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A

MAGYARORSZAGI TOROK

FENNFIAI'OSAG KERDESEROL

A XVI. sz|za,lban Eur6pa politikai egyensflya felbillent, mivel a Habsburg di-

N6nasztia reszben h6dit6ssal, reszben hdzassSgi politikrija r6v6n magdhoz ragadta
ugyanmetorszag, Spanyclorszdg, Olaszorszdg, Hollandia stb. teri.ilet6t. FranciaorszSg
ekkor. olvan polrtikat folytatott, hogy a hat5rait kijriilvev6 Habsburg nagyhatalomt6l
meg tudta magSt v6deni: er6s szrivets6gest keresett 6s nyert meg' keleten az oszm6ntcirok birodahnat. A nagyhatalmi torekv6sek mulhatatlanul h6bonihoz vezettek, 6s a
keleti birodalom megtAmadta a nyugatot. val6 t6ny, hogy ebben a korban, a koz6p6s ujkor: for<lultipontj6n, Magyarorszdg a hit 6s civilizdci6 tekintet6ben egym6ssal
homlokegyenesl szemben6ll6 k6t vill,g, az iszlSm 6s kereszt6nys6g kozotti harc egyik
hadszintere rrolt. Az a felfogfs azonban, hogy amikor Magyarorszdg teriilete kiilonbtiz6 kereszt6rty orsz6gok 6s a mohamed6n vil6g kozotti harc szinpad6vf v6lt' nem
csupSrr eg;, rremzet sorsSt 6rintette, hanem a kr.iltinb6z6 kereszt6ny nemzetek kijzds
r.igye volt, nern tekinthet6 tiirgyilagosnak. A k6rd6st talSn rigy fogalmazhatnSnk meg
nyugati birodalmak
szerencs6tlens6g6re
helyesen, hogy MagyarorszSg
- a keleti 6s

kdzijtr

az:

oszman-torok6k harci ritjSba esv6n, kozel k6t 6vszS.zadon keresztiil srilyos

ktizdelmek szi;eLere volt.

iirdekes rrat birtokdban vagyunk. Ferdin6nd kancellSrja, Leonardo, teh5t a nyu-

gati birodalom egyik igen tekint6lyes szem6lyis6g6nek azon n6zet6t ismerjtik meg
Ibr.alrinr pagra nagyvez6rhez intlzett leve16b61, amely szerint a XVI. sz6zadban csu-

p6n a keleti 6s a nyugati hatalomr6l lehet besz6lni.r Ebb61 kovetkez5en a kisebb orszdgok 6rdekeit a nagyhatalmak mell6zt6k, igy Magyarorsz6g 6rdek6t is.
Nagy Szulejm6n, amikor ,,spanyolorsz6g kirSlya, K6roly 6s az 6 b6csi kormSnyz6ja,'Ferdinind", tehdt a Habsburgok ellen hadbavonult, kinyilatkoztatta, hogy a
magyar teriiieteken csupSn Stvonulni kivdn nyugat fel6. II. Lajos 6s a magyar f6rendek azonban ehhez nem jdrultak hozz|. A mohdcsi csatSban az orszig elveszitette haclserege jav6t 6s kir6lydt. Ilyen m6don az a fogalmazas is felvethet6, hogy Magya;'orszdg a Ilabsburgok 6rdekei Sldozat6v6 esett.
A tdrrik hronikdk 5lta1 nagy diadalnak min6sitett, viszont a magyar kr6nik6ban
napon Nagy
,,v6s2." jelz6vel rlletett 1526. 6vi moh6csi csata ut5n, egy szeptemberi
szulejmdn a budai v6r alatt 6llittatta fel pompSs s'tr't, az otag-i humayunt.
A tbrijk trader6 legkozelebb 3 6v mrilva, 1529 augusztus 23-5n vonult rijra a budai
var aI5, arniror B6cs el1en inditotta els6 hadj6ratSt. Ennek els6sorban az volt a c61ja'
hogy a magyar kir6lys6g sz6khelye Habsburg Ferdin6nd hadvez6rei kez6b61 visszakeriiljon a rnagyar uralkod6hoz. B6csb61 BudSra visszat6rve a szultdn Z6polyai J6nos

1.

