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Bevezető 

 

Disszertációm a negyedik velencei–török háború korszakával (1570–1573) foglalkozik. A 

hadjárat története korántsem ismeretlen a szakirodalomban: számos könyv és tanulmány 

született róla, csupán a lepantói csatáról könyvtárnyi irodalom áll a téma iránt érdeklődők 

rendelkezésére. Mindez azonban távolról sem jelenti azt, hogy az események minden részlete 

feltárt és megnyugtatóan tisztázott lenne. Jelen dolgozatomban a ciprusi hadjárat olyan 

vitatott vagy kevéssé kutatott részleteit szeretném jobban megvilágítani, mint a ciprióták 

magatartása a hadjárat idején, Ciprus célponttá válásának okai, a korszak oszmán kartográfiai 

ismeretei, a hadjárat diplomáciai előkészítése, a háború kirobbantójának tekintett Joszef Nászi 

(1524–1579) szerepének tisztázása, Lepanto értékelése, Ciprus török meghódításának 

következményei, valamint a ciprusi hadjárat Magyarországra gyakorolt hatásai.  

Disszertációmban nagy hangsúlyt kap a háború diplomáciai és katonai előzményeinek 

vizsgálata. Ennek során elsősorban az érdekelt, hogy a latinok uralmával elégedetlen ciprióták 

mi okból és mennyiben segíthették a hódító török csapatokat, tehát miért szavazhattak 

nagyobb bizalmat a muszlimoknak, mint a velük egy hiten (bár más felekezeten) lévő 

velenceieknek?  

Az események jobb megértése érdekében szükségesnek tűnt az oszmánok szempontjából 

megvizsgálni a célpont kijelölésének várható előnyeit. Ezzel kapcsolatban fontos adalékokkal 

szolgál a Velencével fennálló békés állapotok felszámolását engedélyező jogi állásfoglalás 

(fetva), amelynek szövegét mindezidáig teljes terjedelmében nem elemezték.1  

Az előzmények vizsgálata során terelődött a figyelmem Joszef Nászi személyére, és a 

hadjárat kirobbantásában betöltött szerepére. Az olvasottak alapján úgy látom, hogy a 

vélekedés, miszerint a háború Nászi kívánságára indult el, aki Ciprus királya szeretett volna 

lenni, főleg a nyugati történeti munkákban terjedt el, elsősorban Joseph von Hammer-

Purgstall és Nicolae Iorga nyomán, de ír erről röviden (és kételkedve) Fernand Braudel, 

valamint hosszabban és gyakorlatilag minden ezzel kapcsolatos (tév)hiedelmet tényként 

kezelve Niccolò Capponi is.2 Bár a török szakirodalomban Joszef Nászi ciprusi hadjáratban 

való tevékenykedéséről jóval kevesebb szó esik, mint a nyugati kollégáknál, a Nászival 

kapcsolatos híresztelésekről röviden szólt İsmail Hami Danişmend, valamint az ő nyomán 

Emin Aysan. Utóbbi már elsősorban a nyugati történészek elméleteként tekint minderre, és 

                                                           
1A jogtudósok fetvát mindig speciális esetben, külön kérésre adtak ki. Minderről bővebben l. HILLENBRAND, 

2016. 121–123.  
2 HAMMER, 1836. 400–401. IORGA, III., 1910. 141. BRAUDEL, 1996. 1142. KOHEN, 2007. 75. CAPPONI, 2007. 

101–102., 123.  
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végső soron elhatárolódik az egésztől, mondván: a tény az, hogy Ciprus meghódítása után 

Nászi nem kapott semmit sem a szultántól.3 Mindennek alapján nézetem szerint a zsidó 

üzletember megítélését egyaránt befolyásolják bizonyos antiszemita toposzok, más 

interpretációkban (Cecil Roth, Patai Rafael) ellenben cionista elemekre figyelhet fel a 

témában jártas olvasó. Náluk jóval mértéktartóbbnak tűnik Marianna D. Birnbaum, aki Nászi 

nagynénjének, Gráciának az életét dolgozta fel monográfiájában, ám ez sem mentes bizonyos 

torzításoktól: miközben a família minden tettének mozgatórugóját a haszonszerzésben keresi, 

önmagával is ellentmondásba kerül, amikor a családtagok gazdag könyvtáráról, mecénási 

tevékenységéről vagy az európai államokban élő zsidó alkalmazottaik, családi barátaik 

megsegítéséről ír. Emellett Birnbaum könyve sajnos éppen az Oszmán Birodalomról szóló 

fejezetben hagy minket cserben: számos téves adatot közöl, például II. Szelim szultán (1566–

1574) nevét gyakran felcseréli fiáéval, III. Muráddal (1574–1595).4 Feltételezésem szerint 

szinte kizárt, hogy egy török hadjáratot egy kívülről jövő, alig néhány éve Isztambulba 

költözött nem-muszlim ember döntően befolyásolhatott volna: a kérdés legalábbis 

mindenképpen alapos vizsgálatot igényel. Joszef Násziról szóló, gondos forrásfeldolgozáson 

nyugvó, kiegyensúlyozott életrajz egyelőre nem áll a rendelkezésünkre, a meglévők 

egyértelműen pozitív vagy negatív hősként állítják elbeszélésük középpontjába. Mindebből 

kifolyólag a ciprusi hadjáratban vállalt szerepe mellett összefoglalom mindazt, amit jelenleg 

tudok róla.  

Szintén az előzmények vizsgálata során került az előtérbe az oszmán kartográfia kérdése, 

amely a 16. században nagy fejlődésen ment keresztül, és felhasználva az arab és a keresztény 

térképészet vívmányait, sok szempontból egészen egyedülállót hozott létre. Azt feltételezem, 

hogy a térképek kiválóan alkalmasak az Oszmán Birodalom kívánatos célpontjaiként számon 

tartott területek, illetve az ezekről megszerzett ismeretanyag tanulmányozására. A 

térképeknek elsősorban a kor hajózási igényeinek kellett megfelelniük, hiszen főként utazók, 

kereskedők és katonák/kalózok használták őket, ám a 16. századtól egyre több készült szultáni 

megrendelésre. Bár az oszmán kartográfiai műveket nem szokás ilyen szempontból vizsgálni, 

úgy gondolom, fontos adalékul szolgálhatnak az oszmán külpolitikai tervek megértésében. 

Dolgozatom nagy részét a lepantói csata, illetve ennek megítélése teszi ki. A manapság 

még mindig inkább következmények nélküli, elszigetelt győzelemmé minősített eseményre a 

korban – Cervanteshez hasonlóan – inkább úgy tekintettek, mint a legjobb alkalomra, mit a 

századok láttak. Elsősorban azt kívánom kideríteni, hogy mit jelentett a kortársaknak a 

                                                           
3 DANİŞMEND, 1948. 392. AYSAN, 1971. 15. 
4 BIRNBAUM, 2008. 
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győzelem, és mennyire lehetett realitása a folytatásnak. Ezen belül is kiemelt figyelmet 

szenteltem a csata leghíresebb résztvevőjének, Miguel Cervantesnek, akinek egész irodalmi 

munkásságára rányomta a bélyegét a lepantói győzelem felett érzett büszkeség. 

A kor jobb megértéséért foglalkoztam részletesebben az apokaliptikus víziókkal, 

amelyeket protestáns tanok, homályos jóslatok és az iszlámtól való félelem egyaránt színezett. 

A csodavárás és a közelgő világvégébe vetett hit a szélesebb néptömegekre olyan nagy 

hatással volt, hogy még parasztlázadást is eredményezett, így indokoltnak látszott annak 

vizsgálata, lehetett-e ezeknek szerepe a lepantói győzelmet követő elsöprő lelkesedésben és 

túlzott elvárásokban.5  

Ahhoz, hogy a törökökre Ciprussal kapcsolatban elnyomóként, felszabadítóként vagy 

esetleg valami egészen másként tekinthessünk, fontosnak éreztem röviden áttekinteni a török 

uralom alá került sziget további sorsát. Miután Ciprus mind a mai napig konfliktusforrás 

Görögország és Törökország között, a jelen állapot mindkét részről kihat a korábbi századok 

megítélésére is. A reális kép kialakításához mindenképpen szükséges, hogy az eseményeket a 

saját korukban, a későbbi sérelmek visszavetítése nélkül vizsgáljuk.6 

Végezetül ugyancsak választ keresek arra a kérdésre, hogy vajon a magyar kortársakat 

mint a háborúban közvetlenül részt nem vett harmadik felet, foglalkoztatta-e a törökök ciprusi 

hadjárata, kivált a lepantói események, és ha igen, miként ítélték meg a helyzetet, felmerült-e 

bennük a függetlenedés lehetősége? Ez annál is inkább indokoltnak tűnik, hiszen ekkoriban 

Magyarország jelentős része már török uralom alatt állt, Erdély pedig az Oszmán Birodalom 

vazallus fejedelemsége volt. Feltételezésem szerint a törökök közelsége miatt más, 

földrajzilag távolabb eső európai államokhoz képest a magyarok egyrészt több és biztosabb 

ismerettel rendelkezhettek az oszmán tervekről, másrészt személyes érintettségük folytán 

ezzel kiemelten foglalkoztak is, hiszen a Porta komolyabb külpolitikai lekötöttsége alapjában 

befolyásol(hat)ta a hódoltsági és az erdélyi helyzetet.7 Mindennek kiderítésére célszerűnek 

látszott minél több magyar forrást felhasználni, annál is inkább, mivel a háborúban résztvevő 

felek forrásanyagát (kivált, ami a Szent Ligában résztvevő országokat illeti) a nyugati 

szakirodalom már meglehetősen alaposan feldolgozta, a magyarokkal azonban ebből a 

szempontból senki sem foglalkozott.  

                                                           
5 Az apokaliptikus világnézettel kapcsolatban l. elsősorban Őze Sándor munkásságát. ŐZE, 1993. Uő, 2006. Uő. 

2010. Ugyancsak figyelemre méltó László Anikó (LÁSZLÓ, 2015.), Farkas Gábor Farkas (FARKAS, 2007.) és 

Zsoldos Endre (ZSOLDOS, 2010.) disszertációja is. 
6 Erre már történtek ígéretes kezdeményezések, l. pl. PAPADOPOULLOS, 1965. JENNINGS, 1993. 
7 Közülük néhány kiragadott példa: HEGYI, 1995. DÁVID, 1998. HORN, 2007. KÁLDY-NAGY, 1970. SZ. SIMON, 

2002.   



