
fordul6klca,1 nehezitetf p6iy'a akadrilyait
minden ve'rs.enyz6 iribdtlant{l futja v6-
gig. A t6v6szerepl6k ne legyenek tdk6-
letesek. Ez a sz,erep a n6z6nek van
fen'ntartva.

*
Jdjjdn ki 6budara. Kisfilm a gyor-

san v51toz6 III. keriiletrcil. Born,tiSk a 16-
gi hiizakat. Eltiinik a hanguiatos, eg6sz-
s6gtolen hazsorok romant.il<usan szesz€-
lyes kigy6zAsa, a t6glSval kirakott sziik
udvarok leanderes csendje. Letarolj6k
6ket. Kcizben gyors titemben 6ptilnek a
tizerneletes, eg€szs6ges 6ptile,ikolosszu-
soh. A film v69;6n egy dregmama ri,ad-
tan n6zi, hovd repiti a rnerg,Sllni nem
akar6 lift. Ez a tekinl-ot a tregfontosabb
az eg6sz filmbern. A rnegszo,ko,trt ross,z",
vagy a szokatlan jd l<dziitt kel,l vflrasz-
tani. A n6n.i rn6g nem tudott don'teru.

*-
A Kic soria-rnicsodo egyik ve,rsenyzSje

alaposan inegdolgozik a srike,r6rt. Gorn-
dolkoz6si idej6nek uto1s6 p,illanataban
m6g csak megkdze'iiti a kital6iand6 fo-
galom nev6t. A v61asz ne;m po,n'tos, 5m
a zsiir:i igy is elfogadja. Lelke rajta. A
j6t6kvozet6 a j6 hajrS miatt rnegdics'6r'i
a versenyz6,t, szerencs6,tl'ens6g6re az,oin-
ba;r az atletikdbol veszi a tiasonlabot, s
azt talflja mo,ndani. hogy ,,Iiona rraelil-
bedo'bdssal gy6zott". Nyelvbo'tl6s. B'al<.i.
El5fordul. Figyelmiink mindenesetre a
versenyzf kitiin6 szeilerni k6pess'6geir61
kis id6,rre elterel6dik.

*
R€szlert egy fjsaghirb6l: ,,De Gaulle

a h6tf6i napot sz,okSsa-szerrint iiilidhte.
A nap nagy r6sz6ben ernL6kiratgi kri-
vetkez6 kdte.t6n dolgozott (a legut6bbri
k6let egy honapja jel€nl meg). E6te a
tev6Jrirati6t viirta, amikor hintdlen rosz-
s,zr.rl lett 6s meghal,t."

Erdekes, hogy a tevdhirrad6ba,n ezt a
rdszletet nem oirastdrk be.

JOVANOVICS MIKLOS

A rnagyar-
tiiriik
ttirt6neti
kapcsolatok
kutatisir6l

r(6t tt hltlomenyos-munka is leheto'
s6ggel sEolgal ahhoz, hogy aL d\JszAza'dos
magyar-tiiriil. kapcsolatokat re4lisabb
szammel kiizelebbrail ismerjiik meg. Az
egyik a ,,Magyarorszegi tiiriik ad6iissze-
lr4sok", -mely ez 6v tavaszan jeleut meg,
a m6silr a ,,Har6cs-szed6k 6s rejdk. Tit-
riik vildg a xvf. sziizadi llragyarorszd-
gon", karecsonyra keriil az olvas6 kez€-
be. Mindkettd K6ldy-Nagy Gyula egyete-
mi docens munkdja, ahinek kutata,sai rij,
reelis voniist hoztak e korszak megit6lC-
sebe, Err6l beszotgettiink Keldy-Nagy
Gyulaval az ELTE tiiriik filoldgiai tan-
sz€k€u,

- Kutat6munk6m azt az iddszakot
iileli fel, a,rnely a magj,ar tiirtdnelem-
nek srilym korszaka. MStyris kirS,ly ha-
Iaila ut6n a hrizponfi hatalom m,egg)"en-
giilt. s hazSnk k€t nagyhatalom, a Ha,b.s-
burg-birodalom es a tdrilk birodalom
iisszeritkda6s6nek, hatal.rni harc6nak
szinter6v6 v61t. Egyilk resze tdrci'k, m5-
sik r6sze Ha,bsrburg-rnegsrzaUfs ai6 ke-
ri.ilt rnfg Erd€l;rb'en k;iala,kulrt a,z aly-
I,ff +xhl1& nlr:l:ar Lanr-d-ka kr{rnA Ga,
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itdi€se, melyok esetenkent n6p{,nket 6p-
pen olyan srilyclsan 6ninte{t6k, rrdnt a
ki,rdlyi Magyarorsz6gon elk{ivete,tt fcl.l-
desr,lri hatalmaskodasok.

