetesen nehezedének a birodalomra, 
egy férfiút követeltek, ki épúgy tehetsége mint becsületes
sége által hozzáférhetlen tekintélyt képezett; s kiben még 
irigyelnek is tisztelni kellett az erkölcsi fölényt. Mustafa 
Köprili ezen válságos időben valódi rendeltetésszerű jelen
ség vala, kiben az egész nemzet bizalma összpontosult. 
Ezen ritka jellemtisztasággal' bíró államférfid már életében 
a legszebb melléknévvel tisztelteték meg hálás népétől, s 
a (ifazyl·) vagy «erényes» nevet alig nyerte valaha egy 
államférfiú, ki azt jobban megérdemelte volna, mint Mus
tafa Köprili.

Az 1687-iki mohácsi győzelem hatása még végigren- 
gett a keresztények kedélyén, midőn Pétervárad, Eger s 
más erősségek visszafoglalásával a győzelemnek újabb 
lánczsora kezdődött, melyben különösen halhatatlan babé
rokat 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 liarczi zsákmán}7, mely itt a keresztények 
kezébe került, de rendkívüliek valának az áldozatok is, me
lyekkel a kereszténység ezen régi védbástyája, mely annyi 
ostromot látott, miként alig egy másik erősség, s melynek 
földje oly gazdagon meg vala öntözve a kelet és nyugat 
népeinek vérével — visszavásároltaték. Míg Miksa herczeg 
Nándorfehérvárt vívta, Lajos badeni herczeg Szerbiát, Bos- 
niát és Bolgárországot tette a háború színhelyévé; mely 
országok a Hunyadiak kora óta nem láttak keresztény 
vitézeket másként, mint bilincsekben. Nissa, Widdin, 
Sofia s más fontos helyek megnyíltak a kereszt ellenáll-
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hatlan harczosai előtt, s Lajos herczeg derék vitézeivel a 
Balkán magaslatáig nyomult már előre, midőn Leopold 
parancsából és a Magyarországban fejlődött politikai vál
ság következtében visszafordult. Helyét egy ideig a derék 
Piccolomini pótolta; de ennek halála után Strasser tábor
nok oly véres vereséget szenvedett Mustafa Köprili által, 
hogy megfogyott hadával nemcsak kivonult gyorsan Szer
biából és Bolgárországból, hanem Widdint, Nissát sth. 
kénytelen volt az ellenségnek visszaadni.

Míg az elbeszélt események új izgatottságban és rémü
letben tartották Konstantinápolyi, melynek lakosai már 
kapuik előtt látták a keresztényeket, Mustafa Köprili átvette 
a vezirséget, s rendkívüli tevékenységet fejtett ki a bi
rodalom s annak kormányának és véderejének újból szer
vezésében. A bölcs férfiú jól tudta, hogy a keresztények 
most, győzelmeik közepette nem hajlandók a békére, azért 
minden erejét a nemzeti védelem fokozására fordította; s 
a mi eddig egyik szultánnak vagy nagyvezirjének sem 
jutott eszébe, Mustafa Köprili most arra építé reform-szán- 
dokainak sikerét. Az ozmán birodalom keresztény alattva
lói, a raják, kivált a Duna és Szávavidéki tartományokban 
nemcsak elviselhetlen zsarnoki intézmények között éltek, 
melyekben úgy tulajdonuk mint személyük biztonsága az 
ozmánok jóindulatától vagy gyűlölségétől, de mindig a 
véletlentől függött, hanem teljesen szolgai alárendeltségben 
tengének, mely valódi politikai tetszhalálnak nevezhető. 
Természetes, hogy ezen szerencsétlenek, minden önállóság 
nélkül, nemcsak közönynyel nézték elnyomóik hosszú időkig 
tartó diadalait, hanem most, midőn a körülmények oly
annyira megváltoztak, — nemzeti öntudatukat is annyira 
elvesztették: miszerint tehetetlen szolgái maradtak, a 
tehetetlen zsarnokságnak is.

Mustafa Köprili ezen megvetett, babonaság és sötét
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tudatlanság között tengő népet új életre kívánta ébreszteni 
az által: hogy egyéni szabadsággal ruházza fel. S midőn 
így szabadabb lényeket akart belőlük alkotni, kik öntudatos 
tevékenység által annak lehetőnek segélyére, kitől legtöbb 
igazságot várhattak, egyszersmind barátokat szerzett az 
uralkodó ozmán elemek idegen felekezetű és nyelvű alatt
valói közt. — Mustafa Köprili az ozmán birodalom első 
reformere a tizenhetedik század utolsó tizedében, a Nizami 
Dzsedid, va^v az új rendtartás által azon térre lépett, me
lyen az ozmánok uralma egyedül tartható vala, mióta fegy
vereinek diadala megszűnt, s a hódítások és a puszta erő
szak ideje letűnt. Ezen új rendtartás nemcsak politikai 
életre ébresztette a szolgasághoz szokott népet, hanem 
lassankint megalkotta az ozmán birodalom európai tarto
mányainak nemzetiségi jellegét is, mely századok óta el
veszett. 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 kedvezőbb jövőt helyezett kilátásba. 
Azonfelül s községi hatóságokat olyatén szabályozta, hogy 
a keresztény alattvalók nemcsak tamískodhatának moha
medánok ellenében, hanem egyházi ügyekben teljesen füg
getlenné tétettek az ozmán hatóságoktól. A keresztény 
községekben nemcsak elősegítette a templomok építését, 
hanem maga gondoskodott arról is, hogy minden közön
ségnek legyen papja, mert úgy szokta mondani: «az embe
reknek kell vallásuknak lenni, különben roszabbak a vad
állatoknál. Azután, mert jobb, ha az ország görögöktől 
lakatik, kik a földet mívelik s a szultánnak adót fizetnek, 
mintha üresen áll, vagy rablók fészkelnek benne». Sanagy- 
vezirnek igaza volt. Míg annakelőtte a keresztény alattva
lók átkozták az ozmán kormányt, mely ezerféle teherrel
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sújtja, a nélkül, hogy azokért kárpótlás fejében biztonsá
got vagy jólétet nyújtott volna, most egyszerre, mint egy 
varázsszóra fellélekzettek a szegény keresztény alattvalók, 
s nemcsak örömmel feleltek meg megkevesbült kötelezett
ségüknek, 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, kétségtelen, 
hogy történelme azóta egészen más menetet vesz vala. 
S ki tudja, hogy ha az ozmán birodalom II. Szelim után 
egy messzelátó és az idő szellemével számolni tudó nagy
vezérrel bírt volna, milyen Mustafa Köprili volt, — mi tör
ténik vala Magyarországon ? . . . . mert a magyarok volt<i- 
képen sohasem voltak annyira ellenségei az ozmánoknak,mint 
inkább intézményeiknek.

Azonban Mustafa Köprili gondoskodása még továbbra 
is kiterjedett. Hogy a pangó kereskedelemnek és forgalom
nak új lendületet adjon, a ki- és beviteli vámot jelentéke
nyen alább szállította. S hogy az üres kincstárt megtöltse: 
a helytartók hivatalos működéseit szigorú bírálat alá vette, 
s mindazokat, kikre hűtlenség vagy megvesztegetés bizo
nyult, s ezek száma felettén nagy vala, nemcsak hivata
luktól fosztotta meg, hanem vagyonukat minden további 
indokolás nélkül a kincstár részére, melyet annyira meg
károsítottak — lefoglaltatta. He a magas államhivatalno
kok fizetését sem hagyta érintetlenül a kérlelhetlen nagy
vezér, ki minden áron, s a legrövidebb idő alatt rendet 
akart hozni az állam zilált pénzügyeibe, s ily czélből min
den eszközt megragadott, mely a kitűzött czélhoz vezet
hette. Egyébiránt maga is jó példával ment elül, midőn 
fizetésének három negyedéről önként lemondott a szűköl
ködő kincstár javára; sőt minden arany, ezüst stb. készle
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tét a pénzverdébe kiildé, s ettől fogva közönséges edények
ből 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 vízen nemcsak kiegészítette, hanem teljesen hadké
pessé is tévé. A parancsnokságokat. kipróbált és olyan 
egyénekre bízta, kik a népnek és a hadseregnek rokon- 
szenvével dicsekedlietének, mi által bizalmat és új reményt 
öntött a csüggedező kedélyekbe. Más részről a tartomá
nyok kormányzását is jobb és megbízhatóbb kezekbe tette 
s ez által új kezességet szerzett arra nézve, hogy a kor
mányzás és közigazgatás ezentúl lelkiismeretesebben fog
nak kezeltetni.

Midőn ekképen rövid idő alatt csodával határos mű
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 győzelem a 
császáriakat ismét visszavetette a Száva balpartjára, s 
Konstantinápoly ismét szabadabban lélekzett. XIV. Lajos 
franczia király, ki épen most készült a Habsburg-ház ellen 
legerősebb csapását mérni, követe Chateauneuf által szö
vetségre szólította fel a fényes portát. Köprili, ki ezen 
szövetség becsét kivált a jelen pillanatban helyesen ítélte 
meg, nem útasítá azt vissza, s ezen körülményben jó elő
jelet vélt látni a háború további folyamára; mely időköz
ben is szakadatlanul folyt Magyarországon, változó sze-
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lencsével ugyan, de elég gyakran az ozmánok érzékeny 
veszteségével.

Tökély Imre, ki rövid nándorfehérvári fogsága után 
ismét visszatért Magyarországba s a háborút a császáriak 
ellen még nagyobb elkeseredéssel folytatta, minthogy idő
közben neje, Zrínyi Ilona, Leopold fogságába került, s még 
börtönéből is titkos útakon a liarcz erélyes folytatására 
hívta fel, tekintet nélkül saját személyére és biztonságára, 
Felső-Magyarország egy részének birtokában volt, s támo
gatatva az ozmánoktól, hatalmát mindig jobban kiterjesz
tette a tiszai vidékekre is. Leopold, ki a franezia hadaktól 
most saját birodalmában is megtámadtaték, 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 megindultak Bécsben s habár eredményre nem 
vezettek, nehány jellemzőbb részletét az ezen alkalommal 
folyt tárgyalásoknak nem hagyhatjuk említés nélkül. Leo
pold legelső követelése: Tököly Imre kiadatása volt, me
lyet azonban a szultán követei határozottan megtagadtak. 
«Tököly Imre», így szólt a követek egyike, «a padisahnak 
csak egy kutyája, kinek életével gazdája mit sem törődik. 
Ezen kutya a szultán parancsából felkél és lefekszik, ugat 
és elhallgat; de a padisah kutyája, urának parancsára bő
szült oroszlánná változhatik». . . .  Ezen okoskodás, a mily 
alapos lehetett lényegében, alakjában a barbár diploma- 
tiának feliilmulhatlan remeke, egy korból, melyben az 
európai udvaroknál már a párisi és versaillesi udvar finom 
és szellemdús nyelvén gondolkozott, ha nem is mindig cse
lekedett —- az európai diplomata.

A következő év megmutatta, hogy Tököly Imre valódi 
ofoszlán, ki nemcsak megijeszteni, hanem elpusztítani is 
tudja ellenségét, mely egyszersmind ura ellensége is vala..
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A zernesti ütközetben 1090. augusztus havában Häusler 
császári tábornok seregét teljesen tönkre tette, 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 sere
gét, de ki badeni Lajos herczeg ellenében, majd Veterani 
tábornok túlnyomó hadai ellen nem tarthatta magát többé 
sokáig, s miután Häusler és Doria tábornokokért fogság
ban lévő nejét kiváltotta, a további harczról annálinkább 
le kelle mondania, minthogy az ozmánok sem voltak sze
rencsések ujabbi vállalataikban.

Mustafa Köprili nagyvezir a Strasser tábornok fölött 
nyert győzelmét Bolgárország és Szerbia visszafoglalására 
használván fel, az 1691. évben új és döntő hadjáratra ké
szült Leopold ellen. Május 10-kén Konstantinápolyban 
átvette a próféta szent lobogóját II. Szuleiman kezéből s 
100 ezer emberből álló hadával megindult Magyarországba. 
Átkelvén a Száván, miután a Szerémségben nem találta a 
császári hadakat, Péterváradtól Szalankamen felé nyomult, 
hol Lajos badeni herczeg táborozott túlnyomólag néme
tekből álló seregével, melynek száma jóval csekélyebb 
vala az ellenségénél. De mintha az izlam harczosai elvesz
tették volna régi bátorságukat, nem fejtették ki azon erőt 
és szívósságot, mely nevüket annakelötte oly rémületessó 
tévé; s már az első támadás alkalmával gyáván megfuta- 
modának az ellenség elől. Mustafa Köprili, ki az ütközet 
kimeneteléhez kötötte messze vezető terveit, felindulással 
így kiáltott adiátráló harczosokra: «Gyávák, kik sem győzni, 
sem meghalni nem tudtok, tanuljatok rajtam és kövesse
tek ! i) Ezzel levető tágas felköntösét s egy könnyű fekete 
zubbonyban, karddal kezében a keresztények legsűrűbb 
tömegébe rontott. A harcz most mindkét részről nagy
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elkeseredéssel vívaték s a győzelem valószínűleg a félhold 
részére dűl vala e l : ha a nagyvezir épen a határozó pilla
natban nem kapja a halálos golyót, mely életének határt 
szabott. A nagyvezir halálának hire rémülettel tölté el az 
ozmánokat s a harcz képe most egyszerre megfordult, mi
dőn a félhold harczosai hátat fordítva a keresztényeknek, 
ágyúik és egész táboruk hátrahagyása mellett a legrendet
lenebb futásban kerestek menekülést.

Az emlékezetes 1691. augusztus 19-ike kettős veszte
ség volt az ozmánokra: egy vesztett ütközet és Mustafa 
Köprili halála a csatatéren; melyek közül kétségkívül az 
utóbbi volt a nagyobb veszteség; kivált a jelen pillanat
ban, midőn a számtalan zavarokhoz még a trónválság is 
járult, mely II. Szuleiman szultánnak 1691. junius havá
ban bekövetkezett halála által beállott. II. Szuleiman úgy 
halt meg, a mint élt, ismeretlenül és részvét nélkül ^'a tró
non is az maradt, ki a serail börtöneiben volt: tehetetlen és 
akarat nélküli árny; ki csak néha mutatta magát népének, 
hogy emlékezetébe hozza siilyedését. Mert mióta a szul
tánok nem a táborban, hanem a háremben töltötték or- 
száglásuk idejét, azóta a félhold uralma mindig alább szál
lott, s vele az ozmán uralom fénye és nagysága. Őt követte 
öcscse Ahmed.

Mielőtt az események elbeszélésében tovább mennénk, 
egy rövid visszapillantást kell vetnünk Magyarország vi
szonyaira, melyek kivált Buda visszavétele óta lényegesen 
megváltoztak. A bécsi kormány a császári fegyverek elvi- 
tázhatlan szerencséjére támaszkodva, végre határozott 
kinyomatát adta Magyarország iránti szándokainak, me
lyek az 1687-iki országgyűlésen nyertek kifejezést. Leopold 
és kormánya Magyarország egyenetlenségét és pártviszály- 
kodását mindig a nemzet király választási jogára vezették 
vissza, mely nemcsak meghasonlásra vezetett a nemzet
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kebelében, hanem egyszersmind az idegen beavatkozások
nak is mindig ajtót nyitott. A dynastia törekvése tehát 
első sorban oda irányult: hogy a nemzet ezen jogáról ön
ként mondjon le, és pedig a Habsburg-liáz javára, melynek 
örökösödési jogosultságát a magyar trónra egyúttal kimon
dandó volna. Leopold kívánsága mellett kétségkívül több 
nyomós okok szólották; azonban a magyarok még mindig 
idegenkedtek egy szabadságukkal szorosan összefüggő jog
ról lemondani, melyet századokon keresztül gyakoroltak 
s mely állami lételüknek egyik alapkövét képezte. De a ke
délyek egy részről a császár győzelmei, más részről az 
ország nyomora által már annyira el valának készülve a 
kívánt eshetőségre: hogy a császár kívánsága végre tör
vénybe ment át, s a nemzet lemondott szabad királyvá
lasztási jogáról, s ezzel kapcsolatban még nehány ősi 
kiváltságairól, és pedig a Habsburg-liáz fiörököseinek 
javára.

Ezzel elérte a bécsi kormány czélját s a nemzet na
gyobb része újult erővel kezdett a jövőbe nézni. De a bécsi 
kormány nem elégedett meg eddigi vívmányaival, s míg 
Tököly híveit a legkeményebben üldözte, a megrettentés 
eszközéhez nyúlt, hogy a függetlenségi és politikájával 
ellentétben lévő pártot Magyarországon elnémítsa. A meg
rettentés eszköze —· a vérjiad volt, melyet az ország kü
lönböző részeiben felállított, s hol ezrével véreztek el a 
nemzet legnemesebb és legjobb fiai, kik a zsarnoki kor
mányrendszerben, mely Magyarországot egyszerű tarto- 
mánynyá nyomta le, hazájuk végpusztulását látták s azért 
minden eszközökkel ellene küzdöttek.

Magyarország most minden reményét az ozmán fegy
verek sikeréhez kötötte; de az események ezen várakozá
sát is meghiúsították a sokat sanyargatott nemzetnek, 
mely két ár között menthetlenül az eyyik zsákmányává lön.
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II. Ahmed (1691—1695.) rövid uralkodását nem jel
lemzik nagyobb események. Leopold majdnem minden 
erejét a Francziaország elleni háborúban összpontosította: 
s Magyarországban egy ideig inkább védelmi mint foglaló 
harczot folytatott az ozmánok ellen; s az egyedüli neveze
tesebb fegyvertett Nagyvárad visszafoglalása, melyet Häus
ler 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 sze
repet. Ezen két állam, mely földrajzi viszonyainál fogva, 
de különösen gazdag gyarmatai által legközelebbről érin- 
teték a keleten végbemenő események és esetleges válto
zások által: mindent elkövetett, hogy az ozmán birodalom 
területi viszonyai ne változzanak meg oly alakban, mely 
érdekeiket, illetőleg kereskedelmöket mert ez határozta po
litikájukat is, megsérthetné; azért melegen ajánlották úgy 
Leopoldnak mint a fényes portának jó szolgálataikat a 
megkötendő béke érdekében. Nagy Péter czár, az orosz 
állameszmének megvalósítója, ki közvetlen tapasztalatai
ból ismerte a két tengeri kalmárállam politikáját, ezen al
kalommal a következő jellemző nyilatkozatot tette, melyet 
csak azért is feljegyzésre méltónak tartunk, minthogy 
részben még napjainkban is teljesen megfelel a valónak : 
«Az angolok és hollandok szavai sohasem érdemelnek hi
telt; e két nemzet nem ismer egyébb érdeket, mint a ma
gáét, mely kereskedelmének előnyei szerint határozódik, 
és legkevesebbet sem törődnek szövetségeseik érdekével.»

Valószínű, hogy a békealkudozások kedvezőbb fordu- 
latott vettek volna, ha II. Ahmed már 1695. február elején 
meg nem halálozik. Ahmedről maguk az ozmán írók csak 
keveset mondanak; békés természete nem szerette a zajos 
jeleneteket, s a hárem titokszerű ármánykodásai annyi
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dolgot adtak II. Szuleiman öcscsének, hogy a külső világ 
ügyeivel csak ritkán, és ekkor is tartózkodva foglalkozott; 
— alatta ismét egy lépéssel visszament a birodalom, minél 
fogva annál több gond és terhesebb feladat várt unokatest
vérére, IV. Mohamed erélyes és szép tehetségekkel megál
dott 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 fegyvereknek, 
hanem azon nemes törekvésben mely az ingadozó és vi
hartól hányatott államhajót a biztonság és béke révébe 
igyekezett vezetni. S valóban, I. Mustafa az első szultán 
volt, ki hosszú idő után személyesen megjelent nemcsak a 
véres csatamezőkön, melyek házának oly nagy fényt és 
hatalmat termének, hanem a ki a fegyverek sikertelensége 
után sem vesztve reményét, erős akarattal és tiszta tudat
tal látott a békealkudozásokhoz, mint legvégső eszközéhez 
a megmentésnek, melyet a helyzet és méltányosság egy
aránt követőleg parancsoltak úgy neki, mint ellenségeinek. 
Mustafa ezen törekvésében önzéstelen odaadással támogat- 
taték Húszéin Köprili nagyvezir, a hires család egy neve
zetes sarja által.

Mihelyt I. Mustafa a kormány t kezébe vette, úgy a szá
razon mint vízen megindúlt a mozgalom és készülődés; s 
minden oda mutatott: hogy a legközelebbi idők az egész 
birodalmat fegyverben fogják találni. Parancs ment úgy 
az európai, mint az ázsiai és afrikai helytartókhoz, hogy 
haladék nélkül küldjék Ruméliába mellőzhetlen seregeiket. 
Azok között, kik a szultán parancsára, zászlója alá siettek, 
a krimi tatár khán volt az első, talán azért, hogy ez által 
eltávolítsa magáról a gyanút, mintha az Azow ostromával 
elfoglalt oroszoknak segítségére lett volna, mivel ellenségei 
Konstantinápolyban vádolni jónak látták. Nemsokára egy
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120 vitorlából álló hajóhad hagyta el a konstantinápolyi 
kikötőt, s miután az Archipelagus vizein kémkedő velen- 
czei hajóhadat két tengeri ütközetben megverte, és Chios 
szigetét, melyet a köztársaság nem régen elfoglalt — visz- 
szavette, 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 megaláztatások után, melyben az ozmán 
fegyvereké maradt a győzelem. Az ozmán hajóhadat a 
rettegett hitehagyott Mezzomorto vezényelte, ki elején ke
reskedő, majd tengeri rabló, utóbb pedig az ozmán biroda
lom tengernagyja — kapudánpasa — lön.

Egyidőben a tengeri háborúval indúlt meg a harcz 
Leopold és Magyarország ellen is. A békealkudozások, 
melyeket II. Ahmed az angolok és hollandok tanácsára a 
császárral megkezdett, utódja által nemcsak megszakíttat- 
tak, hanem megszüntettettek s az új szultán kijelenté, hogy 
mindaddig, mig a keresztények ozmán területen állanak, 
békét kötni nem fog. Kár, hogy a kérlelhetlen körülmé
nyek odaterelték a különben derék és vitéz Mustafát, hogy 
ezen, a lelkesülés hevében tett fogadalmának, — nem tu
dott 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 csá
szári tábornok alig 20 ezer emberrel táborozott. A több 
mint hatszor erősebb ozmán had minden oldalról körül
fogta a császáriakat s másnap oly elkeseredett harcz kelet
kezett, mely mindkét részről rendkívüli áldozatokat köve
telt. De a félhold nyomasztó többsége ezúttal diadalmas- 
kodék a keresztény vitézség fölött, s miután maga a császári 
hadvezér több ellenséges golyóktól találva — összerogyott,



seregének nagyobb része levágatott vagy fogságba került. 
A derék Veterani még élve, a szultán parancsából egy 
ágyúra kötteték, — melyen azután feje vétetett.

Az elöhaladott évszak és egyéb okok, melyekről mind
járt szólani fogunk, a lugosi győzelem után gyors visszaté
résre bírták a szultánt, ki még ugyanazon év végén tartá 
fényes bevonúlását Konstantinápolyba. A főváros örömben 
úszott, s mindenki magasztalta a szultánt, ki karddal ke
zében visszaállítá az ozmán fegyverek becsületét. Azonban 
a mily megfogható vala a nép öröme, a jövő események 
mindazonáltal koránsem igazolták azon nagy reményeket, 
melyekben magát oly meggondolatlanúl ringatta.

Péter czár, az orosz nemzetnek ezen méltán ünnepelt 
újjáalakítója, ki genieje által megadta népének azon nagy
szerű politikai alapot, melyen azóta következetesen és ter
mészetszerűen fejlődött, délen veszélyes ellenségektől vala 
környezve. Lengyelország, Leopoldnak és a velenczei köz
társaságnak ezen szövetségese Pécs 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 elöhaladást 
nem tőn Lengyelországban, hanem Podolia és IIkraina bir
tokában is folytonosan háborgattatott. Sobieski, kit a pár
toskodás, mely a lengyel nemességet több táborra szakasztá, 
akadályozott, nem volt ugyanis képes az ozmánok ellen 
döntő győzelmeket vívni, sőt elég gyakran azon kedvezőt
len helyzetbe jőve, hogy szívós ellenségével szemben a rö- 
videbbet kelle vala húznia; mindazonáltal annyit mégis 
elért: hogy az ellenség előnyomúlását megakasztá. Mi ter
mészetesebb ilyen körülmények között, mint az, hogy 
Lengyelország a szomszédos Oroszországban keresett tá
maszt az ozmánok ellen. Nagy Péter czár, miként a 
jövő események eléggé igazolják, teljesen tudta méltányolni

1<)2
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a lengyel szövetség értékét, s nem késett érdekeit a kívánt 
irányban a lengyelek érdekeivel azonosítani. Azon politi
kai botlás, melyet ezen alkalommal a lengyelek tanúsítá- 
nak, roppant következetességgel bosszulta meg magát; 
mert midőn Lengyelország Oroszország szövetségesévé lön 
az ozmánok ellenében: magát feltétlenül védelme alá he
lyezte az oroszoknak, kik az önmagában is már eléggé meg- 
hasonlott országnak csak azért keltek vala védelmére : 
hogy tulajdon hatalmukat annál könnyebben kiterjeszthes
sék a pártoktól szétszakgatott királyságra.

Míg annak előtte Lengyelországot az oroszokkal 
mindig csak háborúkban találjuk, ez volt az újabb kor tör
ténelmében az első eset, hogy a két szomszéd mint szövet
séges és nem mint ellenség lép vala fel a történelem lap
jain. — A lengyel-orosz szövetségnek első gyümölcse Asow 
ostroma volt, melynél több lengyel vesztette el életét, az 
orosz hatalom növekedéséért küzdve ■— mint orosz. Asow, 
a Don tágas torkolatánál a Moeotis vagy Asowi-tenger 
egyedüli és legfontosabb védbástyája vala az ozmán biro
dalomnak az oroszok ellen. Egyszersmind nevezetes esz
köz vala a szultánok kezében: a krimi tatárokat mindig 
függő alattvalóságban tartani s az oroszokkal való minden 
érintkezésükben szigorúan ellenőrizni. Nagy Péter láng
esze e hely fontosságát a maga értéke szerint tudta meg
becsülni, s habár az első alkalommal 1695. az ostrommal 
fel kelle hagynia, miután abban a tatárok által szüntele
nül liáborgattaték, sőt általuk súlyos veszteségeket is szen
vedett : de már a következő 1*696. évben ismét visszatért 
falai alá s három havi kemény ostrom után átadatásra 
kényszert té.

Az ozmán történetírók Asow feladásával, szokás 
szerint, árulást hoznak összeköttetésbe, melylyel a 
parancsnokot vádolni jónak találják. Annyi tény, hogy

13L á z á r :  Az ozmán uralom története. Π.



194

a szerencsétlen védelmező Mohamed pasa visszatérvén 
Konstantinápolyba, fejével lakolt. Sajátságos, hogy zsar
noki államokban a szerencsétlenség a harczban majdnem 
mindig árulásnak tulaj doníttatik; 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 gondolnék. 
Míg egyrészről gáncsot vet gyakran a legnemesebb törek
vésnek, más részről tartózkodással tölti el azokat: kik a 
nemzet sorsát időnként igazgatni hivatva vannak; s mint
hogy sokszor a legjobb akarat és legnagyobb emberi erő 
sem elégséges az események feltartóztatására vagy azok 
irányának megszabására, a szerencsétlenségért pedig vala
kinek lakolni kelletik: a zsarnoki önkény és az alattvalói 
rövidlátás a legméltánytalanabb lépésre határozza magát. 
Még napjainkban is ugyanezt találjuk az ozmán birodalom
ban; mi pedig több kárt okoz gyakran egy elvesztett ütkö
zetnél, mert meghamisítja a nép józan véleményét a nap 
eseményei iránt, s megfosztja bizalmától, nem ritkán a 
legnemesebb és talán legtehetségesebb férfiak ellenében.

I. Mustafa országlása első éveiben, Azow elvesztése 
volt az első baleset, mely a birodalmat érzékenyebben súj
tani alkalmas vala, mit azonban a chiosi tengeri diadal, 
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, anél
kül, hogy azon tetterőre tudtak volna felemelkedni, mely
nek őseik bámulatos győzelmeiket köszönhették.

A félholdnak a tizenhetedik század végén legnagyobb 
és legrettentőbb ellensége támadt Savoya Eugen Eerencz 
herczegben, ki a sors sajátszerü szeszélyéből Ausztriába
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hányatván, itt nemcsak új és hálásabb hazát, hanem elég 
alkalmat is talált nevét minden időkre nagy tettek által 
halhatatlanná tenni. Párisban születvén (1G63.) fia volt a 
szegényes körülmények között élő Soissons grófnak, és 
savoyaí herczegnek, Móricz Ferencznek és Mancini Olym- 
piának, Mazarin bibornok szépségéről és kalandjairól hires 
unokahúgának. A gyengetestü gyermek már korán a papi 
pályára volt szánva, mi a család vagyoni állapotának s a 
fiú keveset ígérő testi és lelki tulajdonságainak leginkább 
megfelelni látszék. Le petit Abbé de Savoye, miként a fran- 
czia udvari körökben több gúnynyal, mint kedélylyel nevez
ték, nem volt kedves vendég a fényes királyi családban, 
melyhez születésénél fogva közel állott. XIY. Lajos talán 
titkos sejtelmek, vagy megmagyarázliatlan előérzettől vezé
relve valami vészjóslót látott az egészségtelen kinézésű, 
hallgatag és legkevésbé sem szép arczú fiúban. A király 
ellenszenvét osztotta környezete, kivált a hatalmas minisz
ter Louvois; s a kis papnak csakugyan nem vala egy igazi 
jóakarója sem az udvarnál.

Midőn kor- és rangtársai egymásután fényes katonai 
állásokba emelkedének, s a senkitől sem figyelt, de min
denkitől közönynyel, sőt gyakran sértő lenézéssel illetett ifjú 
mindig jobban egyedül látta magát, korára és születésére 
támaszkodva, egy századparancsnokságot kért a királytól, 
mert le petit Abbé a legendák, templomatyák stb. helyett 
nagy szorgalommal olvasta Plutarcliot, Caesart, Tacitust 
stb. és senkitől sem gyanított hévvel vágyódék a katonai 
pályára. A király gúnyosan visszautasítá az ifjú kívánságát, 
ki e fölötti haragjában elhatározta hazáját odahagyni s 
máshol kísérteni meg a szerencsét. Ezen elhatározásának 
kivitelét siettette egy esemény, mely reá nézve az udvar
nak amúgy sem kedvező hangulatánál fogva, könnyen 
veszélyessé válhatott volna. A kicsinylő lenézés és roszaka-

13*
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rat annyira ment már az udvarnál, hogy még a szolgahad 
sem viselteték tisztelettel a soissonsi gróf fia iránt, s nem 
ritkán tagadta meg neki az engedelmességet. Az udvari 
szakács egyszer ildomtalan és sértő magaviseleté által any- 
nyira felböszíté a minden oldalról érdemetlenül lenézett 
ifjút, kinek szívében a legnagyobb becsületvágy égett, hogy 
felindulásában egészen megfeledkezvén ónmagáról, a sze
rencsétlen konyhaművészt keresztűlszúrta. Most már nem 
volt maradás számára Párisban s ismerve XIV. Lajos szi
gorát 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 kapuczinusróh, 
miként Bécsben 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 fel
szabadításánál, hogy Leopold szerencsés fogást tett, midőn 
őt szolgálatába fogadta. Jelen volt Buda első ostrománál 
(1684), hol karján megsebesült; Esztergom ostrománál és 
megvételénél; az elsők közt vala, kik csapatjaikkal 
1686-ban a réseken keresztül behatoltak Budavárába. 
Majd nemsokára Pécs bevételénél tüntette ki magát, 
hol nehéz dragonyosaival leszállván a lóról, gyalogroha
mot intézett a hátráló ozmánok ellen. Részt vett a csá
szári hadsereg minden nevezetesebb míveletóben egész 
Nándorfehérvár megvételéig (1688). Ezután Olaszország
ban harczolt Francziaország ellen, s XIV. Lajos most hiába 
ígérte neki a marsall-botot, ha visszatér, Eugen hű maradt 
urához, a császárhoz, ki őt mint jövevényt annak idején
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jól fogadta; majd visszatérvén Magyarországba, alig tíz 
évi hadiszolgálata után 34 éves korában a császártól a 
magyarországi hadak íővezérségével bízatott meg, mely 
minőségében számtalan harczokban és döntő ütközetekben 
megverte az ozmánokat, s uralmuk megsemmisítőjének 
bizonyúlt Magyarországon. *

I. Mustafa értesülvén a császár újabb hadi készülődé
seiről, 1697. május havában megindúlt 130 ezer emberből 
álló seregével Magyarország felé. Szándoka volt a Szerém- 
ség visszafoglalása után a Tiszán keresztül az erdélyi 
részekbe nyomúlni, s onnan megkezdeni működését a csá
szári hadak ellen; mely alkalommal a nyugtalan nemzeti 
párti elemeknek is nevezetes szerep volt szánva. Eugen 
herczeg, ki Pétervárad közelében táborozott, s mint látszik 
nem vala tájékozva a szultán valódi haditerve iránt, elején 
figyelő állásra szorítkozott. De egy fogoly 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. Szeptem
ber 11-én az ozmán seregek elérték a zentai síkságot a 
Tisza jobb partján s a szultán parancsolatából azonnal 
hidat vervén a Tiszán, megkezdették az átkelést. Eugen 
herczeg mindig közelebb nyomult az ellenséghez, de még 
mindig nem árúlta el valódi szándokát. Az ozmánok, kik 
magukat gyorsan felhányt földgátak által eléggé biztosítva 
hitték a keresztények esetleges támadása ellen, különben 
azon véleményben voltak, hogy a császáriak sokkal gyen
gébbek, hogysem támadásra vállalkozhatnának. A hadse
reg fele, vele a szultán és a lovasság nagyobb része már 
átkelt a folyón, s délutáni 4 óra körül, midőn a nap már 
gyors hanyatlóban volt, Eugen herczeg támadót fúvatott s

* A rn e th : «Prinz Eugen von Savoyen». Becs, lSß l. 3 kötet 
és D um ont: «Histoire m ilit. du Prince Eugene». H ague 1829 2 vol.
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oly rohamszerűen vetette magát az ellenségre, hogy az 
mindjárt az első összeütközés után teljesen felbomolva, 
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 legfénye
sebb diadala bevégzett tény vala», így jelenté Eugen her
czeg a nagy győzelmet Leopoldnak.

Roppant volt a zsákmány, mely a keresztények kezébe 
esett: a szultán fényes sátra minden kincsével és tíz 
háremhölgygyel; a hadipénztár 3 millió forint készpénzzel; 
kilenczezer podgyászszekér stb. Több mint 10 ezer ozmán 
halott borítá a csatatért; tízezer a Tisza hullámaiban 
találta halálát; míg maga Mustafa álöltözetben menekült 
Temesvárra, s onnan a szerencsétlenség hírére lázasan fel
izgatott fővárosát gondosan kikerülve, Drinápolyba. Az 
elesettek között volt a nagyvezír Elmas Mohamed pasa és 
négy alsóbb vezír; továbbá 15 parancsnok és számos más 
főtiszt. A keresztények vesztesége holtakban és sebesültek
ben nem haladta meg a 3000-et.

Ugyanazon napon, az emlékezetes szeptember 11-én 
reggel egy futár érkezett Bécsből a haditanács egy gondo
san lepecsételt rendeletével, melyben a fővezérnek megtil- 
ta tik : az ellenséggel bármely szín alatt ütközetbe bocsát
kozni. Eugen, ki a parancs tartalmát alkalmasint sejté, s 
ki tervével valószínűleg már tisztában volt, felbontatlanul 
félretevé a bécsi haditanács levelét, s megnyerte a zentai 
ütközetet, mely az ozmán uralmat Magyarországon vég
képen megtörte.