7 

 

A fentebbi problémák eldöntésére rendelkezésünkre álló forrásokat és szakirodalmat 

áttekintve megállapíthatjuk, hogy mindezeket akár a háborúban szembenálló felek szerint is 

csoportosíthatjuk, hiszen a mai napig elmondható, hogy a ciprusi hadjáratra vonatkozó 

nyugati szakirodalomba éppoly kevéssé épülnek be a török források és a megjelent munkák, 

mint fordítva. Mindezek okán számos kérdésben ütköztethetők a vélemények. Az alábbi rövid 

áttekintés során nem kívánom az általam felhasznált összes forrást és könyvet, tanulmányt 

felsorolni és elemezni, csupán néhányukra szeretném felhívni a figyelmet. 

Az európai források esetében kiemelkedő fontossággal bírnak a háborúban résztvevők 

beszámolói, hiszen tőlük első kézből kaphatunk információkat a történtekről. A lepantói 

csatáról Gerolamo Diedo (1535–1615), Onorato Caetani (1542–1592) és Giovanni Pietro 

Contarini (1546?–1603?) memorandumai éppolyan jelentősek, mint az eseményekről hírt adó, 

a Habsburgok oldalán diplomáciai és/vagy hadi feladatokat ellátó személyek missilisei, 

amelyeket elsősorban a Magyar Nemzeti Levéltár Batthyány-levéltár és az Österreichisches 

Staatsarchiv Turcica anyagából válogattam. A források természetesen szubjektívek: a csata 

résztvevőinek beszámolóit például befolyásolta szerzőjük nemzetisége, a harcban betöltött 

helye, eszerint domborítva ki a saját (és országa) erényeit és marasztalva el szövetségeseit. 

Dolgozatomban az olasz és a spanyol levéltári anyagokból nyerhető adatok egyelőre csupán 

másodkézből, a nyugati szakirodalom közvetítésével szerepelnek, mivel úgy éreztem, az 

ottani kutatómunka szétfeszítette volna a disszertáció kereteit, amely elsősorban az Oszmán 

Birodalom szempontjából foglalkozik a ciprusi hadjárat történetével. A későbbiekben 

azonban mindenképpen szükséges az anyaggyűjtést a Ligában résztvevő országok levéltáraira 

is kiterjeszteni. 

A történeti munkák közül ugyancsak fontos forrásként szolgál az eseményekről rengeteg 

információval bíró és azokat meglehetősen objektívan tárgyaló Forgách Ferenc (1530–1577) 

erdélyi kancellár műve, valamint Istvánffy Miklós (1538–1615) alnádor, humanista történetíró 

néhány évvel később született krónikája, aki esetenként már javította is Forgách tévedéseit.8 

Az ő munkáját elsősorban a ciprusi hadjárat idején zajló magyarországi eseményekhez lehet 

haszonnal forgatni, Forgáchnál azonban rendkívül részletes egyetemes történetírással 

találkozunk, így a ciprusi háborúval foglalkozó rész is kifejezetten terjedelmes és adatgazdag.  

 A szakirodalmat tekintve alapműnek tekinthető Fernand Braudel háromkötetes, A 

Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában című munkája, amelynek harmadik 

                                                           
8 Forgách Ferenc a 16. század második felének egyik legbefolyásosabb magyar politikusa volt: nagyváradi 

püspök (1557), császári titkos tanácsos, majd Báthory István alatt erdélyi kancellár (1571). Emlékiratát az 1570-

es évek elején fejezte be. FORGÁCH, 1977. ISTVÁNFFY, I/2–I/3. 2003. 
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kötetében olvashatunk bővebben a ciprusi háborúról és a lepantói csatáról. Braudel 

könyvének vitathatatlan erénye, hogy a nyugati forrásokat és szakirodalmat nagyon alaposan 

feldolgozta, és az eseményeket tágabb kontextusba állítva új megvilágításba helyezte a 

történteket. Így Lepantót némileg rehabilitálta, és finomított a „következmények nélküli 

győzelem” álláspontján. Jelentőségét mutatja, hogy sikerült áttörnie a „keleti blokádot”, és 

művére a török szakirodalomban is hivatkoztak. Ugyancsak alapműnek tekinthető Hugh 

Bicheno közelmúltban megjelent monográfiája, amely amellett, hogy megkísérelt konkrét és 

helytálló adatokat leszűrni a kaotikus, olykor egymásnak is ellentmondó forrásokból, 

Velencét a korábbiaknál jobb színben tüntette fel, a saját érdekeit néző, a kereszténységet 

eláruló, törökökkel összeszövetkező köztársaság helyett annak harcos, az oszmánokkal 

szemben területeit évszázadokon át megvédő oldalát hangsúlyozva.9 A két álláspont 

természetesen nem feltétlenül áll ellentétben egymással, hiszen Velence érdekeitől függően 

harcolt és békét is kötött ellenségeivel. Hugh Bicheno könyvének előszavában maga is 

bevallotta, hogy nem tud sem oszmánliul, sem modern törökül,10 így csupán a nyugati 

nyelven is elérhető török szakirodalmat (elsősorban Halil İnalcık munkáit) használta fel 

művében, ugyanakkor Braudelhez hasonlóan az európai szakirodalmat és forrásokat alaposan 

feldolgozta. Megszerzett ismeretei elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy megkérdőjelezzen 

bizonyos megkövesedett nézeteket, így vitatta például Joszef Nászi háborúra uszító és 

Szokollu Mehmed nagyvezír hadjáratot ellenző magatartását, még ha álláspontja 

alátámasztásául a török forrásokat és szakirodalmat nem is hívhatta segítségül, így 

felismeréséhez csupán logikai úton jutott el.11 Niccolò Capponi ugyancsak a lepantói 

ütközetet feldolgozó monográfiája kitűnik az európai és török források, valamint a 

szakirodalom alapos ismeretével. Az ebből nyert bőséges adatokat remekül összegzi, ezáltal 

pedig jól kidolgozott, részletgazdag leírást ad a csatáról és a korszakról. Capponi elsősorban 

az ütközetre összpontosított, így Braudelhez vagy Bichenóhoz képest kevésbé elemzi a kor 

eseményeit, a nagyhatalmak és az egyes vezető politikusok motivációit. Műve esetenként nem 

mentes az egyoldalú megközelítésektől, így például Joszef Nászi vagy Szokollu Mehmed és 

az oszmán vezetés ábrázolásában, ahol kizárólag a velencei követjelentésekre alapozott.12 A 

lepantói csata szakirodalmát vizsgálva kiemelendő továbbá az ezzel foglalkozó egyetlen 

magyar kiadvány, Zimányi Vera munkája, amely ugyan népszerűsítő céllal készült, és nem 

                                                           
9 BICHENO, 2003. 101–102. 
10 Uo. 33. 
11 Uo. 182–185.  
12 CAPPONI, 2007.  100–102., 123–124. 
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mentes a szakirodalmi átvételből adódó tévedésektől, ám írója az európai és a török oldalnak 

is nagy figyelmet szentelt.13 

A ciprusi hadjáratot illetően George Hill az egész sziget történetét felölelő, többkötetes 

monográfiája részletessége, a nyugati források és szakirodalom feldolgozottsága miatt 

megkerülhetetlen alapmű. Ugyancsak hasznos Philip Newman munkája, amely röviden, de 

mégis meglehetősen alaposan foglalja össze Ciprus történetét. Régies, gyakran elavult 

szövegezése és szemlélete ellenére is a témában való olvasottsága és személyes 

benyomásainak lejegyzése okán kiemelendő a ciprusi történések mindezidáig egyetlen 

magyar nyelvű összefoglalója Orbán Balázs tollából.14 Terjedelménél és részletességénél 

fogva – kellő forráskritikával – gyakorlatilag az oszmán történet egészére használható Joseph 

von Hammer-Purgstall 19. században íródott tízkötetes történeti műve, amely Braudel és 

Newman munkája mellett szintén ismert és használt a török szakirodalomban.15 

Természetesen a háborúval kapcsolatban gazdag török forrásanyag és szakirodalom áll a 

rendelkezésünkre. A források közül a leghasznosabbnak a mühimme defterik (azaz a szultán 

nevében kiadott birodalmi parancsok) tekinthetők, amelyek a legváltozatosabb ügyekben 

születtek, és az 1570–1573 közötti időszakban közülük több kötetnyi (darabszinten mintegy 

ezer parancs) foglalkozik a hadjárat kérdéseivel. Ezek feldolgozása adja disszertációm 

gerincét, hiszen számos részletet tudhatunk meg belőlük a hadműveletek szervezésével, a 

birodalmi diplomáciával, a kémhírekkel, gazdasági és államigazgatási ügyekkel kapcsolatban. 

A vonatkozó mühimme defterik csupán egy részét adták ki, átírásban vagy regesztákkal, 

mellékelve az eredeti szöveget, ami lehetővé teszi az időnként téves olvasatok kiszűrését.16 A 

ciprusi eseményekre vonatkozóan elsősorban török történészek használják őket forrásul, ám 

inkább a hadjárat egy-egy részletének a megvilágításához.17 Disszertációmban törekedtem 

ezen forrástípus minél teljesebb feldolgozására, mind a háború előzményeinél, mind magának 

a hadjáratnak a vizsgálatánál, hogy kiderítsem, melyek azok az információk, amelyeket 

megtudhatunk belőlük a negyedik velencei–török háborúra vonatkozóan. Noha a mühimme 

                                                           
13 ZIMÁNYI, 1983. 
14 HILL, 1972. NEWMAN, 1953. ORBÁN, 1861. 
15 A tárgyalt korszakkal a harmadik kötet foglalkozik. HAMMER, 1836. 
16 A témával foglalkozó parancsokat kiadott és kiadatlan mühimme defterikben egyaránt találhatunk. A kiadottak 

közül elsősorban a 3 NUMARALI, 1993. 5 NUMARALI, 1994. 6 NUMARALI, 1995. 12 NUMARALI, I–II. 1996. 7 

NUMARALI, I. 1997. 7 NUMARALI, II–III. 1999. és a 10 NUMARALI, 2006. vonatkozik a témára. Még kiadatlan az 

általam szintén felhasznált 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 27 és 62 NUMARALI. Ezúton is szeretném 

megköszönni Szepesiné Simon Évának, hogy az OTKA K 105 886 kutatási projekt keretében digitalizált 

formában általa hazahozott 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19 és 21 numaralı mühimme defteriket rendelkezésemre 

bocsátotta. A parancsok keltezésének meghatározásánál az elküldési dátumot vettem figyelembe. 
17 İNALÇIK, 1973. Uő, 1974. Uő., 1989. Uő., 1997. UZUNÇARŞILI, 1935. Uő., 1951. A mühimme defterik 

forrásértékéről bővebben: DÁVID, 2012. 295–349. A cikk angol nyelven is elérhető: DÁVID, 2003. 167–209. 
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defterik kiemelkedő jelentőségű dokumentumok, tény, hogy a korban az igazán fontos 

információkat ritkán jegyezték le, így a szándékok rekonstruálása még a parancsok 

ismeretében is nehéz. Az ebből nyert adatokat így kiegészít(het)ik az olyan, részben 

tájékoztató, részben propagandisztikus céllal készült beszámolók, mint a sikeres 

hadműveleteket követő győzelmi jelentések, illetve az oszmán krónikák. Utóbbiak azonban a 

történteknél jóval később születtek, az európai munkákhoz viszonyítva kevesebb konkrét 

adatot tartalmaznak, megfogalmazásuk pedig azt a benyomást kelti az olvasóban, hogy 

legalább annyira készültek irodalmi alkotásnak, mint történeti munkának.18 Ugyanakkor 

kiválóan közvetítik az eseményekkel kapcsolatos török álláspontot, amelyben krónikaírónként 

azért természetesen akadnak eltérések, így például a lepantói vereség okainak vagy éppen a 

felelősség kérdésének megállapításában.  