Egy m6sik alapvetri k6rd6s a. termel€s
uolumendnek vizsg,Slata. Er.rre egy hoi-
land agr6rtort6n'5sz azon meg6llapit6sa
adott 6sztcinz6st, hogy 1550 ut6n Eur6-
pSban a lakossdg nrivekedds,6n kirri.iLl a
hiis6rak emelked6se eis6sorban annak
a k6yetkezm6,nye, hogy Magyarorszdgot
a tcirijktjk eifogl,alt6k 6s ez6rt csiikkent
a marhabehozatal D6lkelet-Eur6p6b6l..
A forrdsok mdst bizonAi,tanak. A tarak
v6mnap16k tanrisdga szerint a vSci
v6m6ilom6son 5t a tdrok urabm alatti
teniletr6l az 1560-as 6vekben 6vi 60 000,
az 1580-as 6vekben pedig mdr 6tlag 6vi
?5 000 szarvasmarh6t hajtottak nyugati
piaookra fu most tal,riltunk egy rljarbb,
adato,t, egy angol kenesked6 1638-b61
va15 tud6sit6siib,an, misz,erlnfr,,,Maggar-
orszdgon olyan bds€gesen uan szarD&s-
m,arha, hogy egbsa N|metorszdgog elld,t-'jdk oele. A' szaruasmailw-tltomd,ry1uh
al:,kora, hogg tuente 80-100 ezer dara-
bot adnak el bel6le," Pe,rsaie ez azrt *
jelzi, hogy azokban az id6kb,ern a terrne-
1es fdkdnrt a. rmezfigazdas6g extanziv
Sgazata-iban folyt, miis d.gazartod< pedig
srilyosan visszaresfr ek.

- Kuta:tdsainak ezeket az eredmi-
nqeit horrrwn s milgen forrd,sokbil me-
ritette?

- Els6sorban tcj'rijk nyelvri forrdsok
alapj5"n dolgozom. E korabeli tijrdk
nyelvri iraiokb6l ma sokat 6riznek
Eur6pa kiilijnbiiz6 levelt6raiban, legtiib-
bet Isatambulban.

- 1963-ban, amikor mii.r harmadrszor
j 6rtam Trirrikorszdgban tanulrnSnyribbn,
a Tririjk Tiirleneti Tdrsasdg elnpke, Aeia
Seuket Kansu & a tudom6nyos tdrsu-
lat m6$ vezet6inek tSmogatisii,ra Isrnef
Inonri miniszerelniikt6l €ngedelyt kap-
tam, hogy a miniszterelniiks6g lev€lta-
r.5ban kutatomuntc6t v6gezhessek es
rnikrofilmot is kdszittettressek. A felku'
ta,tott ma.gA eror szd.gn oonatkozd'sdt, ttirik
leudltari, Jorrdsokr6l 35 A00 oldalnyi
mikroJilrn kesziilt. El6btem m6s magya,r
kutatok is dolgoztak ugy,an m5r ebben
a ler-erltdrban, de az iratok fenykdpez6-
s,6re akkor rn6g nom volt 1ehet666g.

- Mi jellemzi a mnggar tud,omdny-
nak a tdrdk tud6sokbal 6s a tiir,6k tudo-
md,ngos intdzmdngehkel ual6 kn&esola-
tdt?

- Tudomdnyos kapcsolata.ink j6k, rc-gi gydkerek t6ptdlj6k azokat. Ismere-
tes, ho'gy tanszekrink 6pp a mfli he-
tekben i.innepei:te sz6z6ves fenn6ll6sii-
nak az 6vfordu16jdt. Az tinneps6gen
n6gytagf ttir<i'k deJ.eg6ci6 is r6szt vett: a
Tijrrik Tijrt6neti T6rsas,5"g e,lntike, Aziz
Sevket Kan6,u; a tS,rsas6g egyik alapito
tagia, Hanrit Ziibegr Kosog professzor,
aki n6lunk jdrt egyetemre az 1920-as
6vekben; az isztambuli egyetem tiir<)k
ttirt6n6szprofesszora, T aguib G iikbilgi,n,
aki magyarul szin,tdn l<itiin6en besz61,
valamint az ankarai egyetem tdrrik
nyelv6szeti tansz€k€nek profe,sszora,
Haszd.n Eren, aki negy-edszdzaddal ez-
e16tt tansz6kiink hallgai6ja, m,ajd ma-
giintandla vo1t.