Midőn a nagy férfiú Bécsben megjelent, hogy a döntő 
eredményről személyesen jelentést tegyen a császárnak: 
irigvei és roszakarói, kiknek száma nem csekély volt, vád
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alá kívánták helyeztetni engedetlenség miatt, mert a 
haditanács tilalma daczára megütközött . . .  és győzött; s 
úgy látszék, hogy e párt oly hatalmas vala, miszerint Leo
pold sem tudott az első pillanatban daczolni vele, s egy 
császári küldött megjelent Eugen előtt, s Leopold nevében 
kardját követelte. A hős e szavakkal nyújtá oda győzedel
mes fegyverét: «Csak akkor fogom ismét elfogadni, ha ő 
felségének megint szüksége lesz reá.» S valóban nemsokára 
és még nagyon sokáig szüksége vala a felségnek és utó
dainak ezen kardra! Leopold az első felindulás után neme
sebb érzésektől vezettetve, a következő szavakkal vetett 
véget a tervezett haditörvényszéki vizsgálatnak: «Óvjon 
isten, hogy azt megbüntetni kívánjam, kit bölcsesége ellen
ségeim megbüntetésére rendelt»; s tárt karokkal fogadta a 
nagy hadvezért, s Magyarországon szép és terjedelmes 
jószágokkal ajándékozta meg. *

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 képvi
selve voltak, s mely az ozmán uralom részletes feldarabo
lásával végződött. A congressus 1699. január 26-ánfejezte
tett be, s a következő főbb pontokban állapodék meg. 
1. Erdély és Magyarország, a temesi bánság kivételével, 
mely az ozmánok birtokában hagyatott, a császár tulajdo
nába mennek át; mely alkalommal Leopold és a szultán 
között egy 25 évi béke állapíttatik meg. 2. Podolia és 
Ukraina visszaszállanak Lengyelországra. 3. Velencze bir
tokában marad az egész Peloponnesusnak egész a korinthi 
szorosig. 4. Oroszország meghagyatik Αζολν birtokában,

* Tétényi, Buda m elletti birtokán legszívesebben tartózkodék, 
a tétényi kastélyon még most is látható a savoyai cz im er; legalább 
szerző még nehány év előtt látta.
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melyhez még egy tízórányi kiterjedésű terület a város körül 
csatoltatik.

így végződött az ozmánokra oly viszontagságos tizen
hatéves háború, mely aBécs alatt szenvedett vereséggel vette 
kezdetét, s a karloviczi békével végződött; s mely az ozmán 
uralmat nemcsak legszebb európai hódításaitól, hanem 
politikai tekintélyétől is végképen megfosztotta; s mely 
idő óta politikai tetszhalálban néz állami léteiének meg
semmisülése elé.

Mielőtt Mustafa országlásának utolsó éveiről szóla
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- 
Azsiába belebbeztetvén, Nikomedia városában telepedett 
meg. Nejének, a hőslelkii Zrínyi Ilonának 1703-ban bekö
vetkezett 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 kiváltképen a fővárosban keltett. Az őrületig 
felizgatott kedélyek árulót láttak mindenkiben, sőt magá
ban a szultánban is, s nem tartózkodtak a legigaztalanabb 
vádakkal illetni a sorsot és az embereket. A múlt idők dia
dalai által még mindig ittas tömeg nem tudta megszokni a 
szerencse múlandóságát, s a helyett, hogy saját sülyedésé- 
ben és romlottságában kereste volna veszedelmének okait, 
másokban nyomozta azokat. Feledve voltak mindazon 
nagy várakozások és remények, melyekben magát Mustafa
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trónralépósekor ép oly könnyelműen ringatta, valamint 
ma kárhoztatta szeszélyében ugyanazon férfiút, ki legjobb 
akarata mellett sem vala többé képes a veszedelemnek 
mozgásba jött kerekeit feltartóztatni. Húszéin Köprili min
den áron igyekezett a megzavart kedélyek érzékenységét 
a szokott mederbe visszavezetni. Korszerű újjítások, a köz
terheken való könnyítés és főképen egy tartósabb béke 
által óhajtotta azon nehéz sebeket lassankint orvosolni, 
melyek az államot tizenhat év óta majdnem szakadatlanul 
gyötörték.

Addig, míg 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 röviddel utóbb életébe 
került. A janicsárok a szultán öcsesét, III. Ahmedet ültet
ték az ozmánok trónjába, I. Mustafát pedig a serailnak egy 
elrejtett börtönébe zárták, hol nehány hóval a trónválság 
után méreg által, melyet öcscse parancsából kapott, meg
halt 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 jó
akarata jóval felülmúlták segélyeszközeit és nemzetének 
áldozatkészségét, mely immár nem tettleges hozzájárulása 
által, hanem meddő és erőszakos követelések útján akarta 
a végzet határozatait megdönteni. Mustafa nem volt ke- 
gyencze a szerencsének; becsületes törekvéseit megakasz- 
ták a körülmények, melyek mind az ozmánok ellen esküvé
nek. Nem csoda, ha ilyen ellenzékkel szemben elbukott, s 
a hanyatlás műve tovább haladott . . .



HETEDIK FEJEZET.

III. Ahmed 1703—1730. — XII. Károly svéd király az ozmán birodalomban.
— Oroszország helyzete 1709-ben. — A kúsi egyezmény. — Engen herezeg 
újabb győzelmei. — A passaroviczi béke feltételei és következményei. — Há
ború a Peloponnesusban. — Háború Perzsiával és Oroszországgal. — Láza
dás. — Hl. Ahmed rövid jellemzése és halála. — I. Mahmud 1730-1754. — 
I. Mahmud és a lázadás leveretése. — Viszony Oroszország és Perzsia közt.
— Háború Oroszországgal. — Szövetség Ausztria és Oroszország közt. — 
A félhold győzelmei. — Franezia befolyás keleten. — Az ozmánok a tizen- 
nyolezadik század derekán. — Jótékony újítások I. Mahmud alatt. — A wa- 
habiták lázadása. — I. Mahmud jellemzése és halála. — III. Ozmán 1754— 
1757. — Bagliib Mohamed. — Egyptom ozmán tartománynyá tétetik. —

III. Ozmán halála.

III. Ahmed (1703—1730) ki, a mint ez már az 
Ozmán-házban szokásban volt, a börtönből a trónra lépett, 
nem bírt nagyobb tehetségekkel elődeinél; habár kétség
telen, hogy nemesebb érzésénél fogva a szép iránt, rendes 
körülmények között nemcsak megállotta volna helyét, 
hanem népét boldoggá tenni is tudta volna. Nagy elősze
retettel ápolta a költészetet, kedvelte a virágokat s a kerté
szetben átalában nagyon otthonos volt. De ezek nem vol
tak azon tulajdonságok, melyekre az ozmánok birodalmá
nak most szüksége vala. Körülvéve ellenségektől, kik a 
pillanatot lesték, hogy megrohanják, a számtalan genera- 
tiók vérével összetapasztott államépületnek egy uralkodóra 
vala szüksége, ki karddal kezében s halálmegvetéssel szí
vében állott volna a hadsereg élére, hogy ellenségeivel 
szembe szálljon. III. Ahmed szelíd természete, melyet szi
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laj alattvalói gyávaságnak neveztek, nem tudott megbarát
kozni az erőszakkal, habár egészséges értelmével annak 
szükségességét kétségkívül ismerte. Alatta nemcsak újból 
a nagyok kezébe ment át az egész kormány-hatalom, hanem 
a hárem cselszövényei nyíltabban és merészebben műkö
dének, mint valaha. Anyja, a Validé Sultana, egy nem 
mindennapi erélylyel és észszel bíró nő, ki fiára a legna
gyobb befolyással vala, az első személy lön az államban, 
kinek a nagyvezir ép úgy, mint a hadvezérek többet liajtá- 
nak parancsára, mint a szultánéra.

Míg a karloviczi béke következményei nyugalmat 
hoztak a magyar végvidékekre, s az ozmánok réme Eugen 
herczeg békében pihent meg a bécsi Belvedere vagy tété- 
nyi magányában, éjszak felől váratlan események lepték 
meg az ozmán birodalmat. Európa legünnepeltebb vagy 
leginkább félt alakja a tizennyolczadik század első tizedé
ben XII. Károly svéd király volt, ezen antik jellem, ki 
oroszlánbátorsága, hadvezéri lángelméje és regényes bal- 
szerencséje által, az átalános érdekeltséget inkább mint 
bárki magára vonta. A modern hőskirály, ki állítólag ép 
oly nagy ellensége volt a nőknek, mint Newton, a súly tör
vényének feltalálója, legjobban szerette katonáinak társa
ságát, kiknek minden vesződségeiben és nélkülözéseiben 
híven osztozkodék. Nem csoda, ha a svéd katonák ilyen 
király és hadvezér alatt a világ legjobb katonáinak nevez
tettek. A nagy éjszaki háború, mely a svéd és orosz nem
zetek párbajának nevezhető, egyelőre a suprematia birto
káért éjszakon, az ozmán birodalmat közvetlenül nem 
érdekelhette mindaddig, míg 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 épen most vala
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átalakulási pliasisában, a legnagyobb veszedelembe hozta. 
Az altranstadti békében pedig a szász választófejedelem
séget s a vele a dualistikus rendszer egy nemében élő Len
gyelországot megalázta. Egy csapástól függött még, s 
Oroszország visszasülyed elébbi semmiségébe, melyből 
csak uralkodójának lángelméje vala képes öntudatos tet
tekre ébreszteni.

Azonban XII. Károly nemcsak nagy hadvezér, hanem 
kitűnő politikus is volt, s jól tudta, hogy ha a fényes por
tát sikerülend szövetségre bírnia Oroszország ellen, ez által 
életének tulajdonképeni czéljálioz s annak megvalósításá
hoz: Oroszország megsemmisítéséhez sokkal több kilátása 
nyílik. Azért nem késett mindjárt a szász-lengyel béke 
megkötése után, hű bajtársát és rendíthetlen hívét Ponia- 
towski-t Konstantinápolyba küldeni: hogy egy véd- és 
daczszövetség megkötésére bírja a fényes portát. Az állam 
pecsétjét, a nagyveziri méltóság kiváló jelvényét Nüman 
Köprili, a kitűnő családnak ezen ötödik tagja a szultánok 
szolgálatában, őrzé kezében s a fényes porta, mely még 
mindig nem tudta elfeledni Azow-ot, örömmel ragadta meg 
a kínálkozó alkalmat, hogy magát az oroszokon megbosz- 
szulhassa s habár nem foglaltaték kötelező alakba a szö
vetség, Köprili mindazonáltal segélyt Ígért a svéd király
nak, 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 másodszor is orosz területre, hol 
azonban ezúttal keserűen kelle tapasztalnia nemcsak a 
szerencse forgékonyságát, hanem az ozmán szövetség elég
telenségét is.

A nagy szarmát mélyföld, hol hajdan egymásután 
tanyáztak a mai európai kulturnépek vándorlásaik közben 
Európa éjszaki, nyugati és déli részeibe, hol a góth, van-
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dal, hűn, alán stb. népek legeltették harczi paripáikat, s 
honnan a világ urának Dariusnak ép oly nagy vesz
teséggel, mint szégyennel kelle visszavonulnia, minden 
időkben veszélythozó volt a hódítóknak. Hatalmas folyamai 
szabályozatlan szabadságban mossák a termékeny földet 
de a melyen gyakran romboló erővel törnek keresztül, 
hogy beláthatlan tengerré, majd veszélyes ingoványnyá 
változtassák az egész vidéket. S ezen kietlen, de áldott és 
a természet ősi gazdagságával dicsekvő országokat szor
galmas, egyszerű, hazaszerető népek lakják, kik egymás 
között aligha keltek volna harczra, ha fejedelmeik nagyra- 
vágyása által erre nem kényszeríttetnek, de a kik egyszer 
elhagyva szerény tűzhelyeiket, ép oly vitézséggel és kitar
tással liarczolnak, mint a világ legjobb harczosai.

Nagy Péter czár a newai szerencsétlenséget csakha
mar kiheverte. Erőteljes természete kifogyhatlan volt új 
meg új segélyforrások feltalálásában, melyeket öntudatra 
ébredett népének áldozatkészsége bőven szolgáltatott kezé
hez. így Nagy Péter nyugodtan nézett kérlelhetlen ellen
ségének 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, Lengyelországon 
keresztül benyomult Kis-Oroszországba s átkelvén a Dnje- 
peren,· Pultava mocsároktól környezett vidékén szállott 
táborba, a nélkül, hogy egész hosszú útjában az oroszok 
részéről nagyobb ellentállására talált volna, mely körül
mény méltán felébreszthette volna a különben geniális 
hadvezér gyanúját. Nagy Péter gondosan kitért mindenütt 
ellenségének s nemcsak semmi akadályt sem gördített 
útjába, hanem lehetőleg megkönnyíté előnyomulását; míg
nem elég mélyen becsalatva a vendógtelen ország belse
jébe, egy döntő ütközetben egész erejével mérhette a meg
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semmisítő csapást a betolakodott ellenség fejére. A pulta- 
wai véres vereség nemcsak seregétől fosztotta meg az 
éjszaki hőst, hanem minden elébbi győzelmeinek gyümöl
csétől i s ; és megsemmisítve, távol hazájától földönfutóvá 
lett korának legnagyobb embere.

Az ozmánok segélye, melyre XII. Károly biztosan szá
mított, elmaradt, a svédek egyedül maradtak a küzdelem
ben s a pultawai ütközet kimenetele sok tekintetben 
vésztliozó volt úgy a svéd koronára mint annak tulajdono
sára. Károly, csak kevés megmaradott vitézeitől környezve 
ozmán területre menekült s magát III. Ahmed szultán ven
dégszeretetére bízta. A menekült király, kíséretével együtt 
Benderben, Bessarábiában ütötte fel sátorát s valóban, a 
keleti vendégszeretet sohasem bizonyult be fényesebben, 
mint most, midőn a hadiszerencsétől elhagyatott hőst, 
távol országától és népétől, nemcsak tisztelettel fogadta, 
hanem ezer kitüntetésekkel halmozta el. III. Ahmed, 
mintha a világnak legszebb oldaláról kívánta volna magát 
bemutatni, a svéd királyt valóban fejedelmileg látta el min
dennel, mire méltóságánál fogva igényt tarthatott. Drága, 
nemes paripát, keleti pazarfénynyel felszerszámolva, nagy 
pénzösszegek stb., melyeket a király rendelkezésére adott, 
eléggé bizonyították, hogy a szultán 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 hadise- 
gelyben, a m int az eredetilegmefíftü&pítva volt, megbukott;, 
s az állam pecsétjét Midillü (Lesbos) helytartóságával cse
rélte fel. Őt követte Nüman Köprili, egy igazságszereteté- 
ről és becsületességéről ismeretes férfiú; de a ki épen ezen 
tulajdonságainál fogva — szálka volt az udvari párt sze
mében, mely egy erőszakos embert akart látni a kormány
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élén. Köprili sem tarthatta magát tehát sokáig, s miután 
Negropontehelytartóságávalbízatók meg: a nagyvezirségre 
egy alacsony származású férfiú, Mohamed pasa emelteték, 
ki fiatal korában favágó volt, honnan közönségesen Bal- 
tádsi-nak is nevezteték; s ki erélyéről, de egyszersmind 
kegyetlenségéről volt ismeretes. Mohamed pasa egészen a 
Valide Sultana befolyása alatt állott, ki ritka csodálattal 
és részvéttel viselteték a szerencsétlen pultawai hős iránt, 
kit közönségesen arszlan-jának, azaz oroszlánjának neve
zett, s ki voltaképen mindeneknek, mik a svéd király érde
kében azontúl történtek, intézője és lelke volt. «Segítsd 
arszlánomat», így szólott fiához a szultánhoz, «ügye szent, 
s mily nagy dicsőség reád nézve, egy ily hőst segíteni, ki 
bizonyára minden időkre hű szövetségesed fog maradni».

- Azonban sok rábeszélésre volt szükség, mert úgy lát
szik, III. Ahmed nem tartozott a svéd király bámulói közé, 
s végre csak akkor adta beleegyezését a segélyezéshez, 
midőn hírül vette, hogy az oroszok berontottak ozmán te
rületre, hogy egy ott összpontosult kisebb svéd hadsereget, 
mely a pultawai vert had töredékeiből alkottaték — meg
semmisítsenek. Most Mohamed Baltádsi volt a helyzet ura, 
s a Valide Sultana szerencsekivánataitól kisérve megindult 
egy 100 ezer embert számláló haddal, hogy a svéd király- 
lyal egyesülve — az Ak-bik vagy fehér szakálas országába, 
így nevezték az ozmánok Nagy Péter czárt, betörjön. Eköz
ben az orosz hadsereg, mely alig számlált 30 ezer embert 
a Prúth partján, a Kusch város szomszédságában elterülő 
horziesti síkságon táborozott. Mohamed nagyvezir, még 
mielőtt a svédekkel egyesült volna, szemben az orosz tá
borral ütötte fel sátrait, s az oroszokat csakhamar minden 
oldalról körülfogta, még mielőtt azok a túlnyomó erő elle
nében ennek megakadályozását megkísérthették volna. 
Azonban másnap annál erélyesebben megindult a harcz;
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az oroszok, kik jól tudták, hogy mily veszélyben forognak, 
ha nem sikerülend az ozmánok karjai közül magukat ki
vágni, nagy elszántságot és vitézséget tanúsítottak, de 
daczára minden erőfeszítésnek, nem sikerült az ellenség 
sorait áttörniök — s ime áz egész orosz hadsereg, élén a 
nagy czárral — menthetlenül veszve látszék lenni. De leg
alább vitézül kivántak 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 meg
hozza azt, ezt mindenki érzé. Maga a czár megmagyaráz
ható 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 — szép
sége, de még inkább eszélyessége által az oroszok czár- 
nője lön. Ezen rendkívüli nő a végzetes éjjen, melyet min
denki az utolsónak hitt, egy nagy és egyszerű gondolattal 
foglalkozott, melynek gyors kivitelétől függött a czár és 
seregének, sőt Oroszország sorsa. Katalinnak terve volt, 
minden a táborban levő kincsekkel együtt átmenni az oz
mán táborba, s ajándékok s rábeszélés által a nagyvezirt 
egy béke megkötésére bírni. Maga a merész nő összeszedte 
minden ékszereit és egyéb drágaságait s nem kis fáradság
gal sikerült Péter czárt is hasonlóra rávennie, ki sokáig 
idegenkedék egy vállalattól, mely merész lelkének büszke- 
keségével és tettvágyával oly nagy ellentétben állott; s 
végre, miután a czár egy, Scheremetjew által fogalmazott 
előleges békeokmányt aláírásával ellátott, melyben Azowot 
az ozmánoknak visszaadni ígérkezik, azzal és a gyorsan 
összeszedett kincsekkel még ugyanazon éjjel az ozmán 
táborba sietett. Mohamed Baltádsi nagyvezir, kinek leiké
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ben úgy látszik, a kincsvágy nagyobb volt, mint a becsüle
tesség és józan kötelességérzete, csakhamar elhatározta 
magát a kívánt békére, mely nyomban meg is kötteték — 
s Nagy Péter czár, serege, Oroszország meg valának 
mentve!

A világtörténelem csak kevés esetet mutat fel, melyek
ben egy nagy állam sorsa ily sajátszerű eshetőségnek kö
szönhette fennmaradását; s ha az oroszok ezen emlékeze
tes alkalmat a gondviselés beavatkozásával hozzák össze
köttetésbe, csak azt cselekszik, mit minden más nép teve 
előttük és utánuk, s mely szerencsés véletlenek összejö
vetelének köszönhette ha nem is fenmaradását, de meg
mentését.

XII. Károly még benderi táborában időzött, s épen 
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 vit
ted a moszkow czárt fogolyképen Konstantinápolyba ? 
hiszen hatalmadban volt», kiáltott a haragtól égő hős, mire 
a hidegvérű nagyvezir lehűtő naivsággal kérdező tőle: 
«Hát országát ki kormányozta volna távollétében? — majd 
kis szünet után tévé hozzá érthető czélzással a királyra: 
innert nem minden királynak lehet távol maradni országá
tól» . . . Hasztalan voltak a svéd király szenvedélyes kifa- 
kadásai, hasztalan azon mértéktelen szemrehányások, me
lyekkel a nagyvezirt elhalmozta — Nagy Péter czár nyu
godtan folytatta visszavonulását birodalmának belsejébe s 
megvallá: hogy kínosabb érzést sohasem tapasztalt, mint 
midőn ama végzetszerű éjszakán egész életének fáradal
makkal szerzett gyümölcsét látta biztos veszendőben.

14L á z  ú r: Az ozmán uralom története. II.
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XII. Károly ezentúl nemcsak az oroszokban, hanem 
az ozmánokban is ellenségeit lá tta ; s miután nem sikerűit 
Mohamed nagyvezirt megbuktatnia, mert a kuschi béke
kötésért csak három hivatalnoka vesztette el fejét, kik állí
tólag a nagyvezirt a békére rábeszélték, a konstantinápolyi 
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 vasfejü, így 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 had
seregnek, negyven svéd híveiből álló csapatjával ép oly 
merész mint váratlan módon ellentállott. Csak az erőszak
nak engedett végre, midőn magát a birodalom belsejébe 
bellebbezteté; s majd Dimotikában, később Drinápolyban 
tartaték fogolyként, mígnem ötévi távoliét után Magyaror
szágon keresztül visszatért hazájába.

Míg a kuschi egyezmény alapján Oroszország felől egy 
ideig mitől sem kelle tartania, s míg másrészt Magyaror
szágban a karlowiczi szerződés, ámbár mindkét részről 
megsértve, némileg még tengeté a békét, a fényes porta 
minden gondját a Peloponnesus vette igénybe, mely miként 
említénk, Morosini által meghódítva, a karloviczi békében 
Velenczének jutott. De itt két állam érdekeivel jött össze
ütközésbe s YI. Károly császár nem tűrte, hogy az ozmánok 
a velenczeieket ríj szerzeményükben háborgassák; s így, 
mihelyt világos volt, hogy 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 hős Pétervárad alatt ütkö
zött meg 1716. augusztus 5-én Ali nagyvezirrel, III. Ahmed 
sógorával, s a vereség, melyet itt az ozmán fegyverek újból
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tapasztaltak, oly nagy volt, hogy a győzedelmes császári 
hadvezér, átkelvén a Tiszán, kevés nappal később, a péter- 
váradi rémhír lesújtó hatása alatt, hatalmába ejtette 
Temesvárt is ; mi által az egész temesi bánság ismét visz- 
szakerűlt a kereszt uralma, de még nem a magyar korona 
alá. *

Míg a félholdat Magyarországon csapás csapás után 
érte, addig fegyverei Görögországban sokkal szerencséseb
bek voltak. Mióta a Peloponnesus ismét visszakerült 
Yelencze alá, annak lakói látszólag sokkal roszabbúl érez
ték magukat, mint az ozmánok alatt, kiknek uralmát a 
merev, bizalmatlankodó és haszonleső Yelenczétől irtózó 
nép nemcsak visszaóhajtotta, hanem részéről mindent 
megtett, hogy a félhold mielébb visszatérjen a félszigetre. 
A görögök eme ellenszenve a velenczeiek iránt a fennebbi 
okokból eléggé igazolt. Alig hogy a köztársaság magát a 
visszanyert tartományban berendezé, máris kelle tapasz
talnia, hogy uralmának legerősebb támasza, a nép rokon- 
szenve hiányzik, s a helyett, hogy ezt bölcs mérséklet és 
alkalmazkodás által igyekezett volna elérni, szokott eszkö
zéhez, az erőszakhoz nyúlt, mely a viszonyt méginkább 
elmérgesítette. Alig indult meg tehát a háború, midőn a 
görögök tömegesen az ozmánok mellett nyilatkoztak, sok 
helyütt maguk űzvén ki a Szent Márk oroszlánlobogója 
alatt harczoló zsoldosokat. így Görögországban nem lehete 
többé kétes a félhold visszahelyezése s már 1718-ban az 
egész Peloponnesus újra meghódolt a szultánnak.

Ha az ozmánok ezen győzelmüket fel tudják vala 
használni, s a helyett, hogy a velük rokonszenvező pelopon- 
nesusi népeket indokolatlan és egyszersmind vérlázító

* A bánság csak Mária Terézia á lta l nyerte a későbbi önkor
mányzási alakot és csatoltaték ism ét Magyarországhoz.

í r
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kegyetlenségeik által maguktól eltaszítanák, azokat mint 
megtért barátaikat üdvözölték volna, kiknek legalább rész
ben bizonyultak is, a következő évben megkötött passaro- 
viczi béke sokkal nagyobb előnyökkel végződött volna a 
birodalomra. De egész Európa undorral fordult el a pelo- 
ponnesusi kegyetlenségek hírére a portától, melynek 
uralma Európában valószínűleg már most végképen meg
szűnt 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 karlowiezi béke alkalmával 
újólag az ozmánok kezébe került vala. Eugen herczeg az 
1717. nyár derekán megszállotta 60 ezer emberből álló sere
gével a híres erősséget, melyet 150 ezer ozmán védelme
zett; s daczára a vitéz de rosszul vezetett védelemnek, 
háromheti ostrom után az izlamnak ezen végső vódbás- 
tyája is Magyarország ellen meghajolt a keresztnek. Rop
pant volt a zsákmány, mely a keresztények kezébe esett, 
több mint 400 ágyú, s roppant mennyiségű élelmiszerek és 
egyéb érték koronázta a sikeres művet.

Valamint 21 év előtt a zentai győzelem a karlowiezi 
békét, úgy most Nándorfehérvár megvétele maga után 
vonta a passarowiczi békét, mely az ozmán birodalmat 
újabb és érzékenyebb veszteségekkel sújtotta. Ezen béke
kötés a császár és a fényes porta között folyt diplomatiai 
tárgyalásokat rendkívüli érdekes színben tünteti fel. A csá
szári megbízott maga a győzedelmes Eugen vala, ki ezút
tal még politikai előrelátásának is nem mindennapi tehet
ségéről tön tanúságot. Neki tulajdoníthatók azon előnyök 
főképen, melyeket ezen béke a császár részére eredménye
zett. A passarowiczi béke, mely az 1718. évi julins 21-én
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Íratott alá, elvette az ozmánoktól nemcsak Péterváradot és 
Temesvárt s ezzel kapcsolatban az egész bánságot, hanem 
még Szerbiát egész a Tiniok folyóig, valamint Kis-Oláhor- 
szágot az 01t-ig a császár hatalma alá hajtotta. S míg 
Yelencze a joniai szigeteken és Dalmátiában nyert kárpót
lást, a Peloponnesus meghagyaték a félhold birtokában. 
Ez utóbbi volt az egyedüli kedvezmény, melyben a fényes 
porta még ezúttal részesítteték.

Könnyen elgondolható, mily hatással voltak az utolsó 
évek vereségei, de kivált a passarowiczi béke az ozmán 
népre! Megint árulással vádoltatának úgy az államférfiak 
mint a hadvezérek, valamint maga a szultán. Ismét a 
janicsárok voltak azok, kik a néppel rokonszenvezvén, újabb 
forradalom előkészítésén dolgoztak az amúgy is nehezen 
kormányozható államban. S ha a belzavarok még egy kis 
ideig nem vettek magukra határozott és erőszakos jelleget, 
ennek oka újabb bonyodalmakban rejlett, melyek a biro
dalmat ezúttal kelet felől, a perzsák részéről fenyegették, 
s melyek elég okot, de egyszersmind reményt is látszának 
nyújtani, ha a jövő visszahozná 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 kényszeríttetének. Perzsia, ezen 
hagyományos ellensége az ozmánoknak, a tizennyolczadik 
század első negyedében nagy változásokon ment keresztül; 
s míg egyrészről a dynastia változása politikai irányát is 
némileg megváltoztatta, egyszersmind egy szomszéd hatal
masság szövetségében keresett támaszt, mely nem kevéssé 
vala ellensége az ozmánoknak. Perzsia és Oroszország szö
vetsége ezen időből való, s hogy melyik használta fel job
ban a másikat, valamint, hogy melyiknek közúlők kedve
zett inkább a szerencse, azt megmutatja a különböző
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időkben keletkezett térképek összehasonlítása. Húszéin 
shah, a szofi dynastiának ezen utolsó sarja 1722-ben leszo- 
ríttaték a trónról az afghanistani helytartó Mahmud által, 
ki magát egészen orosz védelem alá helyezte s nemsokára 
urává tette Iránnak, míg birodalmának régi kaukázusi tar
tományait s ezek között különösen a fontos Daghestán-t, 
átengedő orosz szövetségesének.

Itt kezdődik Oroszország befolyása és nemsokára 
uralma a Kaukázusban, mely napjainkban kettős jelentő
séggel bír, midőn a szétszórt hegyi törzseket fegyverben 
látjuk a keresztény fensőség ellen, és pedig névleg az 
ozmán uralom érdekében, voltaképen pedig minden valódi 
politikai czél nélkül: mert a hazaszeretet erénye ezen szi
laj népeknél, kik oly könnyen vándorolnak idegen orszá
gokba, már régen elenyészett s inkább szép hangzása által 
tartotta fenn magát a nyugati népek rokonszenvében. Kika 
kaukázusi népek történetét és jellemét ismerik, azok meg
egyeznek abban: hogy a zsákmányon kívül egyéb ezélért 
nem lelkesíthetők. Azért a fényes portának legújabban 
követett politikája: Orosz-Kaukazus fellázításában csak 
szalmatüzet eredményezhet, mely hatásában túlbecsülhető 
lehet, de a melynek tartós befolyása az események fejlődé
sére aligha lesz.

«Perzsia» a nagyimám fetvája szerint «az eretnekek 
és elátkozottak országának lakosai, rosszabbak mint a 
hitetlenek, kiket elpusztítani és kiirtani ép oly üdvös mint 
hasznos dolog.»

A perzsa háború, mely ezúttal is a «szent háború» 
jellegével bírt, mert az ozmánok minden háborúiknál hitet
lenek vagy szakadárok ellen, a harcz szentségét szokták 
híresztelni, három évig tartott, s habár az ozmánoknak 
sikerült az elszakadt részekből több tartományt visszafog
lalni, az 1726-ban bevégzett hadjárat mégis jobban gyen
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gítette, mint erősítette a gyors sülyedésben lévő államot, 
mely kivált a passarowiczi béke óta láthatólag a feloszlás 
jellegével bírt 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 képvi
seletében tapasztalt határozatlanságot és kapkodásokat, 
láthatólag növekedőben vala. S midőn 1730-ban híre érke
zett, hogy a perzsák újból becsaptak az ozmán területre, 
az elégületlenség gyors lázadássá változott s perczről 
perezre fenyegetőbb alakot vön magára. A mozgalom élén, 
mely a főváros tétlen vagy keresetnélküli osztályából indult 
ki, Patrona Ghalil. egy édes árúkkal házaló pór állott, ki 
most, a népmozgalom pillanatában valódi tribuni szerepet 
kezdett játszani s csakhamar legnépszerűbb hőse lett a 
konstantinápolyi pórságnak. Chalil lázító beszédei, melyek 
természetes ékesszólása által még nyertek hatásukban, 
gyorsan feltüzelték a külvárosok és kikötő népességét; 
majd a janicsárok laktanyáit kereste fel, hogy a hatalmas 
praetoriánusokat a mozgalomnak megnyerje. A janicsárok, 
kik minden erőszakos újítást előmozdítottak, mely kapzsi
ságuknak táplálékot nyújthatott, csakhamar szövetkeztek 
a lázadókkal s Ibrahim nagyvezir lakása elé gyűlvén, meg
bízható tanácsadóinak fejeit követelték. Innen a serail felé 
özönlött a felindúlt tömeg, hol már a nagyvezir feje után 
kiáltozott. A zavar, a rendetlenség minden pillanatban 
növekedett; ijedség és rettegés fogta el a serail lakóit s 
ezek között magát III. Ahmedet, ki következetes erélyte- 
lenségében 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
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minden szerencsétlenségért, mely a birodalmat az utolsó 
időben érte, felelőssé tett, ezen szemrehányást mindazon
által nem érdemelte meg. Bölcs és tapintatos mérséklete 
által igyekezett az ellenséges elemeket az államban egy
mással kibékíteni; szigorú becsületessége által rendet hozott 
az állam pénzügyeibe s kétségtelen, hogy még sok más 
szerencsés intézkedések által könnyített volna hazájának 
állapotán, ha erre neki a körülmények és azok intézői által 
idő engedtetik vala. Midőn most a lázadás mindig ma- 
gasbra hányta hullámait s Ibrahim a válság következmé
nyét előre látta, nem személyének, hanem a szultán meg
mentésére fordította minden gondját. Nem kétkedve saját 
sorsában, bátran lépett a lázadók közé: s az ész és becsü
let szavai által iparkodott őket lecsendesíteni. 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 táma
szát 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 intézó hozzá: «Ime, 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 ép oly kevéssé bízhatott mint szerencséjé
ben . . .

A gyenge III. Ahmed a trónról a börtönbe ment, hol 
még nehány évig elfeledve tengette életét, míg 1736-ban 
újabb bonyodalmak kívánatossá látszának tenni halálát s
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Mahmud parancsából méreg által téteték el láb alól. 
III. Ahmedét senkisem sajnálta, mert kevés hívei mind 
előtte hagyták el erőszakos utón az életet. Tétlensége, 
mely oly sok szerencsétlenséget hozott az országra, okozta, 
hogy a történelemben sokszor azon váddal illettetik, 
mintha szándékosan idegenkedett volna minden jótól és 
hasznostól, mi azonban határozott tévedés. Ahmed úgy 
kedélyében mint elméjében egészséges és nemes iranynyal 
bírt, csakhogy annak érvényesítéséhez hiányzott a szüksé
ges erély.

I. Mahmud (1730—1754), ki a lázadók által és azok 
veszélyes közbenjárása mellett lépett az ozmánok trónjára, 
egyelőre eszköz vala a nyugtalankodók kezeiben, kik szép 
szóval vagy erőszakkal oly intézkedésekre bírták az új 
szultánt, melyek annak tekintélyét nemcsak józanabb 
alattvalói előtt, hanem az egész világ szemében mélyen 
megsértették. Chalil, a lázadás feje, a nagyvezir kinevezé
sébe ép úgy befolyt, mint a helytartók és katonai parancs
nokok kinevezésébe is, mely alkalommal érdemetlen és 
tudatlan hívei a legmagasabb méltóságokra emelkedtek, 
így egy mészáros Bogdán vagy Moldvaország herczegségé- 
vel ajándékoztatott meg; egy másik hadbíró, többen hely
tartók lettek. Maga Chalil minden kitüntetést visszautasí
tott s megelégedett azon kincsekkel, melyekkel a szultán 
inkább kényszerűségből mint hálából élhalmozá. A szoká
sos trónajándék, mely I. Mahmud által a katonáknak 
engedélyezteték, ezúttal 7500 erszényt, vagy közel 6 millió 
forintot tett.

De Mahmud nem sokáig tűrte a pór megalázó befo
lyását a kormányzás ügyeibe, s miután állásában egy kissé 
megerősödék, eszközökről gondolkozók, a tolakodótól meg
szabadulni. Keleten, hol az ember élete gyakran csak egy 
árú értékével bír, sokféle alkalom kínálkozik, azoktól meg
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szabadulni, kik alkalmatlanok. Mahmudnak nemsokára 
sikerült pénzért és ígéretekért többeket a janicsárok közül 
szándékának megnyerni, kik magukat a gyilkosságra fel
ajánlották. Azonban nemcsak a vezetőket és a fővárosban 
tartózkodó lázadókat akarta Mahmud megsemmisíteni, 
hanem egy átalános vérengzésben elnyomni az egész moz
galmat, mely őt a trónra segíté ugyan, de a mely a kor
mányzásban 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 rendet
lenség helyébe lépett, jobban megerősítette Mahmud trón
ját, mint bármely más intézkedés. Zsarnoki államokban 
gyakran az egyedüli eszköz, mely czélhoz vezet: a vér. 
S ezt az ozmán uralkodók sohasem kímélték.