Lényegi különbség a nyugati és a török szakirodalom között, hogy míg a nyugatiak a török 

hódítókat Ciprus leigázóiként láttatják, részletesen bemutatva a háború alatti 

kegyetlenségeket, addig a törökök magukat a velenceiek által elnyomott ciprióta (görög) 

lakosság felszabadítóiként ábrázolják, elkövetett kegyetlenségeikre pedig sérelmeik jogos 

megtorlásaként tekintenek. E vonatkozásban az álláspontok az elmúlt évtizedekben sem 

közeledtek egymáshoz. 

Disszertációm megírásában mindenekelőtt témavezetőm, Dávid Géza volt nagy 

segítségemre, akinek szakmai tanácsait, támogatását ezúton is köszönöm. Ugyancsak hálával 

tartozom szüleimnek, barátaimnak, akik éveken keresztül elviselték a dolgozat írásával járó 

összes nehézséget. Kiemelném közülük a törökországi útjairól hazatérve számos könyvvel 

ellátó Bokorovics Tímeát, a Joszef Násziról szóló fejezethez hasznos észrevételeket tevő 

Bolgár Dánielt és a dolgozat különböző részeivel kapcsolatban mindig szívesen meghallgató 

Horváth Gyula Csabát. Végül, de nem utolsósorban köszönetet szeretnék mondani 

főnökeimnek, Laczlavik Györgynek és Rácz Györgynek, akik kutatónapot – így időt – 

biztosítottak számomra a munka befejezésére, valamint kollégáimnak, akik szakmailag is, 

emberileg is támogattak a dolgozat megírásában. Név szerint is szeretném megemlíteni a 

térképes fejezetben segítséget nyújtó Török Enikőt, Danku Györgyöt és Reisz T. Csabát, 

valamint egyes, számomra nehézséget okozó források fordításában közreműködő Tuza Csillát 

(német), Sölch Miklóst (latin) és Závoczki Adriennt (olasz). Ugyancsak köszönöm a 

disszertációm kutatóhelyi vitáján elhangzott szakmai javaslatokat előopponenseimnek, 

Kovács Nándor Eriknek és Szepesiné Simon Évának.  

                                                           
18 PEÇEVİ, 1866. SELÂNİKÎ, 1999. KATİB ÇELEBİ, 2008. 
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I. Ciprus a törökök előtt 

 

A fontos stratégiai ponton fekvő Ciprusnak 1960 előtt évezredeken keresztül nem adatott meg 

a lehetőség, hogy a saját lakosai irányítása alatt álló, politikailag független állam legyen.19 

Történelmének azon rövid időszakát leszámítva, amikor az égei-tengeri görögök és föníciaiak 

által létrehozott kolóniák a kibocsátó anyaországtól független városokká nőtték ki magukat, 

folyamatosan idegen hatalmak uralkodtak felette, akik ellen az őslakosság mindvégig lázadt. 

Az egyiptomi, perzsa, makedón, majd Ptolemaida függést követően a rómaiak annektálták a 

szigetet.20 Utóbbiak uralma alatt terjedtek el a keresztény hit tanai, amelyek egy Lévi törzsből 

származó zsidó, József – keresztségben Barnabás – közvetítésével érkeztek a Kr. u. 40-es 

években. A lakosság körében a kereszténység akkor lett igazán népszerű, miután a leginkább 

ellenálló nációt, a zsidóságot Kr. u. 117-ben sorozatos lázadásaik miatt végleg kiűzték a 

szigetről.21 A Római Birodalom kettéosztása után Ciprus a keleti részhez került, így 

megkezdődött a sziget bizánci korszaka.22 Az ortodox irányzat I. Epifaniosz, Konstantia (az 

ókori Szalamisz) érseke alatt (368–403) szilárdult meg. Az 5. században a ciprusi egyház 

komoly harcot vívott önállóságáért az antiokhiai pátriárkával, aki a befolyása alá akarta 

vonni.23  

Az iszlám előretörése során a Kelet és Nyugat között stratégiai ponton fekvő Ciprus közel 

háromszáz éven át arab betörésektől szenvedett. Az arabok először Oszmán kalifasága (644–

656) alatt, 647-ben küldtek egy nagyobb flottát Ciprus ellen, Muávija ibn Abi Szufján szíriai 

kormányzó ösztönzésére. Muávija már a korábbi kalifát, Omárt (634–644) is megpróbálta 

                                                           
19 A disszertációban szereplő földrajzi nevek leírása a Cartographia Földrajzi világatlaszban (CARTOGRAPHIA, 

2016.) foglaltak szerint történik. Mindazon földrajzi neveket, amelyek a kiadványban nem fordulnak elő, kiejtés 

alapján magyaros átírással közlöm. A török és arab tulajdonneveknél a kiejtés alapú magyaros átírást követem. A 

dolgozat szövegében dőlt betűvel szedtem az ily módon nem átírt könyv- és verscímeket, valamint azokat az 

intézményneveket és kifejezéseket, ahol azonosíthatásuk érdekében szükségesnek éreztem az eredeti nyelvi 

sajátosságok megtartását. Latin betűs európai tulajdonneveknél azok eredeti írásmódját használom, kivételt 

képeznek ez alól a királyok, akik nevét a magyar helyesírás szabályainak megfelelően magyarosított formában – 

ha van nekik ilyen – közlöm. Ciprus esetében a török foglalás előtt a városok görög, utána a török nevét 

használom, könnyebb azonosításuk érdekében azonban zárójelben megadva a korábbi elnevezést is.  
20 NEWMAN, 1953. 19–50. 
21 A júdeai felkelés után (Kr. u. 67) sok zsidó menekült Egyiptomba, Cyrenébe és Ciprusra, ahol folytatták 

Rómával szembeni ellenállásukat: Kr. u. 115-ben Artemion vezetésével fellázadtak a ciprusi zsidók, de hasonló 

felkelések zajlottak Egyiptomban és Cyrenében is. 117-ben a lázadást a rómaiak sikeresen megfékezték. 

NEWMAN, 1953. 62–63. ORBÁN, 1861. 145. A korai időszakot röviden összefoglalja még: AYSAN, 1971. 3–10. 
22 NEWMAN, 1953. 59–65. 
23 Végül a ciprusiaknak sikerült bizonyítaniuk, hogy egyházuk a Szent Barnabás apostol által alapítottnak a 

folytatása, akinek a sírhelyét és saját kezűleg átírt Szent Máté evangéliumát is megtalálták 478-ban a városban. 

Az ereklye olyan nagy hatást tett Zénó császárra (474–491), hogy többé nem vitatta a konstantiai érsek 

privilégiumait. NEWMAN, 1953. 72–73. Ciprus szigetének korai (Kr. e. 1600–Kr. u. 480) történelmét a 

fennmaradt régészeti leletek tükrében behatóan vizsgálja, különös tekintettel a kereskedelmi-külpolitikai 

kapcsolatokra l. KARAGEORGIS, 2002. 
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rávenni Ciprus megtámadására, egy, a szíriai Homszban24 végzett ellenőrző utat követően 

azzal érvelve, hogy „Ciprus olyan közel van hozzánk, hogy az ott kukorékoló kakasok hangja 

Homsz falvaiban is hallatszik”.25 Míg Omár nem mutatott érdeklődést a sziget iránt, Oszmán 

megszívlelte szíriai kormányzója tanácsait: flottáját Abdullah bin Szad bin Abu Szarh vezette 

és Konstantiánál ért partot, amelyet a muszlimok le is romboltak, miután a szigetlakók nem 

voltak hajlandók elfogadni az iszlám hitet.26 A háború során a szigeten halt meg Umm Haram, 

a próféta nőrokona, aki férjét, Ubajdát kísérte el a hadjáratra.  Bár valójában Mohamedet és 

Umm Haramot nem kötötte össze vérségi kapcsolat, a nő mindössze a próféta dajkájának a 

lánytestvére volt, síremléke, a Larnaca határában található sós tó partján fekvő Hala Szultán 

Tekke a mai napig nevezetes muszlim kegyhely. A hagyományból, miszerint Mohamed 

hozzátartozója keresztény kézen lévő földben nyugszik, a törökök később ideológiai érvet 

kovácsoltak Ciprus elfoglalására.27  

Az araboktól elszenvedett vereséget követően a ciprusiaknak a békéért cserébe 7200 

aranyat kellett fizetniük a békéért cserébe.28 Az első betörést több másik követte, végül 691-

ben Bizánc is belátta, hogy a ciprusi keresztényeket nem tudja megvédeni az arab 

támadásoktól. Ekkor II. Jusztiniánusz egyezségre lépett Abd al-Malik ibn Marván (646–705) 

ötödik Omajjád kalifával, miszerint a Ciprusról származó jövedelmeket elosztják maguk 

között.29 Az arab támadások elsősorban a part menti városokat (Paphosz, Karpaszia, 

Lapethosz, Aphrodiszium) sújtották. Ciprust (Krétával, Ciliciával és Észak-Szíriával együtt) 

csak 964-ben sikerült „véglegesen” visszafoglalni a muszlimoktól.30  

Közben a birodalom belső konfliktusai is felerősödtek: amikor a normannok elfoglalták 

Lombardiát, a szeldzsuk törökök pedig feltűntek Kis-Ázsiában, az egyre veszélyesebb 

külpolitikai helyzetben Bizánc-szerte lázadások törtek ki. Cipruson először Teofilusz 

Erotikosz buzdította felkelésre a szigetlakókat, kihasználva azt, hogy éppen császárváltás volt 

                                                           
24 Homsz, az ókori Emesza, város Szíria nyugati részén. 
25 Muávija levele Omárhoz. Idézi: AYSAN, 1971. 5. 
26 ORBÁN, 1861. 146. 
27 KABASAKAL, 1986. 21. 
28 DEMİRKENT, 2002. 371. 
29 A császár azonban nem kívánta a fele jövedelmét az araboknak adni, ezért engedélyezte, hogy János, Ciprus 

érseke gyülekezetével együtt áttelepüljön a Hellészpontoszra. Itt egy új várost alapítottak, amelyet a császár 

tiszteletére Jusztinianopolisznak neveztek el. Főpapjuk új rangot is kapott: Nova Jusztinianopolisz érseke lett. 