Atnikor az eredm6nydkr6l besz6liink,
gondolunk ,arra is, tenniual6 ran mdg
b6uen, erisithetn6nlc az eggiittmfrkii-
ddst. Megemliten6m itt, hogy tj'sztijndi-
jasokat cser6Lr'etn6nk, vagy kcilcsrintiserr
adhatnink ki kiinyveket. Nagy sziiks,6g
lenne trirrik-magyarr sz6t6r rnegje"len-
tet6s,6re. Ezt j6 volira koeosen. kiad-



f6v6hir:aciclt v6.rta, amikor hirtel€rn rcxsz'
szul lett e$ m'eghal,t."

Erdekes, hogy a tevdhir.adotran erzt a
r€szlebet nem oltast.ek b€.

JOVANOVICS MIKLOS

A magyar-
.. ..1tofoK

tiirtdneti
kapcsolatok
kutatisir6l

K€t At tudomen,-os munka is lehe16-
seggel szolgiil rhhoz, hogy az 6\$z{zaaos
magyar-tairaik kapcsolatokat re:ilisabb
szemmel kiizelebbr6t ismerjiik meg. Az
egyik a ,,Magyarorsziigi tiiritk ad60ssze-
lr6sok", .mely ez 6v tavaszen jeleut meg'
a mdsik a ,tHarics-szed6k 6s rdj6lr..Tit-
riik vil6g a XVf. sziizadi llragy&rorszd-
gon", kar4csonyra kcrul az olvas6 kez6-
be, Mindketto Klildy-Nagy cyula egyote-
mi docens munkdia, aliinek kutatasai riJ,
red.lis voniist hoztak e korszak megit€l€-
sdbe, Errdl besz6lgettiink Ketdy-Nagy
Gyulaval az EL\E tiiritk filol6giai tan-
szdl(€n,

- Kulat6munkirm azt az iddszakot
6leli fel, a,rnely a mag),ar tijr"t6nelem-
nek srilyos korszaka. Mdtyds k.'irdly ha-
lala utiin ,a krizpcrnlii h,atalom m,eggyen.
giilt, s hazdnk k6t nagyhatalom, a Habs-
burg-,birodalom es a tcirtj,k birodalom
iissz-ei.itkiiz6s6nek, hatal.mi harcdnak
szinter:5v6 v6lt. Egyirk r6sze tiirtlk, m5-
s'ik r6sze Habs'burg-rnegsz6,ll5s a,Ii ke-
riilt, rnig Erd6l;rb,on kial,ahutrt az aly-
ko,r tiibb6, olylior kev6sb6 iina,lt6 fe-
jedelmi hatalom.

Tdr,tertelmiink e korszarlc6ng,k vizs-
gdlata miir az e1626 tdrt6n6szgenerdcio-
kat is behat6an foglalkoztatta. Tanul-
m6nyaik a'zon'ban k6t olyan ellentdtes
szemldletet juttattak ldfejeztlsre, me-
lyek hatdsukat m6g ma sern vesztettdk
el teljes,en.'Az egyik szemldlet, mely csak
a Habsburgokat okolta a benntlnket 6r,t
mindsn vesztes6g6rt, a magyarorsz5gi
tiirilk vilSgban nem akart mAst 16tni,
mi,nt a v'6gvdri vit6zek ked,elyes torna-
j{itek6t, bajviv6st, lesvet€st, vris6riltesi
6s portydt, egysz6val ink6'b'b csak azt,
amit rom.sntikus szinekkel lehetelt
eesetelni. A mdsi.k szeml€let k6pvisei6i
pedig a Habsburgok v6delrn6ben t{rlzot-
ta.n nega,tio k6p oegrajzol6s6val azt a
hitet keltettek olvas6ikban, hogy aho-
v5 egyetlen tiirdk lovas 15ba 16pett, ott
nem ndtt ttibLr6 ff, s rninden dlp,uszbult.

- Mihten konkrdt kdrdisek kutatdsd-
oal foglalkoznak ae ut6bbi id,6ben?