Miután Mahmud ekkópen megszabadult környezeté
nek nyomása alól, lassankint visszatért a rend, s vele a 
bizalom is a jövőbe; s habár az új szultán nem bírt har- 
czias jellemmel, de tetterejétől, mely minden nyilvános 
cselekvéseiből kitűnt, mindenki a legjobbat várta. A pas- 
sarowiczi béke óta Ausztriával nem ujult 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 ellensúlyozandó. így azonban 
a mindig újúlt erővel felfelé törekvő ifjú Oroszországban 
egy vetélytársra akadt keleten, mely azóta sohasem szűnt 
meg a hanyatló birodalomnak ellensége lenni, s mely rend
kívüli segélyforrásainak segedelmével nemcsak túlélni 
fogja, hanem valószínűleg hivatva is-van annak öröksé
gébe lépni.



219

Perzsia, hol a szoíi-dynastia kihalása óta folytonos 
belzavarok és pártviszályok dúltak, a polgárháborúk színhe
lyévé lön, melyek az egykor hatalmas birodalomnak leg
jobb erejét felemésztették, s melyek hatásaikban nem ma
radhattak befolyás nélkül a birodalom területi viszonyaira 
sem. Oroszország, mely helyzeténél fogva Európa és Ázsia 
között ingadozik, s a súlypont megosztása következtében 
mívelődési tekintetben Európához hajlik, erő tekintetében 
azonban inkább Ázsiához tartozik, minden alkalmat fel
használt, hogy európai befolyását és hatalmának növeke
dését előmozdítsa. A polgárháborúk által kimerült és meg
gyengült Perzsiának tehát egyik tartománya a másik után 
átment az orosz uralom alá, melynek hatalmas iíjú karja 
nemsokára kiterjedett a Kaukázus harczias, de erkölcsi 
tekintetben romlott népeire. Egyike azon tartományoknak, 
melyek úgy fekvésük mint természeti gazdaságuk által 
kiváló becscsel bírtak, Daghestan, mely nemcsak a Kaspi 
tenger nyugati partjait, hanem ezzel együtt a kereskedel
met és közlekedést is biztosítja Ázsia belsejével. Az éles 
szemű orosz terjeszkedési 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 
összeütközés elkerűlhetlenné vált. Oroszország kezei Euró
pában vannak, lábai ellenben Ázsiában, s ha ingadozik, ennek 
hatása egész a Niemenig és az Al-Dunáig érezhető. A kuschi 
egyezmény, mely Oroszországot megmentette, még inkább 
ösztönözte, keleti politikájában azon befolyást elnyerni, 
melyre szüksége volt, hogy a jövőt magának biztosítsa. 
A múlt században a nemzetiségi eszme, mely a legújabb 
kor történelmében oly nevezetes szerepet játszik, még nem 
volt feltalálva s Oroszországnak minden eszményi czél
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nélkül pusztán fegyvereire és azok sikerére lehete támasz
kodni.

A fényes porta, mindjárt a konstantinápolyi trónláza
dás 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 Orosz
ország semmi körülmény között sem volt hajlandó a kér
déses tartományról lemondani. Még a tárgyalások be sem 
valának fejezve, midőn a krimi tatár khán parancsot kapott 
orosz területre betörni. Egyidőben Konstantinápolyból is 
egy 80 ezer főből álló sereg indult Ázsiába, hogy fegyver
rel igyekezzék elérni azt, mit békés úton elnyerni nem volt 
lehetséges. Azonban, mintha gyengeségének tudatában még 
egy végső kísérletet kívánt volna tenni a háborü elkerülése 
végett, a fényes porta most Bécsbe fordult, hogy Ausztria 
közbenjárását kérje ki magának Oroszországgal való viszá
lyában. De itt is csak azt kelle tapasztalnia, hogy fegyve
reinek szerencséjével politikai tekintélye is elhagyta, mert 
a bécsi kormány nemhogy nem mutatkozott hajlandónak a 
porta kívánságát úgy Daghestán, mint kivált Azow vissza- 
adatása iránt, mely újabban ismét elfoglaltaték az oroszok 
által, pártolni, hanem egyenesen kijelenté, hogy ha a fényes 
porta kívánságánál megmarad: Ausztria azonnal csatlako
zik Oroszországhoz s hasonlóképen fegyvert ragad.

A válasz nyíltabb vala, hogysem kétséget hagyott volna 
hátra Ausztria magatartása iránt; s Mahmud kormánya el 
volt határozva immár erőhatalommal érvényesíteni jogait. 
Érdekes egy ozmán történetíró 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 ra
vaszsággá!, a czárnő pedig a legelvetemedettebb valamennyi
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rövid hajú nő közt. Mindketten megrohanják a padisah 
országainak virágágyait, hogy azokat elpusztítsák. Öljük 
meg őket, valamint ők akarnak bennünket megölni. S Űz
zük ki országunkból, valamint ők ki akarnak belőle minket 
iizni e.

Ezen háborúban, mely a fényes portára erőszakolta- 
ték, az ozmán uralmat futólag még egy utószor régi fényé
ben látjuk ragyogni. A győzelem egy időre visszatért zász
lóihoz, melyeket oly sokáig került vala, régi vitézsége 
újból fellobogott a harcz tüzében, s habár I. Mahmud 24 
évi uralkodása alatt sohasem állott személyesen a hadsereg 
élére, országlása mégis az ozmán birodalom újabb törté
nelmében jótevő fénypontot képez. Alig hogy Bécsbe kül
dött követei meddő küldetésükből visszaérkeztek, a fényes 
porta rendkívüli erélyt fejtett ki a hadsereg gyors felál
lításában és kiegészítésében. Az Ázsiába küldött hadsereg 
számával megegyező egy másik hadat állított fel, mely 
Mohamed nagyvezir alatt átlépte a passarowiczi békében 
megállapított határokat s csakhamar véres összeütközésbe 
jött a császári hadakkal.

De valamint az 1736—1739-iki háborúkban az ozmán 
fegyverek régi dicsősége újból föléledni látszék, a császári 
hadakat, melyek nemtője Eugen nem volt többé az élők 
között, egyik baleset a másik után érte. Königsegg, Wallis, 
Seckendorf, Lothringen Ferencz herczeg, a magyar királyné 
férje, egymást követték a fővezérségben, vagy váltották fel 
— az elvesztett csatatereken. A savoyai herczeg ugyanazon 
évben halálozott meg, melyben az orosz-ozmán háború 
megindult, s melyben a császárt VI. Károlyt, mint Orosz
ország szövetségesét találjuk. Mohamed nagyvezir több 
döntő ütközetben megverte a császáriakat, s miután egész 
Szerbiát és Bosniát visszafoglalta, átkelvén a Dunán, Orso- 
váról Krassó megyébe lépett — s a félhold még egyszer
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megjelent a régi magyar területen, mely most egyenesen a 
bécsi kormány által igazgattaték, s Mehádia lángjaiban su
gározta szét utolsó sugarait. S miután Wallis tábornok 
Nándorfehérvár szomszédságában egész seregével tönkre 
tétetett, a bécsi haditanács végre hajlandónak mutatko- 
zék a békére, melynek feltételeit most mégegyszer a fényes 
porta határozta meg.

A nándorfehérvári békében, mely a hároméves, 
Ausztriára nézve oly szerencsétlen háborút befejezte, a 
császár elvesztette mindazon tartományokat, melyeket 21 
év előtt a passarowiczi békében kapott, s Szerbia, Bosnia, 
valamint Oláhország és a fontos Nándorfehérvár újból visz- 
szaszállottak az ozmánokra.

Míg a fényes porta Ausztria ellen ily feltűnő szeren
csével harczolt, fegyverei az oroszok ellen nem dicseked- 
hetének hasonló sikerrel. S habár Ázsiában több kisebb üt
közetekben győzedelmeskedék az oroszok ellenében, Mold- 
vaországban határozottan kerülte a hadiszerencse. Jassy, 
Kameniec, Chotim stb. Münnich tábornok által egymásután 
elfoglaltattak, sőt áz orosz ukrainai könnyű lovasság, mely 
azóta a kozákok tágasabb elnevezése által lett ismeretessé, 
már egészen az Al-Dunáig hatolt, midőn a nándorfehér
vári béke tevékenységének is határt szabott. Oroszország, 
mely részéről is érezte a béke szükségességét a hosszú, ál
dozatokban oly rendkívüli háborúban, nemcsak csatlakozott 
YI. Károlyhoz, hanem miután ázsiai, továbbá moldvaországi 
hódításainak nagyobb részét megtartotta — Azowot har
madszor is átengedte az ozmánoknak.

így végződött a hároméves háború az oroszok és 
osztrákok ellen, melyben az utóbbiak tetemesen gyengül
tek, a félhold győzedelmeskedék, míg Oroszország Azow 
elvesztéséért kárpótoltaték.

I. Mahmud szerencsés országlása alatt méltó önbiza
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lommal tekinthetett az utóbbi időkben sokat megpróbált 
ozmán nép fegyvereinek sikerére s megmagyarázható, ha 
vérmes reményeiben a jövőt illetőleg talán egy kissé tovább 
ment, mint kellett volna, s hogy ennek következtében 
ismét a hiú elbizakodottság ösvényére lépett, mely már 
annyi keserű tapasztalatokkal látogatta meg.

Ha az okokat keressük, melyek az ozmán uralom ezen 
kedvező fordulatával összefüggnek, azt fogjuk találni, hogy 
azok többnyire kívülről jövének, s hogy a diplomatiai be
folyás, melyet kivált Francziaország a Bosporus partjain 
még mindig gyakorolt, ekkor érte el tetőpontját. XV. Lajos 
kormánya folytatta a Habsburg-ház elleni hagyományos 
politikáját a féltékenységnek és gyűlölségnek s miután a 
császári hatalom legkényesebb pontját keleten gyanítá a 
versaillesi udvar, igen természetes, hogy mindent elköve
tett, 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 Bécsben tapasztalt tapintatlan vissza
utasítás alkalmával, kik nemcsak jó tanácscsal, hanem 
pénzzel is támogatták a már akkoron, úgy mint ma, nehéz 
pénzzavarokkal küzdő államot. Talán még hathatósabb 
eszközök voltak, — a tüzérek, kiket a franczia király az 
ozmán kormány redelkezésére adott, kik nemcsak újból 
szervezték a hadsereg egy részét, hanem képességük fölé
nye által nagy erkölcsi támaszoknak bizonyultak. S míg 
ekképen a franczia diplomatia kizárt minden idegen befo
lyást, egymaga korlátlan hatalommal bírt keleten, s diplo
matái igazgatták voltaképen az államot — Európát, de 
kivált Ausztriát és Oroszországot érdeklő minden kérdé
sekben. Ezen körülménynek tulajdonítható, hogy az euró
pai udvarok rendkívüli tevékenységet kezdének kifejteni, 
hogy Francziországot ezen kiváltságos helyzetéből kiszo
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rítsák vagy legalább arra bírják, bogy befolyását velük 
megoszsza . . . S még egy időben sem volt a fényes porta 
oly mértékben uralva az idegen megbízottaktól és követek
től, mint a nándorfehérvári béke után, midőn Anglia, Hol
land, sőt a kis Piemont, a mai olasz királyság magva egy
mással versenyeztek a portával kereskedelmi szerződésekre 
stb. lépni, mintha a keleti kérdés által mindannyian a leg
közvetlenebbül lettek volna érdekelve. Ezen diplomatiai 
hadjáratok csak azt bizonyították, hogy egyik európai ud
var sem akarta magát kizárni a keleti ügyek mikénti elin
tézéséből, mely alkalommal külön érdekeik és külön 
törekvéseik mindig feltűnőbben tüntenek fel.

Tévedés volna azonban hinni, mintha az ozmánok 
ezen érintkezések által némileg talán közeledtek volna a 
nyugathoz, avagy hogy ez által símulékony alkalmazko
dást tanúsítanak vala, mely a mívelt Európa szokásaival 
való megbarátkozásra mutatott volna. Ellenkezőleg, az oz
mánok visszataszító ridegsége, tudatlansága és megvetése 
minden iránt, mi a keresztényektől származott vagy velők 
összefüggésben állott, sohasem volt oly feltűnő, mint épen 
ezen időben. A követek és megbízottak nemcsak sértő lené
zéssel fogadtattak mindenütt, hanem a gyűlölsógnek való
ban undorító jeleivel találkozának lépten-nyomon. A nyu
gati népekről szólva, az ozmán történetírók sohasem 
használnak más kifejezéseket, mint kutya és disznó. S ha 
ezen durva allegoria nyelvén egyik nemzet győzelméről 
szólanak a másik felett, közönségesen csak annyit monda
nak: «s a kutya megmarta a disznót». így egyik újabb 
történetírójuk a császári követ fogadását a szultán által a 
következőképen írja le: «Midőn az elátkozott a császári 
díván elé vezetteték, elébb porba tévé homlokát; s midőn 
a kutya ittasan a boldogságtól, hogy a világ urát és az em
berek vigaszát szemlélhette — eltávozott, megszabadult
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hitvány személyének piszokjától a fényes terem, melyet 
megjelenésével bemocskolt» stb. így írtak az ozmán törté
netírók a keresztény fejedelmek leghatalmasbikának köve
téről egy időben, midőn a nyugaton a tudomány és mívelt- 
ség, a költészet és művészet meszszire kezdték árasztani 
világosságukat. így hangzik az ozmán történetírás nyelve 
mai napig, s ilyen hangon és müvekből taníttatik keleten 
a világtörténelem azon népnek, melynek létjogosultsága 
csak az európai hatalmi egyensúly fenmaradásában rejlik ; 
s mely Európában ma is egy barbár tábort képez, mint 
századok előtt, * melyek vívmányaikkal nyom nélkül men
tek 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 kényszerítő az 
ozmán törvényhozást, melynek képviselőit viszont csak a 
nemes érzelmű tudatlanság bélyegezhető a mívelődés úttö
rőivé 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 ozmánok 
valódi csapást képeznek az emberiség művelődésének és 
haladásának történelmében. A magasabb míveltség Euró
pában ott végződik, a hol a múltban az ozmán uralom 
kezdetét veszi, s ha az ó-világ ezen legkisebbikének keleti 
része még máig sem emelkedék oda, a hova a nyugat már 
régóta eljutott, ennek oka ismét csak az ozmánok hatalmi 
befolyásának tulajdonítható. S valóban, ha elfogulás nél
kül, csupán tárgyilagos szigorral akarunk ítélni, be kell

* H a nem  csalódunk, B riot ezen kitételeket használja külön
ben nem nagy értékű művében.

L á z á r :  Az  o z m á n  u r a l o m  t ö r t é n e k ' ,  I I . 15
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ismernünk: hogy Európára nézve az ozmán birodalom még 
ma is egy csapás, mert korlátoltságában és vallási gyűlöle
tében niáshitüek iránt nem változott meg századok óta, s 
bármit hirdessen mást az indokolatlan rokonszenv, vagy 
politikai szükség, annyi kétségtelen, hogy az izlam türel
metlensége minden megközeledést lehetetlenné tesz. A kö
vetkező események még több alkalmat fognak szolgáltatni 
a felhozottak bebizonyítására.

I. Mohamed, ki inkább a béke művei, 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 nőknek ellensége, 
mindkettőt, nem egészen alaptalanul azzal vádolta: hogy 
az ozmánok erkölcseinek siilyedésót előmozdították, ha nem 
okozták, s azért kérlelhetlen szigorral büntetett minden 
ballépést vagy külső hiúságot, s kérlelhetlensége annyira 
ment, hogy maga szabta meg az öltönyöket és az anyagot, 
melyből készítvék. Mahmud alatt az ékszerészek és fény- 
űzési czikkek árúsai nagy számmal kevesbedtek; ellenben 
a vászon és egyéb olcsó kelmékkel kereskedők nagyon 
megszaporodtak. — A serail költségeit alább szállította s 
az így megtakarított összegek a kincstárba folytak. A hely
tartók hivataloskodásának ellenőrzésére egy bizottságot 
alkotott, melynek üdvös működése sok tehertől és sanyar
gatástól óvta meg a szegény sorsú népet. Az idegen tisztek, 
különösen tüzérek befogadása által sokat javított a hadse
reg állapotán, mely lassankint európai minták után szer- 
veztetvén, erős támasza lett a trónnak és birtokosának. 
Kiváló figyelmében részesítette Mahmud a janicsárokat is, 
kiket rendeletéiben közönségesen «a vallás és szultánok 
legyőzhetlen támaszainak» szokott nevezni, holott azok 
elég sokszor ellenségeinek, sőt nem ritkán gyilkosainak
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bizonyultak. Kétségtelen, hogy Mahmud előszeretete a ja
nicsárok szemében nem csekély sulylyal bírt, s hogy a 
veszedelmes had meg tudta becsülni a padisah ezen ked
vező 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 csakha
mar veszélylyel fenyegette, nem annyira az izlamot, mint 
különösen az ozmánok trónját. Abdul-Waliab, azaz a min
denható szolgája, egy vándor arab-törzs befolyásos tagja,' 
mint az izlam reformátora lépett fel s különösen kikelt a 
pompa és fényűzés ellen, úgy a palotákban, mint kivált az 
isten házaiban, mely erkölcsrontó hatással van, úgymond, 
a hívőkre is, kik az imaházakból családjuk közé viszik a 
puhító pazarfónyt. Abdul-Waliab támadása úgy látszik, 
első sorban a klialifák utódai, az ozmán szultánok ellen 
volt intézve, kik nézete szerint elpártoltak az izlamtól az 
által, hogy birodalmukban meghonosították a fényűzést. 
Sajátságos, hogy ezen ellenséges nyilvánulás épen akkor 
tétetett, midőn az ozmán trónon egy férfiú ült, ki a fény
űzésnek nem volt talán kisebb ellensége — mint maga az 
aráb reformátor, csakhogy Mahmud a templomokban kifej
tendő pompának és fénynek — nem volt ellensége. Külön
ben Abdul-Wahabcsak a régi egyszerű izlam visszaállítását 
sürgette, a nélkül, hogy annak alaptételei ellen kikelt volna.

Habár így a wahabiták, így neveztettek Abdul-Wahab 
hívői, voltaképen nem fenyegették magát az izlamot, 
I. Mahmud mégis kérlelhetlen szigorral támadta meg az 
újítókat, főképen azért, mert a klialifák személyének meg- 
birálásába bocsájtkozni merészkedének. A wahabiták ellen 
kiküldött liarczosai a mesopotamiai tartományokban eze- 
renkint mészárolták le az ártalmatlan szakadárokat, kik

15*
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még nem lévén elég számosak, többnyire vértanúkként 
hullottak el Waliáb tisztító törekvéseiért, a nélkül, hogy em
lékükön kivíil hazájukban lételüknek tartósabb nyomait 
hagyták volna hátra.

I. Mahmud, ki alatt az ozmán birodalom visszanyerte 
ha nem is régi jelentőségét, de tekintélyének egy részét, 
1754. deczember végén halt 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, míg a víz kellemeit és előnyeit, 
miként egy újabb és sajátszerűbb Pindar ékes arab gliaze- 
lekben magasztalta. Nem idegenkedett a míveltségtől és a 
tudományoktól s habár nagy gyűlölettel viselteték a keresz
tények iránt, elég eszélyes és méltányos volt, ellenszenvét 
bölcs mérséklet által elpalástolni. így I. Mahmud ország- 
lása szerencsésnek mondható kivált azon rendkívüli meg
rázkódtatások után, melyeken a birodalom egy évszázad 
óta keresztül ment. Utódja lett 54 éves fivére Ozmán, egy 
tehetetlen és a börtön keservei között elfásult kedélyű fér
fin, ki ép oly kevéssé volt képes hivatásának fontosságát 
felfogni, mint bátyja helyét betölteni.

III. Ozmán (1754—1757) rövid három évi országosá
nak egyedüli fénypontját Ragliib Mohamed pasa, később 
nagyvezir tettei képezik, míg maga a szultán valódi árnya 
tevékeny elődjének, henye tétlenségben tölté napjait, me
lyekben majdnem egyedüli változatokkópen szerepelnek: a 
rokongyilkosságok. III. Ahmed fia Mohamed, egy szép te
hetségeiről ismert ifjú, magára vonta a zsarnok haragját, 
ki nem tűrte, hogy a serailban kívüle más is említtessék, s 
parancsot adott, Mohamedet gyorsan működő méreg által 
tenni el láb alól. Hasonló sors érte családjának még több, 
kevésbé figyelemre méltó tagjait.



229

Baghib Mohamed nagyvezir, ki 1763-ig ép oly nagy 
bölcseséggel mint szerencsével vezette a kormány gyeplő
jét, s ki alatt az ipar és kereskedelem, valamint a tudomá
nyok, addig nem ismert felvirágzásnak indultak, a kiilha- 
talmasságokkal szemben oly határozott és öntudatos ma
gatartást tanúsított minden alkalommal, hogy alatta sem 
a béke meg nem zavartatott, sem pedig a birodalom ész
revehető hátramenést nem mutat fel. Egyptom, mióta 
I. Szelim által meghódíttatott, az ozmán politikának egy 
sajátszerű szeszélyéből a bensziilött mameluk bey-k kor
mányzása alatt állott, kik megfizetvén rendesen adójukat 
a szultánnak, majdnem korlátlan urai maradtak az ország
nak, mert a főfelügyelettel megbízott ozmán helytartók 
Kairóban, legtöbbször könnyen megegyeztek a mamelu- 
kokkal, ha ez által jövedelmüket szaporíthatták. Baghib 
Mohamed, ki annak előtte a helytartóságot vezette Egyp- 
tomban, közvetlen tapasztalatokból 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 biztosítására erélyes határozatok hozattak 
életbe. A bey-k hatalmi köre megszoríttaték, kiváltságaik, 
a törzsek ügyeiben az ozmánok beavatkozása nélkül intéz
kedhetni, megsziintettettek s minthogy ekkép az egész tar
tomány elvesztette eddigi, még Tuman bey lázadásából 
megmaradott szabadalmait — a'többi ozmán tartományok
kal mindenben egyenlő közigazgatást kapott. Természetes, 
hogy ezen intézkedések nagy izgatottságot szültek s a ma- 
melukok még egyszer fegyvert ragadtak, hogy az ozmánokat 
elűzzék, vagy legalább szabadalmaik megújítására bírják. 
Mindkettő meghiúsult. Baghib Mohamed el volt készülve 
mindenre s rendkívüli szigorral hajtá végre a szultán ren
deletéit. A tanácsteremben egy adott jelre a jelen volt
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mamelukok lemészároltalak; azok, kik megmenekültek, 
fegyverhez szólították az egész népet s most már nyílt 
csatára került a dolog. De most is győzött Raghib Moha
med 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 izgatottság
ban 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 köz
napi értelemben. Szerkesztett egy ozmán történetet is, 
lefordította a legjobb arab költőket török nyelvre; nagy ba
rátja volt a könyveknek s alatta keletkezett Konstantiná- 
polynak legelső nagyobb magánkönyvtára, mely ma is 
dísze nemének az ozmán fővárosban, s melyben egy külön 
osztályban Raghib Mohamed nagyvezir összes tudományos 
és szépirodalmi művei képviselve vannak. így Raghib Mo
hamed valódi mintája volt egy államférfiúnak, ki bonyoló
dott hivatalos teendői mellett még elég időt tudott megta
karítani, melyet népének magasabb művelődésére fordított. 
Halála nagy csapás volt az egész birodalomra, s helye na
gyon sokáig betöltetlen maradt . . .

III. Ozmán, ezen kegyetlen, henye és tudatlan zsarnok 
halálát, mely alig három évi névleges országlása után 1757 
bekövetkezett, senkisem sajnálta. így halála nem hagyott 
hátra űrt, s helyét akadálytalanul elfoglalhatta öcscse, 
Mustafa, ki negyven éves volt, midőn az ozmánok trónjára 
került.
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Jellemzések.

II. Mustafa (1757—1773) országlásának első évei bé
kében és szerencsében folytak le, mígRagliib Mohamed nagy- 
vezir életben volt, s biztos kezekkel vezette akormány rúdját. 
De mihelyt a jeles férfiú elköltözött azélök sorából (1763), az 
ozmán birodalomra napról-napra súlyosabban nehezedék 
a sors vagy végzet keze, mint a keleti történetírók mond
ják. Mustafa nem volt sem államférfiú, sem hadvezér, s 
habár mindkettőben felülmulhatlannak képzelé magát: 
alatta csapás csapás után érte a birodalmat, s nemcsak a 
csatamezőkön szenvedett vereségeket, hanem a békeszerző
dések megkötése alkalmával tanúsított tájékozatlanságok 
által a legnagyobb hibákat követték el nagyvezirjei, kik 
között egyik sem bírt a Köprilik lángeszével és becsületes
ségével, és Eaghib Mohamed eszélyes szigorával.
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A tizennyolczadik század második felében nem a fegy
ver döntött többé egyedül nagy és fontos kérdésekben; a 
kard mellett a diplomatia mindig jobban emelkedő tekin
télynek bizonyult, melynek határozatai nemcsak a békét, 
hanem a háborút is eszközölték. A nemzetközi jogok fejlő
désével természetszerűen tágasabb befolyásra jutott a di
plomatia is, mostantól mindenütt befolyt úgy a háborúba, 
mint a békébe; megakadályozta az egyiket, vagy előmoz
dította a másikat, a szerint, a mint az érdekek és az érde
keltek kívánták; s míg annak előtte a háborúkat a kölcsö
nös erőszakoskodások előzték meg, melyek azután fegyvert 
adtak a népek kezébe, most tanácskozások, alkudozások 
stb. jöttek használatba, melyek sokszor hiúknak bizonyul
tak ugyan, de a melyek mégis kétségtelenné tették a 
diplomatia tekintélyét minden politikai kérdés megoldá
sánál.

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 kiilönérdekei zavarhattak meg. Velencze, 
mely Morea újabb elvesztése után, s különösen mert 
Európa kereskedelme más és sokkal tágasabb utakon ha
ladott, mint az elmúlt századokban, mindig jobban másod
rendű állammá sülyedt alá, mely a karlowiczi és passaro- 
viczi békekötések után, már csak ritkán szerepel a befolyá
sosabb 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 Indiában volt fel
váltva. Erancziaország több mint 200 óv óta szövetségese
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és barátja az ozmánoknak, még mindig egyenlő tek in té l
lyel uralkodott a Bosporus partjain, s mindenbe beleszó
lott, mi annak viszonyát a külhatalmasságokhoz illette.

így az ozmán birodalom voltaképen békés fejlődésnek 
nézhetett volna eléje, sőt nem lehetetlen, hogy az idő talán 
kitöltötte volna azon űrt, mely eddigelé az ozmánokat, a 
nyugat polgárosodásától és művelődésétől elválasztotta, ha 
Oroszországban nem támad vala ép oly erőteljes mint ve
szélyes versenytársa, melynek érdekei a régi időktől fogva 
egyenes összeütközésbe jövének, saját és legközelebbi ér
dekeivel.

Az orosz trónon egy férfias erővel és lélekkel bíró nő, 
II. Katalin ült, kiről a történetírás, mint uralkodóról ép 
oly sok és nagy tetteket jegyzett fel, valamint botrányos 
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 bé
lyegzi a hibákat, mint a közönséges életben, s mert ezen 
gyengeségek átalánossága látszólag a bíborban is az, mi a 
pórköntösben. Kétségtelen mindazonáltal, hogy a roszaka- 
rat és tudatlanság, melyek ellenében a történet rideg szava 
nem ritkán elnémul, több bűnt koholt minden időkben a 
nő uralkodókra, mint a melyekkel azok valóban vádoltat- 
hatának. II. Katalin, ki házának hagyományos politikáját 
erős kézzel akarta győzelemre segíteni, jól tudta, hogy míg 
Európa többi államaival meleg barátságban él, politikájának 
bűvölő hatásával — annál biztosabban lefegyverzi a fényes 
portát, melynek tudatlan és tapintatlan államférfiai ma
guk könnyítették meg mindenkor e munkát ellenségeiknek.

Oroszország hatalmi terjeszkedésének különösen 
sokáig útjában állott Lengyelország; de mióta III. Ágos-
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ton (1764.) meghalálozott, ezen ország nemcsak elvesztette 
utolsó befolyását is, hanem felbomolva önmagában, a poli
tikai ziláltság legszomorúbb képét tárta a világ elé. Párt 
párt ellen harczolt, oly elkeseredéssel, mintha nemzetisé
gének és függetlenségének ellenségeivel lett volna dolga. 
S azok unokái, kik Bécs alatt a nyugati míveltség meg
mentenként szerepeltek, kik a lembergi ütközetben Len
gyelország 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 tárgyilagosság
gal vizsgáljuk az okokat, melyek Lengyelországnak buká
sát és megsemmisülését előidézték, vagy elősegítették, azt 
fogjuk találni, hogy a bűnök súlya túlnyomólag magát a 
lengyel nemzetet terheli, s hogy felosztása nem volt egyéb, 
mint ezen bűneinek elmaradhatlan következménye. Soha
sem volt, a történelem ezt bizonyítja, egy nemzet is olyany- 
nyira ellensége saját jólétének és szabadságának, mint a len
gyel; s a helyett, hogy a világ a lengyel nemzet tragikus 
végében részvétreméltó martyriumot lát, üdvösebb volna 
az emberiségre, történelmüket tanulmányozni, melynek 
fényes lapjain mindig ott találjuk az önpusztítás sárkány 
fogainak veszedelmes csiráit is.

Midőn az ozmánok trónján II. Mustafa ült, Lengyelor
szág pusztulásának végső stádiumában sínlett. A nemzet 
három véglet szirtjei között hajózott. Egyik párt a nem
zeti függetlenség föntartását és köztársaságot óhajtott; a 
másik az ozmánok pártfogására támaszkodva akart a har
madiknak daczolni, mely egyszersmind a leggyengébb volt 
s mely Oroszország védelme alá kívánta állítani Lengyel- 
országot. II. Katalin, ki jól ismerte, s mint a következmé
nyek bizonyítják, helyesen bírálta meg a lengyel viszonyo
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kát, kegyenczei sorából Poniatowszki Szaniszlót szemelte 
ki s ültette a Jagellók trónjára, még pedig orosz szuronyok 
éegítségével, melyek az új király bevezetése után ugyan 
visszahúzódtak a Visztula partjaitól, 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 ezárnő 
kedvelnének s általa kegyben fogadtaték, részben pedig 
folytatta az ellentállás művét.

Azonban Poniatowski uralkodása nem volt, mert nem 
lehetett szerencsés. A régi Lengyelország tartományai ele
jén titkos, majd nyílt szövetségre léptek egymás között s a 
polgárháborút állandósították a szerencsétlen országban, 
melyben az orosz, a szövetséges, katholikus stb. pártok 
irtó harczot folytattak egymás ellen. Nem szenved kétsé
get, hogy ezen öngyilkolási rendszer Ausztria, de különö
sen Poroszország részéről nemcsak kárörvendő figyelem
mel kisórteték, hanem hathatósan elő is mozdíttatott; 
mi által Lengyelország végpusztulása elkerülhetlenné 
tétetett.

A fényes porta, melynek figyelmét Lengyelország 
viszonyai nem kerülhették ki, igyekezett pártját a szétdúlt 
országban még idejében biztosítani s azért Branicki gróffal, 
a szövetségi párt fejével már korán alkudozásokba lépett. 
Mennél világosabbak lőnek Oroszorszég czéljai Lengyelor
szág irányában, a konstantinápolyi kormány annál határo
zottabban kezdett fellépni és közbenjárni a lengyelek érde
kében. Csakhogy nem politikai tapintat vagy egészséges 
ösztön, hanem a gyűlölet vezette most is politikáját, s 
ennek tulajdoníthatók a következő évek megrendítő sze
rencsétlenségei. Míg ekként a fényes porta a lengyel nem



236

zetiségnek kelt védelmére, hadikészülődéseit 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. Moldvaországban vagy 
Bogdan-ban, miként az ozmánoktól neveztetik, a bojárok 
vagy nemesek nyíltan rokonszenveztek Oroszországgal s 
Kallimaki fejedelem törekvése oda m ent: 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 k i; a raják elviselhetlen munka és adóter- 
liektől 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: míg 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
lomért idegen hatalmasságokat tett felelőssé, bölcsebben 
cselekszik vala: ha az elnyomatott és megvetett raják sor
sán igyekezett volna könnyíteni. Természetes, hogy eze» 
belzavarok épen nem valának alkalmasak a porta bizton
ságát növelni; de minthogy a konstantinápolyi kormány 
régóta megszokta a dolgok menetét egész a szakadásig 
nyugodtan nézni, semmit sem tett, mi ezen részről javít
hatott volna, s a meghasonlás és elidegenedés műve közte 
és alattvalói között tovább haladott. Mindazonáltal az elke
seredés a Bosporuson oly nagy volt a keresztények, de 
kivált az oroszok ellen, hogy már a követek személye sőt 
élete sem vala a vad tömeg haragja előtt biztos. A szaka
dást ismét maga a fényes porta sietteté.



Hamza nagyvezír, egy tehetetlen, de képzelt tehetsé
geire rendkívül hiú férfiú, Oreskow orosz nagykövet irá
nyában, ki már tizenhat év óta képviselte Oroszországot 
Konstantinápolyban, annyira megfeledkezék önmagáról és 
méltóságáról, hogy kevés hiányzott, s a nagykövet mint 
egy közönséges gonosztevő megbotoztatik vala. Az 1768. év 
vége felé magához liivatá Oreskowot s miután az orosz 
kormány erőszakoskodásait Lengyelországban elősorolta, 
durva szemrehányásait e szavakkal zárta be: «Mért nem 
pirulsz el nyomorult 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 követe
lése, mely oda irányúit: hogy mondjon le Oroszország 
minden beavatkozási szándokairól Lengyelországot illető
leg, Oreskow által, ki ilyesmire felhatalmazással nem is 
bírt, visszautasíttatott, az önkívületig felbőszült nagyvezír 
a szerencsétlen nagykövetet a héttornyu vár szomorú 
emlékezetű börtöneibe vettető. így tisztelte a fényes porta 
a képviselői jogokat még a múlt század végén. S mintha 
az ozmánok csak ezen jelre várakoztak volna, most egy
szerre megindult úgy a fővárosban, mint a vidéken a 
keresztények üldöztetése. Drinápolyban, Brossában, Smyr- 
nában stb. de kivált a fővárosban megrohanták a kereszté
nyek házait és üzleteit, s miután azokat kirabolták, a sze
rencsétlen lakosokat kor- és nemikülönbség nélkül legyil
kolták. Egyedül Smyrnában több mint 400 keresztény esett 
áldozatul a mesterségesen felbőszített nép haragjának.

Elgondolható, hogy az ozmánok ép oly nagy remé
nyekkel mint elégtétellel nézték, midőn az 1769. tavaszán 
Emini Mohamed nagyvezír, mert az indulatos Hamza 
már megbukott, egy 150 ezer főre becsűit fényes hadsereg
gel elhagyta Konstantinápolyi, hogy túl a Dnjeperen, sőt
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a távolibb Visztula partjain tűzze fel a félhold jelvényét. 
A fényes portának szándoka volt, Varsóig elönyoniulni, s 
miután ott a szultán védnöksége alatt a királyságot hely
reállítaná, melyre úgy látszik a már említett Branicki gróf, 
a szövetség feje volt szánva, Oroszországon keresztül visz- 
szatérni. Ezen tervnek mindazonáltal két akadály állott 
útjában: a nagyvezir katonai tehetetlensége, és az orosz 
tábornokok genieje.