Miután a keresztények visszatértek Ciprusra, legfőbb egyházi méltóságuk továbbra is Nova Jusztiniana és Ciprus 

érsekének címezte magát. DEMİRKENT, 2002. 372. Orbán Balázs szerint a ciprusi lakosok egy része tényleg 

elindult az újonnan kijelölt Kizikosz szigetére, ám a tengeren hatalmas vihar érte őket, és a legtöbben meghaltak, 

az életben maradottak pedig inkább visszatértek Ciprusra. Uő., 1861. 146. 
30 ALTUĞ, 1977. 118. 



13 

 

Konstantinápolyban.31 A birodalmi erők a lázadást gyorsan elfojtották, azonban a keresztes 

hadjáratok során az egyre gyengülő Bizánccal szemben Ciprus önállósodási törekvései is 

felerősödtek. Bár Izsák Komnénusz, Tarszusz (ma Törökország Merszin tartományában) 

kormányzója 1184-ben sikeresen elszakította Ciprust a Bizánci Birodalomtól, ám hét évig 

tartó kegyetlen és zsarnoki uralkodása során a ciprusiak nagyot csalódtak benne.32 Izsák 

hatalmát végül Oroszlánszívű Richárd (1189–1199) döntötte meg, akinek foglalása új 

korszakot nyitott a sziget történelmében. Az addig egyöntetűen görögkeleti lakosság ugyanis 

egyszerre nyugati urakat kapott, akik meghonosították a római katolikus hitet és a normann 

feudális rendszert. Az angol uralom ellen a ciprusiak azonnal fellázadtak egy szerzetes 

vezetésével, aki azt állította, hogy ő Izsák rokona. A felkelést azonban gyorsan elfojtották. A 

normannok ekkor már rájöttek, hogy kétes szerzeményre tettek szert, és a szigetet 100 000 

bizánci aranyért odaadták a templomos lovagoknak, akiknek 40 000 aranyat azonnal, a 

fennmaradó összeget részletekben kellett kifizetniük. A ciprusiak továbbra sem voltak 

megbékélve új uraikkal, különösen mivel azok a görögkeleti hit rovására a római 

katolicizmust erősítették. Mivel a templomosok viszonylag kis számban voltak jelen a 

szigeten, 1192 húsvétján alulmaradtak a ciprusiak váratlan támadásával szemben. A lovagok 

Nicosiába menekültek, és bár a lázadást végül leverték, a templomosoknak be kellett látniuk: 

nincs elég erejük ahhoz, hogy megtartsák a szigetet. A lovagok visszatértek Szíriába, Richárd 

pedig a szigetet átadta vazallusának, Aquitania hercegének, Guy de Lusignannak, aki éppen 

ekkoriban vesztette el jeruzsálemi koronáját.33 

Guy rövid uralkodása alatt (1192–1194) igyekezett segíteni a sziget népesedési helyzetén: 

hívására telepesek érkeztek Szíriából és a többi környékbeli kerületből. A főként Szíriából és 

Palesztinából jövő keleti keresztények elsősorban Famagustában telepedtek le, ahol 

lehetőségük nyílt bekapcsolódni a város pezsgő kereskedelmi életébe. A ciprusi jogrendszer a 

Jeruzsálemi Királyság mintájára szerveződött meg: a ciprióták megtarthatták saját 

törvényeiket és szokásaikat, amennyiben azok nem ütköztek az új alkotmánnyal. A király 

munkáját egy lovagokból és (jellemzően kizárólag katolikus vallású) nemesekből álló tanács 

                                                           
31 1028-ban VIII. Konstantin császár meghalt, és két lány, Teodóra és Zoé maradt utána, akik „esztelen” módon 

kormányoztak. ORBÁN, 1861. 147. 
32 NEWMAN, 1953. 95–96. 
33 Guy de Lusignant (Lusignani Guido) és feleségét, Szibillát V. Balduin (1183–1186) halála után koronázták 

Jeruzsálem királyává. Miután azonban Szibilla, aki öröklés révén nyerte el a koronát, meghalt, olyan nagy 

ellenállás bontakozott ki Guy ellen, hogy a keresztesek elhatározták: új királyt választanak. Guy utódja Richárd 

unokaöccse, Champagne grófja, Henrik lett, Lusignan pedig kárpótlásul megkapta Ciprust. A szigetért cserébe 

azonnal kifizette Richárdnak a vételárat, a 100 000 aranyat. NEWMAN, 1953. 101–103. és ORBÁN, 1861. 148. A 

Lusignan dinasztia leszármazási tábláit lásd: COLLENBERG, 1980. Függelék. A könyvben rövid életrajzokat is 

olvashatunk az egyes családtagokról. 
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segítette. Az új uralkodó megerősítette a védőműveket, visszahívta a templomosokat és 

kibővítette Limasszol kikötőjét.34 A fokozódó iszlám fenyegetettség miatt Ciprus a 

továbbiakban is kivette a részét a keresztes háborúkból, ám ezek nem hoztak tartós 

eredményeket, amelyet jól példáz az I. Hugó (1193–1218) idején zajló ötödik keresztes 

hadjárat is.35 IV. Hugó (1324–1359) királysága idején VI. Kelemen pápa tekintettel arra, hogy 

a törökök egyre nagyobb veszélyt jelentettek a Bizánci Birodalomra és a szomszédos 

keresztény területekre nézve, elrendelte, hogy az egyház, IV. Hugó ciprusi király, a johannita 

rend és mások a hívők megvédésére felfegyverzett gályáikkal Euboia szigeténél 

gyülekezzenek bizonyos időpontban (ez 1343-ban például november 1-je volt). A költségek 

fedezésére három éven keresztül biztosította az egyházi bevételek tizedrészét, amelyet Anglia, 

Franciaország és a johannita rend területeinek kivételével mindenütt kivetettek. Az egyházfő 

ezt a rendelkezést 1345-ben újabb három évre meghosszabbította.36 A velenceiek a kért 

hajókat ugyan kiállították, ám emberhiánnyal küzdöttek, ezért a ciprusi gályákról kértek 

megfelelő személyzetet, a ciprusi kapitányt pedig egyúttal felszólították a velencei 

kapitányoknak való engedelmességre.37 Minden igyekezet ellenére a törököket nem sikerült 

visszaszorítani, sőt, IV. Hugó uralkodása alatt Akkon38 is végleg elveszett a keresztények 

számára, így Ciprus ezentúl még fontosabb szerepet töltött be az Európa és a Kelet közti 

kereskedelemben. Velence, Genova, Pisa, Marseilles, Barcelona kereskedői Famagustába 

helyezték bázisukat, így a város csakhamar a Mediterráneum egyik legnagyobb kereskedelmi 

központja lett, miközben Nicosia – a Lusignan dinasztia székhelyeként – elsősorban a sziget 

politikai és vallási központja maradt. A kereskedelemben élen járó genovaiak és velenceiek 

                                                           
34 ORBÁN, 1861. 149. 
35 A hadműveleteknek olyan illusztris résztvevői voltak, mint VI. Lipót (1176–1230) osztrák főherceg, II. 

András (1205–1235) magyar király és I. János (1210–1237) jeruzsálemi király. András és Hugó még a háború 

befejezése előtt, 1218 januárjában elhagyták a hadszínteret, miután a több, magát egymástól függetleníteni 

kívánó vezetővel rendelkező sereg sikertelenül ostromolta a Tábor-hegyi erődítést. Hugó vélhetően betegsége 

miatt kényszerült feladni a küzdelmet: a hadjárat még akkor is zajlott, amikor 1218-ban meghalt, II. András 

pedig a Magyarországról kapott belpolitikai zavargásokról szóló hírek miatt indult haza. Távollétükben a 

keresztesek elfoglalták, majd elvesztették a további hódítások kiindulópontjának szánt Damietta egyiptomi 

kikötővárost. Minderről bővebben l. BOROSY, 1996. 11–54. A Szentföld visszafoglalására szőtt keresztes 

hadjáratok terveinek összefoglalására (különösen II. Henrik (1285–1324) ciprusi és utolsó jeruzsálemi király 

korára vonatkozóan) lásd: MOLNÁR, 2003. 367–426. 
36 Az üggyel kapcsolatban az egyébként is kiterjedt levelezést folytató VI. Kelemen számos utasítást küldött az 

érintettekhez. Erre vonatkozóan l. pl. 643. (1343. szeptember 30., Villafranca); 673. (1343. október 8., Avignon); 

807. (1343. december 1., Avignon); 876. (1345. december 15., Avignon) In: ANJOU-KORI OKLEVÉLTÁR, 2007. 

389–390., 404., 492. és ANJOU-KORI OKLEVÉLTÁR, 2013. 479–480.   
37 424. (A velencei tanács határozatai, 1345. július 2.) 595. (A velencei tanács határozatai, 1345. szeptember 24.) 

ANJOU-KORI OKLEVÉLTÁR, 2013. 266., 345. 
38 Akko és Acre névváltozatai is elterjedtek. Galileában, a mai Izrael északnyugati részén, a Földközi-tenger 

partján lévő város. 
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csakhamar olyannyira meggazdagodtak, hogy a ciprusi királyok első számú hitelezői lettek, és 

ennek következtében fontos politikai tényezőkké váltak.39  

A Lusignanok ingatag anyagi helyzetéhez nagyban hozzájárultak a keresztes háborúk 

költségei. Amikor a pápa, tekintettel a közelgő keresztes hadjáratra, igyekezett szigorítani a 

kereskedelmet Európa és Egyiptom között, Velence és Genova áttért a csempészügyletekre. 