A b6csi udvar jeles k6pviselcije, Leonardo, Ibrahim pasahoz int6zett 1eve16ben iavaslatot tesz a
k6t birodalom kiizotti kiegyez6sre a vilSg b6k6i6nek 6rdek6ben. Abb6l indtll ki' hogy a Habsi1y In6don
burg-h:iz a nyugati viliigot, az oszmdn dinasztia pealig a keleti vilSgot kormdryozza' s
a kdzijttijLk 16v6 egyezseg a vileg b€k€je szempontjSb6l dont6 ervenvii lehet' Ez6rt k6ri Ibrahim
pasa segits6g€t 6s tSmogat:is6t ez iigyben. (Topkapi Saray Arzivi Nr' 3929)'
.tJ

nemzreti kit"iiyi tr6nus6ra visszatrltette. Nem kivinta t6le cser6be, hogy az oszmdn
biioclalr-itrrlroz csat\akozzek. Ez a helyzet nem is valtozott Jdnos kir:ily 1540-ben bekit-

vetkezett hfilaialg. A nagy uralkod6 6s a magyal kir51y kiiziitti ezen viszonyt hiven
tr-ij<rozr egv -- eddig ismeretlen
ok1ev6l, egy olyan irat, amelyet a F6nyes porta 6s
Ferdln:ind l;ozott 1533-ban kotiitt- b6ke e16tt J6nos kiraly Ibrahim pasa nagyvez6rnek
kiildott.2

Amikor auonban a magyar kirdly 1540-ben Budan meg-halt, megvdltozott a tdrok
po)itika lfag1-arorsz6ggal szemben. M6r sem a szu]tdn, sem a divan-i humal'un nem
rem-;lhettc ngvanis, hogy az orsz6g 6s a kiralysrig biztositani tudn6 a Habsburgok
ellen onii116 letet, s6t a n6metek konnven eliuthattak volna az Aldun6ig, ahol megtSnrarlhatial; volna a balk6ni torok teriileteket. Igy tein'At az oszman birodalom Bucldn
tri1, a Duna fels6 r6sz6ig volt kenytelen hat6r6t kiterieszteni.
Ily m6don Buda viira 1541-ben torijk hadsereg harmadik felvonulSs6nak szfnhelv6v6 vali, es azt a torok csapatok eI is foglaltdk.
FeI I<eilett azonban lijvidesen rsmerniijk a torokoknek azt a t6nyt, hogy nem
ele;, a ialt6s stkerekhez Buda eltoglalasaval eialetet letesiteniiik. Az r-i.j tartomAnvt
strat6giai szempc.ntbol mas vArakkal 6s a hozz|iuk tartoz6 teriiletekket is biztositaniuk kell. ig5' erthetjiik meg az 1543. 6vi hadi6rat megindit6s6t.
Az;t is tucinunk kell, hogv az 1541.6s 1543.6vi hadiaratok idei6n Nagy Szulejmanra 6s a dlvanra nagym6r't6kben hatott a francia diplomicia. A franciak kerese az
'tzr-rlt, hoCX :1 ioriik hadsereg vonuljon a cs6szSr ellen, a tcirok flotta peclig vonuljon
fel a Foldkozi-tenger nyugati resz6re, hogy I. Ferenc francia kiraly ellen tucljon allni

tbrbk segitseggel a cs6sz:ir fiott6i6nak.
A 1'r':Lncia-tdrok diplomaciai tSrgvalasok eredm6nvek6ppen 1543 tavaszAn. a I(tjz6p-Eur6pa fe16 indul6 sz6razfijldi hader6vel egy id6ben indult meg az oszm6n-torijk
flotta is Ilarbaros Hayreddin pasa f6parancsnoks6ga a1att.
Sznie'ttrin az 154ij. evi, imm6r tizedik hadi6rata sorAn elfoglalta Esztergom varirt,
lerombolta 'ratdt, maid Szekesfeh6rvar ostromara kerult sor. Sz6kesfeh6rvart a torok
l;r'6nikiik Uslolni Belgrad n6ven emlegetik.
Az ostrom miir augusztus v6g6n kezdet6t vette, a szultSn s6tr6t az otag-i humayun-t
azouban csi-..r szeptember 3-6n helvezt6k el a v6rral szemben lev5 dombra. 6 is akkor
ielent meg elrjszcir a var alatt. A varat kiiltjnf6le alakulatok vett6k kortil. Els6sorban
I(api-Ku1u katondk 6s janics6rok. Az anat6liai hadak 6l6n Ibrahim pasa bejlerbei, a runl6liaiak6n Ahmed pasa bejlerbej, k6s5bbi nagyvez6r :i11t. Pecevi leirdsa szerint a
nag;r mezci krjzep6n emelked5 vdrat mocsaras n6dassal iivezett t6 vette koriil. A tavat
nern lehetett.itusztatni. A var kozep6n magas templom allt, amelynek deli resz6hez
csaioltan egv oriAsi kupola alatt nyugszanak a magyar kir6lyok.
iltar a szultdn erkez6se el6tt vdlogatott csapatot krildtek Sgyuk6rt Bud6ra, Ibrairrnr pas..r vezet6s6vel. Az Sgvuk hely6t azonban m6r el6bb elk6szitett6k.
A ilatl-rat6s :igyuzasra a vdr falain hamarosan r6sek keletkeztek. Huszi.ev pasa
azI hirr€n, hogy az 6.gyuzAs kovetkezt6ben keletkezett r6sek eredm6nyes tamadeist
teszne]" lefiet6rz6
augusztus v6g6n csapataival
int6zett a var ellen. A vdr
- a t6maddst meghiusitottdk. td.maddstpasa
vecloi azonban ezt
Huszrev
sikertelen vfllalkozisa
liovetkezteben torok r6szr61 sokan vesztett6k 6letiiket. Ez6rt az S,gyuzast tel-r6t ot-hat
iiapig toviibb kellett folytatni.
1.;i3 szeptember 2-an az altal6nos tdmadds sikere szempontiAbol nem volt hciztirnotis Nagy Szulejm6nnak azon int6zked6se, hogy a zs6km6ny az6, aki azt maganak
ine;s:eIzi.