A hadsereg kivonulását a fővárosból egy újabb erő- 
szak,ki sérte, mely ezúttal az ausztriai nagykövetet és csa
ládját érte. Brognard báró, II. József császár megbízottja, 
nejével és leányával egy ablakból nézte a fényes katonai 
jelenetet, midőn a nép által felismertetvén, megrohantat- 
nak s a legdurvább, sőt életveszélyes tettlegességekkel 
illettetvén, alig sikerült nehány józanabb gondolkozóknak 
a fenyegetett családot a bőszült tömeg körmei közül kisza
badítani. Brognard ezen jelenet után gyorsan elhagyta 
Konstantinápolyi, s valószínű, hogy közbenjárásának tulaj
donítandó egy újabban létrejött orosz-ausztriai védszövet- 
ség, mely természetesen a fényes porta ellen vala intézve.

A kitört háború, melynek kimeneteléhez az ozmánok 
végső reményeiket kötötték, s melytől a két állam hatalmi 
állása keleten függött, nem találta készületlenül Oroszor
szágot, s három hadsereg állott a délkeleti határszéleken, 
melyek bitszáma 120 ezer főre ment. Bomanzow és Galizin 
herczeg 100 ezer emberrel a Dnjesztertől egész a perekopi 
szorosig, mely a Krim bejáratát képezi, éjszak felől terjedő 
határszéleket tartotta megszállva; míg Weiszmann tábor
nok, egyike kora legkitűnőbb hadvezéreinek 20 ezer em
berrel a lengyel határokon állott, hogy a szövetségeseket 
az ozmánokkal szándékolt egyesülésükben megakadályozza. 
Még a nagyvezir az Al-Dunán időzött, midőn Galizin her
ezeg Chotim-ot kezdé ostromolni, de a melylyel nemsokára



239

fel kelle hagynia, midőn hírűi vette az ozmán főhad köze
ledését. Ezen felette egyszerű jelenséget Konstantinápoly
ban nemcsak kedvező előjelnek tekintették, hanem rend
kívüli győzelemmé bélyegezték s az ozmánok Mustafát, ki 
nyugodtan a serailban tölté napjait, a «győzedelmes» mel
léknévvel tisztelték meg, míg az «igaz vallás védelmezőjé»- 
nek czimét már korábban nyerte el. * “

Emini Mohamed nagyvezír 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 ember
rel hetekig tétlenül állott ugyanazon helyen a nélkül, hogy 
akár kísérletet is tett volna a sokkal gyengébb oroszok meg
támadására. Konstantinápolyban, mely nagy tetteket várt 
a fényes hadseregtől, zúgolódni kezdtek a nagyvezir tétlen
sége miatt, ki mindent a «végzetre», ezen kedvelt keleti 
vigasztalóra látszott bízni. II. Mustafa, ki maga is osztá 
fővárosának türelmetlenségét, egy megbízottat 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 rabszolgakereskedö volt, s erélye s 
személyes bátorsága által nyerte el a legelső méltóságot az 
államban. Ali pasa szeptember derekán átkelt a Pruthon s 
győzedelmesen haladott egész a Dnjeszterig elő, de itt 
Piomanzow által megtámadtatván egy véres ütközetben 
roppant vereséget szenvedett, minek következtében kény

* 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 voltakópen kezdetét vette volna.



télén volt, gyorsan az Al-Duna felé visszahúzódni. Ezen 
szerencsétlenség hírére megadta magát Chotim, melyet az 
oroszok az imént hasztalan ostromoltak, s mely körül
ményből az ozmánok indokolatlanul oly nagy győzelmet 
csináltak. Most az oroszok gyorsan elfoglalták egész 
Moldvaországot, s Brailáig a Duna bal partján s Bukures- 
tig Oláhországban nyomultak elő. A két fejedelemség bo
járjai siettek meghódolni a czárnénak s minden oda muta
tott, hogy az Al-Dunán ezentúl az oroszok fognak paran
csolni.

A dnjeszteri szerencsétlenség hírére az elkeseredés 
Konstantinápolyban oly nagy volt Ali Bogdancsi ellen, 
hogy a szultán Chalil pasát nevezte ki nagyvezirnek, előd
jét pedig elég nagylelkűen csak száműzetésbe küldé. De 
Chalil nem volt azon férfiú, ki az oroszokat győzedelmes 
előnyomulásukban feltartóztatni tudta volna, sőt még Ali 
személyes bátorságával sem bírt. Alatta Gyurgyevo mel
lett az 1770. év elején újabb kemény vereséget szenvedett 
a félhold s most már egészen az Olt vagy Aluta folyóig az 
oroszok kezébe esett Oláhország is. S hogy az ozmánok 
szerencsétlensége teljes legyen, ugyanezen időben a tenge
ren is oly roppant súlyos csapás érte, minő ezen oldalról a 
lepantói végzetes 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 vi
zeken s Csezme mellett megütközött az ozmán hajóhaddal, 
melyet Hazameddin kapudánpasa vezényelt. A szerencse 
itt is az oroszoknak kedvezett, s julius G-án az egész ozmán 
tengeri erő a lángok martaléka lett, vagy a tenger fenekére 
súlyeszteték.

Az orosz lobogók már a Dardanellákban lengének, 
míg az orosz sas készülőben volt a Dunán átkelve, az oz-
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mánokat 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 Thugut képviselt, nem idegenke- 
dék a szultán kívánságát a bécsi udvarnál pártolni, —- s 
nemsokára egy bizalmas szerződés jött létre, melyben a 
fényes porta kötelezte magát Ausztriának 11 Va millió forint 
készpénzt kifizetni, s egyéb kereskedelmi kiváltságokon 
kívül — Iíis-Oláhországot átengedni, a miért Ausztria ma
gára vállalja — Oroszországot a háború alatt elfoglalt tar
tományok kiürítésére bírni. Ezen szerződés Eugen herczeg 
ideje óta Ausztria legnagyobb diplomatiai vívmánya volt.

Azonban, habár Oroszország és Ausztria között benső 
barátságos viszonyok látszottak lenni, az orosz diploma- 
tiának mindig szigorú elve volt: közte és ellenségei között 
— minden idegen befolyást kizárni. A helyett tehát, hogy 
Thugut szerződése egyelőre megérlelte volna Ausztria vív
mányait, a háború tovább folyt. Bomanzow tábornok be
hatolt Bolgárországba, s habár Várnát és Sumlát hiába 
ostromolta, Silistriát mégis sikerült hatalmába ejteni s 
Tuldsa mellett egy jelentékeny ozmán sereget megsemmi
sítenie.

Még nagyobb szerencsével harczolt Weiszmann tábor
nok, ki Bazardsik mellett, továbbá Karaszúnál tönkre tette 
az ozmán hadakat, mígnem a Kucsuk-Kajnárdsik melletti 
ütközetben 1773. junius havában életével vásárolta meg 
végső győzelmét.

Az egész hosszú hadjárat alatt a félhold csak egyetlen 
győzelmet tudott felmutatni, melyet 1771. május havában 
Buscsuknál vívtak ki fegyverei, de a melynek hatását az 
oroszok számos győzelmei teljesen ellensúlyozták.

L á z á r :  Az ozm án uralom  tö rténete. I I . 16
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Míg így a harcz az Al-Dunán mindenütt az ozmánok 
vereségével végződött, még kevesebb szerencsével küzdöt
tek a Krímben. Dolgorucki herczeg már az 1771. nyáron 
benyomult 90 ezer ember élén a fekvése által ép úgy, mint 
rendkívüli termékenysége miatt híres félszigetre; s miután 
Szelim Ghirai khánt több véres ütközetben keményen meg
verte, nehány hét alatt az egész tartományt hatalmába 
ejtette. Szelim Ghirai klián Konstantinápolyba menekült, 
a krimi tatárok pedig meghódoltak II. Katalinnak, miután 
ezen jelenetre már korában mindenképen előkészítve let
tek. Azowtól egész a Duna torkolatáig diadalmaskodtak 
1773-ban az orosz fegyverek, s megmagyarázható, ha a 
férfias jellemű czárné komolyan Konstantinápoly elfoglalá
sának eszméjével foglalkozott, miként ez az uralkodónő 
leveleiből kitetszik, melyeket Ferneybe Yoltairehez intézett, 
s melyek ezen felette nevezetes eseményekre érdekes vilá
got vetnek.

Majdnem ugyanannyi ideig, mint maga a hadjárat, 
tartottak a békealkudozások is, melyek Ausztria hozzájá
rulásával már 1771-ben megindultak a Foksanyban egybe- 
gyíilt kongressuson; de a mely eredménytelenül oszolván 
szét, a következő évben Bukarestben folytattaték. Azonban 
Oroszország követelései nehezen voltak összeegyeztethetők 
a fényes porta hajlandóságával, mely daczára véres veresé
geinek, 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 segít
hetnek. Az ozmán hadsereg, mely a hadjárat kezdetekor 
200 ezer jól fegyverzett harczosból állott, 1773-ban alig 
számlált még 20 ezer liarczképes katonát. Mustafa és a 
gyenge tudatlan nagyvezir Mohamed, személyesen minden 
áron a béke mellett voltak, habár annak veszélyos követ
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kezményei iránt nem lehete kétségük, de a törvénytudó ule- 
mák, az ozmán birodalomban mindig fontos tényezői a nép 
politikai véleményének, határozottan ellene voltak, s a 
pusztító harcz a legkisebb siker nélkül az ozmán fegyve
rekre, — még mindig tovább dúlt. II. Mustafa, ki eddig 
tettleges részvét nélkül nézte birodalmának szétomlását, 
röviddel halála előtt egy határozott lépésre szánta magát. 
Akarata volt személyesen a hadsereg élére állani s a szent 
háborúnak megjelenése által fokozott jelentőséget tulajdo
nítani. De még mielőtt későn érett tervét megvalósíthatta 
volna, 1773. deczember 24-én utolérte 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 
tárgyáül szolgálhattak, hanem a kiket kijátszani vagy tév
útra vezetni — nem vala nehéz feladat. * Azonban II. Mu
stafa nem volt azon vérengző, a kinek némely írók bélyeg
zik, s habár nagyjainak fejei sohasem állottak szilárdan, 
az általa aláírt 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 közintézetek tanúskodnak II. Mu
stafa jámborságáról és bőkezűségéről.

* A foksany-i kongressuson a szultán egyik megbízottja a 
biblia egy török fordításával jelent m eg; s midőn annak ezélja 
iránt kérdeztetek, azon választ adta : m egtanultam  e könyv ta r 
talmát, hogy megismerjem belőle, m ilyen eszközökkel győznek le 
bennünket az oroszok!

1 (>*
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I. Abdul-Hamid (1773—1789) negyvennyolcz éves volt, 
midőn bátyját az ingadozó trónon követte ; s nemhogy nem 
birt II. Mustafa egészséges tekintetével, sőt tudatlansága 
versenyezett gyermekies önhittségével. Természetes, hogy 
Abdul-Hamid nem volt azon uralkodó, ki által a hanyatló 
birodalom új tekintélyre ébredhetett volna. Életét a Korán 
másolásával és faragással töltötte, melyben kivált nagy 
ügyességgel birt — s egyéb tevékeny szenvedélyek hiányá
ban — a nők társaságát jobban szerette — mint a fér
fiakét.

Muhsinsade-Mohamed nagyvezir a hadsereg romjaival 
megerősített sumlai táborában állott, midőn II. Mustafa 
halálának hírét vette. Előtte a győzedelmes orosz hadsereg, 
korának egyik legkitűnőbb hadvezérének Komanzow tábor
nok parancsnoksága alatt. Az oroszok jól ismerték helyze
tük kedvezőségét s egy gyors csapással kívántak véget 
vetni a hosszú, habár dicsőséges háborúnak. Romanzow 
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 nagyvezir, ki az 
orosz tábornok szándokáról tudomással birt, egy végső lé
pésre szánta magát. Összegyüjtvón seregének valamennyi 
parancsnokló tisztjeit, azon kérdést intézte hozzájuk, váj
jon mint vélekednek a helyzet iránt, s hogy képesnek tart
ják-e a hadsereget a háború folytatására? A parancsnokok 
egyhangú véleménye oda ment: hogy minden további 
ellentállás lehetetlen s a háború folytatása vétkes merény
let volna, elkövetve a nemzet léteién, melynek védképes- 
sége egy szerencsés béke által csak nyerhetne. A nagyvezir 
ezen megállapodás után fegyverszünetet kért Romanzow- 
tól, mit ez meg is adott, azután pedig a parancsnokok 
aláírásával egy oly értelmű nyilatkozatot küldött Konstan-
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tinápolyba, liogy azt az új szultán nemcsak elfogadta, ha
nem a béke megkötését részéről is helyeselte. I. Abdul- 
Hamid egyúttal magára vállalta az ulemákat, a békekötés
nek 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 visz- 
szaadatnak az ozmánoknak, kik ezúttal átalános kegyelmet 
biztosítanak a két fejedelemség lakosainak. 2. Krim félszi
gete orosz fensőség alá kerül, s szabadon választhatja feje
delmét. 3. Kerts és Jenikale az oroszok birtokába mennek 
át. 4. Az orosz hajóknak szabad és korlátlan kereskedelem 
engedtetik a keleten. 5. Oroszország védnöksége elismerte
tik az ozmán birodalom területén lakó görögkeleti val
lási! keresztények fölött.

Kétségtelen, hogy ezen békeszerződés, mely látszólag 
oly sok előnyöket helyezett a jövőben mindkét félnek kilá
tásba, főképen Ausztria befolyásának tulajdonítható, s va- 
szinü, hogy ha Oroszország — Lengyelország irányában — 
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, minthogy magát abban 
nagylelkűnek sikerült feltüntetnie, mi által a keleten élő 
hit- és fajrokonai előtt mint a keresztény népek felszabadí
tója 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 egyiigyiiségét feltűnővé teszi.

Ezen béke, melyre Oroszországnak is szüksége volt, 
alig tekinthető másnak fegyvernyugvásnál, mert miként 
látni fogjuk, a lengyel kérdés elintézése után Oroszország
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nak sokféle alkalma nyílt a háború megújítására. A fé
nyes porta rövidlátása nem vette észre azon veszélyeket, 
melyektől a drágán megvásárlott béke környezteték, s a 
helyett, hogy erélyesen hozzálátott volna hadseregének 
újászervezésúhez: meddő kísérletekben pazarolta el idejét, 
mígnem elkésve, mulasztásait újabb és nagyobb áldozatok
kal 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 tekintett, s 
mihelyt győzelmeinek fáradalmait kipihente s Lengyelor
szág ügyeit kívánsága szerint elintézte, ismét fegyverrel 
kezében keleten találjuk. Oroszország életrevalósága a keleti 
ügyek mikénti fejlődésétől függött. Mióta az ozmán biroda
lom nem mint hódító szerepel, tengő léteiét csak a vélet
len tartotta össze, mert a diplomatia győzelmeit nem 
ismerve, ott is fegyverrel kezében liarczolt, hol az európai 
míveltséggel bíró államférfiak gyakran csak elmésséggel 
küzdöttek. A tudatlanság az ozmán államférfiaknál még 
ezen időben is annyira ment, hogy erősen hitték, miszerint 
a keresztények minden tudományukat, melyek annyira 
ellenségeik fölé emelék — kizárólagosan a szent írásból 
merítik.

Krim félszigete, ezen természetes kulcsa a Fekete ten
gernek, honnan Konstantinápolyt könnyen szemmel lehete 
tartani, szolgáltatta az első alkalmat Oroszország és a fé
nyes porta közt fenálló béke megzavarására. Nemsokára a 
Poloponnesusban végbe ment események még tarthatla- 
nabbá tették a béke fenállását. Láttuk, hogy a kajnárdsi 
békében a tatároknak visszaadaték azon joguk, hogy feje
delmüket szabadon választhassák — míg Oroszország fen- 
sősége ezen jogot a gyakorlatban felettén kétessé teve.
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Nem is lehete másként, mint liogy a tatárok erkölcsi és 
politikai sülyedésiik következtében mindig biztosabban az 
oroszok révébe tereltetének. A tatárokat századokig uralták 
az oroszok; e mongol faj megakasztotta az orosz nemzet 
mívelődósét s politikai fejlődését, melyet rabjává tévén, a 
szolgaság keserű ostorával sújtott. Most a viszony megfor
dítva állott; az oroszok lerázták a mongolok igáját, nem
zeti jelentőségük tudatára ébredtek, s Európa éjszakkeleti 
nagy síkságának uraivá lőnek. Ezen természetes egymásután 
következésében· az eseményeknek sok tanulság rejlik, s lia 
Oroszország fejlődését, terjeszkedését és politikai jelentő
ségét 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 legközelebbi életfelté
telei jönnek itt szóba. A józan történetírás, mely a fajok 
egymás közti ellenszenvétől éj) oly távol áll, mint a siker 
rajongó bálványozásától, nem róhatja fel bűnül Oroszor
szágnak, hogy azon természetes súlypont felé törekszik, 
mely nagyságának eszményétől elválasztliatlan. Minden 
nemzet hasonló politikát követ; sokszor talán különböző, 
de nem ritkán ugyanazon eszközök segítségével, s ha talán 
egyik állam nem ezen úton látszik hatalmának növelésén 
dolgozni, ez maga is vagy feloszlófélben van, vagy pedig 
erőszakos korlátok közé szoríttatva, szabad rendelkezheté- 
sének nem ura többé.

A krimi tatárok, kik magukat a hanyatló félhold gyám
sága alatt már régen roszul érezték, s kik a Ghirai-család *

* Midőn II. Mohamed alatt a Krim ozmán fensőség alá 
került, az Ozmán és a Gliirai-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-
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tehetetlen kormánya alatt lassankint minden politikai tá
masztól megfosztattak, egy erős hatalom után vágyódtak,, 
mely önmagában képes békét és rendet tartani az ország
ban, s ily czélból már régen Oroszországra vetették sze
müket. — De az ozmán uralom hatalma még mindig nem 
volt annyira megtörve, hogy ezen nézet átalánosságra emel
kedhetett 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 Simferopol közelében egy nyilvános· 
alkalommal vagy száz orosz kereskedőt s más jelenlévőket 
lemészároltak, minek híre a szomszédos orosz partokon 
roppant rémületet idézett elő; s hogy a kedélyek lecsilla- 
píttassanak, még inkább pedig hogy hatalmi állásának új 
utakat nyisson, II. Katalin parancsot adott Prosowski 
tábornoknak a vétkeseket szigorúan megfenyíteni. De Pro
sowski nem volt szerencsés küldetésében, valószínűleg 
azért, mert nem rendelkezett elégséges számú katonákkal; 
s ennélfogva kénytelen volt, lépten-nyomon üldöztetve a 
fellázított, tatároktól és ozmánoktól, a félszigetet oda
hagyni.

Ezen esemény hírére a szentpétervári kormány nem 
késett többé az erőszak eszközéhez, a fegyverhez nyúlni, s 
miután egyenesen a fényes portát vádolta a béke megsze
gésével, Potemkin herczeget megbízta — Krímet fegyveres 
kézzel elfoglalni, s az orosz birodalomba bekebelezni, mi 
által keleten a folytonos viszálykodás tüzét eloltani remélte. 
Potemkin 70 ezer ember élén megjelent 1783-ban a félszi
geten, s fegyverrel, pénzzel, ígéretekkel stb. oda vitte a 
dolgot, hogy Sahin-Ghirai, a Krim utolsó khánja egy szer-

dés, mely ma is »érvényben áll, annak idején nagyon megkönnyíté 
a félsziget meghódolását.
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ződésben formaszerűen lemondott minden jogairól a félszi
getre, melynek birtokát egyszersmind II. Katalinra ruházta 
át. Ezen szerződés Konstantinápolyban roppant zajt ütött, 
és Sahin-Ghirainak, ki később személyesen megjelent 
Abdul-Hamid előtt, hogy magát igazolja, fejébe került.

Azonban az idők nem kedveztek a háborúnak, s a 
fényes porta nemcsak megnyugodni látszék a szép tarto
mány elvesztése fölött, hanem egy 1784-ben Konstantiná
polyban létrejött egyezségben az oroszokat Krim birtoká
ban részéről is megerősítette. Ez volt a kucsuk-kajnárdsi 
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 meglátogatni, 
mely alkalommal hű szövetségesétől és szellemi rokonától, 
a nagy II. József császártól kisérteték. Az uralkodónő 
fényes fogadtatása keleten félremagyarázhatlan újjmuta- 
tás volt Konstantinápoly számára, de mit a Bosporus mel
letti tunya és hátramaradott diplomatia megérteni képte
len volt. Megint csak új vereségeknek kelle bekövetkez
niük, hogy az ozmán államférfiak szemei megnyíljanak...  
Midőn II. Katalin a Krim gazdagon feldíszített fővárosába 
tartá bevonulását, egy diadalíven e szavak voltak olvashatók: 
«Ut ßi/zanczba», s a nagy uralkodónő büszke mosolylyal 
fordiílt kísérőjéhez II. Józsefhez, ki szokott nyíltsággal 
kérdezé Katalintól: «Es vájjon mi az ördögöt csinálna fel
séged Konstantinápoly lyal ?»

Míg így az ügyek mindig jobban összebonyolódtak s 
a béke tarthatlansága napról-napra bizonyosabbá lön, a 
fényes porta, kivált Anglia ösztönzésére, végre erélyesen 
hozzálátott a hadikészülődésekhez. Francziaország, mely 
háromszáz évig befolyásolta az ozmán kormányt keleten, 
lassankint háttérbe kezdett szorulni, s helyét Anglia fog
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lalta el, melynek érdekei keleten azon mértékben növeke
dőnek, mennél inkább elszigetelve maradtak az ozmánok, 
kik most már nem saját erejüknek köszönhették fennma
radásukat, hanem azon körülménynek, hogy a jelentkezők 
a felosztandó zsákmány fölött egymással megegyezni 
sehogy sem tudának. Anglia siettető a háború megkezdé
sét, mert a Francziaországban fejlődő világtörténelmi ese
mények egyelőre elvonni látszottak a nyugat figyelmét a 
Bosporustól, mit az élelmes szigetállam sietett felhasz
nálni, hogy magát Francziaország keleti politikájának örö
kösévé tegye.

A háború most ugyanazon körülmények között indúlt 
meg, mint 1769-ben. Bolgukow, az orosz nagykövet Kon
stantinápolyban, minden előzetes· ok nélkül, mely ezen 
erőszakot talán indokolhatta volna, a héttornyú vár börtö
nébe vettetett. II. József császár követe Herbert báró hasz
talan sürgette Bolgukow szabadonbocsájtatását, s midőn 
meggyőződött a fényes porta elhatározásáról, a háborút 
haladék nélkül megkezdeni, a bécsi udvar parancsából 
elhagyta Konstantinápolyi; s így a porta nemcsak Orosz
országgal, hanem ennek szövetségesével Ausztriával állott 
szemben egy harcz előestéjén, melybe főképen Anglia által 
erőszakoltaték, s melynek kimenetelétől több függött, 
mint azt a bosporusi jóhiszeműség felfogni tudta.

Az ozmán haderő 150 ezer emberből állott, kik fran- 
czia és angol tisztek által begyakorolva, régi bátorságuk 
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, míg 50 ezer a Fekete tenger
partjain éjszak felé nyomulván elő, első rohamra megvette 
Oczakowot. Oroszország régi szövetségesével Ausztriával, 
már korábban megállapodék a közös hatiterv irán t; s míg
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II. József császár két oldalról az erdélyi szorosokon keresz
tül Oláhországban, s az Unnán át Bosniában támadta meg 
az ozmánokat saját birodalmukban, az oroszok Romanzow 
és Souwarow vezérlete alatt aDnjeper vonalát és a Krímet 
védelmezték, s honnan az első határozott győzelem után 
könnyű szerével behatolhattak a félhold birtokába.

II. József, ezen felvilágosodott lángész, nem volt had
vezér, s midőn most személyesen vezényelte hadait az 
ozmánok ellen, kik ezen hadjáratban még egyszer vissza
nyerni látszottak őseik feliilmúlhatlan vitézségét, csakha
mar meg kelle győződnie, hogy a természet nem osztja 
minden adományait egyenlő mértékkel. A császári seregek 
minden oldalról visszaszoríttattak s Bosniában, de kivált 
Oláhországban véres vereségeket szenvedtek, minek követ
keztében József császár kénytelen volt megfogyott seregé
vel 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 gyorsaságának köszönhette meg
mentését, az ozmánok fogságába kerül. Még egyszer, s ez 
volt az utolsó eset, dúlt a bánságban az ozmánok pusztító 
dühe. Városok és falvak elhamvasztattak, s a szerencsétlen 
lakosok még egyszer rabbilincsekben hajtattak a Duna 
jobb partjára.

Ez volt az ozmánok fegyverdicsőségének utolsó fellob- 
banása; s míg a császári hadak ellenében fényes győzel
meket vívtak ki, melyek új reménynyel töltötték el az 
egész nemzetet, addig az oroszok ellen minden erőfeszíté
sük hasztalannak bizonyúlt. Chotim, mely oly sok kérész-
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Köprili ideje óta, 1788-ban rohammal megvétetett Sach- 
sen-Coburg herczeg által, ki Souwarow és Romanzow mel
lett méltó helyet foglal el ezen kor jeles hadvezéreinek 
sorában. Nassau-Siegen herczeg ugyanazon év október 
havában megsemmisítette az ozmán hajóhadat, mely a 
Dnjeper torkolatában horgonyozott, s Lepanto és Csezme 
óta nem érte nagyobb csapás a félhold 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 csorbát kiköszörülendő, ellenállhat- 
lanul tört át az ozmán határokon, újból elfoglalta Nándor
fehérvárt (1789) s vele Szerbia nagyobb részét, valamint 
Oláh- és Moldvaországot, s egyesülve az orosz főhaddal, 
megsemmisítéssel fenyegette az amúgy is már egy harma- 
madára elébbi létszámának leapadt ozmán sereget.

így állottak az ügyek a keleti harcztéren, midőn 
Párisban a forradalom kezdetét vette, mely egyelőre csak 
erkölcsi hatással volt a világra, s mely azért legkevésbé 
sem akasztá meg a keleten végbemenő eseményeket. 
I. Abdul-Hamid, ki tétlen és minden önálló cselekvéstől 
idegenkedő természeténél fogva képtelen volt az akadá
lyokkal személyesen megküzdeni, mindazonáltal 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 lakos
sága minden perezben a gyűlöletes hitetlenek megjelenését 
várta Stambul falai alatt. A bánat és tehetetlenség tudata 
megtörték az amúgy sem fiatal szultán lelkét, s az oczakowi 
vészhír benyomása alatt 1789. april 7-én meghalálozott, 
miután 64 évet élt és 1G évig uralkodott. I. Abdul-Hamid
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nem volt zsarnok, a családjában hagyományos értelemben; 
békés természete elfordult minden erőszaktól, s ha ország- 
lása alatt mégis fordultak elő kivégeztetések, ezek több
nyire tudta és beleegyezése nélkül követtettek el teljhata
lommal felruházott nagyvezirjei által. Ellenkezőleg, jól esik 
kinyilatkoztatni, hogy I. Abdul-Hamid az ozmánok első 
szultánja volt II. Mohamed óta, ki kezeit nem szennyezte 
be rokonainak vérével, s ki a serailban élő herczegeknek 
nemcsak teljes szabadságot engedett, 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 ünnepével 
kezdé meg, midőn nagybátyját Abdul-Hamidot, az őszinte 
szeretetnek keleten csak ritka könnyeivel kisérte örök nyu
galomra. Szelim gyermekkora óta élvezte a szabadság 
feliilmúlhatlan gyönyörét; ismerte annak értékét, és hálá
val viselteték elődjének emléke iránt, ki elég nemes indu
lattal bírt bátyja fiában saját utódját tisztelni. Neveltetése, 
melyre különösen nevezetes befolyással volt a franczia 
származású Tott báró, ki a természettudományoknak 
nagy barátja vala, s kit XYI. Lajos annak idején mint az 
ozmán hadsereg újászervezésére rendelt franczia hadmér
nöki tisztet Abdul-Hamid szolgálatára kiilde, ép oly gon
dos mint alapos volt. Szelim a franczia nyelvet nagy 
könnyűséggel beszélte s érintkezésében az idegen udvarok 
megbízottjaival nem szőrűit tolmácsra. Különösen érdekel
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ték a természettani és mennyiségtani tudományok, melyek
ben nem köznapi jártassággal bírt. Olvasta a világtörté
nelmet, mi valószínűleg az első eset volt az Ozmán-házban 
s talán ezen körülménynek tulajdonítandó: hogy Szelim 
jelleme felettén harczias irányt vön. Bánattal és haraggal 
szívében nézte a félhold vereségeit, s házának dicsőségét 
mindenek fölé helyezvén, megfogadta: hogy egyszer a hata
lom birtokában, megboszulja 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 áldo
zatokkal 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 szö
vetségesek kezeibe esett.

De Haszán pasa vitéz katona volt s habár nem har- 
ezolt szerencsével, kitartása és erélye a szétziillött sereget 
mindig újra egyesítette. A foksanyi véres ütközet sem 
csüggeszté el s alig két hóval utóbb, ugyancsak 1789. Sep
tember havában Haszán pasa egy újabb 100.000 főből álló 
hadsereg élén kereste fel a szövetségeseket. A két sereg 
Bimnik mellett találkozott s az itt fejlődött harcz az előb
bieket ha lehet még felülmúlta vérengzésben, de egyszer
smind kölcsönös vitézségben is. Azonban a szerencse, mely 
ezen hadjáratban oly feltűnően kerülte az ozmánokat, — 
most is az egyesülteknek kedvezett s az ozmánok kényte
lenek voltak roppant veszteséggel odahagyni a rimniki
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csatatért. Több mint 22.000 ozmán esett el s többek kö
zött 60 ágyú került a győzedelmes szövetségesek kezeibe. 
A rimniki győzelem főképen Souwarownak tulajdonítható, 
ki ettől nyerte a Rimninski melléknevet.

A foksanyi és rimniki véres ütközetek megfosztották 
az ozmánokat utolsó nyílt seregüktől s a várak védelmére 
rendelt őrségeken kívül már csak apróbb töredékeivel bír
tak azon fényes hadseregnek, mely III. Szelim trónralépte- 
kor oly nagy reményektől kisérve hagyta el a fővárost. 
Egész Bessarabia, Oláh- és Moldvaország, továbbá Bolgár
ország és Szerbia egy része Nándorfehérvárral együtt az 
egyesültek kezeiben voltak, s a fényes porta minden törek
vését a béke megkötésére fordította.

Anglia és Poroszország, melyek a portát ezen szeren
csétlen háborúra bírták, azon reményben, hogy abból 
ügy Oroszország mint kivált Ausztria meggyengülve, ha 
nem megverve, fognak kilépni, szemben a szövetségesek 
győzelmeivel, a legnagyobb zavarban voltak, s immár ré
szükről sem ellenezték többé a békét. De még egy nehéz 
csapás várt az ozmánokra, mielőtt ezen szerencsétlen há
borútól megszabadúlhattak. Ismaila, egyike az Al-Duna 
legfontosabb erősségeinek, 50.000 ozmán harczost rejtett 
falai mögött, kik az elvesztett csaták alkalmával szétűzött 
hadak töredékeit képezték, s kik elszánva győzni vagy meg
halni akartak.

Souwarow Ismailát szárazon és vízen ostrom alá vette ; 
s miután a várban az élelmiszerek már fogytán- valának, 
az összezsúfolt tömegek között ragályos nyavalyák ijesztő 
pusztításokat vittek végbe, azt lehete hinni, hogy az ellent- 
állás csakhamar véget ér. De az ozmánok bátorsága a ve- 
szélylyel növekedék s Souwarow nem látott más útat, mint 
a rohamot, hogy magát Ismaila birtokába tegye. Az 1790- 
diki tél felette kemény volt, s azon rendkívüli szenvedések,
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a fenyegetett hely gyors megvételére ösztönözték. A roham 
mindkét részről ritka vitézséget fejlesztett k i; de a kime
rült őrség végre száma daczára sem mentheté meg többé 
Ismailát, mely az oroszok kezébe került. Az őrség, mely 
eléhb minden feladási ajánlatot visszautasított, most sem 
fogadta el az ellenség kegyelmét, — s állítólag csak egy 
ember menekült meg, míg 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 keleten, 
véd- és daczszövetséget kötött a fényes portával, mely 
szerint a megkötendő békében Ausztria és Oroszország 
ellenében tekintélyének egész súlyával oda fog hatni: 
hogy az ozmán birodalom semmi területi csorbulást ne 
szenvedjen. S valóban, a porosz befolyásnak tulajdonítandó, 
hogy II. Lipót császár, e különben is békés jellemű öcscse 
és útódja II. Józsefnek, követeléseit nemcsak mérsékelte, 
hanem győzelmeihez képest, egész a feltűnésig alászállítá.

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, vala
mint a már 1777 óta bírt Bukowinát; míg többi hódításait 
Oláh- és Moldvaországban, valamint Szerbiában vissza
adta az ozmánoknak.

Ausztriának ezen engedékenysége nem volt a szent1 
pétervári udvar kívánsága szerint, mely ezúttal elszakadva 
szövetségesétől, nemcsak visszaútasította a békeajánlato
kat, hanem egymaga a háború folytatására határozta ma
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gát. Azonban Anglia befolyása, de különösen a Franczia- 
országban végbemenő dolgok nemsokára Oroszországot is 
engedékenységre kényszerítették s Ausztria kirekesztésével 
az 1792. évben Jassyban megköté a békét III. Szelimmel. 
Ezen békében Oroszország is lemondott bódításainak na
gyobb részéről s Bessarabia egy részét kivéve s a Duna és 
Dnjesztr torkolatai között fekvő parti területeken kívül, 
mitsem tartott meg magának. De tartozott a fényes porta 
hadi kárpótlás czímén 12 millió francot fizetni.

A szistowi és jassyi békék rendkívüli szerencsének 
látszottak a'z ozmánok előtt, kik már a legnagyobb területi 
veszteségektől féltek, és méltán, mert fegyvereik teljes 
veresége után másként alig következhetett volna: ha Po
roszország és Anglia egész befolyásukat nem érvényesítik 
vala a szentpétervári és bécsi udvarok ellenében.

Míg így az ozmán birodalom újból időt nyert erejé
nek fejlesztésére s belügyeinek rendezésére, mire okvetle
nül nagy szüksége volt, ha a jövő eshetőségeivel daczolni 
akart, addig a franczia forradalom világrendítő epizódjai 
majdnem nyomtalanul mentek el felette, s misem bizo
nyítja 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 megfordult férfiak, többnyire 
kereskedők tettek némi kivételt. S csak midőn az ifjú köz
társaság lángelméjű fiatal fővezére a pyramidek alatt meg
verte a mamelukokat, kezdének az ozmánok rideg közö
nyükből a legnagyobb események iránt lassankint kibon
takozni.

Midőn a jassyi szerződéssel a kiilbéke biztosítva volt, 
III. Szelim, ezen míveltlelkü, de nem elég erélyes és kö
vetkezetes uralkodó, egész figyelmét azon reformokra for
dította, melyek megvalósításától remélte az ozmán biro-

17L á z á r :  Az ozmán uralom története. II.
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dalom politikai újászületését. Do ez nem vala könnyű 
feladat. Az ozmán nép műveletlen tömege nemcsak idegen
kedett 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 veszé
lyeket rejtett magában, minthogy a hadsereg nagyobb 
része, de kivált a janicsárok nyílt ellenségeiként léptek fel 
minden újításnak.