Ciprus igyekezett eleget tenni a pápa előírásainak, ezért hosszú ellenségeskedés kezdődött a 

Signoria és a sziget között. Hugó alatt még volt némi együttműködés köztük a közös ellenfél, 

a törökök ellen: a kereskedőállomásait féltő Signoria a pápával és Ciprussal szövetkezve 

sikeresen megvédte Szmirnát, és felégette az ajdini uralkodó hajóhadát, ám ezt követően 

Hugó kivonta magát a további hadműveletekből – valószínűleg úgy érezte, hogy azok csekély 

hasznot hajtanak az országának –,40 fia, I. Péter (1358–1369) pedig hiába rendelkezett 

nagyszerű hadvezéri kvalitásokkal, már nem tudott életre hívni egy újabb keresztes hadjáratot. 

1365-ben a rodoszi lovagokkal együttműködve rajtaütésszerűen elfoglalta Alexandriát, bár a 

megtartásához már kevésnek bizonyult az ereje. A következő évben legyőzte a Ciprust egyre 

gyakrabban zaklató karamán törököket, és a velük kötött béke után a sziget átmenetileg 

megmenekült a további török támadásoktól.41 I. Jakab (1382–1398) idején a ciprusiak jó 

viszonyt ápoltak az oszmánokkal: a nikápolyi csata után a ciprusi király közvetített a 

szultánnál a francia foglyok kiváltásának ügyében.42  

Mindeközben a sziget életében egyre meghatározóbbá vált a genovai–velencei rivalizálás, 

amely konfliktusokhoz vezetett a genovai befolyás alatt álló Famagusta és a 14. század 

elejétől kezdve egyre jelentősebb velencei lakossággal bíró Nicosia között. Eleinte a két város 

arculata hasonló volt, mindkettejük lakossága élénk gazdasági és kereskedelmi tevékenységet 

folytatott. A városok prosperitásukat elsősorban kelmefestőiknek köszönhették, híresek voltak 

különféle értékes szöveteikről, selymeikről, dísztárgyaikról, mint például a ciprusfából készült 

kis fadobozaikról vagy a kifinomult aranyműves munkával készült ún. ciprusi kismadarakról 

(oiselets de Chypre), amelyekből előszeretettel rendeltek a templomok, a gazdag városi elit és 

a nyugati hercegi rezidenciák egyaránt. Amikor a genovaiak 1374-ben elfoglalták Famagustát, 

a velenceiek is megerősítették pozícióikat Cipruson. A genovaiak azonban hosszú időn 

keresztül behozhatatlannak tűnő előnnyel bírtak: a genovai konzul gyűjtötte be a szigeten a 

                                                           
39 ALTUĞ, 1977. 119. 
40 Ciprus számára legjövedelmezőbb tette az volt, hogy a sziget adófizetőivé tette a kis-ázsiai szeldzsuk 

városokat, így Szataliát (ma Antalja), Kandelorét (szeldzsuk nevén Aláije, 1933-tól Alanja) és Anamurt. ORBÁN, 

1861. 153. 
41 NEWMAN, 1953. 135–144. 
42 A fennmaradt adatok szerint I. Jakab követei egy Nicosiában készült hajót ábrázoló, 10 000 aranyat érő 

csemegetálat vittek ajándékba a szultánnak. ORBÁN, 1861. 155. 
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ciprusi királynak járó adót, 1441-ben pedig olyan szerződés jött létre a Lusignanok és Genova 

között, amely a ciprusi királyt adófizetővé alacsonyította le: évi 100 bezantot kellett fizetnie a 

Nicosiában székelő genovai konzulnak.43 A két város lakossága között volt mobilitás: a 

Famagustában élő kereskedőcsaládok mindig küldtek néhány rokont vagy üzleti partnert a 

sziget politikai központjába, hogy ott ügyeljenek az érdekeikre, és nicosiai lakosok is 

rendelkeztek famagustai ingatlannal. Elsősorban kereskedelmi kapcsolatokról volt szó: egy 

1463-ból fennmaradt lista a famagustai tulajdonnal rendelkező nicosiai lakosok névsorát őrzi, 

amelyen főleg szíriai eredetű nevekkel találkozhatunk, akik a kikötőhöz kapcsolódó 

tevékenységekben vettek részt, gyakran genovaiakkal együttműködve. A ciprusi királyok 

Genova befolyásának csökkentésére rendszeresen Velencét erősítették, ami – Famagusta 

rovására – Nicosia gazdasági fellendüléséhez vezetett. 1474-ben például megszüntették a 

famagustai kelmefestészetet, az iparágban dolgozó szakembereket pedig Nicosiába 

irányították. A 15. század végén már a fővárosban koncentrálódott az összes értékes 

szövettermék előállítása.44 Mindeközben az ortodox ciprióta lakosság növekvő ellenszenvvel 

figyelte az olasz városállamok térnyerését, csakúgy, mint idegen származású katolikus 

uralkodóik politikai ténykedését. Ezt a 14. századtól fennálló állapotot a kortárs – firenzei 

illetőségű – Dante Alighieri is megörökítette Isteni színjátékában: „S mindkettőnek legyen 

zálog arra / ahogy Nicosia s Famagusta bajmog / s sír bestiája miatt, aki marja / s semmivel 

sem jobb, mint a többi zsarnok”45 

A latinok és a görögök közeledését volt hivatott előmozdítani az 1439-ben meghirdetett 

egyházunió, amelyért cserébe az ortodoxok katonai segítséget reméltek a katolikus európai 

uralkodóktól a törökök ellen. Az 1438-ban Ferrarában megkezdett, ám 1439 januárjában 

Firenzébe áthelyezett zsinathoz azonban a ciprióták már abban az évben panaszlevelet 

intéztek, hogy a latinok nem teljesítik az unió feltételeit: nem akarnak a görögökkel közös 

házasságkötéseket, temetéseket és más egyházi szertartásokat. A problémák megoldására a 

zsinat Andreasz Kryszobergesz rodoszi érseket küldte a szigetre, aki később Nicosia főpapja 

lett. Az ellentétek azonban nem csillapodtak, és ezt a ciprusi történetíráson is lemérhetjük: a 

15. század közepének neves írója, Leontiosz Maherasz Útmutatás Ciprus édes országáról 

című krónikája például egyszerre pápa- és iszlámellenes.46 

A dinasztia utolsó uralkodója, II. Jakab (1461–1473) – trónharcai miatt – a velenceiekkel 

lépett szövetségre. A terv részeként feleségül vette Caterina Cornarot, egy régi velencei 

                                                           
43 TRÈLAT, 2014. 31.  
44 Uő., 2014. 33. 
45 ALIGHIERI, 2005. 402. 
46 SZÉKELY, 1973. 51. 
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nemesi család lányát. Jakab ezt követően csakhamar meghalt, és nemsokára követte őt 

Caterinától született gyermeke is.47 A velenceiek így óriási befolyásra tettek szert a szigeten. 

Bár Caterina még tizenöt éven keresztül (1474–1489) a sziget királynője maradt, valós 

hatalma nem volt; az államügyeket teljesen a Signoria emberei irányították. Ugyanakkor 

puszta ottléte is veszélyt jelentett Velence hatalmára: félő volt, hogy feleségül megy a Ciprus 

iránt élénken érdeklődő nápolyi király fiához, Alfonsóhoz és trónörököst szül, vagy 

egyszerűen fellázad a velenceiek ellen a ciprióták és az egyiptomi szultán támogatásával. 

Végül egyszerűen eltávolították a szigetről.48 Ciprus ezzel a Signoria uralma alá került, és az 

uralomváltásra az oszmán szultán is rábólintott, miután fogadta a Köztársaság követét, aki 

kétévnyi harácsnak megfelelő 16 000 dukátot és számtalan értékes ajándékokat vitt neki.49  

A velenceiek megígérték, hogy a szigetet korábbi alkotmánya szerint fogják kormányozni, 

amit 1535-ben le is fordítottak olaszra. Természetesen megmaradt a latin egyház fősége, a 

pápa ugyanakkor kinyilvánította, hogy az ortodox egyházat sem zavarhatják ősi szokásai 

betartásában. A sziget kormányzó irányítása alatt állt, akit velencei nemesek közül 

választottak két évre.50 Mellette két consigliere (tanácsos) dolgozott, szintén a Köztársaság 

nemesei közül megválasztva, akik az államügyekben segítették a kormányzót. Mindhárman 

Nicosiában székeltek. Az adó-, és pénzügyeket két másik nemes, a camerlenghik, a katonai 

adminisztrációt a provveditore irányította.51 A velenceiek nagy gondot fordítottak a sziget 

védelmének megszervezésére. 

Először Famagusta erődjét hozták rendbe: a munkálatok a két legkorábbi kormányzó, 

Nicolò Foscarini és Nicolo Priuli mandátuma alatt zajlottak. A középkori erődítésrendszer, 

amelybe beletartozott a tenger melletti kastély is, még a Lusignan dinasztia idején épült, a 

városfalat II. Henrik király építette hozzá Akkon eleste után. A velenceiek mindezt 

kiegészítették egy vizesárokkal és egy földsánccal, amelyet szabályos közönként kerek 

tornyok szegélyeztek. A kastély tornyait és kötőgátjait alacsonyabbra építették, a tengerpartra 

néző homlokzatot pedig teljesen átalakították, és immár ágyúk befogadására is alkalmassá 

tették. A sánc éppen a kőfallal szemben helyezkedett el. A délnyugati részen bástyát emeltek, 

hogy védje a vár főbejáratát, a tenger felőli oldalon pedig a fegyverraktár tornya nyúlt a 

magasba. Limasszol elé pajzsgát épült, belsejében három méter széles folyosóval, amelynek 

                                                           
47 NEWMAN, 1953. 145–155. SZÉKELY, 1973. 1:45. 
48 1489-ben Catarina testvérével együtt Velencébe ment, és magával vitte Jakab három természetes fiát is, akiket 

nem lett volna tanácsos a szigeten hagyni. Mivel távol maradt a politikától, királynői címét élete végéig 

megtarthatta és tisztes évjáradékot kapott. Hátralévő napjait a Veneto-beli Asoloban töltötte. ORBÁN, 1861. 158. 
49 DEMİRKENT, 2002. 373. NEWMAN, 1953. 155–156. 
50 Állítólag az első kormányzónak, Francisco Priulinak sikerült évi 1 millió arany jövedelmet kisajtolnia 