- Legel5szcir a magyarorszS.gi tortik
ad6ztatSst vizsgaltuk rneg, hiszen 16-
gebbi t<irt6neti munkSrkb6l es egy6b
elbesz6l6 lefr6sokb6l els6sorban az v6-
s6dhetett ernl€kezetrinkbe. hogy a tiirii*
kdk m,enrnyi addt szedtek t6iiink. Sok;atr
azt hiszik, hogy a tdrttkdk t6rszekdmerl
vitiSk ld az orszS,gb6l az a,ranyat. Ped,ig
ez nem igy volt: p6ld,6u,l a bud,ai tti,niik
kincst6r 1559. es 1560. 6vi p6nztari nap-
l66ja szerrint a Magyarorszdgst tresze-
dett ad6k 6s vdnrritrletekek a tiirtlkirtk
rnagya"ronsz6gi kiadSsain'ak csak az egy-
harm,adS,t fed,ezi6k, s a d,eficitet, €vr
260 000-280 000 aranyat, Isztamtr,ulbol
hoztik Bud6ra. Mas kerd€s az e,gyes bii-
riik tisah6gvisel6k tulkapasarinak rnog-

Seukef Konsz 6s a tudomanyos t,lisu-
lat mds vezet6inek tdmogatiis*ra Isrnef
Inonri miniszerelnokt6l enged€lyt kap-
tam, hogy a miniszterelnciks6g 1ev61ta-
rSban kutat6munk5t v6gezhessek es
rnikrofilmet is kdszittettressek. A felku'
tatott ma.gu tlror szdEi o ona,tkozd st& tdrijk
leudltari fon6.sokr6l 35 000 old,alnyi
mikrofilm lc€szi.ilt. Eldttem rniis magyar
kLriat6k is dolgoztak ugy.an m6r ebben
a 1er'6ltdrba,n, de az lratok fenyk6pez6-
s6re akkor rn6g nem volt leh,et6a6g.

- Mi jellemzi a m,agga,r tuclomdng-
nak a tdriik tud6sokkal 6s a tiir,6k tudo-
md,ngos intdzmingekkel xal6 kapesota-
tdt?

- Tudom6nyos kapcsolataink j6k, r€-gi gyttkerek tdpldljfk azokat. Ismere-
tes, hogy tanszekiimk 6pp a mflt he-
tekben rinnepeite sz6z6ves ienn6l15.sii-
nak az 6vfordu16j5t. Az iinneps5gen
n6gytagf tcir<ik delegrici6 is r6szt vett: a
Tdrcik T'ijrt6neti T{rsas6g elndke, Aziz
Sevket Kansu; a tArsasdg egyik alapit6
tagja. Hamit Ziibegr Kosogr professzor,
aki ndlunk jirt egyetemre az 1920-as
6vekben; az isztambuli egyetem tordk
tcirt6n6szprofesszora, T a.ggib G 1kbilgin,
aki magyarul szintdn kitiin6en besz61,
valamint az ankarai egyetem tcirrik
nyelv6szeti tansz6k6nek professzora,
Haszdn Eren., aki negyedszdzaddal ez-
el6tt tansz6kiink hailgat6ja, m.ajd ma-
g6ntandla vo1t.

Amikor az,eredmdnydkrSl besz6ltink,
gondolunk arra is, tenniual6 tan m6g
bduen, er6sithetn6nk az eggiittm,fik\-
ddst. Megemliten,6m itt, hogy ,iisztcindf-
jasokat cser.6lhetn6nk, vagy krilcsriniisen
adhatniink ki kdnvveket. Nagy szriks'6g
lenne tcir:rj,k-rnregyarr sz6tar rnegjeil,en-
tet6s6re. E:zt, j6 voiira kdzosen kiad-
ni. Erdekes lenne egy tankiihyvegyez-
tet6 bizotts6g keret6ben megvizsgdlni:
hogyan irj6k es tanitjdk a t,ijrtjk0kndt
a ttirf6nelmet e$ hogyan ndlunk. '

- Altamkrizi hapcsolataink javulnak
6s ez ktiicsdncis'e.n haszn,os - mon'dotta
v6gezetti,l Kdldy-Nagy Gyula. - frz azt
a rem5nyt 6breszti, hogy a nd tudomS-
nyos tennival6ink is krinnyebben nyer-
nek m.egolddst.

M. S.
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