III. Szelim- egyik főtörekvése volt, a régi jobbágyi 
viszonyokat, melyek a népet a néptől oly indokolatlanul 
elválasztották, megszüntetni. A raják kivált nagyon érez
ték ezen viszonyok súlyát. A szultán ez által nemcsak a 
raják sorsán kívánt könnyíteni, hanem a földbirtok igazsá
gosabb felosztása által az állam jövedelmét is szaporítani. 
Az ozmán hűbérségi rendszer egyik alapját képezte: hogy 
régi, a harczban kipróbált, elvénült vagy béna katonák 
számára nyugdíj helyett, — földbirtokot biztosított. így 
lettek a kiszolgált harczosok később földbirtokosok a biro
dalom 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 erőszak
hoz szokott harczosok részéről a legembertelenebb mun
kákkal sanyargattattak. Különösen veszélyesek voltak ezen 
földesurak közt a régi janicsárok, kik egyéb katonai kivált
ságaikat is átvitték a magánéletbe s rendzavaró és nyug
talankodó természetük által nemcsak csapások valának a 
vidék szorgalmas lakosságára 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
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janicsárok iránt bizalmatlankodni, — ezen intézmény meg
szüntetését elrendelte. Roppant volt az izgalom, melyet e 
inesszeható rendelet, kivált a régi bolgár és szerb tarto
mányokban, hol a legtöbb kiszolgált katonák éltek jószá
gaikon, — előidézett. Pázván-Oglu, egykor janicsár s most 
földbirtokos, első volt, ki a lázadás s ellenszegülés zászlóját 
kitűzte; s míg alatta csoportosultak a számban napról 
napra növekedő elégületlenek — a dolog mindinkább ve
szélyes lön az újítás intézőjére, a szultánra. Pázván-Oglu 
hatalmába ejtette Widdint, megverte az ellene kiküldött 
hadsereget, s minthogy a szultán hívei nem valának képe
sek Widdint rohammal visszafoglalni, a fényes porta végre 
alkudozásokba bocsátkozott a lázadóval, 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 Halebben 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 uruknak 
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 megfe
nyíteni s egy időre kényszerűségből tűrte hatalmának 
megcsonkítását.

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 igye
keztek Anglia, Ausztria és Poroszország a fényes portát 
azon coalitió számára megnyerni, mely a íranczia nemzet

17*
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ellen volt intézve; III. Szelim politikai ösztöne egészsége
sebb útmutató volt az idegen csábításoknál s a szultán 
mindaddig visszautasított minden ide vonatkozó ajánlatot, 
mígnem a íranczia hadsereg Bonaparte tábornok alatt 
Egyptomban partra szállott. — A fényes porta most egy
szerre megváltoztatta politikáját s ezentúl egyik hibát a 
másik után követte el, s a helyett, hogy Francziaország 
irányában mindjárt a forradalom kezdetekor beváró, de 
barátságos semlegességre határozta volna magát, azok 
karjaiba veté magát, kik mindenképen romlására voltak 
eddig is, s kiktől jövőben sem várhatott egyebet. III. Sze
lim 1798. aug. 9-én kelt kiáltványában adta tudtára a 
világnak, hogy csatlakozott a Francziaország elleni coali- 
tióhoz; mert rövidlátásában azon véleményben volt, hogy 
a francziák megjelenése Egyptomban, mely tulajdonk épen 
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 hajórajhoz, melylyel azután együttesen elfoglalta a 
joniai szigeteket, melyeket az 1797-ben végbement meg
szüntetése óta a velenczei köztársaságnak, a francziák tar
tottak megszállva. Ugyancsak az orosz befolyás Konstan
tinápolyban annyira ment, hogy a franezia követ Buffín a 
kéttornyú vár börtöneibe vettetett, míg az ozmán területen 
lakozó francziák a legnagyobb üldöztetéseknek valának 
kitéve az ozmán hatóságok részéről.

Ezen veszedelmes és könnyelmű fordulata az ozmán 
politikának nem tartott és nem tarthatott sokáig ; s a fé
nyes portát ismét Francziaország mellett találjuk, mióta 
korábbi szövetségeseinek megbizhatlanságáról saját kárán 
meggyőződött.

III. Szelim, ki miként láttuk, a Pázván-Oglu lázadása
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alkalmával kénytelen volt egyik reformtervéröl lemondani, 
nemsokára egy másikkal lépett fel, mely egy új katonai 
intézmény alapján, a régi rendszert úgy külsőleg, mint belső 
szervezetében átalakítani igyekezett. A szultán európai 
fegyverzeten és ruházaton kívül, még a katonai rangmél
tóságok felosztását is európai mintára akarta rendezni, s 
szándoka volt egy új sereg felállítását oly czélból létesí
teni, hogy annak segélyével — az általa csak gyűlölve 
tűrt janicsárokat lassankint annál biztosabban nélkülöz
hesse, s végre megsemmisíthesse; mert ezen, egykor félel
mes 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 nap
ról napra bizonyosabbnak látszék. Nehogy tekintélyét még 
inkább veszélyeztesse, a szultán az utolsó pillanatban visz- 
szavette, vagy legalább felfüggeszté rendeletét ; mire mi
ként mindjárt látni fogjuk, a külső viszonyok sem marad
hattak befolyás nélkül, melyek egyszerre ijesztő fordulatot 
kezdének venni.

A fényes porta francziaellenes politikájának helytelen
ségéről, mint említők, nemsokára meggyőződött, — s mi
után I. Napóleon a császári székben ült, a porta ismét 
Francziaországban találta legerősebb támaszát s a császár 
követe Sebastiani tábornok korlátlan befolyással bírt a 
Bosporus partjain. Franczia tisztek tömegesen érkeztek a 
fővárosba, honnan a fontosabb határerősségekbe küldettek, 
melyeket siettek védelmi állapotba helyezni.

Francziaország befolyása leginkább Oroszországot bán



262

tóttá, melynek érdekeit a párisi kormány mindenütt, a hol 
csak erre alkalom nyílt, — csonkítani igyekezett. S midőn 
Sebastiani tábornok sürgetésére az oláh- és moldva feje
delmek erőszakkal elmozdíttattak helyeikről azon minden
esetre nem alaptalan vádra, hogy titkos barátai és szövet
ségesei az oroszoknak, holott ezen határozatához a por
tának, a jassyi békeegyezmény egyik pontja szerint — 
Oroszország hozzájárulása lett volna szükséges, hogy tör
vényes alakkal bírjon, — a háború elkeriilhetlenné 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, oly erélylyel kelt védelmére az összes lakosság, sőt 
maga a szultán, hogy az angol hajóhad, mely Duckworth 
tengernagy parancsnoksága alatt állott, nem is merészke
dett a főváros ostromába bocsátkozni, egy lövés nélkül 
elhagyta 1807. márczius 3-án a bosporusi kikötőt. Seba
stiani tábornok a Konstantinápolyt körülvevő emelkedé
sekből és magaslatokból mindmegannyi erősségeket rög
tönzött, melyek jól elhelyezett ütegek által, melyeket 
gyakorlott franczia tisztek vezényeltek, majdnem bevehe- 
tetlenné tették a fővárost.

Az angolok távozása után, s minthogy az oroszok a 
Dunafejedelemségekben a külföldi események befolyása 
alatt csupán védelmi állásra látszottak szorítkozni, — Ili. 
Szelim újból felvevé korábbi tervét egy új sereg felállítását 
illetőleg, s most még nagyobb szigorral akarta azt keresz
tülvinni mint annakelőtte. Azonban az elégületlenség,
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most még nagyobb zajjal emelte fel fejét s Kabacsi-Oghli 
a tömeg erőszakos vezetője, miként egykor a néptribun 
Chalil, lazító beszédei által egész a tettlegességig feltüzelte 
a könnyű vérű s kilátással zsákmányra mindenre rávehető 
tömeget. A janicsárok, kiknek legtöbb okuk lehete a szul
tán reformtörekvéseit meghiúsítani, mint mindig, most is 
a nép közé vegyültek, s az egész lázadás kevés idő alatt 
egy átalános 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 
más mint III. 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 közönsége
sen döntő befolyással volt annak kimenetelére. Ezúttal is 
tudtak a lázadók egy fetwát felmutatni a seikli-ul-izlam- 
tól, melyben az mondatik: hogy III. Szelim szultán meg
hamisította az igaz vallást, midőn újításokat hozott be, me
lyek azzal ellentétben állanak; továbbá azon sajnálat 
fejeztetik ki, hogy a szultánnak házasságai eddig meddők 
maradván, — a trónt egyenes örökösök nélkül hagyták. 
111. Szelim sorsa a fetwa után, mely közönségesen előhír
nöke volt az erőszakos elmozdításnak a trónról, — nem 
lehete többé kétséges. A szultán még menekülésre gondolt, 
midőn a serail már minden oldalról körül volt fogva a
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lázadóktól, s midőn az izlam legfőbb képviselője megjelent 
előtte s kimondd, hogy megszűnt az ozmánok szultánja 
lenni, egyszersmind Abdul Hamid fiát III. Mustafát ül
tette azok trónjába.

III. Szelim szokás szerint a trónról a börtönbe lépett, 
hol nemsokára, Mustafa parancsára — valószínűleg ma
gasabb állami érdekek tekintetéből, így hangzott a felség
gyilkosság hivatalos logikája mindenütt és minden idők
ben ,— 1808. évi julius havában megfojtatott.

Azonban III. Mustafa nem érezte sokáig szerencséjét. 
Mustafa Bairaktár, azaz zászlótartó, Euscsuk helytartója, 
egy merész és ügyes katona s III. Szelimnek buzgó híve, 
— mint megboszulója lépett fel urának. A hadsereg egy 
részét magának megnyervén, — ólén bevonult a fővárosba 
s mindazokat, kik III. Szelim elmozdíttatásában és meg
gyilkoltatásában részt vettek, így Kabacsi-Oghlit a dühös 
népvezért, továbbá az ulemákat s számos másokat meg
ölette. Véres fellépése megrettenté a lázadókat, kik most 
többnyire maguk is Bairaktárlioz csatlakoztak, — kinek a 
rend helyreállítása után első teendője volt III. Musta
fát ismét eltávolítani a trónról s abba II. Mahmudot, egy 
szép tehetségekkel és nem mindennapi míveltséggel bíró 
iljút ültetni.

III. Szelim, egy forradalom áldozata, mely viszont 
rendkívüli körülmények kinövése volt, nem bírt 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 így a siker nem aján
lotta művét, az ellenzés természetszerűen mindig növeke
dett s végre magát a szultánt is elnyelte, ki más körülmé
nyek között szerencsével vezethette volna a kormány rúdját 
népeinek boldogítására és saját hírének növelésére. III.
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Szelim volt az ozmánok első szultánja, ki európai mívelt- 
séggcl bírt s kinek országlása egy lánczsora volt a kísérle
teknek, melyek által a birodalmat újáteremteni akarta. 
A jobb sorsra méltó férfiú mindenesetre megérdemli az 
utókor részvétét.
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II. Mahmud 1808—1839. ezen ujáalakítója az ozmán 
birodalomnak, ki következetes szigorral vitte keresztül 
reformjait, s kinek nevéhez vannak kötve nemzetének leg
újabb politikai vívmányai, melyek Mahmud nélkül való
színűleg sohasem jöttek volna létre, egyikét képezi azon 
jellemeknek, melyek a körülmények sajátszerü összejöve
teléből ép oly eredeti mint rendkívüli utakon fejlődnek. 
Ellensége a keresztényeknek és mívelődésiiknek, mégis 
mindkettőt kereste, s miután az utóbbit minden áron elsa
játítani igyekezett, ugyanazon fegyverekkel remélte 
legyőzni számos ellenségeit, melyekkel nemzetének és 
házának dicsősége általuk elliomályosíttaték. S ha reform
terveit egész kiterjedésükben megvalósítani nem bírta, 
nem Mahmud hibája, hanem azon ellenállliatlan áramlat
nak tudható be, mely keleten minden korszerű törekvés
nek útját állja. Szigorú egész a vérengző kegyetlenségig, 
ep oly nyugalommal nézte vétkes alattvalóinak legyilkol- 
tatását, mint azokét, kik a szabadság lelkesítő eszméjének 
befolyása alatt fegyvert ragadtak: hogy legszentebb jogu
kat visszaszerezzék. Azonban II. Mahmud nemcsak ismerte,
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hanem előre látta korának bajait és kormányának hiányait 
s minden törekvését oda irányozta, hogy trónját a jövő küz
delmekre előkészítse. Hogy mennyire sikerűit ez az ozmánok 
újítójának, a következő események meg fogják mutatni.

Bairaktár Mustafa, III. Szelim megboszulója s a 
rend helyreállítója alig hogy a lázadókat véres fegyveré
vel megfenyítette, a meggyilkolt szultán intézményeinek 
visszaállításával foglalkozott, s azon kezdé, hogy az új sereg 
visszaállítását kimondá. II. Mahmüd, kit a vitéz zászlótartó 
mindjárt, jnidön a fővárost fegyveres kézzel megszállotta 
Mustafa ellenében erős karjával a trónra ültetett, nemcsak 
helyeselte nagyvezirjének, ezzé nevezte ki ugyanis mind
járt trónralépte után a ruscsuki helytartót, — intézkedé
seit, hanem maga is azon volt, hogy a szükséges reformok, 
minél gyorsabban életbe léptettessenek.

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 féktelenség
gel megindult, útját állani. Egy ifjabb forradalom kezdő
dött, melynek élén megint a janicsárok állottak, kik megro
hanták a középületeket s miután azokat ki "osztogatták és 
feldúlták, hangosan követelték II. Mahmud eltávolítását 
es 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 felfegyverzett 
palotaőrők és bosztandsik, vagy kertészek állottak készen, 
a nagyvezir rávette Mahmudot, hogy aláírta III. Mustafa 
halálos ítéletét, mely azonnal végre is hajtatott.

Ezen erőszakos lépés- által a szultán és nagyvezirje
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Mahmud ellen volt intézve; s minthogy most Mahmud 
volt az egyetlen még életben lévő tagja házának, biztosan 
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 palotájába 
zárkózott, hogy abban magát a végső pillanatig védel
mezze. A felbőszült tömeg, elől a janicsárok, a gerailból a 
gyűlölt nagyvezír lakására indult; ki azonban nagy 
elszántsággal védelmezte magát, mígnem palotája 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 láza
dás vezetőinek bocsánatot és kegyelmet Ígért, a janicsáro
kat birodalmának és az igaz vallás legerősebb támaszai
nak nevezte, kiknek vitézségében és hűségében látja a 
birodalom űjból felvirágozásának kezességét. A kiáltvány, 
de különösen a janicsárok kiemelése nem tévesztette el 
hatását a tömegre, mely hangos üdvkiáltásokkal II. Mali- 
mudra oszlott szót, míg röviddel elébb halálra kárhoztatta, 
s ezzel a forradalom véget ért.

De a belzavarok lecsillapításával koránsem volt vége 
azon viszályoknak, melyek a birodalmat kívülről fenyeget
ték. Az ozmán hűbérrendszer rozzant intézménye nem 
engedő békéhez és megelégedéshez jutni, kivált a keresz
tény alattvalókat, s míg Szerbia és Bolgárország tűzhe
lyévé lettek az elégiiletlenségnek, addig Ázsiában és Afri
kában is mindig merészebben emelte fel fejét az egyenetlen
ség. Nem csoda, ha mindezen jelenségek magukra vonták 
Mahmud figyelmét, ki jól tud ta : hogy azok tartósan nem
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a fegyver, 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 nemzet és a kor
mány nem haladott a világ művelődésével, nem vette 
számba a megváltozott tényezőket a békében és a háború
ban, s ezen egyoldalúságánál fogva nem vette figyelembe 
ellenségeinek érdekeit és megjavult segélyforrásait sem, s 
valamint maga nem változott meg századok óta, azon 
tévedésben ó lt: 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 a 
szeri) forradalom; mindkettő úgy folyamában mint követ
kezményeiben egyaránt fontos. I. Sándor orosz császár és 
kormánya nagy figyelemmel kisértek minden mozgalmat 
az ozmán fővárosban, s így az utolsó forradalom indokai ép 
oly kevéssé maradtak titokban Szent Pétervárott, mint 
III. Szelim bukásának közvetlen következményei. Mennél 
hatalmasabb volt Franeziaország genialis első császárja 
alatt, s mennél nagyobb annak befolyása 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 kele
ten, s ha a rimniki és izmailiai győzedelmes hadvezér * a 
graubündteni és wallisi alpesekben és Olaszországban har- 
czolt a franczia sas ellen, nem a nyugat, hanem a kelet 
biztonsága érdekében állott tűzben.

Addig, míg a fényes porta gyámoltalanságának tuda-

:1' Souwarow Itinminski.
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tában csupán Francziaországra támaszkodik vala, Oroszor
szág nem tehette le fegyverét s a coalitio által elvállalt kö
telezettségek nélkül is kénytelen volt, a háborút folytatni. 
Michelsen tábornokot nemsokára II. Mahmud trónralépése 
után az oláh- és moldvaországi hadak fövezérségében 
Kaminski váltotta fel, ki az addigi tétlenkedésből csak
hamar támadásra és győzelemről győzelemre vezette 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 míg katonáitól csodákat követelt, 
maga tétlen nyugalommal szemlélte, mint esik egyik hely a 
másik után az ellenség kezébe. De a félhold harczosai sem 
voltak már azon rendíthetlen vitézek, mint hajdan; s 
mintha a világot még inkább meg akarták volna győzni a 
birodalom felbomlásáról és tarthatatlanságáról, mindenütt, 
a hol az oroszokkal találkoztak, megrettenve dobták el 
fegyverüket s vad futásban keresték biztosítani nyomorult 
életüket. Silistria, ezen fontos erősség a Duna jobb part
ján, valamint Bazardsik, majdnem védelem nélkül megad
ták magukat Kaminskinek; s valószínű, hogy ha a bol
gár 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 Buscsuk is ellent állott minden 
rohamnak. De midőn Kaminski Battun mellett egy véres 
ütközetben tönkre tette a legutolsó.ozmán sikliadat: Bus
csuk, Nikápoly, valamint az erős Trnowo megnyíltak az 
oroszok előtt, kik ez által Bolgárország nagyobb részének 
birtokába jutottak. Böviddel ezen győzelmek után Kaminski 
sebei következtében meghalálozván, az orosz hadsereg 
főparancsnokságát Kutusow tábornok vette át.
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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 míg a szerbek, bosniaiak, 
albániaiak stb. teljes mértékben érezték az idegen uralom 
vaskezét, mely kérlelhetlen szigorral nyomta el erkölcsi 
és anyagi törekvéseiket, addig,a bolgárok szabad egyház
közösségben éltek, a harads vagy fejpénzen kiviil más adót 
nem ismertek s az ozmánok valamennyi idegen nyelvű és 
vallású alattvalói között a legszabadabb gyakorlatában 
voltak régi szokásaiknak és erkölcseiknek. A phanár Kon
stantinápolyban, a keleti hierarchia ezen megvesztegethető 
lelki és nemzeti kormánya volt az egyedüli csapás, mely a 
szorgalmas és egyszerű bolgár népet nyomta. A papi hiva
talok vásárlása, mi csak a hívők kizsákmányolásával gon
dolható, nagyobb szerencsétlenségnek bizonyult a népre, 
mint az ozmánok uralma, kik nem avatkozván sem vallási 
sem községi ügyekbe, megelégedének a mérsékelt adóval s 
nem sanyargatták a bolgárokat elviselhetlen követelések
kel. S mi a keresztényeknek századokig sehol sem volt 
megengedve az ozmán birodalomban, a harangok haszná
lata, a bolgár templomokban sohasem némult el ezen szó
zata a vallásosságnak.

Míg így a bolgároknak nem volt okuk az ozmán kor
mány ellen zúgolódni, távol látjuk ezen népet mindazon 
mozgalmaktól, melyek szabadságának tágasabb érvényesí
tésére lettek volna irányozva. De Oroszország érdekei erő
sebbek voltak a bolgárok szerény politikai megelégedettsé
génél s nem csoda, ha mindent elkövetett, hogy magának a 
nép rokonszenvét megszerezze. Mindaddig, míg a nemzeti 
ségi elvek határozott alakot nem öltének magukra, Oroszor
szágnak ezen törekvése nem vezethetett czéllioz; s Bol
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gárország nem volt hajlandó, az ójszaki fajrokonokban fel
mentőjét 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 meg
szerzett népe ezen nagy birodalomnak. Az oroszok tehát 
az 1809—1811-iki háborúban nem találkoztak a bolgár 
nép rokonszenvével, s ezen körülmény kétségkívül nem 
csekély hatással volt úgy hadműveleteikre, mint a nemso
kára megkötendő békére.

Kutusow az 1811. nyár derekán visszavonta seregeit 
Bolgárországból s hadmíveleteinek színhelyét Oláhországba 
tette át. Ezen visszavonulás azonban nem a bolgár nép 
ellenszenve, vagy az ozmánok újabb véderejének kifejtése 
következtében történt, habár kivált az előbbi ok alig 
maradhatott erre befolyás nélkül. Európa épen 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 műveltségi és 
faji különbségek összeolvasztliatlansága a föld két urát, 
mert ekkor I. Napoleon és I. Sándor ezár képezték a világ 
központját, kétségtelenül meggyőzték a világuralom egyenlő 
íeloszthatásának lehetetlenségéről. Oroszország nemcsak 
elébb belátta, hanem valószínűleg sohasem hitte komolyan 
azon terv kivihetőségét, mely I. Napoleon utópiái között 
talán a legkevesebb életjogosultsággal bírt vala. A beke a 
két hatalmasság között azért csak kétes életű volt, 
melyet a legelső véletlen lökés halomba dönthetett.

I. Sándor czár, ezen magas míveltsógii 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 lehe
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tőleg felkészülve — bevárni. Azért mindenek felet!; békére 
volt szüksége birodalmának keleti határain. Kutusow tá
bornok, kit az ozmánok Oláhországba követtek, mert az 
oroszok visszavonulásának valódi indokait nem ismerték, 
s azt hívók, hogy az a félelem által paranesoltatik, csak
hamar meggyőzte a nagyvezirt fegyvereinek változatlan 
szerencséjéről, s miután az ozmán sereget két véres ütkö
zetben tönkre tette, a fényes portát békére kényszerítette 
épen abban a pillanatban, midőn arra az oroszoknak is 
legnagyobb szükségük volt, mert I. Napoleon 1812-iki had
járatára készült az éjszaki császárság ellen!

E béke, melyet II. Mahmud Sándor császártól kért, 
kinek arra most sokkal nagyobb szüksége volt, 1812. má
jus hó 28-án Bukurestben megköttetett. Ebben Oroszország 
megtartotta egész Bessarabiát s a Duna balpartját Galatz- 
tól egész annak torkolatáig — Kilia s más kisebb erőssé
gekkel együtt; továbbá Moldvaországot a Pruth balpartján. 
Végre a fényes porta átengedte a bukuresti békében a Kau
kázus déli lejtőit is Oroszországnak csakhogy— így remél
ték ezt a Bosporus melletti diplomaták — a veszélyes 
szomszédot engedékenységük által lekenyerezzék.

A hároméves háború tehát újabb területi veszteségek
kel végződött s a fényes porta annál kevésbé tagadhatta 
meg a bukuresti feltételeket Oroszországnak, mert a szer- 
bek lázadása napról-napra aggasztóbb kiterjedést kezdett 
venni, melynek leküzdésére minden erejére szüksége volt.

Azon nemzetiségek között, melyeket az ozmán hódítás 
elnyelt, s melyek századokig eltemetve s minden életjel nél
kül elfeledve hevertek az óriási állam testében — kétség
kívül a szerb nemzet vonja magára leginkább figyelmün
ket. De, mint Banke mondja, egy elnyomatott népnek is 
megvan a maga története, mely gyakran felette tanulságos 
részleteket tud felmutatni. így a szerbeké is. Mióta a szerb

18L ú z ú r :  Az ozm án uralom története. Π.
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nemzet függetlensége a kossowopoljei vérmezőn sírba 
szállott, mióta Szerbia voltaképen megszűnt mint állam a 
történetben szerepelni, névleges íenállását egész 1459-ig 
nem saját erejének, hanem azon körülményeknek köszön- 
heté, melyek Magyarország előfalává tették, s Hunyady 
erős karja volt az, mely a pusztításnak szánt országtól egy 
nemzedékig feltartóztatta a halálos csapást. Nándorfehér
vár utolsó felszabadítása nem volt képes többé Szerbiát 
megmenteni s Hunyadynak röviddel ezután bekövetkezett 
halála menthetlenül a félhold uralma alá hajtotta. Ettől 
fogva Szerbiának lassankint neve is elenyészett s az ozmán 
hűbéri intézmény nemcsak megfosztotta régi kiváltságaitól, 
hanem nemzetisége és vallása azon megsemmisítő tespe- 
désnek indult, mely a többi nemzeteket érte, melyeket az 
ozmán hódítás elnyelt.

I. Szuleiman, a törvényhozó alatt két osztályt találunk 
Szerbiában, melyek egymástól idegenkedve, három századon 
keresztül kártékony gyűlöletük által váltak feltűnővé. A spa- 
hik, a fegyveres földesurak, és a raják, a kényszermunkára 
szánt szolgai jobbágyok képezték a szerencsétlen ország 
ezen két különböző osztályát. A régi lenézek patriarcliális- 
aristokratikus intézménye elenyészett, s a pasák, kadik és 
papok foglalták el helyeiket. Mindhárman 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 készpénzben fizették, s ez az állam 
pénztárába folyt. Sokkal nagyobb teher volt ezeknél a 
kényszermunka és a terményekben fizetendő járulék, mely
nek mennyisége legtöbbször a pasáktól önkényesen és min
den arány nélkül szedetett be, s a vidéki lakosság óvenkint 
több hónapokig távolt volt tűzhelyétől — s Drinápoly és 
Konstantinápoly közelében vala kénytelen a mezei munka-
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kát a szultán birtokain végezni — míg otthon az aratás 
eredménye 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 minden 
terménynek egy tizedét követelték, a megmaradottból 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 
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 ül
tette 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 nemze
tiségét megmentse . . . .

A szeri) nép erkölcsei szoros összefüggésben állanak a 
család fogalmával. A sadruga vagy házközösség, mely mai 
napig fentartotta magát a délszláv népek között, míg éjszaki 
fajrokonainál majdnem egészen elenyészett, kétségkívül a 
legrégibb intézmény Európában, melynek keletkezése az ős 
patriarchal alkotmány idejébe vezet vissza. A család leg- 
idősb tagja nemcsak első tekintélye, hanem egyszersmind 
bírája is házinépének, korlátlan hatalma fölér egy autokrat 
méltósággal. Míg ezen ősi intézmény teljes virágzásban 
volt, a polgári törvényekre csak kevés szükség vala, sőt 
maga az intézmény valószínűleg egy olyan korból való,

18*
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melyben a politikai törvények még ismeretlenek voltak. 
Míg ekkép családi körében hozzáférhetlen maradt a dél
szláv, mívelődés tekintetében csak keveset haladott. Szét
szórt lakházaik közönségesen oly távol estek egymástól, 
hogy a megközeledés és érintkezés nemcsak nagyon meg 
vala nehezítve, hanem kivált a hosszú és rideg téli idősza
kokban teljesen lehetetlenné vált. így magára hagyatva a 
mezei munkák szünetelése alatt a család egy fedél alá 
gyülekezve, kedélyvilágának sajátszerü irányában haladván 
— a költészethez folyamodott, mely a mellett, hogy vigaszt 
nyújtott a küzdelmes élet csalódásaiért, még azon jót is 
magában rejtette, melyre az elnyomatott népeknek minden
kor és annál inkább szükségük volt, mennél kevesebb kilá
tással bírtak — helyzetük javulásához. Hogy a szűk és 
korlátolt látkörben élődő nép képzelő tehetsége hathatós elő
menetelt tett a józan mívelődés lóvására, az nem fog sen
kit sem meglepni. A kedélylyel, de nem míveltséggel meg
áldott népek mindig szerették a regéket, meséket, melyek
ből a hátramaradás állandóságánál fogva csakhamar a 
nyers, durva babona szokott kifejlődni, mint azt mai napig 
a délrománok és szlávok között látjuk elterjedve. A vér- 
boszú a corsok, nápolyiak és délszlávok között máig vi
rágzik. Az olasz nép a rósz szemekben, mai occhio, ép úgy 
hisz, mint a vampyr léteiében, s mindkét képzelem nem
csak a tudatlanság kifolyása, hanem azon sajátszerü ke
délyvilág szülöttje, mely miként a délszláv— vudkoklák — 
kiirthatlan erővel fészkelte be magát a természetfölöttihez 
kegyeletes félelemmel ragaszkodó nép naiv gondolkozá
sába. A babonás nép jelleme közönségesen, daczára hajla
mainak a költészethez, kegyetlen szokott lenni, mit csak 
azon erények szoktak mérsékelni, melyek vallásosságából 
származnak. Kegyetlenség, vendégszeretet, vallásosság, 
gyűlölet, mindmegannyi jellemvonásai egy nép együgyüsé-
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gének, mely az erényt gyakran feláldozza a bűnnek, míg 
viszont a bűnből nem ritkán erényt kovácsol hajlékony 
lelkiisnieretében.

Ilyen volt a régi szerb szolganép a tizenhetedik szá
zadi ián, ilyen maradt a nép egy része mai napig, s bizo
nyára még sokáig nem fog más lenni.

Mint mondánk, a költészet, a nép ezen sajátszerű 
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 
míg 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 megéne
keltetnek. A szerb nemzeti költészet legérdekesebb és egy
szersmind legjellemzőbb alakja: Kraljevics Márko, félig 
mythos, félig való; egy Herakles erő, s Achilleus vitézség 
tekintetében, kiről ezerféle változatokban kering a nép 
hűséges ajkán tetteinek híre és nevének dicsősége; ki 
I. Bajezid szultán szolgálatában, ki a szerbek függetlensé
gének sírját megásta a Rigómezőn, a legnagyobb hőstet
teket viszi véghez a szultán szemei előtt. Ott találjuk őt a 
véres angorai ütközetben is, mely Bajezid trónjába és éle
tébe került, hol csodákat mivel vaskarja s a szerencsétlen 
szultán fiait, Szuleimant és Muzát egyedül Kraljevics 
Márko vitézsége menti meg a mongolok fogságától . . .  De 
nemcsak a földön, még a légben is harczoltatja a nép ezen 
bátor kedvenczét, hová utána szökell hű paripájával ellen
ségeinek s emberölő kardjával vagy buzdovánjával (buzo
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gány) megöli őket. Hű lovát sohasem hagyja el, ugyanazon 
vederből itatja a hős — borral, melyből maga is szomját 
oltja, s valamint ő maga, úgy paripája is büverő által van 
megvédve minden csapás vagy döfés ellen, s a kardcsapá
sok és buzogányütések nyomtalanul elenyésznek mindket
tőn. Kraljevics Marko valódi typusa a néphősnek, ki soha
sem hal meg, csak eltűnik egy időre, hogy azután ismét 
megjelenjen, ha reá szükség van. A hős már 1G0 évet élt, 
midőn egyszerre eltűnik. A csatában senkisem látta őt 
elesni, mindenki azt hiszi, hogy most is él. Egyik költe
mény azt mondja: midőn a hős az első lőfegyvert megpil
lantotta s annak hatását megismerte, — visszavonult tár
saitól s egy őserdő rengetegének ^ziklabarlangjába húzta 
meg magát. Kardját egy tölgyfa ágára akasztá, lova a 
mohát a sziklákról legeli. S ha paripája már mind lele
gelte a mohát s kardja nagy zörejjel leesik a korhadt ág
ról, akkor Kraljevics Márko ismét fölébred, hogy tovább 
harczoljon . . .  a zsarnokság szolgálatában.

így ismeri, így ünnepli a szerb nemzeti költészet leg
nagyobb hősét s tagadhatatlan, hogy a gyönyörű költői 
képek alapjául nem egy helyütt a valóság szolgált.

Míg Szerbia a szolgaság bilincsei között tengett s po
litikai életrevalósága szünetelt a kényszerítő körülmények 
befolyása alatt, e közben mindig nagyobb lön azok száma, 
kik engedetlenség vagy egyéb kihágás miatt kerülték a 
pasák vagy kadik tekintetét s az ország belsejében elterülő 
őserdőkben húzták meg magukat, hogy ott ép oly veszélyes 
mint szabad életet folytathassanak. Az ozmán bírák és 
rendőrök hatalma nem terjedett ki sohasem a távol erdő
ségekre, hol tehát szabadon fejlődhetett egy faja a szilaj 
harczosoknak, kik rablásból éltek ugyan többnyire, de a 
kik elnyomatott fajrokonaikat csak a legritkább esetekben 
bántották. Ezen veszedelmes szabadonczok a hajdúk vol



279

tak, kik nemsokára ép úgy únnepeltetének a nép költésze
tében mint annak előtte a hősök. — Merész, kalandos, 
örökös veszélyekkel egybekötött életük erre bő anyagot nyúj
tott. De a hajdúk még sem voltak kedvenczei a népnek, 
mely gyakran félt és rettegett tőlük, mert ha egy falú vagy 
telepítvény határában bármely kárt okoztak, annak megté
rítésére mindig azon község lakossága kényszerítteték. 
A hajdúk ennélfogva nagyobb politikai befolyással a nem
zet ügyeire sohasem bírtak, s lassankint elvesztették azon 
nimbusát is a regényességnek, melylyel annak idején a 
költészet felruházta. Tőlük nem indulhatott ki a szabadság 
nagy eszméje, 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 földbir
tokosok is kiváltságokat követeltek, melyekkel a spahik 
nem bírtak; törekvésük nem ritkán függetlenség után irá- 
nyodék, mely őket egészen felmentené a szultán alattvaló- 
ságától. Természetes, hogy az ilyen elemek nem voltak 
alkalmasak egy tartomány békés fejlődését előmozdítani. 
A pasák, kik legtöbbször ép úgy reszkedtek ezen elbizako
dott néptől, mint a szultánok, nem merészkedének erősza
koskodásaikat erélylyel megakadályozni, s így történt, hogy 
merészségük mindinkább növeketett s az ország békéje és 
biztonsága teljesen meg lön zavarva. A nándorfehérvári 
békét (1739) megelőző háborúban a janicsár-földbirtoko
sokat az elsők között találjuk, kik a benyomuló ausztriai 
hadaknak útjokat állották. Ezen merész kalandorok saját 
felelősségükre csapatokat szerveztek, melyekkel Wallis 
császári tábornoknak sok kárt okoztak. Deli-Alimed, egy
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óriástermetű janicsár volt ezen önkéntes csapat vezére. 
Természetes, hogy most, a szükség idejében, midőn a jani
csárok nem csupán a padisah dicsőségéért, hanem saját 
czéljaik elérése végett ragadtak kardot — a keresztények
nek is fegyver adaték kezükbe, kik így kénytelenek voltak 
Deli-Ahmed parancsnoksága alatt — a keresztények ellen 
liarczolni. Az első alkalom volt ez Szerbia függetlenségé
nek elvesztése ó ta, hogy a lakosok mohamedán hitű elnyo
móik soraiban harczra kényszeríttetének. Mert a törvény
hozó I. Szuleiman egyik khanunja megtiltja, hogy hitetle
nek harczoljanak az igazhivők között s megelégedék azzal, 
hogy az elsők szolgai minőségükben csak az eszközöket 
nyújtsák — a szent háborúkra.

Azonban ezen első kivételnek nevezetes következménye 
volt. A szerbek, kik századok óta elszoktak a fegyverhasz
nálatától s kiknek a fegyver viselése is szigorúan meg vala 
tiltva, most egyszerre visszanyerték azon eszközt, mely 
elrablott szabadságukat visszaszerezhette. Deli-Ahmed 
alatt a mohamedánok soraiban harczolva, a sokáig elnyo
matott szerbek újból megtanulták a fegyver használatát s 
nem sok idő kellett, és ugyanazon fegyvereket elnyomóik 
ellen fordították: hogy hosszú álomból fölébredt öntuda
tukat győzelemre segítsék.