Ciprusból, és ebbe nem volt beleszámítva az egyiptomi szultánnak fizetett 8000 arany adó. ORBÁN, 1861. 159. 
51 A provveditorék helyi körzeti kormányzói funkciókat láttak el a Velencei Köztársaságban.  
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lőrésein pásztázni lehetett a körülötte lévő árkot. Ercole Martinengo gróf nagy bástyát épített 

az északnyugati saroktorony helyére, amelynek két homlokzata 95–95 méter hosszú, 35 méter 

hosszúságú szárnyaiból pedig 17 méternyi hátra volt toldva. Ebben a részben voltak a 

kötőgátakat oldalazó ágyúk két sorba rendezve: az alsó a boltozott kazamatában, a felső a 

nyílt gáton állt. A kyreniai kastélyhoz a velenceiek erős falat építettek, körülbelül 20 lábbal a 

még álló falakon kívül, s a két fal közötti területet földdel töltötték fel, így létrehozva egy 

területet a tüzérségnek. Ezt megtették a kastély keleti, nyugati és déli részén is, ám az északi 

oldal, amely a tengerre nézett, olyan elavult volt, hogy nem lehetett kitenni tüzérségi 

támadásnak.52   

Az átépítésre annál is nagyobb szükség volt, mivel időközben az oszmán terjeszkedés a 

Mediterráneum keleti medencéjében aggasztó méreteket öltött. Ciprus a velencei uralom 

kezdetén még a Mameluk Birodalom adófizetője volt: a velenceiek 1490-ben ismertették el 

foglalásukat a mameluk szultánnal.53 Amikor I. Szelim oszmán szultán (1512–1520) 1517-

ben bekebelezte Egyiptomot, a török hadisikerek pánikot váltottak ki a velenceiekből. A 

Signoria a győzelem alkalmából gratuláló követet küldött a szultánhoz, és biztosították 

Szelimet arról, hogy ezentúl a mamelukoknak járó évi 8000 dukát „ajándékot” neki fogják 

fizetni.54  

Velence vezetése tudta, hogy Ciprus kívánatos oszmán célpont lehet. Bernardo Navagero 

(1507–1565) velencei követ már 1553-ban, Isztambulból hazatérve figyelmeztette a szenátust: 

ha Szelim kerül a trónra, akkor háború lesz, mivel azt szeretné, hogy elődjeihez hasonlóan az 

ő nevéhez is valamilyen jelentős hódítás fűződjön. Hogy az esetleges támadásra időben 

felkészüljenek, a Signoria a híres katonai mérnököt, Giovanni Girolamo Sammichelit küldte a 

szigetre, hogy befejezze Famagusta erődjének átalakítását. A mérnök ezt korának 

legmagasabb technikai követelményei szerint igyekezett végrehajtani, ám 1559-ben meghalt, 

mielőtt befejezhette volna a munkát. 1564-ben Antoine de Petremol francia követ és Leonardo 

Contarini velencei bailo hazaküldött jelentéseikben egyaránt Ciprust tekintette a törökök 

következő célpontjának.55 Az 1565. évi máltai hadjárat után a sziget még veszélyeztetettebb 

helyzetbe került, bár a korabeli híradásokban esetleges török hódítási tervként Kréta neve is 

felbukkant. 1567 tavaszán Velence mintegy 100 000 dukátot költött a szigetek erődjeire, 

Famagustára, Nicosiára és a krétai Kandiára. Augusztusban, amikor a Signoria úgy értesült az 

Isztambulban székelő bailótól, hogy a törökök nagy erőkkel szerelik fel a flottát a következő 

                                                           
52 REINER–RÉDVAY, 1933.  317. 
53 SZÉKELY, 1973. 45. 
54 AYSAN, 1971. 10. 
55 SETTON, 1984. 930. 
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évi hadjáratra, 2000 főnyi gyalogság Ciprusra küldéséről határozott. Decemberben a hírek 

még mindig aggasztók voltak, ezért a szenátus újabb 1000 embert próbált meg a szigetre 

juttatni. 1568 januárjában a bailótól optimistább hangvételű levél érkezett, aminek hatására a 

Signoria még kihajózásuk előtt igyekezett megállítani a csapatokat, és a ciprusiakat arra 

utasította, hogy ha május elsejéig nem történik semmi mozgolódás az Oszmán Birodalom 

részéről, menesszék az időközben megérkezett 1200 embert. Alig két héttel azután, hogy a 

gyalogság kihajózását lefújták, Velence meggondolta magát, a katonákat újból összehívták és 

mégis Ciprusra küldték. Emellett a szenátus további 2000 ember Ciprusra, és 1400 ember 

Krétára küldését szavazta meg. Áprilisra már világosan látszott, hogy a közvetlen veszély 

elmúlt, így Krétára, Ciprusra, és az ugyancsak megerősített Zárára és Korfura ismét olyan 

parancsokat küldtek, hogy az újonnan érkezett csapatokból bocsássanak el annyit, amennyit a 

helyi vezetők szerint biztonsággal megtehetnek.56 Az egymásnak ellentmondó, zavarosnak 

tűnő utasítások abból adódtak, hogy egy esetleges oszmán támadás tulajdonképpen Velence 

birtokainak bármelyikét veszélyeztethette az Adriától egészen a görög szigetekig, ezek 

védelme pedig olyan tetemes költséggel járt, amelyet a Signoria csak rövid időre tudott 

kigazdálkodni. Ugyanez igaz volt az erődítések karbantartására és fejlesztésére is: komoly 

problémát jelentett, hogy Velencének csupán kevés, jól képzett hadmérnöke volt és az 

építkezéseknek már a megkezdése is hosszú időt és többszöri egyeztetést vett igénybe. 

Továbbá nehéz volt biztosítani a munkálatokhoz szükséges építőanyagot, szakembereket, 

építőmunkásokat, de az erődítés védelmére szolgáló felszerelést, katonákat és fegyverzetet 

is.57 Emellett békeidőben a motiváció sem igen volt meg az efféle beruházásokra, a költségek 

kigazdálkodása lassan ment, szívesebben költötték a pénzt másra. A háborús fenyegetettség 

természetesen felgyorsította az eseményeket, ám az időhiány egyúttal rövidre szabta a 

lehetőségeket. Mindezt jól illusztrálják a Cipruson végzett erődítési munkálatok is. 1569-ben 

egy újabb híres velencei mérnököt, Giulio Savorgnanót (1516–1595) küldték Nicosiába, hogy 

tanácsaival segítse a város védelmét. A szakember úgy vélte, hogy a II. Péter által épített falak 

használhatatlanok egy tüzérségi összecsapásban, és hozzákezdett az erődítés átalakításához. 

Intenzív sánc- és árokásásba kezdtek, körülbelül hárommérföldnyi körben, tizenegy bástyával. 

A középkori falakat és árkokat, amelyek a sáncon kívül helyezkedtek el, lerombolták, hogy ne 

nyújthassanak menedéket a támadáshoz. Savorgnanót azonban Velence még azelőtt 

visszahívta, hogy munkáját befejezhette volna, így az építések az új, hozzá nem értő 

                                                           
56 HALE, 1974, 175–176. SETTON, 1984. 907. Egyúttal azonban olyan kémhírek is eljutottak Rómába, miszerint 

Szelim 1567 tavaszán Bécset fogja megtámadni. Uo. 912.  
57 HALE, 1974. 183–184. 
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provveditore, Nicolò Dandolo (1512–1570) kezébe kerültek.58 Mindennek következtében, 

amikor a törökök partra szálltak Cipruson, nem teljesen befejezett és nem is a 

legkorszerűbben kivitelezett erődítményekkel találták magukat szemben. 

Az erődítések mellett a másik problémát a ciprusi sereg csekély száma és gyenge 

felszerelése jelentette. Újabb csapatokat a Signoria csak 1570 márciusában küldött a térségbe, 

akkor, amikor a háború már elkerülhetetlennek látszott. Azonnali segítségként 4500 gyalogos 

érkezett Ciprusra, 1500 Krétára, 500 Korfura, Kotorba és Kefalóniába, míg Zárán 1000 főre 

növelték a helyőrséget. Mindennek ellenére a dalmát és a ciprusi csapatok továbbra is 

gyengének számítottak: alulfegyverzettek és képzetlenek voltak, részben a több évtizedes 

elhibázott költségvetési politika miatt, részben, mivel az itáliai urak nem kívánták 

felfegyverezni a velük szemben többnyire ellenséges ciprióta és dalmát alattvalóikat, végül 

azért, mert a helyi katonai erők parancsnokai túl kevés befolyással rendelkeztek ahhoz, hogy 

ütőképes sereget, rendszeres képzést és mustrát tartsanak.59 Pietro Valderio famagustai 

vikomt tudósítása szerint a ciprióták istenkáromlók, tisztességtelenek és uraikkal szemben 

engedetlenek voltak. A feszültséget csak fokozták a különféle természeti csapások: 1556–

1560 között éhínség, 1566-ban tornádó, 1568-ban járvány, 1569. október 13-án pedig 

földrengés sújtotta a szigetet.60 Niccolò Capponi Maria Pia Pedani közlésére alapozott 

állítását, ami szerint a ciprióták nem csupán elégedetlenkedtek velencei uraikkal szemben, 

hanem akadtak közöttük olyanok is, akik írásban kérték a szultán segítségét, és egyúttal a 

sziget elfoglalására is buzdították,61 alátámasztani látszik egy 1570. február 25-én kelt, Icsel 

bégjéhez szóló szultáni parancs. Ebből kiderül, hogy Szelim megkapta a hírt, ami szerint 

Ciprus népe a segítségét kéri, és ezúton biztosítja őket arról, hogy amennyiben elfoglalják a 

szigetet, a lakossággal jól bánnak majd, életük és javaik biztonságban maradnak.62 

A fentiekből látható, hogy a fontos stratégiai ponton fekvő Ciprus történelmének jelentős 

részét idegen befolyás alatt töltötte. A ciprióták ritkán voltak elégedettek idegen származású 

uraikkal: történelmük során egymást érték a felkelések és lázadások, amelyek közül nem egy 

részsikerrel végződött, a teljes függetlenséget azonban sohasem sikerült kivívniuk. A bizánci 

uralom lezárulásával a szigetlakók politikai önállósága mellett szabad vallásgyakorlási jogaik 

                                                           
58 NEWMAN, 1953. 157–162. 
59 HALE, 1974. 175–183. 1570 elején, már a török támadásra készülve, Nicosia 56 000 lakosa közül csupán 12 

000 fő volt hadra fogható. BICHENO, 2003. 188. 
60 Pietro Valderio visszaemlékezései egy 1753. évi másolatban maradtak fent. La guerra di Ciproscitta da Pietro 