2. Topkapi Saray Arzjvi Nr"

3942.

A trimaddst a kora reggeli siirri kijd nagym6rt6kben segitette e16. Amikor a t5urad6k a vdr kdzvetlen kozel6be 6rtek, rohamukat az ijsszes tordk Sgyu t6mogatta.
A hosszrj harc folyamdn a szult6n 5lland6an im6dkozott, amig a biztos gy6zelem, a
vdrba va16 bevonul6s hire hozz5. el nem 6rkezett. A harcosokkal egyiitt a vez6rek 6s
tisztei< is bevonultak a v6rba, A bels6 v6r kapujdt azonban a v6d5k nem nyitottAk
ki. A szemtanu DzseL6lz6de kr6nikas szerint a be1s6 vdr kapuja el6tt rengeteg volt
a vesztes6g, kiilonosen a v6d6k soraib6l, a hullSk magasan halmoz6dtak fel. Ezen a
r(apon a tcjrokijknek a vdr azon r6sz6t sikeriilt elfoglalniuk, amelyek k6s5bb Beslu
veirosnak. azaz 6tos v6rosnak (az u.n. Budai ktilvdros) nevezt6k. A m6sodik napon,
szeptember 3-dn pedig azok a harcosok is, akik a bels6 vdrban m6g tartani tudt6k
magukat, kegyelmet k6rtek 6s megadt6k magukat. A szultSn a n6met 6s az olasz
szS,rmazAsu v6rv6d6knek kegyelmet ig6rt, a magyaroknak azonban nem, mivel azok
r6gebiren Zitpolyai J6nos p6rtj6n voltak, maid Ferdlndndhoz pSrtoltak. A magyarok
megludvAn Szulejmdn elhat6roz6sdt, kegyelmet k6rtek t51e, 6s ad6fizet6st ig6rtek
neki. A szultdn kegyelmet adott, 6s megengedte a nagy templomban vall6suk gyakorl6sdt, s6t saj6t h6zaikban is lakhattak.
Az e)foglalt Sz6kesfeh6rvdr, strat6giai helyzet6n6l fogva, a budai ejalet egyik
lett. Szandzs6k bej6v6 6vr hatszS.zezer akcse fizet6ssel Ahmed bejt, a
budjni bejlerbej testv6r6t nevezt6k ki. A v6r 6rizet6.re ezer janics6rt 6s hdromezer
jerliikiilt, azaz helyb6li katonAt rendeltek.*
szandzs6kja

* Ezen el6adds elhangzott a szekesfeh6rvdrl Tortdn6sz Uldsszakon
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UNGARN UND DIE
rM r AHRE 7s43

OBERHOHEI? IN
TJBER DIE FP"AGE DER T"URKISCHEN
7Jt ixa st nnnnv AR)
sTuHLwEIssENBUR;
EROBERUNG VON
(Auszug)

dem Kampf
befasst sich der Verfasser mit
In der ersten HAlfte seiner Arbeit der
am Anfang
der
Grund
ffut'f"'g' auf
-'i"rt A"* Reich
zwischen den Tiirken'"tJ
Nach seiverenderungen'
pJititJu"
r'u""'genildeten
des XVr. Jahrhunderts
Ungarn in den XVI-XVII' Jahrner Meinung ist die e"tt""""g' Iaut welcher
christlichen
zwischen den verschiedenen
hunderten der Schauplatz des Kampfes war' nicht obiektiv' Nach dem richtigen
Welt
*of'"*"a""ischen
der

Ldndern und

Schaupunktfieldas'*i"tt""dendsUichenundwestlichenReichenliegendeUnWettstreites der Grossmiichte'
zu seinem u"elii";-: in den W;e {es
garn
- anderen t"' iu" auhandlung beschziftigt sich der verfasser mit der ttirrm
kischenBelagerung"o"s"thl*"issenburgimJahrels43unddemFallderStadt'*

* Diese Studie wurde am 13-ten Mai
stuhlweissenburg vorgetragen'
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