Az elnyomatott népek mindenütt hasonló utakon és 
eszközök által igyekeztek lerázni a már tűrhetetlenné vált 
idegen igát. A gallok, germánok stb. így rázták le maguk
ról a római fensőséget; s a szerbek, ezen munkás és béke
szerető, de kényszerűség esetében szilaj és harczias nép 
ugyanazt cselekvők. 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 czéllioz közelebb vezet
hette. Pázván-Oglu lázadásában a szerbeket a szultán mel
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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 engedelmes
séget, hanem a spahiknak is erőszakkal elhajtották nyájai
kat; míg Sabáczon és más helyütt a gyilkosságok napiren
den voltak, melyek elkövetői mindig a dahiák emberei, a 
janicsárok voltak. Hiába fordult a pasa Konstantinápolyba 
segélyért, a kormány nem volt oly helyzetben, hogy e kíván
ságot teljesíthette volna; s a törvénytelenség óriási léptek
kel haladott előre. Végre a szerbek egyesültek a békésebb 
ozmán népességgel, hogy a janicsárokat elpusztítsák. Ez 
volt az újabb időben az első alkalom, melyben a szerbek 
a mohamedánok ellen liarczoltak, s a vége a dahiák meg
semmisítése volt.

Ezen belháború nemcsak a tüzliez szoktatta a szerbe
ket, hanem önbizalommal is tölté el. Nenádovics Jakab, 
kit a vérbosszú 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 húz
ták a raják előtt. Miután így 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 erőssé
gek a szerbek kezébe estek; s az elején csak kis keretű 
mozgalom immár valódi forradalommá változott.

Sajátságos, hogy ezen létküzdelmükben a szerbek elején 
minden nemzeti czél és törekvés nélkül mentek a harezba. 
A dahiák fellázadtak a szultán ellen, s a janicsárok velük
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egyesülve fenyegették a fenálló rendet. A kormánypárthoz 
hű töredéke az ozmánoknak nem lett volna képes a láza
dást elnyomni, ha a szerbek által nem segíttetik vala. 
Ezek tehát voltaképen csak a szultán érdekében ragadtak 
fegyvert, látszólag minden mellékczél nélkül . . . .  De 
midőn egyszer előttük futni látták a félholdat, mióta hely 
hely után hatalmukba esett, lassankint kezdének megba
rátkozni azon gondolattal, hogy azokat voltaképen nem a 
szultán, hanem maguk számára hódították meg. Most egy
szerre fölébredt bennük a régóta szunnyadozó független- 
lenségi vágy is, s az első siker biztos győzelemmel látszék 
kecsegtetni a szolganépet. De ezen eszmény megvalósítá
sához még sok időre és nagyon sok vérre vala szükség.

Míg így Szerbia függetlenségének eszméje mindig fog
hatóbb alakot kezde magára ölteni, addig a fényes portá
nak háborúi kivált Oroszországgal nem maradhattak befo
lyás nélkül ezen törekvésekre. Már 1805-ben egy szerb 
küldöttség járt Szent-Pétervárott, kérvén I. Sándor czárt, 
a portánál a szerb nép érdekét képviselni. A szerbek még 
most sem hitték, hogy a szultán iránti engedelmességük 
ellen vétettek s azon véleményben voltak, hogy a nagyúr 
elleni lázadókat fenyítették meg, s ez okból őket illeti 
immár az elsőség az országban, melyet a szultánnak meg
tartani segítettek. Ez azonban nem egészen így állott. 
Mióta Usiczát (1805. jul. 20.) erőhatalommal elfoglalták s 
az ottani ozmán őrséggel ellenség módjára bántak el, a 
viszony nagy változást szenvedett; s a nélkül, hogy a fegy
veres tömeg tetteinek horderejűről tiszta fogalommal bírt 
volna, máris a forradalom veszedelmes 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 csak-
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hamar egészen más térre lépett. Míg ugyanis eddig csupán 
a i'egyver dolgozott, most egyszerre a békés polgári törek
vés törvényes állapot és rend után kezdett előtérbe lépni. 
Elején a blagowcseniji, később a bogowadjai zárdákban, 
majd végre Szendrőben megnyílt a nemzeti zsinat, mely
nek feladata volt: az ország megzavart politikai helyzetén 
megfelelőleg javítani. E zsinat az első kifejezése vala a 
függetlenségi törekvésnek s feje Kara György volt, egy a 
nemzeti harczban kipróbált férfiú, ki ép úgy kitűnt szel
lemi fölénye, mint ritka bátorsága által.

Most már a fényes porta is megváltoztatta tétlen 
politikáját a mozgalom iránt, mely a törvényes térről las- 
sankint s majdnem észrevétlenül a forradalomba ment át. 
Az albániai és bosniai helytartók parancsot kaptak Szer
biába benyomúlni, s a fellázadt rajákat kötelességükre 
visszavezetni. Most már a szerbek előtt sem lehetett kétség 
a szakadás ténye és természete fölött, s mindenütt nagy 
készülődések tétettek az ozmán hadak illő fogadására. De 
Szerbia még nem volt elég erős a szultán seregével daczol- 
hatni s csakhamar kiszoríttattak Sabácz és Waljewo 
környékéből s a Máesvából (a régi macsói bánságból) s 
Mehemed 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 közötte egész falvak 
népessége özönlött a Szávához, hogy a túlsó magyar par
tokon keressen menedéket az ozmánok kegyetlensége és 
boszúja ellen. A Száva el vala borítva a menekülők csó
nakjaitól és egyéb alkalmas jármüvektől, melyek segélyé- 
lyével magukat biztosságba hozni igyekeztek.

Egy pillanatig úgy látszott, mintha az egész forrada
lom meghiúsult volna; de midőn mindenki kétségbeesett, 
Kara György egyedül megtartá bátorságát. Az ozmánok
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főhada, mely épen henyomulóban volt az ország belsejébe 
(1806.) Sabácz mellett táborozott megerősített állásban. 
Kara György egy merész csapással akarta megfordítani a 
koczkát, s alig nehány ezer emberrel támadásra készült. 
Az ozmánok túlnyomó erejükre támaszkodva, gúnyolódva 
és kicsinyléssel nézték a szerbek csoportosulását és előké
születeit. De csakhamar meg kelle győződniök, hogy fér
fiakkal van dolguk, kik a dicsőség babérját minden áron 
maguknak akarták megszerezni. A harcz a sabáczi sán- 
czokban már két nap óta folytonosan dühöngött, a szerbek 
roppant veszteséggel verték vissza kétízben az ozmánokat. 
A harmadik napnak végre dönteni kellett s Kara György 
ép oly ügyességgel mint szerencsével állítá fel csapatait. 
A harcz megújult, az ozmánok rendkívüli bátorsággal nyi
tották meg; a szerbek, haditervük szerint egészen köze
lükbe engedők jönni az ellenséget, míg egy adott jelre 
lőfegyvereiket egyszerre elsütötték. A nagy közelségből 
adott lövések roppant hatással voltak. Minden golyó talált, 
a zászlók elhullottak s az ozmánok ingadozni kezűének; 
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 alpa- 
rancsnokai, a csatatéren vagy futásközben vesztették el 
életüket. A szerbek győzedelme teljes volt, a tűzpróba 
megérlelte bátorságukat, s Kara György legiinnepeltebb 
férfia volt népének.

A fényes porta most először kezdett komolyan aggódni 
Szerbia végett, mely máris feje fölé nőtt, s igényei napról 
napra növekedőnek, kivált mióta Oroszországban ép oly 
hathatós, mint a portára nézve veszélyes pártfogóra talált.
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Krim sorsa es elvesztése elevenen lelkűk előtt lebeghetett 
az ozmán államférfiaknak. A tanulság ezúttal úgy látszik, 
fogott. A szerbek mindjárt a fennebbi fényes siker után, 
melyet rövid idő alatt még több követett, egy három tag
ból álló küldöttséget menesztettek Konstantinápolyba, 
mely a nemzeti zsinatban megállapított feltételeket volt a 
szultán elé terjesztendő. A fényes porta érezte a dolog fon
tosságát, 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 szerbeknek s fenhatóságának egye
düli jeléül fentartja magának a nándorfehérvári várban 
egy 150 főből álló őrség elhelyezését egy pasa'parancsnok- 
sága alatt. Minden eddigi adókötelezettségük megszűnik s 
a nemzet óvenkint 1800 erszényt vagy 000 ezer forint adót 
fog fizetni a szultán pénztárába; mely összegből a nagyúr 
a spahikat is kárpótolni fogja, kik Szerbia megváltozott 
viszonyainál fogva földbirtokaiktól elestek.

Ezen ajánlat ép oly kedvező mint meglepő volt, s 
talán ezen körülményeknek tulajdonítandó, hogy azzal a 
szerbek megelégedve még sem voltak. Hogy voltaképen 
mit követeljenek még, az iránt talán csak a legkevesebbek 
lehettek tisztában; maga a nép önkéntelenül tovább terel- 
tetett az ellenszegülés terén, s a kimenetel ép oly homá
lyos volt előttük, mint ezéljaik. 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 
a legbiztosabb kezességnek a béke és szabadság tartós 
megalapításához. Az 1806. tél és az 1807. tavasz a fontos 
erősségeket a szerbek kezébe ad ta ; s mióta a félhold eltűnt 
a sokat vívott nándorfehérvári falakról, a tömeg elbizako
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dottsága nem ismert többé határt: s mint rendesen tör
ténni szokott, szükségtelen öldöklésben és pusztításokban 
kívánta oltani gyűlöletének tüzet. Az ozmánok mindenütt 
tömegesen legyilkoltattak, s vagyonuk legtöbbször a kap
zsi knézek zsebeibe folyt. A fényes porta, mely képtelen 
volt az oroszokat előnyomulásukban feltartóztatni, nem 
rendelkezett annyi erővel, hogy a szerbek kihágásait és 
túlcsapongásait megakadályozni tudta volna. Mindent a 
jövőre bízott, s ez alatt egyik ütközetet a másik után vesz
tette el, s az oroszok Bolgárország nagyobb részét már meg
szállották. Oroszország a maga érdekeivel összeköttetésbe 
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 szándokainak 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 sújtathatott volna. Kara György 
és Nenadovics Jakab nem voltak többé testvérek, kik egy 
közös őzéiért harczolnak, ellenségesen állottak egymással 
szemben, s gyűlöletük áthatott a népre is, mely pártokra 
szakadva, egymás ellen készült fegyvert fogni azon pilla
natban, midőn közös elnyomóik gyorsan közeledőnek ha
tárai felé. Kétségtelen, hogy ha Cliursid pasa, ki 80 ezer 
ember élén közeledett, nagyobb gyorsasággal intézi táma
dását, a hadjárat kimenetele mindjárt kezdetben másnak 
bizonyúlt volna. De nissai táborában mindaddig késleke
dők, míg Kara György, kit az orosz főparancsnok 
Kaminski, egy kiáltványában már korábban a szerbek főve
zérének nevez, a szerbeket pedig az oroszok testvéreinek 
mondja, időt nyert a pártoskodás ellenére elég erőt össze
gyűjteni, hogy azzal az ozmánok előnyomulásának útját állja.
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Ezen hadjárat, melyben a szerbek mindig számsze
rinti kisebbségben voltak, felette érdekes részleteket tar
talmaz, melyekbe azonban e helyen helyszűke miatt nem 
bocsátkozhatunk. * A győzelem mégegyszer a szerbeké 
lett. Midőn végre Chursid pasa Deligrad és Kruso-wácz 
felől benyomult az országba, Kara György gyors küldöttek 
által kérte fel az orosz főparancsnokot segélyre. Orurk ez
redes vezérlete alatt csakhamar megjelent egy 3000 orosz
ból álló csapat, mely a Drina mellett felállított szerb fó
liádnak segélyére sietett. Az itt fejlődött harcz az ozmánok 
teljes vereségével végződött s Chursid pasa kénytelen volt 
— táborának visszahagyásával Bosniába visszamenni, ül- 
döztetvén Kara Györgytől, ki messze követte a szomszéd 
országba. Mielőtt az oroszok kivonultak Szerbiából: Kla- 
dowát, Bánját s egyéb helyeket fegyveres kézzel elfoglalták 
s átadták Kara Györgynek. így készítők elő az események 
a szerb monarchia megalakulását, melyben az orosz fegy
vereknek épannyi részük volt, mint a szerb vitézségnek.

Be 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 derék 
férfiúra. 8 valóban, ezen kicsinyes gyűlölködés, a piszkos 
ármány talán mindenkit megtörtek volna, nem így Kara 
Györgyöt, ki nem csak daczolt számos ellenségeivel, ha
nem zavartalanul haladott azon czél felé, melyet magának 
kitűzött, — s ez nem vala más, mint a szerb fejedelmi 
korona. Az oroszok, kik a rendkívüli férfiúban inkább bíz
tak, nem csekély támaszára voltak s közreműködésüknek 
tulajdonítható jó részben, hogy ellenségei felett diadalmas

* Lásd K anke: «Geschichte der serbischen Revolution». — 
H am burg 1829.
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kodván, 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, mind
azonáltal a portát inkább Szerbia ellen izgatta. Maga a 
fényes porta határozottan ellene volt minden különválás
nak, s mit 1807-ben megadni talán hajlandónak látszék, 
azt a bukuresti béke megkötése után határozottan meg
tagadta. Ezt annál könnyebben tehette, mert I. Napóleon 
oroszországi hadjáratának kimenetele még nem világosítá 
fel a világot kellőképen a világhódító császár szerencséjé
nek gyors hanyatlásáról. Azonban mégsem akarta a szer- 
beket minden meghallgatás nélkül a régi igába visszahaj
tani s azért egy megbízottat küldött Nissába, ki a szerb 
nemzeti párttal s Kara Györgygyel tanácskozandó, a régi 
állapotok megújításán lett volna dolgozandó. Merta fényes 
porta azon hiedelemben ó lt: hogy a szerb rajákat újra 
helyreállítja s a spahikat ismét behozhatja az országba. 
Ezen rövidlátó és igazságtalan felfogás egyelőre ugyan 
némileg czélhoz vezetett, de csakhamar meg kelle győződ- 
niök a szűkkeblű bosporusi politikusoknak, hogy az idők 
elmúltak, melyekben a népekre könnyű szerével békókat 
rakhattak. A porta megbízottja feltétlen megadást köve
telt, névleg ugyan meghagyá Kara Györgyöt mint Szerbia 
urát, s azt hívé, hogy ezzel (deget tett a nemzet kívánsá
gának.

De a szerb nemzeti gyűlés a bukuresti békére s a 
fegyverrel kivívott jogaira mutatva, elutasítá a porta aján
latát, s a háború folytatása még elkerűlhetlenebbé vált. 
Kara György az ellenség közeledésének hírére nyilvános 
imákat mondatott s a szószékekről hirdettette a háborút, 
melyre mint monda, az ozmánok által kényszerítteték. Az



289

ország hét legerősebb vára a szerbek kezében volt, kik 
azonfelül 150 ágyúval bírtak, s az országot 40—50 ezer 
bátor férfiú védelmezte, kik mindnyájan örömmel üdvö
zölték a napot, mely ismét síkra szólítá az ozmánok ellen. 
Azonban a lelkesedés és áldozatkészség daezára, mely min- 
deníelűl nyilvánult, a viszonyok most koránsem voltak oly 
kedvezőek, mint az elébbi években. Az ozmán hadsereg 
most egészen a szerbek ellen fordúlhatott, míg annakelőtte 
legnagyobb részét az oroszok ellen kelle használnia. A ha
rag és gyűlölet, mely a régi spabikat eltölté, még inkább 
növelé az elkeseredést az ozmánok részéről, s a megújúlt 
harcz előreláthatólag véresnek és keménynek, ígérkezett 
mindkét részről.

Az első ellenséges összeütközés a Widdinből jövő oz
mán dandárral Kladowa mellett ment végbe s a szerbek 
vereségével végződött. Majd Negotin került ostrom alá s 
nemsokára megbódolt a félholdnak. Negotin megvételével 
az u. n. Kraina egész Szendrőig és Parácsig az ozmánok 
kezébe került. Míg így az ozmánok jobb szárnya győzedel
mesen nyomult előre, a főhad Deligradból Nándorfehér
várnak tartott, s a Drinán átkelt halszárny Saháczot 
fenyegette. Az ellentállás mindenütt kemény volt, de az 
ozmánok túlnyomó többsége, katonai fegyelme és kivált 
jobb fegyverzete végre kétségtelenné tévé a harcz kimene
telét s a szerb csapatvezérek egymásután a Száva és Duna 
vonalára szoríttatának vissza, honnan nemsokára kényte
lenek voltak osztrák-magyar területre menekülni. Azok 
között, kik hazájukat elhagyták, egyike a legutolsóknak 
Kara György volt, kit az ausztriai kormány Grátzba be- 
lebbezett, míg a többi szerb népvezéreket a birodalom 
különböző váraiba osztá szét. Szerbia visszakerült líjolag 
az ozmán uralom alá, Nándorfehérvárott és a többi erős
ségekben újból a janicsárok ütötték fel tanyájukat s a

19L á z á r :  Az ozmán uralom története. II.
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régi elnyomatás ott vette kezdetét, hol tíz év előtt végét 
érte.

Ha az ozmánok elég politikai bölcseséggel bírtak 
volna s az amúgy is kizsarolt országnak és elszegényedett 
lakosságának emberséges feltételek mellett megadják vala 
korlátolt önkormányzási jogát, miként azt 1807-ben ígér
ték, bizonyos, hogy Szerbia egyhamar nem lázadt volna 
fel a szultán fensősége ellen, s belső jólétén dolgozva, —- 
nagy hasznára vált volna később magának a portának. He 
e helyett a régi spahik, mint pasák és helytartók rendsze
res kínzatásnak vetették alá a szegény népet; a személy - 
és vagyonbiztonság ismeretlen dolgok voltak a durva és 
bosszúvágyó kormányközegek előtt s Szerbia most még 
megalázóbb, még szomorúbb tengéletre volt kárhoztatva 
mint valaha. Hogy ez nem tarthatott így sokáig, az 
kétségtelen volt. Maga a fényes porta erőszakolta a fegy
vert elnyomatott alattvalói kezébe; s minthogy a körül
mények közönségesen megtermik az embereket, a koczka 
nemsokára megint a háborúra esett.

Azok között, kik hazájuk megaláztatásán leginkább 
bánkódának, s azon kevesek között, kik azt saját szemé
lyük veszélyeztetése mellett sem hagyták el a megpróbál
tatás napjaiban, találjuk Obrenovics Milost, egyikét a 
vajdáknak, ki úgy hazafiasság mint bátorság tekinteté
ben megérdemli az utókor becsülését. Takowo helység
ben szegényes körülmények között született és nőtt fel, s 
ismeretei oly korlátoltak valának, hogy sem írni, sem ol
vasni nem tudott. De bírt lángoló hazaszeretettel, termé
szetes habár nyers ékesszólással és rendíthetlen bátorság
gal. Midőn bajtársai egymásután osztrák földre menekültek, 
Milos volt az egyetlen előkelő férfiú, — ki elég bátor volt 
helységébe visszatérni: hogy családjának segélyére és vé
delmére lehessen, avagy vele együtt haljon meg, a szerint,
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a mint azt a gondviselés rendelné. Mérsékelt és józan ma
gatartása által nemcsak barátaivá tette az előkelő ozmá
nokat, kik alkalmas eszközt láttak a befolyásos és népszerű 
vajdában, hanem egyúttal sokszor védelmezője és szószó
lója lett a szegény leigázott pórságnak. így Milos az egye
düli befolyásos férfiú volt, ki a szerencsétlen 1813. évet 
otthon tölté; s míg bajtársai az ausztriai börtönökben tét
lenségben emésztették fel magukat, — addig Obrenovics 
Milos a szabadság visszaszerzésén fáradozott, elején titok
ban és csendben, nemsokára azonban férfias nyíltsággal.

Az 1815. virágvasárnapján nagy néptömeg gyűlt össze 
a takowoi egyházba, a férfiak már többnyire előkészítvék 
a jelenetre, melynél tanukként szerepelni hívatva voltak; 
mert az egész országon már hónapok óta a lázadás előjelei 
nmtatkozának s mindenki várta a vihar kitörését. Midőn 
a pópa szokott imáját bevégzé, Milos lépett a szószékbe a 
jelenlévők néma várakozása közepette, s lángoló szavak
ban szólítá fegyverhez a népet: «Halál a zsarnokra, gyü
lekezzetek körülem testvérek, mentsük meg a hazát, vagy 
haljunk meg érte.» Hangos tetszésnyílvánúlás követte a 
férfias szavakat s ifjak és aggastyánok előszedték faüre
gekben és sziklahasadékokban elrejtve tartott fegyvereiket, 
— hogy az ellenség ellen indúljanak. Azonban Milos mér
sékelte honfitársainak 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 Kragujevácz vidéke hozatélc rendszeres láza
dásba. Midőn így a mozgalom mindig nagyobb kiterjedést 
nyert, megoszolva az ozmán őrség, nem fejthette ki döntő 
fölényét s Milos csakhamar urává lön a jól megindúlt for
radalomnak.

A tétlen és halogató ozmán hadparancsnokok lcorán-
19*
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sem fejtették ki azon erélyt, mely szükséges lett volna, a 
lázadásnak gyorsan véget vetni, így történt, hogy rövid 
idő alatt a fellázadt nép egyik helyet a másik után birto
kába kerítette; s midőn Ali és Chursid pasák a Morawa és 
Drina felöl nagyobb csapatokkal vonultak be az országba, 
már későn volt. Éhez járúlt, hogy a két parancsnok min
den összefüggés és egyetértő terv nélkül intézte támadá
sait a szerbek ellen, minek következtében azoknak sikerűit,
-— minden nagyobb mozdúlatait meghiúsítani.

Azonban hosszabb háboriira a szerbek most sem vol
tak elkészülve vagy elég erősek; a nép harczosait csak 
ritkán lehet egy hosszadalmas hadjáratnál használni, s 
családjaik és gyermekeik nem ritkán ellenállhatlan erővel 
vonják vissza távol tüzhelyükhez. így a szerbeket is; és 
Milos, ki a körülményeket és népét jól ismerte, mindjárt 
a mozgalom szerencsés folyamában alkudozásokba lépett 
az ozmán főparancsnokkal Chursid pasával, kinek közben
járása folytán egy fegyverszünet jött létre oly czélból: 
hogy ez alatt a szerbek és a szultán közt maradandó béke 
jöhessen létre.

Az egybegyűjtött népvezetők nemcsak helyeselték· 
Milos nézetét, hanem gyorsan hozzá láttak a dologhoz s 
megválasztván megbízható képviselőiket, azokat Konstan
tinápolyija kiildék, a békefeltételek iránt alkudozásokba 
lépni a fényes portával. Valószínű, hogy ha Oroszország 
nem áll a szerbek mögött, a nemzeti követség egészen más 
fogadtatásra talált volna. De a mint a dolgok állottak, 
II. Mahmud kormánya most már nem idegenkedett a szer- 
bek méltányos kívánságait meghallgatni s Ali pasának oly 
útasításokat 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
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egészen kivevé az ozmánok törvénykezése alól. A fegyver
viselés tilalma felfüggesztetett s mindenki szabadon hord
hatta megszokott és megszeretett fegyvereit.

Az ozmánok ismét visszatértek Szerbiába, s minthogy 
most két felfegyverzett nemzet állott egymás mellett, szük
ségképen meg kelle vala oszlania. Ali pasa, ki a szerbek 
kívánságára állandóan elnyerte a tartomány helytartósá
gát, a nemzeti párt vezéreivel egy külön egyezségre lépett, 
mely mindkét felet kielégítette, s mely a konstantinápolyi 
kormány által hallgatólag elismertetett. E szerint a váro
sok és erősségek az ozmánok kezében maradtak, míg a 
vidék — egészen a szerbek tulajdonába ment át. Az adó 
behajtásával maguk a szerbek bízattak meg, maguk gya
korolták a vidéken az igazságszolgáltatást is ! Míg Nándor- 
fehérvárott egy központi iroda rendezteték be, mely a 
tizenkét kerület ügyeit ellenőrizte és vezette; s mely
ugyanannyi a kerületekből beválasztott knézt számlált , /
mint vezetőt. így végződött az 1815-ki forradalom s habár 
a szerbeknek még nem sikerült teljes politikai füg
getlenséget kivívni, a viszony mégis kedvezőbb volt mint 
elébb.

Feltűnő mindazonáltal, hogy a fényes porta oly tar
tózkodó és makacs volt a szerbek sok tekintetben jogos és 
indokolt kívánságai ellenében. Ennek oka kétségtelenül az 
átalános politikai helyzetben keresendő; mely a bécsi 
congressus s a száznapok befolyása alatt a reactió szomorú 
diadalát mozdította elő, melynek hullámcsapásai egészen 
a Bosporusig elhatottak.

Azonban még mindig nem érte el a szerb nép azon 
czélt, melyért Kara György és Obrenovics Milos küzdöttek 
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, me-
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lyet vélekedése szerint mindenféle eszközökkel szabad volt 
leküzdenie. Obrenovies Milos és társai hasztalan sürget
ték a reformokat, azok még mindig a nagyvezérnél késtek, 
mígnem egy erőszakos esemény ismét egy lépéssel előre 
vitte a szegény nép ügyét.

Görögország lángba borúit. Az ozmánok vérlázító ke
gyetlenségei fegyvert adtak mindkét nemnek, sőt a gyer
mekeknek és aggastyánoknak kezeibe, mindenki egy lélek
kel látszék a felszabadulás nagy eszméjéért életét és va
gyonát odaadni. A reactió gyászos emlékű napjaiban a 
philhellrnismus, ezen Bentimentális kinövése eyy politikai 
tetszhalálban 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 vagyo
nukat. . . .  A görög nemzeti mozgalom áthatott Oláhor
szágba és Moldvába, s a hetaeria feje Ypsilanti Sándor 
herczeg megjelenése a dunai fejedelemségekben, Szerbiát 
is mozgásba hozta. A porta most lassankint kezdé belátni 
tévedéseit s a mennyiben nem volt késő, orvosolni.

Obrenovies Milos, a takowói pásztorfiú, negyvenéves 
korában a szerbek fejedelme le tt; s az ozmánok reform
szultánját II. Mahmudot illeti a dicsőség, hogy a sokáig 
elnyomatott népet oly szabadalmakkal látta el, melyek 
által szebb jövendőnek nézhetett eléje. Kár, hogy a külön
ben éleslátású II. Mahmud nem kísérte meg, még idejében 
Görögországban is érvényesíteni a helyi önkormányzási 
jogot, mely sok vértől és átoktól óvta volna meg az ozmá
nokat.
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Az elmúlt fejezetben egy kissé hosszabban idözénk 
Szerbiánál; annál inkább kell sietnünk a kővetkező 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 kényúr 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 epi- 
rusi vagy albániai helytartóságot lassankint majdnem égé
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szén függetlenné tette a szultán kormányától; önként 
parancsolt törvényeket; adót írt ki és szedett be kérlelhet- 
len szigorral s egy testőr had által vétette magát körül, 
mely a zsarnokot hozzáférhetlennó tette. így daczolt Ali 
pasa, ki szülőhelyétől Tepeleni-nek is neveztetik, a szul
tánokkal, kiknek ép 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 go
nosztevő megfenyítéséhez. Ez azonban nem volt könnyű 
feladat mindaddig, míg Ali pasa rettegésben tartá Albá
niát, hol tekintélye sokkal nagyobb volt Mahmudénál. De 
miután Chursid nagyvezírnek sikerűit 1822-ben inkább 
csel mint erőhatalom által Janina birtokába jutni, a ret
tegés lassankint oszlani kezdett, s az albániaiak látván a 
kegyetlen zsarnok szerencsecsillagának leszállását, — tö
megesen visszatértek a szultán fensősége alá. Ali pasa a 
janinai fellegvárba zárkózott s még sokáig daczolt. A vár
torony, melybe végre visszaszoríttaték, s melynek pincze- 
lielyiségei roppant mennyiségű lőporral valának megrakva, 
— legvégső menhelyét képezte a lázadónak; s még mielőtt 
parancsot adhatott volna, a lőpor fellobbantásához, meg
lepetvén a csel által belopódzott Chursidtól, rövid ellent- 
állás után lemészároltatott; feje pedig Konstantinápolyba 
küldetett, hol ünnepélyes közszemlének lett kitéve. így 
végződött Ali Tepeleni pasa, ki harminczöt évig bitorolta 
Albániában az uralmat, s ki számos útinaplók, elbeszélé
sek sőt költemények központját képezi, s kit az európai 
finomodott képzelem valóságos regényhőssé te t t ; holott 
nem volt más, egy vérengző keleti zsarnoknál, milyenek
kel az elmúlt századokban minden lépten-nyomon talál
kozunk.
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Láttuk II. Mahmud országosának kezdetén, mily ve
szedelmes 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 leghatliatósahb 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 ra
vaszsággal 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 
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-úl- 
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 hajlíthatlan, minden szükséges újí
tástól idegenkedő természetüket. Lázadáshoz hajló, nyugta
lan és felette veszélyes hangulatuk pedig mindenki előtt 
ismeretes volt olyannyira, hogy annak bebizonyítására 
nem is vala szükség. A díván mély csendben hallgatta meg 
a padisah beszédét, s midőn ez a seikli-ül-izlamhoz for- 
dúlva tanácsot kért, vájjon mit kellessék cselekedni ezen
túl, a következő választ nyerte : «A háborúban csak a 
ravasz győzhet, s a Korán azt mondja : győzd meg ellen
ségeidet saját fegyvereivel. Ugyanazért szükséges, hogy az 
ozmánok is megtanulják a keresztények hadviselését, hogy 
annál biztosabban legyőzhessék őket.»

Ezen nyilatkozatából a seikh-ul-izlamnak nem volt 
nehéz következtetni, hogy a janicsárok ellenségei az állam
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nak és a trónnak, mert vonakodnak megtanúlni az ellen
ség legyőzetéséhez szükséges tudományokat. A díván, 
melynek tárgya mély titokban tartatott, nehány nappal 
később ismét összeült s ekkor II. Mahmud egyhangúlag 
az egész gyülekezettel kimondá: hogy a janicsárok eltör
lése az állam érdekéhen elodázhatlan szükséggé vált. — 
«Bőszúra fel ozmanlik, hü támaszai a trónnak és a vallás
nak, mely örökké fen fog állani, mint a világ. Mutassuk 
meg a hitetleneknek, hogy mi is értünk azon ördögi tudo
mányokhoz, melyekkel bennünket megsemmisíteni akar
nak. De pusztítsuk el elébb azokat, kik bennünket ebben 
megakadályozni kívánnak, midőn a régiekhez ragaszkodva, 
erőszakosan idegenkednek mindentől, mi által régi dicső
ségünket visszaszerezhetjük.» így hangzott II. Mahmud 
kiáltványa, mely az amúgy is lázas izgatottságban lévő 
janicsárokat, egész a vad szenvedélyességig felbőszíté. 
Julius derekán mintegy 30 ezer janicsár gyülekezett össze 
a főváros különböző helyein, s a borházak hemzsegtek a 
dühös harczosoktól, kik az Atmeidán terén ütötték fel rög
tönzött táborukat, midőn hírét vették az ellenük készülő
ben lévő csapásnak.

Mahmud személyesen és ritka erélylyel vezette az 
előkészűlődéseket. Az európai vezényszóklioz 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 megindúlt a liarcz ; a 
janicsárok nem küzdöttek oly bátorsággal, miként mindenki 
gondolá, s nemsokára különböző útakon igyekeztek elérni 
laktanyáikat, melyekben magukat védelmi állapotba he
lyezték.

De a szultán katonái ide is követték s a vérengzés
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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 jani
csárok intézménye nem létezett többé. A. béke és biztonság 
ismét beköltözének a fővárosba; a közrend uj alapokon 
szebb jövővel kecsegtette a lakosságot; s midőn II. Mah
mud magát és birodalmát egy átkos kinövésétől az erősza
kos 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, míg a rettegett had a hódításokban kereste és 
találta dicsőségét, fenállása kívánatos és szükséges vala; 
de mióta azon korszak lejárt, mióta az ozmán birodalom 
mindinkább szorosabban vett magvára kezdett szorítkozni 
s egyik hódítását a másik után vesztette el, azóta a jani
csárok veszedelmes elemévé váltak a szüntelen növekedő 
elégűletlenségnek s eltörlésük többé nem személyes, hanem 
magasabb állami érdekekből kényszerítő szükséggé vált. 
Megsemmisítésüket sajnálni senkinek sem volt oka.

Az ozmán fegyverek következetes szerencsétlezsége 
s Oroszország hatalmi befolyásának növekedése a Balkán 
félszigeten nem maradhatott befolyás nélkül Görögországra 
sem, melynek túlnyomólag szláv népessége épen ezen 
államban, melynek lakosaival vallás tekintetében is meg
egyezett, — látta nemzetiségének jövőjét és függetlensé
gét képviselve. Könnyen elgondolható, hogy Oroszország, 
mely több mint egy évszázad óta keleten kereste azon 
súly egy ént, melyre szüksége volt, hogy Európa államrend
szerében nagyságához képest, méltó helyet foglalhasson 
el, nem tette ölébe kezét s mindent elkövetett, mi érdekeit
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előmozdíthatta. A délszlávok és görögök pártfogolása Orosz
ország által tehát ép oly eszélyes mint természetes volt; 
s ha ebben Európa nyugtalanító jelenséget látott, ez bizo
nyára nem azt mutatja, hogy Oroszország politikája elhi
bázott, hanem azt, hogy a nyugat nem hajlandó a kelet 
felosztásába belenyugodni, ha abból a maga részére is te
rületi hasznot nem húzhat. Az orosz politika keleten sok
féle, de csak kevés tárgyilagos méltányossággal írt com- 
mentárral rendelkezik. Oroszország terjeszkedése keleten 
természetes, és néprajzi ép úgy, mint földrajzi okokon 
alapszik; s ha ez által más államok érdekeivel talán éles 
összeütközésbe jő, azért a körülmények által előírt politi
kájától nem térhet el a nélkül, hogy önmagához hűtlenné 
és saját érdekeinek ellenségévé ne váljon. Oroszország ha
talma keleten gyökerezik, s alig van erő, inely természetes 
menetében feltartóztatni képes leendene.

A magyar-ausztriai monarchia érdekeivel éles ellen
tétben látszik állani az orosz hatalmi politika ezen iránya; 
de ez csak keveset változtathat azon tényen: mely eme 
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 szabadságá
ban, tétlenségre van kárhoztatva, melynek következményei 
sokkal károsabbak lehetnek jövőjére, mint a legmerészebb 
és legvállalkozóbb politika. A határozatlanság mindig a 
gyengeség kíséretében található; s valóban, alig van állam, 
mely ebben következetesebbnek mutatkozott volna — mint 
Ausztria·.

Még mielőtt a janicsárok kiirtása végbe ment, Görög
ország a legkegyetlenebb jelenetek színhelye le tt; melyek
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kirívó meztelenségükben talán még felülmúlták azon vé
rengzéseket, melyekkel II. Murad és II. Mohamed ezen 
szerencsétlen országot meglátogatták. A hetaeria, ezen 
egyesület, mely elején titokban előkészíteni igyekezett a 
kedélyeket, megtette kötelességét, s a régi Hellas és Pelo
ponnesus 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 elvesztett ütközet 
a Duna mellett rémülettel tölté el a keresztényeket, mert 
a boszúvágyó mozlimek vad haragja nem ismert többé 
határokat.