Valderio […] anno 1753.  Biblioteca comunale di Treviso.  Letölthető: 

http://www.europeana.eu/portal/hu/record/2023813/Generale_ricerca_AnteprimaManoscritto_html_codiceMan_

42966.html [2016.08.12.] 
61 CAPPONI, 2006. 120. Maria Pia Pedani is foglalkozott a ciprusi hadjárattal, l. PEDANI, 2005. 23–36. 
62 9 NUMARALI, 29., No. 78. Icsel bégjének. 977. ramazán 19./1570. február 25. 

http://www.europeana.eu/portal/hu/record/2023813/Generale_ricerca_AnteprimaManoscritto_html_codiceMan_42966.html
http://www.europeana.eu/portal/hu/record/2023813/Generale_ricerca_AnteprimaManoscritto_html_codiceMan_42966.html
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is veszélybe kerültek katolikus uraik miatt. Az iszlámmal először 647-ben Oszmán kalifasága 

alatt kerültek kapcsolatba, és közel 300 éven keresztül szenvedtek az arab betörésektől. A 

törökökkel való küzdelmeik a 14. századi keresztes hadjáratokkal kezdődtek, a század végére 

pedig I. Jakab ciprusi király annyira fontos személlyé vált a nemzetközi diplomáciában, hogy 

a nikápolyi csata után ő közvetített a szultánnál a francia foglyok kiváltásának ügyében. Az 

elkövetkezendő években az oszmánok befolyása egyre jelentősebbé vált a térségben, amit jól 

példáz, hogy a velenceiek Ciprus megszerzése után siettek minderre a szultán jóváhagyását 

kérni, és a mamelukoknak fizetendő adót Egyiptom bukása után önként ajánlották fel I. 

Szelimnek. Nézetem szerint, mivel az iszlám fenyegetettség pénzzel féken tarthatónak tűnt, a 

ciprióták közvetlen, mindennapos problémáit már nem a muszlim betörések, hanem a 

katolikus uraikkal való konfliktusok jelentették. Ebből kifolyólag a magát elnyomva érző 

őslakosság megítélésében a francia, majd a velencei uralom előbb az iszlámmal 

egyenértékűnek, később még annál is gyűlöletesebbnek tűnt. Mindez kapóra jött a török 

szultánnak, aki az éves adót fizető Velencét különben sem tekintette egyenrangú ellenfelének. 

A ciprióták elégedetlensége tehát olyan ingatag belpolitikai helyzetet teremtett a szigeten, 

amelyet a hatalma zenitjén éppen csak túljutó Oszmán Birodalom megfelelő diplomáciával és 

fegyveres erővel könnyen a maga hasznára fordíthatott. 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

II. Az Oszmán Birodalom és az Erdélyi Fejedelemség a ciprusi hadjárat idején 

 

Szülejmán szultán 46 évnyi uralkodása során számos területet csatolt a birodalomhoz: 

Magyarország egy részét, Kelet-Anatóliát, Irakot, a Vörös-tenger térségét, a Perzsa-öbölt, 

Havasalföldet és Moldvát.63 Jó kapcsolatokat épített ki a franciákkal és a protestáns német 

fejedelmekkel. Mindemellett regnálása idején meg kellett küzdenie az időnként kitörő belső 

lázadásokkal csakúgy, mint szomszédaival: nyugaton a Habsburgok, keleten Irán, északon 

pedig a feltörekvő Moszkvai Fejedelemség jelentett állandó veszélyforrást. A 16. században 

az oszmán hadsereg nem volt számottevő technikai hátrányban az európaiakhoz képest: 

ugyanúgy rendelkezett nehéz ostromgépekkel, a janicsárok testületében fegyelmezett, 

tűzfegyverekkel ellátott gyalogsággal és rohamosan fejlődő flottával, köszönhetően annak, 

hogy a Nyugaton tapasztalt újításokat a 15–16. században még gyorsan átvették és 

alkalmazták. Az európai gyalogsághoz viszonyítva azonban az iszlám világ elitalakulatának 

számító janicsárság sohasem vált olyan magasan képzett hadtestté, hogy képes lett volna – 

szemben a lovassággal – önálló hadműveleteket végrehajtani.64 Amíg a tudásuk elegendő volt 

a győzelemhez, az oszmánok nem törekedtek a bevált rendszer érdemi fejlesztésére, a 17. 

században pedig a gyengekezű uralkodók és a sűrűn cserélgetett államférfiak jelentette 

belpolitikai válságok akadályozták az ütőképes és átfogó hadseregreformot. Minden fejlődése 

ellenére a szultáni hajóhad európai társainál szerényebb méretben volt tűzfegyverekkel 

felszerelve, nagy óceánjáró hajókkal pedig egyáltalán nem rendelkezett, amely hiányosságok 

előrevetítették azt, hogy a törökök a tengereken előbb-utóbb háttérbe szorulnak majd a 

spanyolok, portugálok és a mindinkább feltörekvő angolok mögött.  

 

II.1. Az Oszmán Birodalom élén álló vezetők 

Apja halála után II. Szelim lépett trónra, akit a szakirodalom Szülejmánnál sokkal 

gyengébb képességűnek tart. A „részeges” vagy „mámoros” ragadványnevet kapott szultán a 

közvélekedés szerint elmerült a hárem és a bor élvezetében, és a vele foglalkozó történészek 

nagy része is úgy véli, uralkodása csupán azért nem fulladt teljes kudarcba, mert apja kiváló 

munkatársai – többek között Szokollu Mehmed pasa nagyvezír (1505–1579, nagyvezír 1565–

1579) – továbbra is a helyükön maradtak és igyekeztek minden nehézségen átsegíteni a 

birodalmat.65 A kortárs beszámolók kétségkívül lesújtó képet festenek a szultánról: Bernardo 

                                                           
63 IMBER, 2009. 53.  
64 GUILMARTIN, 1995. 300–305.  
65 Például: IMBER, 2009. 53. WOODHEAD, 1997. 131–132. NOVOSZELCEV, 1994. 16.  
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Navagero (1507–1565) velencei bailo 1553. februári jelentése szerint az akkor még sehzáde 

Szelim igazságos és érdemes embernek színleli magát, valójában azonban kegyetlen és 

kapzsi. Emellett kicsapongó életet folytat, és olyan sok bort iszik, hogy minden realitásérzékét 

elveszti. Andrea Badoaro (1515–1575) velencei követ mintegy húsz évvel később 

hasonlóképpen fogalmaz, élvhajhásznak, alkoholistának, durva beszédűnek és ostobának 

jellemezve a szultánt, aki a birodalom irányításának teljes felelősségét nagyvezírére hárítja, ő 

maga pedig meggondolatlanul, pillanatnyi szeszélyből cselekszik. Beszámolója alapján a 

szultán legnagyobb örömét az ivásban és az evésben lelte, megesett, hogy két–három napon át 

fel sem kelt az asztal mellől.66 Philippe du Fresne-Canaye (1551–1610) francia diplomata 

1573-ban tett megfigyelései szerint Szelim előszeretettel vette körül magát némákkal, 

törpékkel és bohócokkal, akiknek társaságában sokkal szívesebben időzött, mint a komoly 

államférfiakéban. Amikor visszavonult magánkertjébe, akkor is inkább velük lakomázott, 

semmint a birodalom ügyeivel foglalkozott volna. A szultánról alkotott elmarasztaló 

véleményét az alábbi módon összegezte: „[Szelim] a legnagyobb bolond, aki valaha is állam 

élén állt”.67 Costantino Garzoni (1547–1629) velencei bailo a szultán makacsságát és 

egyéniségének a hiányát emelte ki.68 Az oszmán krónikák, ha óvatosabban is bánnak a 

szavakkal, végső soron megerősítik az európai jelentéseket. Ibrahim Pecsevi (1572–1650) 

történeti művében ugyan nem fukarkodik a dicsérő szavakkal, kiemelve a szultán testi erejét, 

nyugodtságát, kedves és nagyvonalú természetét, hangsúlyozva, hogy „uralkodása alatt 

magától senki nem haragudott meg rá és még egy hangyát sem bántott soha”. Ugyanakkor 

viszonylag részletesen beszámol arról is, hogy Szelim „folytonosan szívének kedves barátai 

között volt fellelhető, éjjelét és nappalát a velük való barátkozással és társalgással töltötte”. 

Kedvelte a tréfákat és tanmeséket, így szívesen vette körül magát különféle mesemondókkal 

és komédiásokkal. A jó hangulathoz a zenészek is hozzájárultak, hiszen az udon és tanburon 

játszók is a szultán társaságának részét alkották.69 Pecsevi szerint „a padisah saját 

kedvteléseivel, szórakozásaival és a világ élvezeteivel volt elfoglalva, a szultánság ügyeit 

pedig teljesen a nagyvezírre hagyta”.70 Evlija Cselebi (1611–1684) Szejáhátnáméjában 

meglehetősen szűkszavú jellemzést ad Szelimről, és bár jelzői inkább dicsérők, barátságos 

                                                           
66 SETTON, 1984. 931. CAPPONI, 2007. 99–100. 
67 Minderről bővebben l. MILES, 2000. 115–134. és CHARRIÈRE III. 259. Fresne-Canaye feljegyzéseit kiadták: Le 

Voyage du Levant: de Venise à Constantinople, l’émerveillement d’un jeune humaniste (1573). Trad. et notes H. 

Hauser, Ferrières, Éd. de Poliphile, 1986. 
68 CAPPONI, 2007. 100. Garzoni beszámolója több nyelven is megjelent, olaszul: Relazione dell'Impero 

Ottomano nel 1573. Firenze, 1840. 
69 PEÇEVİ, 1866. 438. Online elérhető: 

http://www.mediafire.com/file/mzizkmyzym0/PeceviIbrahimTarihiPecevi1.pdf  [2017.06.18.] 
70 PEÇEVİ, 1866. 440. 

http://www.mediafire.com/file/mzizkmyzym0/PeceviIbrahimTarihiPecevi1.pdf
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uralkodóként jellemezve a szultánt, aki szívesen töltötte idejét költők és tanult emberek 

társaságában, egyúttal azonban azt is megemlíti, hogy előszeretettel merült el az 

élvezetekben.71 Egyes vélekedések szerint Szelim gyerekkorától epilepsziában szenvedett, 

amelyet borral kezeltek, és ennek következtében lett alkoholista.72 Különc viselkedésének egy 

másik bizonyítékaként szokták emlegetni, hogy nem kedvelte igazán az oszmán fővárost: 

Isztambul helyett Edirnét részesítette előnyben, ahol minél több időt igyekezett tölteni. 