Görögország már Nagy Péter czár idejétől fogva össze
köttetésben állott Oroszországgal, s a görögök meg voltak 
szokva az oroszokban természetes védelmezőjüket látni. 
Ezen befolyás azon mértékben növekedett, melynél hatá
rozottabb tekintélyt nyert Oroszország győzelmei által kele
ten. A szentpétervári kormány mindig értette a körülmé
nyeket ügyesen hasznára fordítani s már II. Katalin idejében 
és pedig még a csezmei tengeri ütközet előtt meglátogat
ták az oroszok Orlow Fedor alatt a görög kikötőket; min
denütt a hová jutottak, az orosz nemzet részvétét sőt segé
lyét helyezvén kilátásba azon esetre, ha elnyomóik, az 
ozmánok ellen fegyvert ragadnának.

Mindazonáltal Görögország felszabadúlásának eszmé
jét — a franczia forradalom adta meg; s a mióta nemes 
görög ifjak, mint Maurokordatos, Miaulis, Kolokotronis, 
Capo d’ Istrias és mások a külföldön nyert magasabb tudo
mányos képzettségükkel együtt a szabadság eszméjét is 
behozták hazájukba, azóta más szellem kezdett lengeni 
Görögországban s a szolgaság napjai immár megszámlál- 
vák. De óriási akadályok állottak az ifjú nemzetnek útjában 
s nem mindig dicsekedlieték a külföld rokonszenvével és
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barátságával. . . . Rhigas, a népszerű költő, miként egy 
újabb Tirtaeus dalokban lelkesítette és szoktatta fegyver
hez a nemzetet. Közreműködésének tulajdonítliató a hetae
ria vagy testvéresűlés szövetsége, mely gyorsan elterjedett 
nemcsak Görögországban, hanem Oláh és Moldvaország- 
ban, valamint Szerbiában is, s melynek feladata volt, a 
népet a forradalomra előkészíteni. A bécsi congressus és 
veronai folytatása nem volt alkalmas a görögökben nagyobb 
reményeket ébreszteni Európa rokonszenve és pártfogolása 
iránt, s valóban úgy látszik, mintha ezen nyomasztó körül
mény befolyása alatt, a görögök lelkesedése is csökkenni 
kezdett volna. Azonban az 1820-ban Vostizzában tartott 
gyülekezet alkalmával minden elő lett készítve a mozga
lom megindítására. A konstantinápolyi phanar, a görögök
nek vallási és politikai tekintetben ezen erkölcsrontó köz
pontja Oláh és Moldvaországban a legnagyobb méltány
talanságokat követte el a fejedelem megválasztásánál, minek 
következtében a hangulat ezen fejedelemségekben mindig 
nyugtalanítóbb lön. Wladimirescu Tivadar, egykor orosz 
tiszt, később Ypsilanti Sándor herczegnek szolgálatában, 
első volt, ki a lázadás zászlóját az Al-Dunán kitűzte. Ez 
volt a jel, melyre a görögök vártak. A vihar kitörését azon
ban most is maguk az ozmánok siettették; kik megszokott 
lassúságuk és tétlenségük mellett csak akkor vettek tudo
mást a készülőben lévő dolgokról, midőn azoknak elejét 
venni már későn vala. Azon ürügy alatt, bogy fontos köz- 
ügyek megbeszélése vált szükségessé, Ali pasa Tripolizzálm 
hívta össze a görög nemzet egyházi és világi előkelőségét, 
— s az így tőrbe csalottakat börtönbe vettette. Most már 
nem volt többé a vihar visszatartható. Röviddel a tripoliz- 
zai hűtlenség után Kalavrita Achajában kitűzte a lázadás 
zászlóját. Arkadia és Maina csakhamar követték s egy idő
ben a szigeteken is megtagadták a görögök az adót és en
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gedelmességet s több helyütt elűzték az ozmán hatósá
gokat.

Az első kisebb győzelmek, melyeket a felkelők az oz
mán csapatok és helyőrségek fölött kivívtak, bátorsággal 
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 tanácsko
zandó. A messeniai gyűlés 1821. ápril 9-én kimondá a 
görög nemzet függetlenségét s fegyverhez szólítá az egész 
nemzetet. Athen, Megara, Korinth csatlakoztak a felkelők- 
hez s az ozmánok mindenütt visszavonulóban voltak, mi
dőn a bosporusi kormány a lázadás komolyságát lassankint 
kezdé belátni. II. Mahmud, kit sokan európai míveltsége, 
mások reformtörekvései miatt szeretnek úgy tüntetni fel, 
mintha az emberiségnek barátja és jóltevője lett volna, 
semmiképen sem érdemli meg ezen megtisztelést, mert 
alig ült az ozmánok trónján egy uralkodó is, ki annyi ke
resztény vért ontott volna, mint a reformkedvelő, mívelt 
szellemű II. Mahmud. A görög lázadást a szultán vérbe 
akarta fojtani. Chios, Samos, Ipsara, Samothrake s más 
virágzó szigetek, melyek lakosai csatlakoztak a szárazföldi 
mozgalomhoz, kietlen vadonokká tétettek, népességük meg- 
becstelehítve rabbilincsekre fűzve Ázsia rabszolgavásáraira 
hajtaték; míg az eltemetetlenűl visszahagyott holttestek 
ragályos halált leheltek a kevés hátramaradottakra. Nem 
csoda, ha ezen undorító kegyetlenségek a lázadókat a két
ségbeesés bátorságával látták el, kik semmitől sem retteg
tek többé vissza, s kik rettentő visszatorlás által akarták 
fe'bőszített szenvedélyeiket lecsillapítani. Férfiak, mint 
Marco Bozzaris, a barát Dikaios, Odysseus, Nikitas stb. 
semmivel sem állottak alantabb elszántság és férfias bátor
ság tekintetében, mint ama őskori hősök, kiknek tetteit a 
hihetetlenség daczára, melyet bennünk a véghez vitt dolgok



304

gyakran ébresztenek, mindig eleven érdekeltséggel ol
vassuk.

Azonban a liarcz oly aránytaln vala, hogy előre lát
ható volt, miszerint Görögország egymaga, idegen segély 
nélkül képtelen lesz — a félhold fölött diadalmaskodni. . . 
Európa, a franczia világuralom leveretése után tespesztő 
pihenésnek adta magát, melyet I. Napóleon halálának híre 
— még élvezetesebbé látszott tenni a most már régi biz
tonságuknak kettősen örvendő udvarok előtt. Ezen Európa 
nem érzett hajlandóságot: a szabadság eszméje által nyu
galmát megzavartatni, ■—s elején közönynyel, majd ellensé
ges indulattal nézte a görögök hősi küzdelmét, ellenségei
nek nyomasztó többségével szemben. Maga Oroszország is 
ellene nyilatkozott a nemzeti törekvésnek s egy időben 
Ausztriával biztosította a fényes portát, hogy a felkelőket 
semmi támaszban részesíteni nem fogja. Ausztria kivált
képen bebizonyította reactionarius politikáját az által: 
hogy az Oláhországból magyar területre menekülő Ypsi- 
lanti herczeget elfogatta s a munkácsi várba záratta.

De míg az európai udvarok magukra hagyták a görö
göket, — a nemzetek nem cselekvének hasonlót. Németor
szág, Anglia, Francziaország és Olaszország népei egymás
sal versenyeztek, rokonszenvüknek mennél világosabb és mi 
több érezhetőbb kifejezésében. Mindenütt keletkeztek segély
egyletek, melyek pénzt, fegyvereket stb. voltak gyűjtendők 
a görögök számára; s a szabadság phantomjától reszkető 
udvarok nem valánalc kéj>esek, népeik rokonszenvét elfoj
tani, bármennyire akarták is. A philliellenismus a huma
nitás legszebb és legnemesebb forrásának szüleménye 
nemcsak kedély dolga volt az európai népeknél, hanem 
politikai alkalom is, melylyel saját elnyomatásuk ellen til
takoztak.

Mennél tovább tartott a liarcz s mennél megtörhet-
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lenebbeknek bizonyúltak a görögök, a rokonszenv és érde
keltség 'a szal>adságért küzdő nép iránt azon mértékben 
növekedett. Végre az udvarok sem zárhatták el többé fülei
ket a népek mindig hangosabb kívánságának, mely védel
met és beavatkozást sürgetett a görögök számára. . .  S is
mét Erancziaországot találjuk azon államok élén, melyek 
meghallgatták a közvélemény szavát. Valamint az Egyesült 
államok szabadságát Ejszak-Amerikában, úgy a görögök 
függetlenségét és felszabadítását is Francziaországnak kö
szönheti a világ. Vele egyesült Anglia, utóbb maga Orosz
ország, melynek pedig itt az elsőnek kellett volna lennie ; 
s az 1832. évi márczius 17-én a három nagyhatalmasság 
kezessége mellett elszakasztatván Görögország az ozmá
nok uralmától, Otto, bajor királyi herczeg — a görögök 
királyává választatott.

A több mint tízéves-háború tehát, mely alatt a kis 
görög nemzet életrevalósága .ép oly meglepően bebizonyúlt 
mint az ozmán uralom tarthatlansága ott, hol annak val
lás és nemzetiség állanak útjában, az ozmán birodalom 
újabb csonkulásával végződött.

Semmisem bizonyítja II. Mahmud és kormányának 
megbízhatlanságát, valamint ellenséges indúlatát a keresz
tények iránt jobban, mint azon események, melyek színhe
lyévé Konstantinápoly lön, mindjárt midőn a görög felke
lésnek hire oda érkezett. A felbőszült, vagy jobban mondva 
felbőszített tömeg megrohanta a többnyire keresztényektől 
lakott Pera és Galata külvárosokat, de kivált a görögök 
főfészkét a fővárosban, Bujukderét, s miután lakházait fel
dúlta és kifosztogatta, a keresztényeket százával lemészá
rolta. Az előkelőbb keresztények pedig tömegesen hurczol- 
tattak a héttornyú vár börtöneibe, hol nagyobb részt kínos 
halállal végezték be életüket. Maga az ősz patriarcha 
Gergely, egyházának kapujára felakasztaték. Hasonló sors

20L á z á r :  Az ozm án uralom története. II.
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ért még három érseket és nyolczvan püspököt Tlirákiában 
és Kis-Ázsiában s előkészületek tétettek egy átalános legyil- 
koltatására a keresztényeknek az egész ozmán birodalom 
területén. Hasztalan volt az orosz nagykövet Stroganow 
tiltakozása, — válaszúi személyes bántalmakat nyert, me
lyek következtében nemsokára elhagyta Konstantinápolyt. 
Ausztria és Francziaország nem voltak képesek a fényes 
porta és a szultán ellenséges hangulatát jobbra fordítani; 
s csak az angol nagykövet lord Stratford-Canning megér
kezése, valamint az angol hajóhad fenyegető állása men
tették meg a remegő keresztényeket a legrettentőbb sors
tól. A navarini tengeri vereség nemcsak lehűté, hanem 
félelemmel is kezdé eltölteni a fényes porta erőszakos poli
tikusait; 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 ozmánok
tól, s midőn az 1828 évben Görögország már szabad volt s 
nem tarthatott többé a félhold hatalmának megújulásától, 
— a viszony a fényes porta és Oroszország között egész a 
szakadásig feszült vala. Követének nyílt megsértése, vala
mint azon vád, hogy a görög felkelés tisztán orosz mű, 
melynek czélja nem más, mint az ozmán birodalom felda
rabolása, de méginkább az orosz alattvalók erőszakos kiuta
sítása ozmán területekről, valamint Szerbia utolsó elpusz
títása stb. Miklós czárt végre háborúra határozták. A buku- 
resti békét e szerint maguk az ozmánok szegték meg, 
reájuk liáromlott az orosz császár, hadikiáltványa szerint 
azon felelősség is, mely a háború által előidéztetek. Ugyan
csak ezen kiáltványában Miklós császár ünnepélyesen kije
lenté, hogy nem az czélja, miszerint birodalmát területileg 
nagyobbítsa, hanem hogy a fényes portától a szerződések 
tiszteletben tartását kierőszakolja; birodalmának anyagi
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emelkedését a kereskedelem és szabad közlekedés által, 
melyet az ozmánok úgy a Fekete-tengeren, mint annak 
csatornáin és szomszódvizein szándékosan akadályozni 
igyekeznek, biztosítsa.

Az orosz császár kiáltványát nemsokára Mahmudé 
követte, mely amazt szokásosan ilynemű ügyiratoknál — 
mindenben megczáfolni igyekezett, s az egész felelősségét 
az oroszokra hárítja. Ez így szokott menni háborús idők
ben, midőn mindegyik fél vonakodik az óriási felelősséget, 
melyet a még homályban rejlő események idézhetnek fel, 
magára vállalni. De Mahmud szultán hiáltványa a kitö
rendő háborúnak még a «szent» jelleget is kölcsönzé. 
«Ragadjon fegyvert úgy szegény mint gazdag, mert szent 
kötelesség a hitetleneket leküzdeni. Áldozzuk fel mindenün
ket, de mentsük meg a szent vallást és a hitetlenektől 
fenyegetett birodalmat». *

Az 1828-ban Miklós császár személyesen megjelent 
az Al-Dunán; s midőn seregei minden akadály nélkül elfog
lalták Oláhországot és Moldvát, — csakhamar urává lön a 
Duna egész halpartjának. Egyidőben a Dunafejedelemsé- 
gek megszállásával Paskiewicz herczeg, ki Eriwan megvé
tele alkalmából Eriwanski nevet nyert, — a Kaukázuson 
keresztül benyomult az ozmán birodalom kis-ázsiai terüle
tére s több kisebb ütközetekben Erzerumig szorította visz- 
sza az ozmánokat. így csakhamar védelmi állapotra kény
szerítve, a félhold daczára azon vitéz ellentállásnak, melyet 
kivált a dunai erősségek, mint Silistria, Ruscsuk, továbbá 
Sumla tanusítának, majdnem mindenütt a rövidebhet hüzta 
s Miklós czár mélyen behatott Bolgárországba, midőn 
Húszéin pasa 100 ezer főből álló seregével útját állotta

* Az európai míveltségft reform-szultán 1828-ban ép oly 
türelm etlen vala, m ind elődei a 15. és 16. században.

2 0 *
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vala. Várna október 10-én megadta magát az oroszoknak; 
s ez volt ezen évben a legnevezetesebb fegyvertett, mert 
röviddel utóbb az oroszok kénytelenek voltak a Duna jobb 
partját elhagyni s Oláh és Moldvaországba húzódni vissza ; 
míg megfogyott hadseregük új erővel nem gyarapíttatik. 
Miklós császár mindjárt Várna feladása után visszatért 
Szent-Pétervárra s rendkívüli erélylyel működött egy új 
hadsereg felállításán, mely a következő 1829. évben a kitűnő 
hadvezéri tehetségekkel bíró Diebitsch tábornok parancs
nokságára bízatott.

A háború most gyorsan egészen más fordúlatot vett. 
Diebitsch 160 ezer ember élén átkelt a Dunán s miután 
Madara mellett az ozmánok 60 ezer embert számláló sere
gét egy véres ütközetben tönkre tette,— nyitva állott előtte 
az út Konstantinápolyba. Eesid nagyvezir, ki a Balkán 
hegységet átjárhatlan védbástyának tekintette, nem is gon
dolt arra, hogy azon az oroszok a benyomúlást megkísér
teni is merészkednének. Annál nagyobb volt meglepetése 
és rémülete, midőn megtudta, hogy Diebitsch mindjárt a 
madarai ütközet után átkelvén ezen hegységen, a Maricza 
völgyébe szállott alá s gyorsan közeledik a birodalom máso
dik fővárosához — Drinápolyhoz.

A helyzet felette komoly volt a fényes portára nézve, 
mely immár a főváros falai mögött sem érezte magát biz
tosnak a gyűlölt moszkóktól. Bolgárország az oroszok 
kezében, Drinápoly komolyan fenyegetve, ez volt a rémhír, 
mely Konstantinápolyt 1829. augustus derekán kétségbe 
ejtette. II. Mahmud már Kis-Ázsiába készült átkelni, a 
díván szünet nélkül együtt volt, s Kesid nagyvezir egyik 
elvetett javaslat után a másikat terjeszté a gyülekezet elé.

E közben Diebitscli-Sabalkanski, ki ezen mellék
nevet oly joggal viselte, gyorsan közeledők Drinápolyhoz, 
mely jól meg volt erősítve s elégséges várágyúkkal és 15
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ezer emberből álló őrséggel ellátva. Azonban a megrémült 
ozmánok itt sem gondoltak komolyabb ellentállásra s az 
oroszok közeledésének hírére, megbízottakat küldöttek 
Diebitseh-hez, kitől a város átadása alkalmából nyerhető 
legelőnyösebb feltételeket voltak megtudandók. Az orosz 
fővezér az ágyúk, lőszerek, élelmitárak és a zászlók kiada
tását tűzte ki feltételül; s másnap reggeli 9 órára várta 
ezen feltételek teljesítését, ellenkező esetben azonnal 
rohamra vezetné seregeit. A drinápolyiak gyáva kislelkű- 
ségböl sem a védelemre, sem az átadásra határozni magu
kat nem bírták; s csak midőn augustus 20-án az oroszok 
rohamra készültek, ■— siettek az ellenség kivánatát teljesí
teni. Az oroszok kardcsapás nélkül vonultak be Driná- 
polyba, s míg a gyáva őrséget íogolylyá tevék, a gazdag 
város raktárait jó zsákmányképen lefoglalták.

Mindjárt az utolsó, az orosz fegyverekre szerencsés 
xitközet után, Ausztria és Poroszország siettek közbenjárni 
a béke megkötése érdekében, melytől maga Miklós császár 
sem idegenkedék s híven a kiáltványában kimondott elvé
hez, hogy nem szándoka területi hódításokat tenni, a béké
nek nagyobb akadályok nem is állottak már most útjában.

A drinápolyi béke, mely 1829 September 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, valamint Szerbia a 
bukaresti békében megszabott politikai kiváltságokban 
megerősíttetnek, s Oroszországnak különös védnöksége alatt 
állanak. 2. A fényes porta kötelezi magát a háború által 
károsúlt orosz kereskedők és egyéb foglalkozású alattvalók
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számára 120 millió francot fizetni; mit az orosz császár 
saját jószántából alább szállíthat. 3. Az orosz kereskedő 
hajók szabadon közlekedhetnek a Bosporuson és a Darda
nellákban ; valamint az ozmán birodalom minden vizeiben 
és kikötőiben. 4. Az ozmán birodalom területén élő orosz 
alattvalók, csak hazai törvények szerint s az orosz ügynö
kök által ítélhetők el. 5. Az orosz császár visszaadja II. 
Malimudnak minden a háború alatt úgy Európában mint 
Ázsiában elfoglalt területeket, kivévén a Kaukázus lejtőjén 
fekvő Akhalziké erődöt, mely az orosz birtokba bevágó 
fekvésénél fogva — ezen birodalomhoz csatolandó. — így 
végződött az 1828—1829-iki háhorú, mely nem került 
ugyan említésre méltó területi veszteségébe a portának, de 
a mely újabban meggyőzte a világot, az ozmán birodalom 
javíthatlan és tarthatlan állapotáról.

Megmagyarázható, hogy az ozmán nép, mely II. Mah
mud lijító törekvéseivel amúgy sem volt megelégedve, ezen 
hadjárat szerencsétlenségei által méginkább megerősödni 
látszék azon hitében, hogy minden bajt és veszedelmet, 
mely a birodalmat az utolsó két évtized óta érte, azon 
reformok okozták, melyeket a szultán a hitetlenektől vett 
s ültette a muzulmán hívők nagy bosszúságára birodal
mába át. A hadsereg új öltözéke, mely a szokásos fez-en 
kívül teljesen európai volt, nagy szálka vala az igazhívők 
szemeiben ; s ha II. Mahmudot európaiasan öltözve, lovag
lóostorral kezében látta az édes vizek körül katonáinak 
hadgyakorlatain megjelenni, melyeket többnyire idegen 
tisztek vezényeltek, bosszúsága nem volt válogató kifejezé
sekben, melyekkel persze szép halkan a reformszultánt 
elhalmozta. így növekedett a gyűlölet és az ellenszenv 
minden iránt mi a keresztényektől jött, az ozmán nép lel
kében, s Mahmud kíméletlen modora sem volt képes, népé
nek véleményét egészségesebb mederbe vezetni.
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Nemsokára az orosz háború befejezése után új és nem 
kevésbé veszélyes bonyodalmak keletkeztek Afrikában. 
Francziaország, mely Görögország felszabadítása óta maga 
is megkívánta osztályrészét a kelet felosztásából, már 
1830-ban elfoglalta Algiert s franczia tartománynyá tette; 
s hogy Anglia érdekeit se hagyja sértetlenül, Egyptomban 
mindenképen igyekezett magának befolyást szerezni. Melle* 
medAli, egyptomi helytartó, ki II. Mahmud fegyvereinek 
és politikájának szerencsétlenségét már régóta saját hasz
nára igyekezett fordítani, megérkezettnek látta az időt, 
tervével nyíltan előlépni. Prancziaország, habár titokban 
mindenképen sietteté a hűtlen helytartó lázadását. Az 
1833-ban Mehemed Ali kitűzte a lázadás zászlóját és meg
tagadta II. Mahmudnak az engedelmességet. Fia Ibrahim 
pasa, egy hadsereg élén benyomúlt Syriába s miután több 
csatában sikerűit a sokkal gyengébb ozmán seregek fölött 
győzedelmeskedni, deczember havában átkelvén a Tauru
son, Kis-Azsia bensejébe Kiutalna alá nyomúlt, honnan 
magát Konstantinápolyt 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 por
tának nem vala segítve. Hadseregre volt szüksége, szára
zon és vizen, hogy a lázadást leverhesse, s fenyegetett 
hatalmát megmentse. De sem az egyikkel, sem a másikkal 
nem rendelkezett kielégítő mértékben. Anglia kalmárszel
lemű politikája nem tudta magát nyílt segélyre határozni, 
melyre a portának első sorban szüksége volt; s elszalasztá 
így az alkalmat magát a Bosporuson nélkülöz hetienné 
tenni.
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S midőn az egyptomi lázadás napról napra fenyege
tőbb lön, midőn Ibrahim pasa már az Ermeni dagh köze
lében táborozott, a világ nem kis meglepetésére — Orosz
ország kelt tettleges védelmére a fenyegetett ozmán trón
nak ; ugyanazon Oroszország, melyről a rém-politika 
mindig azt állította, hogy az ozmánok veszedelmére törek
szik. S valóban, az orosz diplomatia alig mutat fel fénye
sebb vívmányt, mint a Hunkiár-Skelessi-ben kötött véd- és 
daczszövetséget (1833. jul. 8.), melyben Oroszország köte
lezi m agát: az ozmán birodalmat minden kiil- és bel ellen
ségei ellen megvédeni; melyért viszont a fényes porta 
Oroszországnak megígéri, hogy az útóbbinak háborúi 
esetében bármely hatalmassággal, — a JBosporust s a Dar- 
danellákat elzárja azok hajói elől. Egyszersmind egy 15 
ezer emberből álló orosz hadtest szállott táborba Konstan
tinápoly átellenében, Skutari mellett, mig az orosz hajó
had a Bosporus közelében vetett 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 épen 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 Mohamed 
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
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diadalt vívott ki magának keleten, addig az ozmán nép 
kivált a fővárosban telve volt az orosz csapatok magasz
ta lá v a l. Fegyelem, rend, fegyverzet stb. tekintetében fel- 
lűlmulhatlannak bizonyultak az oroszok, kik’távol minden 
hatalmaskodástól és erőszaktól, valódi barátaiként mutat
ták be magukat a megszorult és segélyükre utalt népnek, 
így nyilatkoztak egyhangúlag maguk az ozmánok. Termé
szetes, hogy Oroszország ezen kedvező hangulatot nem 
hagyta nyom nélkül elenyészni, s hogyha azóta régen 
elvesztette is erkölcsi túlsúlyát, fegyvereinek jó híre — 
még mindig eleven emlékezetében áll a fővárosnak.

Az elbeszélt események egész a kiutahiai 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 bizonyosan 
nem érdek nélkül nyújtott segély hiányában, önmagában 
a felbomlás esetével áll szemben. II. Mahmud, kitől nem 
lehet megtagadni azon érdemet, hogy férfias kitartással 
küzdött, habár gyakran kétélű fegyverrel, szükségesnek 
mutatkozó újításai megvalósításáért, mindazonáltal poli
tikai reformtörekvései mellett teljen megfeledkezni látszék 
-— az igazságszolgáltatásról, — mely minden újítás 
daczára a régi maradt, s mely körülmény nemcsak meg- 
hiúsítá magukat a czélba vett reformokat, hanem egyút
tal a szultánt is a következetlenség, 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 erköl
csi hatása, hogy még a hagyományos ősiségben sínlő
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ozmán birodalom sem vonhatta ki magát alóla mara
dandóan.

Többször volt már alkalmunk ezen műben az ozmán 
hűbéri intézményről megemlékezni, melynek alapját főké
zen a katonai hűbérek képezték, melyek két részre oszlot
tak; nagyobb hűbérekre, melyek a sipahik vagy lovagok 
birtokában voltak, és kisebbekre, melyeket kivált I. Szulei- 
mán óta a kiszolgált harczosok nyertek el. Mindkettő job
bágyainak vágy szolgáinak tekintette a föld munkásait, a 
rajákat, kik semmi politikai jogokkal nem bírtak s inkább 
dologi jelentőségüknél fogva jöttek csak számba. Ezen 
hűbérek, melyek elején csupán személyeknek adományoz- 
tattak a szultánok által, később a legidősebb fiúra örököl
hető jószágokat képeztek.

Mint mindenütt, a keleten is idővel mindig nagyobb 
hatalommá nőtte ki magát ezen intézmény, melynek képvi
selői nem ritkán váltak veszélyére a trónnak keleten ép 
úgy, mint nyugaton. II. Mahmud, ki előtt ez nem volt 
titok, s ki már régóta foglalkozott a raják felszabadításá
nak eszméjével, az egyptomi lázadás lecsillapítása után 
komolyan hozzálátott a fontos újítás megvalósításához, mi 
azonban nem volt könnyű feladat. Valamint keleten erő
szak nélkül semmisem érhető el, úgy a szultán ezen leg
újabb reformja is sok vérbe került. A bosniai és herczego- 
vinai bégek, vagy urak, a spahik utódai és örökösei maka
csul ellenszegültek a szultán újításának s fegyveres kézzel 
akarták annak keresztülvitelét megakadályozni. De ez 
mitsem használt, s miután az ellenszegülők közűi többen 
a vérpadon vagy a végzetes zöldzsineg által ártalmatlanná 
tétettek, — egyike Mahmud legfontosabb intézményeinek 
— legalább elvileg megvalósult. Természetes, hogy ezen 
újítás csak kezdet volt s a jövőtől függött annak életrevaló
ságát és tökélyesbülését bebizonyítani. Ezen újítással
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együtt járt a helytartóságok rendszeresítése s az adókive
tés igazságos alapokon.

Azonban mindezen, kétségkívül a szükségből szárma
zott újításoknak hiányzott egészséges alapja, a nép belá
tása és saját érdekeinek helyes felfogása, mert a közönyös
ség, 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 keresz
tül voltaképen egy reform sem úgy, a mint az szükséges 
lett volna, vagy a mint eredetileg tervezteték. Félintézmé
nyek pedig károsabbak gyakran a mulasztásoknál. «Az 
ozmánok haladását a vallás félszegségein kívül leginkább 
megakadályozza a szándékos tudatlanság, melyben magá
nak ezen nemzet tetszeni látszik,» mondja egy ismeretes 
angol iró, Slade, ki sokáig tartózkodott keleten s ki közvet
len érintkezésekből ismeri a népet, melyre ezen ítéletet 
mondja. Hammer, a keleti viszonyok ezen alapos ismerője, 
valamint Prokescli, a tudományos és magas míveltségű 
diplomata nem nyilatkoznak kedvezőbben ; s minden újí
tás, mely a keleten életbe léptettetik, nem erősödésére, hanem 
gyengülésére szolgál az életrevalóság feltételeivel alig ren
delkező fajnak.

II. Mahmudnak 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 ösvé
nyén. Mig annakelőtte a legnagyobb veszély kívülről 
fenyegette, most a birodalom belsejében fejlődtek a legve
szedelmesebb bajok. Mióta Egyptom lázadó helytartójának 
seregei úgy szólván a főváros kapui elé vonulhatának, s 
itt csak a gyűlölt moszkók segítségével szabadulhata meg 
ellenségétől, s mióta a kiutahiai egyezmény a lázadónak 
nemcsak bocsánatot, hanem területi nagyobbodást és mél
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tóságának felemelését jövedelmezte, azóta a szultán tekin
télye mélyen meg vala ingatva, s az újításai miatt a nép
től amúgy is rósz szemmel nézett fejedelemnek legnagyobb 
ellenségei saját alattvalói voltak. Misem veszélyesebb egy 
zsarnoki államban, mint a fejedelmi méltóság fenyítetlen 
megsérthetése. Egyptom példáját csakhamar több kisebb 
helytartók követték, s az elszakadás öngyilkoló műve sok
kal nagyobb mérvben mutatkozott volna még, ha ennek a 
szomszéd hatalmasságok elejét nem veszik, kik immár 
mindnyájan azután törekedtek: hogy az ozmánok birodal
mát jelenlegi határterületei közt fentartsák. Ezen törekvés 
nem volt ugyan az őszinte jóindulat kifolyása, hanem a poli
tikai féltékenység parancsolta 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 nyugta
lanságoknak elejét venni, melyek színhelyei a Dunafeje- 
delemségek de kivált Szerbia voltak. A fényes porta még a 
bukuresti békében (1812) hat kerület kiadására kötelezte 
magát, mint a melyek már a régi időkben Szerbiához tar
toztak. Azonban ezen kerületek formaszerű átadását a 
szerbeknek napról napra elhalasztotta, mi által a szerbek 
ingerültségét egész a lázadásig fokozta. Obrenovics Milos, 
kit a fényes porta 1830. óta Szerbia fejedelmének elismert 
hasztalan sürgette ezen dolog elintézését s miután a kon
stantinápolyi kormány még mindig késett, nem tudta meg
akadályozni — a lázadás kitörését. A szerbek újból fegy
verhez nyúltak s 1833. május derekán megrohanták és 
megvették Negotin városát s nemsokára elfoglalták az 
egész Krainát, a Duna és a Timok között fekvő hat kerü
letével.

II. Mahmud, ki épen ekkor volt Mohamed Ali egyp-
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tomi pasa seregei ellen elfoglalva, melyek Konstantiná
polyi fenyegették, s ki a hunkiár-skelessi-i szerződés 
által amúgy is Oroszország kezébe adta magát, nem aka
dályozhatta meg a szerbek erőszakoskodásait s később 
megerősítette mindazt, mit azok az önsegély czímón 
maguknak kivívtak. Természetes, hogy ezen engedékeny
ség, mely azonban nem volt más gyengeségnél, újból fel
takarta a kormány hibáit, melyeket immár a kisebb tarto
mányok fejei is kezdének önző czéljaik elérésére kizsák
mányolni. Hasonló bizonyságot nyújtott a birodalom 
tartliatlan és zilált belállapotairól azon körülmény is, hogy 
Bolgárország szorgalmas és békeszerető népességének 
jelentékeny része szabad elhatározásából odahagyta hazá
ját, — s Bessarabiába költözött orosz fensőség alá. Helyü
ket később a Kaukázusból bevándorolt cserkeszek és krimi 
tatárok foglalták el, — de a kivándorlottakat semmi tekin
tetben 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 ország- 
lásán végigtekintünk, azt fogjuk találni, hogy többet 
ártott reformjaival, mint a mennyit használt, s míg az 
ifjabb nemzedék egynémely fellengős sarját nagy remé
nyekkel és várakozásokkal töltötte el, addig magán a nép 
erkölcsén épen ez által mély. sebet ejtett. Kétségtelen, 
újításai a nemzet azon részére, mely híven a régi erköl
csökhöz —- nem esett kétségbe a legnagyobb szerencsét
lenség közepette sem, rósz hatással voltak; sőt bátran 
lehet állítani, hogy az ozmánok mindig idegenkedtek 
reformjaitól, még akkor is, midőn azok ez élszerűségéről 
talán meg valának győződve. Ezt bizonyítják azon szá
mos összeesküvések, melyeknek czélja mindig a reform
szultán vagy giaur-padisah, mint alattvalóitól nevezteték,
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— élete volt; ki végre palotái belsejében sem találkozott 
többé azon őszinte odaadással, melyre szüksége volt, lia 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 feltételek 
mellett lépett békére a szultánnal, néhány évvel később 
már nem volt megelégedve azon feltételekkel, melyeket 
ezen egyezmény megállapított vala; s a nagyravágyó vasall 
nemcsak nagyobb területek, hanem teljes függetlenség 
után vágyódott, mit II. Mahmudnak megadni nem állott 
többé hatalmában, hacsak trónját nem akarja a legkomo
lyabb válságoknak kitenni. Francziaország, mely Algier 
elfoglalása óta nem szűnt meg az ozmán birodalom kárán 
dolgozni, titkon tár, de hathatósan elősegítette a nyugta
lan és veszélyes hűbéres törekvéseit. Bizonyos, hogy a 
franczia kormány nem annyira az ozmánok, mint inkább 
Anglia ellensége volt ezen sajátságos politikai viadalban. 
Oroszország, melyet az ozmán államférfiak csak hűtlensé
géről kívántak a világnak bemutatni, ezen egész verseny - 
harczban semleges szerepet játszott, vagy miként több
ször történt: jóakaró közbenjárásával hozta zavarba számos 
ellenségeit.

Az új egyptomi háború a kurdok leveretésóvel kezdő
dött, kik Mehemed Ali zsoldjában, már korábban nagy 
károkat okoztak az ozmánoknak. Eesid nagyvezér, kinek 
egész törekvése oda ment, hogy szövetségeseket keressen 
az európai hatalmasságok között az 1839. év kezdetén 
értesíté 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 nem
csak elvetette, hanem azzal válaszolt: hogy fia Ibrahim
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pasa 40 ezer emberrel betört ozmán területre, a kész volt, 
a háborút a birodalom belsejébe vinni át. Resid pasa had
serege, mely a knrdokkali harczok által jelentékeny 
csökkenést szenvedett számban, nem vehette fel a hárczot 
a jól felkészült és sokkal számosabb ellenséggel; mind
azonáltal a döntő összeütközés elkerűlhetlenné vált. Nisib 
mellett Syriában, hol az ellenséges hadak 1839. junius 24-én 
találkoztak, az ozmánok nehéz vereséget szenvedtek; az 
egész hadsereg felbomolva a Taurus meredek rejtekei felé 
menekült s Ibrahim pasa győzedelmesen másodszor is kis- 
ázsiai területre lépett.

A nisibi szerencsétlenség híre még el sem jutott Kon- 
stantinápolyig, midőn II. Mahmud, ki kicsapongásai követ
keztében erősen megrongált egészségének helyreállításán 
fáradozott, 1839. julius 1-én csanidsai‘nyaralójában, a 
Bosporus ázsiai partján hirtelen és váratlanul meghalálo- 
zott; országlásának 31-ik, életének pedig 54. évében. 
Halála mindaddig titokban tartatott, míg idősb fia Abdul- 
Medsid megérkezett a fővárosba s átvette a kormányt.
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Jegyzetek.

II. Mahmud, ki úgy hajlamaiban mint miveltségében 
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 elköl- 
töztenek, hanem azért, mert elég bátorsága volt: tervei
nek keresztülvitelét megkísérteni. Tévedés volna azonban 
hinni, mintha II. Mahmud újításainak meggyőződésből 
barátja lett volna, ellenkezőleg, míg minden erélylyel azok 
keresztülvitelén fáradozott, ezt csak azért teve, hogy 
Európa véleményét népe életrevalósága iránt tévútra 
vezesse, mert azon nézetben volt, hogy elsajátítva a nyu
gat társadalmi intézményeit, elesik Európa azon szokásos 
ellenvetése, miszerint az ozmán birodalom elavult kor
mányrendszerével és közigazgatásával, nem képes meg- 
állani többé az európai államok sorában.

A szultán, ki gyökeresen kívánt változtatni a helyze
ten, reformjai körébe vonta mindazt, mi a kormányzás
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politikai részéhez tartozott. A franczia katonai rendtartás; 
továbbá czélszerű európai öltözékek behozatala; egy had
mérnöki és orvosi tanoda felállítása stb. a hadsereg újászer- 
vezését czélozták. Az új adótörvény, mely a felülvizsgáló 
bizottságok felállítása által vált volna a nép számára 
üdvössé, csak részben léptetett életbe. Egy rendelet jelent 
meg, melyben úgy a ministerek, mint helytartók teendői 
szigorúan körülírva voltak, s melyben ezen méltóságok 
politikai hatásköre is meg volt állapítva. A kereskedelem
nek barátja, az európai nemzetekkel lényegesen megköny- 
nyité a közlekedést a vám alábbszállítása és a legfontosabb 
kikötők szabaddá tétele által.

Míg így II. Mahmud látszólag felette sokat tett poli
tikai téren, addig az igazságszolgáltatás mindenben a régi 
maradt. Az ulemák most is a régi tudatlan ellenségei min
den újnak és hasznosnak, nemcsak távol tartották magukat 
minden reformtól, hanem hallgatag ellentállásukkal nem 
kis mértékben nehezítették meg a szultán feladatát. Azon
ban kétségtelen, hogy politikai reformok, csak akkor vezet
hetnek czélhoz, ha az igazságszolgáltatás szükséges töké- 
lyesítésével hozatnak összeköttetésbe. II. Mahmud egy
oldalú törekvései tehát már csak azért sem vezethettek 
czélhoz, mert ezen két tényező egymásközti 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 egyesí
tett volna magában. Országlása a legkegyetlenebb véreng
zésekkel kezdődik; ozmánok és keresztények egyaránt ki 
voltak téve üldözéseinek, mihelyt, a szultán elégületlen- 
ségét magukra vonni szerencsétlenek valának. És mégis, 
szeretett a humanitás szelidebb fényében tündökölni s

21L ά z ά r : Az ozmán uralom tö rténete . ΪΙ.
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jótékonysága és bőkezűsége által nem egy hibáját 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 örö
mére, 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 kelet
kezett, melyben a Scribe-féle vígjátékok első helyen szere
peltek, azóta a franczia fölény, ismét helyreállott, csak
hogy nem régi jelentőségében . . . .  A műegyetem egy neme 
és más intézetek tanuskodának Mahmud reális irányáról is, 
s a gőzhajózási összeköttetések Európa legtöbb államaival, 
hasonlóképen Mahmudnak 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 művével, 
melyet a legtöbben csak azért pártoltak, hogy ez által a 
szultán bőkezűségét kizsákmányolhassák. Az európai fino
modott igények közé számíthatók azon újítások is, melye
ket II. Mahmud asztalánál behozott; de a melyekkel még 
kevesebb szerencséje volt mint politikai reformjaival . . . 
mert aláásták egészségét s korán aggá tették. Halála 
nagyobb benyomást tett a külföldön, mint tulajdon alatt
valóira, kik benne sohasem bíztak, és kik sohasem szerették. 
Hirtelen halála sok alaptalan gyanúra szolgáltatott alkal
mat ; 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, mely testét már korán elerőt- 
leníté, leginkább sietteté halálát is. Őt követte idősb fia : 

Abdul-Medsid (1839—1861.) egy szelíd és békés jel-
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lemíí ifjú, ki tizenhatodik életévéig a háremben neveked- 
vén, nem bírt azon lelkitulajdonokkal, melyekre a biroda
lomnak kiváltkópen most oly nagy szüksége volt. Kedélye 
nem szerette az erőszakot, s minden intézkedései, melyek
kel 22 évi országlása alatt találkozunk azt bizonyítják: 
hogy Abdul-Medsid maga csak eszköz volt mások kezé
ben. A legelső és legtartósabb befolyással volt a szelíd 
természetű ifjúra édes anyja, a Validé Szulfana, kinek a 
szultán mindenben feltétlenül engedelmeskedett, de a kinek 
káro3 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 míveltségtöl sokáig idegenkedő katona, valamint a 
franczia modorú és míveltségű Resid pasa.

Abdul-Medsid apja halála után nagy bonyodalmakban 
találta a birodalmat. A megindúlt egyptomi háború, s a 
nisibi szerencsétlenség ónsúlyként nehezedének a kedé
lyekre, s mennél fenyegetőbbnek látszék a veszély Egyp- 
tom felöl, annál világosabb lön, hogy a fényes porta most 
sem képes az akadályokkal egyedül megküzdeni. Az átalá- 
nos zavart és rémületet, mely lassankint erőt vett az 
egész nemzeten, kiváltképen növelte azon körülmény, hogy 
Ahmed pasa, a tengeri hadak főparancsnoka, és Mehemed 
Ali titkos híve, mindjárt II. Mahmud halálának és a nisibi 
ütközetnek hírére: az összes ozmán hajóhaddal Egyp- 
tomba vitorlázott. Európa segélyére most nagyobb szük
sége volt mint valaka. A liunkiár-skelessi-i szerződés a 
porta és Oroszország közt már nem állott érvényben s 
Anglia okulva előbbi kudarczán, és szövetkezvén Oroszor
szággal, Ausztriával és Poroszországgal, közbenjáróként, 
és ha kell, segítőként kívánt fellépni az ozmán birodalom 
területi épségben tartása mellett. Francziaország, mely a 
görög lázadás óta elvesztette végső befolyását Konstantiná

21*
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polyban, a Londonban már 1839. junius havában összeült 
conferencziából teljesen kizáratott. A conferenczia kimondá, 
hogy a szultánt lázadó hűbérese ellen védelmükbe fogad
ják: Anglia, Oroszország, Ausztria, és Poroszország. Egy
szersmind jegyzék intéztetett Mehemed Alihez, hogy sere
geit rögtön vonja vissza az ozmán területekről, s hogy 
jogos sérelmeit és kívánságait terjessze mielébb az európai 
conferenczia elé.

Mehemed Ali, még mindig Francziaország segélyére 
támaszkodva, elején kitérő, majd elutasító választ adott, 
s hadműveleteit tovább folytatta. Az 1840. julius 15-én 
végre a londoni conferenczia kimondá a fegyveres közben
járást 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, kiűríté Syriát és elfogadta azon 
különleges méltóságot, mely a függetlenség és alattvalóság 
között váltakozva, mai napig kevés módosítással fentar- 
totta magát.

Egyszer Egyptom felől biztosítva, Abdul Medsid az 
európai hatalmasságok által tanácsolt belső reformhoz 
látott, melyek apja müveinek folytatásaként tekinthetők, 
melyekkel azonban a fiúnak egy kissé több szerencséje volt.

Az 1839. november 4-án 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, llesid 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
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ságot is ígért, s kétségtelen, hogy ha annak minden pontja 
teljesülésbe megy vala, az ozmán birodalom újáalakulásá- 
hoz egy hatalmas lépéssel közelebb jött volna. Ezen neve
zetes alkotmánynak főbb pontjai a következők: 1. Minden 
alattvalónak vallás és nemzetiségi különbség nélkül: élete, 
becsülete és vagyona biztosíttatik. 2. Az igazságszolgáltatás 
nyilvános és rendes lesz ; valamint az adók igazság és mél
tányosság szerint fognak kivettetni; egyszersmind igértetik, 
hogy aza dók bérbeadásának káros intézménye legközelebb 
megfogszüntettetni. 3. Az újonczozás európai alapokon fog 
behozatni s a katonák nem lesznek kötelesek, egy meghatá
rozott időn túl szolgálatban maradni. 4. A törvény előtt 
minden valláskülönbség megszűnik. 5. A hivatalok eláru- 
sítása szigorúan megtiltatik s a hivatalnokoknak ezen
túl rendes évi fizetés fog megállapíttatni, és a kincstárból 
kifizettetni.

Ezek voltak az új alkotmány főbb vonalai, s kétségte
len, hogy sok jót foglaltak magukban; csakhogy azok a 
legritkább esetekben jövének érvényre; s az alkotmány 
daczára ezentúl is úgy folyt minden az ozmán birodalom
ban, mint annak előtte. A nép közönye vagy ellenszenve 
minden törekvést meghiúsított eddig, s meg fog hiúsítani 
a jövendőben is mindaddig, míg 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 útjokat nem állotta, sőt ennek reformja közön
ségesen megelőzte. A reformatio története ugyanezt bizo
nyítja. Az elavult vallási kinövések mindig útjában állot
tak a szellemi emelkedésnek ; s csak midőn ezen kinövések, 
gyakran erőszakkal eltávolíttattak, kezdődött a szabadság 
fejlődésének valódi korszaka.

\ ralamint minden intézmény, mely az ozmán birodal-
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mat újáalakítandó volt, úgy a Gülhanie hatti-seriff is, a 
fényes porta európai barátainak müve. Bármennyire 
igyekezett tehát Abdul-Medsid is a nyugati diplomatiának 
kedvében járni, ez mégsem sikerült mindig s úgy, miként 
ezt a békeszerető uralkodó óhajtotta.

Kiváltképen Oroszország beavatkozása a Dunafeje- 
delemségek és Szerbia ügyeibe sok bajt és nagy gondot 
okozott az ozmán diplomatiának. A bukuresti, de mégin- 
kább a drinápolyi béke az említett három hűbéres tarto
mányt elég nyíltan orosz védelem alá helyezte; a fejedel
mek a szentpétervári udvar tudta és beleegyezése nélkül 
nem voltak eltávolíthatók helyükből. Szerbia, kiváltképen 
az utolsó forradalom óta nem bontakozhatott többé ki azon 
kötelmekből, melyeket magára vállalt, midőn függetlensé
gét orosz fegyverek segedelmével volt egyedül képes meg
alapítani. Az 1842 évben már alkalma lehetett a fényes 
portának, az említett béke-szerződések elhiaradhatlan 
következménj-eivel közelebbről megismerkedni. Az oláh 
bojárok nemiévén megelégedve fejedelmük (Ghika) működé
sével, 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 kívánta volna, egymaga, az elégületlen bojá
rok közbenjárásával, megfosztotta a porta védelme alatt 
álló fejedelmet méltóságától, s azzal a bojárok és a szent
pétervári udvar jelöltjét (Bibesco-t) ruházta fel. Hasztalan 
voltak a porta diplomatiai jegyzékei; a tény nem változott 
s Abdul-Medsidnek végre el kelle vala viselnie azon meg
aláztatást, melyet elődjeinek ügyetlensége vagy tehetetlen
sége okozott. Mert láttuk, hogy a fényes porta diplomatái
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még II. Mahmnd idejében is nagy könnyűséggel hagyták 
magukat — ellenségeik által a zöld asztalnál kijátszani.

Még nagyobb volt Oroszország befolyása Szerbiában, 
hol a nép két pártra szakadt, s nagy államok mintájára, 
pártliarczokban dolgozott saját romlásán. Obrenovics Milos, 
a porta által elismert fejedelem már régen elvesztette nép
szerűségét ; s kivált mióta az Austriába belebbezett haza
fiak lassankint visszatértek, a sokféle érdek annyira meg- 
osztá a nemzetet, mely oly sokféle irány és egyén után 
törekedett, hogy végre az átalános cliaosból, csak egy 
újabb forradalom vezethette kifelé. Oroszország, mely a 
fényes porta intézkedéseivel a szerződések keresztülvitelét 
illetőleg amúgy sem volt megelégedve, nem gátolta a nem
zeti mozgalom újabb megindúlását; s miután meggyőző
dött, hogy a szerbek nagyobb része a fejedelem személyé
nek változásában látja egyedüli üdvét, részéről is pártolta 
az új jelölt Kara György fiának Sándornak megválasztatá
sát. Nem így a fényes porta, mely főúri hatalmának érzé
keny csonkulását látta azon körülményben, hogy a szerb 
nép, megkérdeztetése és beleegyezése nélkül új fejedelem
ről gondoskodik. Ismét megindúltak a diplomatiai jegyzé
kek; de eredményük most sem volt más, mint elébb, s 
Abdul Medsidnek itt is bele kelle nyugodnia a tényékbe, 
ha leghatalmasabb és egyszersmind legveszedelmesebb 
szomszédjának haragját maga ellen felindítani nem akarja 
vala.

Ilyenné törpült a hatalmas birodalom keleten, mely 
előtt egykor megingott és meghajlott az egész európai tár
sadalom, mely félelmében már alkudozni kezdett azon 
elliáríthatlannak látszó eshetőséggel: hogy csak általa lesz 
képes magát jövendőben fentartbatni. Gyengeségében és 
tehetetlenségében minden újabb megaláztatásokat el kell 
vala tűrnie, mert ha európai védnökeinek segítségéről
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lemond, feloszlásának ideje okvetlenül megérkezett. — Az 
európai míveltség, mely II. Mahmud alatt csak külsőségei
vel jelentkezett a Bosporus partján, lassankint szilárdabb 
tért kezdett foglalni; Párisban, Londonban nevelt és kikép
zett államférfiak vezették időről-időre a kormány rúdját, 
kik előtt semmiesetre sem lehetett többé titok, hogy az 
ozmán birodalom csak az európai hatalmasságok beleegye
zéséből, vagy jobban megnemegyezhetéséből tengeti léteiét.

Ezen ép oly megalázó mint fájdalmas beismerése a 
nemzet sülyedésének nem vala képes új lelket önteni sem 
a fejedelembe, sem tanácsosaiba, s a létérti küzdelemről 
lemondva, a fényes porta akarat nélkül átengedé magát 
végzetének.

A körülményektől kényszerítve épen most látjuk az 
ozmánokat még egyszer, talán utószor, fegyvert fogni nem
zeti és állami lételük védelmében. Elhagyatva az eurójmi 
hatalmasságoktól, egyedül önmagára van ma utalva, és 
lelkesedésének erejére és valódiságára. S ha sikerülend a 
nagy harczban győzedelmeskednie: létjogosultságának 
hatalmas és nyomós bizonyítékát fogja nyújtani a világnak, 
ellenkezőleg ha elbukik, felemelkedéséhez alig lehet többé 
reménye, mert a keleti kérdés végre megoldásához közel 
áll, — ha nem csalnak minden jelek . . . .

De nemcsak Szerbiában és a Dunafejedelemségekben, 
hanem Görögországban és az Aegei tenger szigetein is meg
gyűlt a portának baja. A görög királyság, a nyugat rokon- 
szenvénelc ezen kedvencz alkotmánya, nem volt jó szom
szédja a portának; s habár kereskedelmi szerződések által 
vele összeköttetésben, nem szűnt meg a görög szigetek 
nyugtalan elemeit támogatni és bíztatni. Kiváltképen 
Kreta szigete okozott sok gondot a Bosporuson, melynek 
békétlen lakossága, daczára kiváltságos és sok tekintetben 
előnyös helyzetének, mindig újabb követelésekkel lépett
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fel. Habár az európai hatalmasságok egyengető befolyása 
itt sem hagyta a háborúig érni a dolgot, a görög nyugta
lankodások mégis káros következményeket gyakoroltak a 
birodalomnak belállapotaira; mert a bizonytalansággal 
járó ingerültség gyakran rosszabb következményeket szo
kott maga után vonni — mint a háború. E szerint az 
ozmán kormány sohasem jött ki a háborúból vagy annak 
félelméből, s miután politikai megállapodottsága épen egy 
hosszabb és biztosabb békétől függött, melynek nem 
örvendhetett, megerősödésről, vagy az állapotok javulásáról 
tehát szó sem lehete.

Ilyen állapotban találta a fényes portát az emlékeze
tes 1848 év, mely egész Európát lázas hullámzásba hozta 
s melynek rázkódásai kihatottak az emberi társaság min
den rétegeire. Azonban a szabad eszméknek ezen háborús 
idejében az ozmán birodalomnak aránylag csak nagyon kis 
szerepe volt. A béke a birodalom belsejében nem lön meg
zavarva, s csak a Dunafejedelemségekben találkozunk 
nevezetesebb mozgalmakkal, melyek kétségtelenül össze
függésben állottak azon nagy nemzeti lelkesüléssel, mely
ben Magyarországot látjuk ezen emlékezetes napokban. Az 
orosz védnökség az Al-Dunán most újabb előhaladást 
tőn. Moldva és Oláhország fejedelmei a bojárságnak a 
democratiához hajló ifjabb nemzedéke által oly térre szorít- 
tatának, 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 megsértve érezte magát, a nyugtalansá
gok ürügye alatt megszállatta seregeivel a Duna balpart
ját ; mire az oroszok részükről is átlépvén a határt, Moldva 
és Oláhországba benyomúltak, sőt a fővárost Bukurestet is 
elfoglalták.

Anglia, ezen válságos időben egyedüli védnöke a por
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tának, mindenképen igyekezett a megzavart egyetértést a 
két vetélytárs között helyreállítani. Palmerston lord Kon
stantinápolyban és Szent-Pétervárott felajánld az angol 
kormány jó szolgálatait; s habár elején egyik helyütt sem 
talált nagyobb hajlandóságot a békés megoldásra, a körül
mények utóbb mégis úgy fejlődtek, hogy Oroszország a 
magyar szabadságharcz leveretésének ürügye alatt — to
vábbra is elfoglalva tartotta a két fejedelemséget. Sőt nem
sokára 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 katonailag megszállva tartani. Meg
jegyzésre méltó, hogy a porta ily szerződések által maga 
mondott le legfontosabb jogáról: birodalmában saját érdeke 
és belátása szerint tartani fen a békét. . . .

A magyar szabadságharcz le veretese után a fényes 
porta, Ideált Anglia befolyása következtében, mely szükség 
esetében, fegyveres segélyét helyezte kilátásba, egyikét gyako
rolta legszebb jogainak, a vendégszeretet jogát. A szabad
ságharcz vezetői és bajnokai tömegesen léptek az 1849. 
augusztus havában ozmán területre s miután elején Bol
gárországban találtak menhelyet, utóbb részint Konstanti- 
nápolyba, részint pedig és kivált Kis-Ázsiába belebbezte- 
tének; hol a fényes porta a szerencsétlenséget megillető 
részvéttel fogadta s minden szükségesekkel ellátta a hon
talan bujdosókat, s az orosz és ausztriai kormány minden 
követeléseit és fenyegetéseit a menekültek kiadatása iránt 
határozottan és nyíltan visszautasította. A menekültek ké
sőbb Angliába és Amerikába költözőnek.

Midőn az 1848—49-ki vihar elvonúlt, Abdul Medsid a 
gülhanei alkotmány behozatalát az eddiginél nagyobb 
erélylyel kezdé sürgetni. Az európai uralkodók példájára 
személyesen meglátogatta birodalmának néhány tartomá
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nyait, mit már apja II. Mahmud is tett, habár nem több 
sikerrel, s az ezen alkalommal személyesen tapasztalt ba
jok orvoslását nagy készséggel megígérte. Legnagyobb 
ellentállásra találtak az adóra és az ujonczozásra vonat
kozó részei az alkotmánynak, kivált a bosniai bégeknél, 
kik megszokott ősi jogaikat látták megsértve, midőn az 
általuk elnyomatott keresztény népességgel egyenlő politi
kai színvonalra állíttatának. Ezen apró zsarnokok utóbb 
nemcsak megtagadták az új törvények elismerését, hanem 
az e czélból beküldött biztosokat fegyveres kézzel kiűzték 
az országból. A fényes porta, mely épen az Aldunán az 
oláhországi események következtében nagyobb seregeket 
összpontosított, Omer pasát, egy liorvát hitehagyottat jelen
tékeny haderővel a lázongó tartományba küldötte, ki nem
sokára engedelmességre bírta a bégeket, kiknek önkénye 
azóta megtörve, nem vált többé veszélyessé a portának.

Midőn Abdul-Medsid leghübb és legjobb tanácsadója, a 
Valide szultana 1853-ban meghalálozott, a birodalom újabb 
válság pontján állott. Eszköz az európai diplomatia kezé
ben, mely őszinteség tekintetében csak felette ritkán áll
hatta volna ki a próbát, — minden idegen befolyások és 
elég gyakran önző érdekek tárházaként látjuk az ozmán 
birodalmat egyik bajból a másikba esni, a nélkül, hogy 
saját erejéből képes lett volna egyikétől is megszaba- 
dúlni. 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 eszménynek, 
melynek tarthatatlansága fölött többé kétség nem lehetett.

A viszony Oroszországgal mindig feszültebbé vált, a 
Dunafejedelemségek fegyveres megszállása, annak idején a 
fényes porta gyengeségének hathatós bizonyítéka, most 
egyike lön azon okoknak, melyek a háború kitörését siet
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tették. 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 Oroszország gyengülésében saját 
érdekeik előmozdítását látták, nem csupán keleten, hanem 
Európában is, melynek államrendszerében az orosz biro
dalom lassankint oly fölényt 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 valósúlhat: ha a keleten oly állapotok fognak 
lábra kapni, melyek kereskedelmének és politikai fejlődé
sének útjában nem állanak. Oroszország, ezen óriási állam, 
daczára jellemző fekvésének és nemzetgazdasági fontosságá
nak, nem bír elegendő természetes útakkal, melyek fejlődését 
előmozdítani képesek volnának, s miként megkötve életeré
ben — tengéletre van kárhoztatva keleten, hol létjogosult
ságánál fogva első szerepre volna hívatva. Egy tekintet a tér
képre meggyőzhet bennünket az orosz politika irányáról és 
jogosultságáról. A Fekete-tenger, melynek fele része Orosz
országhoz tartozik, természeténél fogva hívatva volna az 
orosz kereskedelemnek keleten rugóúl szolgálni. Azonban 
ezen nagy beltenger koránsem teszi Oroszországnak ezen 
szolgálatot. Kulcsa és kapuja, a Bosporus és a Dardanellák 
oly hatalmasság birtokában vannak, mely gyengesége kö
vetkeztében jó vagy rósz barátainak gyámsága alatt á ll: 
kik európai érdekeik tekintetéből nemcsak korlátolhatják, 
hanem egyenesen nehéz károkkal is sújthatják Oroszország 
legközvetlenebb érdekeit, midőn a fényes portát ezen fon
tos közlekedő utak elzáratása vagy azok használatának 
korlátolására bírhatják. A felfelé törekvő orosz hatalom 
nem nézheti közönynyel, mint sértetik és sértethetik meg
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érdeke mindennap és bárki által, kinek sikerül a Bospo- 
ruson nagyobb befolyásra szert tenni. A Bosporus és Dar
danellák megnyílása, az ottani erődök széthordása s a ha
józás és kereskedelem teljes szabadon adása, — Oroszor
szágnak oly életfeltétel, melynek elérése előtt belső felvi- 
rágozásáról nagyobb mértékben szó sem lehet. Azért az 
orosz-ozmán háborúk szükségképen más jelleggel bírtak 
és bírnak ezentúl is, mint a milyennel a háborúk közönsé
gesen bírni szoktak. A tárgyilagos és részrehajlatlan tör
ténelmi források tanulmányozása sohasem volt szüksége
sebb mint napjainkban, midőn az elfogultság vagy felüle
tesség olyannyira meghódítani igyekszik az egészséges 
közvéleményt, hogy egy—két nemzedék elteltével méltó 
csodálkozással fognak a történetnyomozók egy időszak előtt 
állani: melynek ellentéteiből és könnyelműen összehordott 
anyagaiból csak nagynehezen fog sikerülni a valóság bú
zaszemeit kikeresni.

Az 1853. ősz elején megindult a háború Oroszország
gal. Az ozmánok, Anglia és Francziaország, később Szardí
nia által segíttetve, mindjárt elején több sikert tudtak 
felmutatni. Az egyesült ozmán-angol-franczia-sard hadse
reg a krimi hadjárat alkalmával az Alma melletti ütközet
től egész Sebastopol bevételéig egyik diadalt a másik után 
ülte. Ausztria is, megmagyarázhatlan és kiszámíthatlan 
következetlenséggel, talán a szövetségesek hadiszerencsóje 
által megzavarva a józanság számításaiban, — Oroszország 
ellen fogott fegyvert — s a döntő pillanatban átlépvén a 
határokat — benyomúlt Oláhországba. Ily erővel szemben, 
s miután a nyugati hatalmasságokon 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
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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 ke
reskedelméről és közlekedéséről kelet felé, hol hatalma vol
tak épen rejlik. A párisi szerződés által Oroszország kiszo- 
ríttaték a Fekete-tengerből, ezen természetes eleméből, 
melyben ezentúl csak korlátolva mozoghattak kereskedő 
hajói, míg hadihajókat tartania tilos lett volna. Ugyancsak 
ezen békeszerződés által Oroszország elzáraték az Al-Duná- 
tól s Bessarabia déli része, Ismail-Kilia elszakasztatott a 
birodalomtól. Végre nem volt szabad déli várait védelmi 
állapotba helyezni; hajói pedig a Bosporuson és Dardanel
lákon keresztül csak terhes megkötések között közlekedhe- 
tének.

Ha az európai diplomatia 1855-ben bölcsebb mérsék
letet tanúsít vala a megalázott Oroszország irányában, két
ségtelen, 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 tar
tani mindkét részről.

A krimi hadjárat befejezése után Abdul-Medsid euró
pai jóakarói tanácsára egy lépéssel tovább ment az alkot
mányosság ösvényén s mintegy kiegészítésül a giilhanei 
hatti-seriffnek, kiadta 1856-ban a hatti-liumayum, vagy 
magas iratot, melyben az 1839-iki alkotmányt méginkább 
európai mintára igyekezet kiegészíteni. E szerint az alatt
valók három része osztattak, és pedig a mozlimekre, mint 
még mindig kiváltságos uralkodó részre; továbbá a felsza
badult jobbágyak vagy rajákra, most tehák; végre a rab
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szolgákra, melyek ismét 6 osztályra szakadnak, melyek 
most is ugyanazok, mint századok előtt, s a kiknek sze
mély- és életbiztonságáért a törvény most sem kezeskedik.

A liatti-humayum kétségkívül közelebb hozta az 
ozmán birodalmat Európához; de nem volt képes belsejé
ben megerősíteni. A nyugati hatalmasságok pártfogása 
alatt Abdul-Medsid országlásának végefelé egy nemétől a 
hatalomnak látta magát körülvéve, mely nem volt sajátja, 
de a mely roskadozó trónjának ismét nagyobb fontosságot 
kölcsönzött. Mi a birodalmat minden kísérlet és erőfeszí
tés daczára nem engedte a javulás révébe jutni, folytonos 
pénzzavara volt, mely évről évre növekedvén, nemzetgaz
dasági bukással fenyegető. A hárem milliókat nyelt és 
nyel el évenkiut. Ezrével őriztetnek itt a drágán vásárlóit 
árük, melyek fentartása az állam összes jövedelmének 
majdnem felerészét emészti fel. A hadsereg, csinos öltö
zéke daczára nem jobb mint elébb; zsoldját felette hiányo
san kapja és élelmezése a lehető legegyszerűbb és leghiá
nyosabb egyszersmind. A nemzeti érzület 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, szen- 
vedöleges jelleme és erélytelen személyisége nem szerez
tek 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-Medsidnek az utókor leginkább azon 
hibát fogja szemére vetni, hogy akarat nélkül átengedő 
magát az idegen befolyásnak, mely nem vált mindig sze
rencséjére népeinek.

Abdul-Aziz (1861—1876) Abdul-Medsid öcscse 31 
éves volt, midőn az ozmánok trónjára lépett; s ha némely
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hajlamaitól eltekintünk, melyek kiváltképen bűnül rovat
tak fel a nyugat által az új szultánnak, habár inkább fajá
nak és családjának volnának betudhatok, annyi mindazon
által kétségtelen, hogy II. Mahmud másodszülött fia sem 
birt azon erélylyel és tapintattal, melyre szüksége volt, ha 
birodalmának pusztulását feltartóztatni akarja.

Abdul-Aziz ép oly rabja volt érzékiségének mint 
bátyja és elődje; s ép oly kevéssé birt nagy tulajdonságok
kal, mint amaz. Élete egy szakadatlan lánczsora volt a 
tehetetlen akarásnak, melynek teljesítése majdnem soha
sem állott hatalmában. Körülvéve tudatlan és megvásárol
ható egyénektől, nem bízott senkiben, s mert jelleme nem 
birt a szükséges önállósággal, tehát önmagában 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. 
Gyakran meglátogatta terjedelmes birodalmának egyes 
részeit, hogy magának közvetlen tudomást szerezzen azok 
állapotáról; de ezen utazások olyannyira eltévesztettek 
valának czéljukban, hogy a rendkívüli költségen kívül, 
melyekbe kerültek, s melyek fedezése időnkint nem kis 
gondjába és fáradságába került pénzügyvezetőjének, alig 
hoztak valami mást napvilágra. Az utolsó években meg
látogatta Eiirópa nagyobb fővárosait is, s ez az első eset 
volt, hogy ozmán uralkodó a nyugaton békében megfor
dult. Habár országlásának elején megígérte, hogyliáremjét 
feloszlatja s beéri egy nővel, s a hárem roppant költségeit 
hasznosabbra fogja fordítani, ígérete sohasem ment telje
sülésbe ; s nemsokára még inkább megtelt az ó- ésúj-serail
ép oly drága mint költséges szépségekkel.......... s minden
a megszokott régi kerékvágásban haladott a felbom
lás felé.



Csoda-e, ha ilyen körülmények között Európa hite 
lassankint fogyni kezdett az ozmán birodalom tovább 
fentarthatásában s ha egymásután elpártoltak tőle azon 
hatalmasságok, melyek eddigelé életét tengették azon 
reményben talán, hogy újászületése még a lehetőségek közé 
tartozik ? A ministerválságok egymást követték s acut 
jelenségüknél fogva a legvégsőtől kelle már évek óta tar
tani. A válság késett, de nem maradt e l; s mióta Abdul- 
Aziz ép oly sajátságos mint indokolatlan módon vesz
tette el életét és trónját, az ozmán birodalom a legszélső 
véglet ösvényére lépett. A rejtélyességbe közönségesen 
akkor burkolóznak az államok, midőn emelkedő phasisába 
lépnek léteinknek, avagy és ez sokkal gyakoribb, midőn 
lemenésük napjaiban eltakarni■ kívánják azon hibákat, me
lyek pusztulásukat előidézték............ A roppant épület,
mely századokon keresztül izgalomban tartotta a világot, 
azután bukásában nem volt képes a részvétet megnyerni, 
most a legvégső kísérletet teszi fenmaradásának érde
kében. Hogy miként fog sikerülni ? ki tudná megmon
dani . . . .

Ma Abdul-Medsid másodszülött fia II. Abdul-Hamid 
ül az ozmánok trónján, miután két évvel idősb bátyját
V. Muradot, már életében halottnak nyilvánítá, mert nem 
volt elég bátor vagy szívtelen, hogy erőszakkal tegye el 
láb alól, miként nagybátyjával Abdul-Azizzal cselekvőnek 
a palotaforradalom intézői . . . . S azon két veszedelem 
közül, melyek az ozmánok fenmaradását Európában ma 
fenyegetik: sokkal nagyobbnak látszik előttünk 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 épen azon pil
lanatban lépik át az Al-Dunát, midőn ezen sorokat 
írjuk..........

L  á  z á  r  : A z o z m á n  u r a lo m  t ö r t é n e t e .  I I . 22
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íme az ozmán birodalom fényes múltjában és szánal
mat ébresztő jelenében, melynek tarthatlanságát ép úgy 
be kell ismerni barátjainak, mint ellenségeinek.

*
*  *

Az ozmán birodalom napjainkban Európa, Ázsia és 
Afrikában, ideszámítva a hűbéres tartományokat összesen 
5,717,749 □ kilom. vagy 183,840 □ mértföldet foglal magá
ban ; melynek összes népessége 47,653,845 lélekből áll. 
Ezen számokból az európai területre 6*37°/o, a-népességre 
pedig 18% esik. Az ozmánok száma Európában 2 millió, 
14 millió más felekezetű ellenében, kik között a szláv 
nemzetiségek döntő többséget képviselnek. — Az állam 
összes bevétele 138,391,320 tallér, vagyis 4,612,344 
erszény. A kiadások : 173,574,570 tallér, vagyis 5,785,819 
erszény. — A hadsereg, mely 7 hadtestre oszlik, béke ide
jében 66,350 gyalog, 12,500 lovast és 10,200 tüzért szám
lál 450 ágyúval. Háború esetében összesen : ychtiát, redif 
és mustahafiz 250,000 gyalogost és 35,000 lovast számlál; 
a segélyhadakkal együtt Egyptomból és a barbaresk álla
mokból Tunis és Tripolisból összesen 280,000 gyalog,
38.000 lovas és 764 ágyú. A tengeri had 1875-ben 22 
pánczélos hajóból és 70 különböző, liadiczélokra használ
ható gőzösből és 149 ágyúból állott. A tengerészek száma
30.000 a tengeri katonáké pedig 4000. — Az oktatásügy 
felettén elhanyagolt és szomorú állapotban van. A tanügy 
csak az 1847. év óta került az állam gondozása alá. E sze
rint a mekteb vagy elemiiskolákban, melyek száma külön
ben roppant csekély', ki van ugyan mondva a tankötele
zettség, de gyakorlatban nem teljesítetik. Tantárgyak: 
török nyelv, írás, olvasás, számolás, hittan, földrajz és 
ozmán történet. Vannak továbbá mekteb-rukdieh azaz 
iskolák ifjak számára, mélyekben már a természettudomá
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nyi tárgyak is taníttatnak; de ezen intézetek roszul van
nak látogatva s még roszabbul felszerelve. A szakiskolák 
vagy medressék száma kivált a fővárosban az újabb időben 
tetemesen növekedett és berendezésük is javult. Legjobbak 
az egész birodalomban az örmény iskolák fiúk és lányok 
számára. A «nemzet nagy iskolája» czímén van Konstanti
nápoly közelében a görög patriarcha felügyelete alatt egy 
görög pap- és tanítóképző iskola is, 250—300 tanítványnyal. 
Az egyes tartományokban, mint például Bosniában gyak
ran csak 100 helységre esik egy iskola s Bolgárországban 
1000 felnőtt közül csak egy tud olvasni, írni ez sem ! Az 
egész ozmán birodalom területén az utolsó (1861) adatok 
szerint volt: 12,478 nyilvános és 710 mohamedán magán
iskola, összesen 12,746 tanítóval és 367,929 tanítványnyal. 
A keresztény iskolák száma 2560 volt 3122 tanítóval és 
138.387 tanítványnyal. — A mozlimeknek a korán képezi 
valamennyi tudományok forrását; az ulemák vagy tör
vénytudók a legnagyobb befolyást gyakorolják a népre és 
a közvéleményre; a softák vagy papnövendékek, kik 
10—12 éves korukban kerülnek a medressékbe nem bírtak 
eddig nagyobb politikai befolyással s mozgalmaik napja
inkban az első jelenségek e téren. — Az igazságszolgálta
tásnak két része van; a vallási és polgári törvények ösz- 
szege a seriátban foglaltatik, melynek alapját a sunna, 
vagy a hagyományok könyve képezi. A bíráskodás most is 
a papok vagy mollák által gyakoroltatik, s a legfőbb itélő- 
szók 24 mohákból áll. Az államtanács, díván, a ministerek
ből áll, melynek elnöke a nagyvezér, vagy mi azonban rit
kán szokott történi, a szultán.*

* A felhozott számok, B rachelli: «Die Staaten Europas» 
B rünn 1876. I I I .  Aus·;, és Kloeden «Handb. d. Erdkunde» ezinni 
m unkájának legújabb kiadásából, I I I .  kötet 672—680. old. (Berlin 
18*1)
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