Telente szinte mindig ide költözött, és adott esetben itt fogadta a külföldi országok követeit 

is.73 A gyengekezű uralkodó mellett a vezető szerepet mindinkább államférfijai vették át, 

illetve tovább nőtt a hárem befolyása: Mihrimáh (1522–1578) egészen a legrangosabb női 

posztig, a válide (anya) szultánságig eljutott, noha a regnáló Szelimnek nem az édesanyja, 

hanem a nővére volt. Mihrimáh mellett a szultán első asszonya, Nurbanu haszeki szultán is 

komoly klientúrát épített ki magának.74  

Az új uralkodó trónra lépésével tetten érhető a folyamat, ahogyan az uralomváltással a 

politikusok a pozíciók újraelosztásában reménykedtek. Korábban megszokott dolog volt, hogy 

ha egy új szultán került hatalomra, az elődjéhez kapcsolódó főbb tisztségviselők 

kicserélődnek: a személycserék hozzájárultak a kormányzás rugalmasságához. Ez az elv a 

boszniai származású Szokollu Mehmeddel sérült, hiszen neki három szultánváltáskor is (I. 

Szülejmán, II. Szelim, III. Murád) sikerült megőriznie nagyvezíri pozícióját, és ezalatt 

kiépítenie saját klientúráját. Magas tisztségét, csakúgy, mint a birodalom szűkebb vezetésének 

többi tagja, ő is azzal alapozta meg, hogy a még trónörökös Szelim és öccse, Bajezid 

viszályában kezdettől fogva Szelimet támogatta. Befolyását tovább növelte, hogy feleségül 

vette Szelim és Nurbanu lányát, Eszmehant.75 Mindennek ellenére Szelimmel való kapcsolata 

                                                           
71 EVLİYA ÇELEBİ, 1834. 108–109. 
72 Egyes korabeli hírek a szultán halálának okául is az epilepsziát jelölték meg, míg mások szélhűdésre, a túlzott 

részegségből adódó balesetre, sőt fojtogatásra is gyanakodtak. A feltételezéseket összefoglalja Wolfgang 

Zündelin 1575. január 9-én írt levele Sir Philipp Sidney (1554–1586) angol diplomatához és költőhöz, I. 

Erzsébet neves udvari emberéhez Velencébe. Közli: KUIN, 2012. 374.  Az epilepszia gyanúja felmerült fiánál, a 

későbbi III. Murád szultánnál is, mintegy magyarázatként arra vonatkozóan, hogy miért nem vett részt 

személyesen a hadjáratokban. KARATEKE, 2012. 117. 
73 Először 1567. június 22-én hagyta el Isztambult egész udvarával együtt, hogy felállítsa rezidenciáját 

Edirnében. Később is megosztotta az idejét a két város között: a lepantói csata vereségének a híre is Edirnében 

érte. Minderről bővebben l. MURPHEY, 2008. 74. EMECEN, 2009. 417. 
74 Jacopo Ragazzoni velencei követ 1571. évi beszámolója szerint Nurbanu azt is elérte Szelimnél, hogy 

törvényesen feleségül vegye, jóllehet az Oszmán Birodalom törvényei szerint a szultánoknak tilos volt 

házasodniuk, csupán ágyasokat tarthattak. A török krónikák erről a házasságról (akárcsak Szülejmán szultán és 

Hürrem esetében) mindenesetre hallgatnak. PEIRCE, 1993. 93–94. 
75 III. Murád ugyan tett néhány bátortalan kísérletet arra, hogy a túlzott befolyásra szert tett nagyvezír pártját 

felszámolja, így 1576 áprilisában, majdnem két évvel trónra lépése után, elbocsátotta Feridún bég nisándzsit, 

majd 1578-ban a nagyvezír legbelsőbb tanácsadói közül további 18-at eltávolított az udvarból, azzal az indokkal, 

hogy ziámet-birtokokat utalt ki számukra, ám mindezek ellenére Szokollu egészen 1579. októberi 

meggyilkolásáig megőrizte páratlan befolyását a szerájban. MURPHEY, 2008. 130–131. 
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nem volt konfliktusmentes, és a szerájbéli intrikák sem kerülték el. Még olyan szóbeszéd is 

lábra kapott, hogy az új szultán trónra lépésekor az ez alkalomból kiosztott jutalompénz 

(dzsülúsz bahsisi) elmaradása miatt kitört isztambuli janicsárlázadást Szelim 

megleckéztetésére valójában a nagyvezír szította, hogy a pénz szétosztásával és a kedélyek 

megnyugtatásával hatalmát ily módon újfent megszilárdíthassa.76 Pecsevi krónikájában 

mindenesetre éles kontrasztot teremt a szultán és államférfijai – különösen az ambiciózus 

Szokollu Mehmed – jellemzése során. Az Oszmán Birodalom második emberének ábrázolása 

szembeötlően pozitív, és kitűnik belőle jelentős befolyása is: „Az igazságosság és a 

könyörületesség nevében járt el, még ellenségei sem tudtak más hibát felróni neki, mint azt, 

hogy rokonait és hozzátartóit pozíciókba helyezte. S még nekik [az ellenségeinek] is be kellett 

vallaniuk, hogy akiket [a rokonai közül] előtérbe helyezett, azok személyükben és a maguk 

idején arra méltók voltak.”77  

A krónikaíró hasonlóan megnyerő képet fest a vélhetően albán származású Kizilahmedli 

Semszi Ahmed pasa (kb. 1492–1580) második vezírről is,78 akit ugyancsak bőkezű, 

könyörületes és kegyes államférfiként ír le. Az ő karrierjét is nagyban segítette az Oszmán-

házba történő beházasodása, amikor elvette Szelim unokahúgát, Rüsztem pasa nagyvezír és 

Mihrimáh lányát, Ajsét (1541–1594). Pecsevi utal a Szokollu Mehmed és Ahmed közötti 

ellentétre, melynek következtében Pijále pasát nevezték ki második vezírnek, Ahmedet pedig 

lefokozták harmadiknak, amikor pedig ebbe nem nyugodott bele, elbocsátották. III. Murád 

szultánsága alatt végül elérte a nagyvezíri pozíciót, de halála miatt csupán hat hónapig 

élvezhette azt.  

A magyar származású Pijále pasa (kb. 1515–1578), aki a ciprusi hadjáratban is komoly 

szerepet kapott, szerencsés és bátor hadvezérként van Pecsevinél lefestve, aki sok háborúban 

és hódításban vett részt – pályafutását a legtöbb sikeres tengeri hadvezérhez hasonlóan ő is 

kalózként kezdte –, ő szerezte meg többek között Kiosz (Szakiz) szigetét, Dzserba 

elfoglalásakor viszont 45 vitorlást vesztett. Karrierjét Mehmed és Ahmed pasához hasonlóan 

egy Oszmán-házból való hercegnő is támogatta: miután elvette Szelim és Nurbanu egy másik 

lányát, Gevherhánt (1544–1580), egyszeriben második vezírré nevezték ki. Előmenetele 

egyértelműen a birodalom tengeri hadjárataihoz kötődött, így számára létfontosságú volt, 

                                                           
76 ERTUĞ, 2010. 269–270. 
77 PEÇEVİ, 1866. 440. Szokollu valójában számos rokonát helyezte fontos pozíciókba, amire a legjobb példa 

unokaöccse, Szokollu Musztafa pasa, aki a budai beglerbégek közül a leghosszabb ideig (1566–1578) maradt 

hivatalban. 
78 Így véli Uzunçarşılı, aki szerint Ahmed I. Szülejmán híresen vagyonos defterdárjának, Iszkendernek volt a 

rabszolgája. Ezzel szemben viszont Uluçam azt állítja, Ahmed szülei Kizil Ahmedzáde Mirza pasa és II. Bajezid 

(1481–1512) lánya voltak, és gyerekkorától a szerájban nevelkedett. UZUNÇARŞILI, 1951. 348. ULUÇAM, 1999. 

583. A ragadványnév alapján az utóbbi magyarázat meggyőzőbbnek tűnik. 
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hogy minél több ilyen jellegű hódításban vegyen részt, ahol bizonyíthatja rátermettségét. A 

magát a mértéktelenségektől távoltartó, roppant ambiciózus Pijále végső célját, a 

nagyvezírséget halála miatt nem érhette el.  

Lala Kara Musztafa (kb. 1500–1580) a padisah nevelőjeként alaposan kivette a részét a 

trónharcokban, és „nagy körültekintéssel fortélyokat is bevetve” mindent megtett azért, hogy 

Szelim nyerje el a szultáni trónt. Pecsevi szerint ő is nagyvezír akart lenni, és némi 

kárörömmel állapítja meg, hogy a „sokat akar a szarka, nem bírja a farka” mondás alapján 

nem sikerült elérnie a célját.79 Karrierje elejét a Rüsztem pasa nagyvezírrel kapcsolatos 

konfliktusai határozták meg: mind a pozsegai szandzsák, mind a temesvári vilájet éléről 

intrikák miatt kellett távoznia, és a sehzádék segítségével kapta meg Van, majd Aleppó 

vilájetjét, végül pedig Damaszkusz beglerbégje lett, amely pozícióban végül nyolc évig 

megmaradt. Később a díván hatodik vezírjeként pályája felívelni látszott: a ciprusi hadjáratot 

(1570–1571) majd a grúziai háborút (1578) már szerdárként irányította.80 Katonai érdemei 

ellenére Szokollu klientúrája hermetikusan elzárta előle az udvar belsőbb köreit, így neki is 

érdekében állt, hogy egy birodalmi hadjárat vezetőjeként bizonyíthassa katonai képességeit. 

Szokolluval való viszályát csak érdekesebbé teszi a tény, hogy egyes források szerint 

mindketten egyazon boszniai faluból származtak.81  

Látszólag tehát Szelim uralkodása nem sok változást hozott. Miután Szülejmán sikereit 

elsősorban kitűnő államférfijainak köszönhette – akik közül többet is elvesztett a szerájban 

zajló intrikák következtében – fia tulajdonképpen apja politikáját folytatta a tőle örökölt 

emberekkel. A főbb politikusok közül hárman, Szokollu Mehmed, Semszi Ahmed és Pijále 

házasságaik révén családi kapcsolatokat is kiépített a szultánnal, ketten Szelim és Nurbanu 

egy-egy lányát vették feleségül, amivel nemcsak a maguk, de Nurbanu befolyását is növelték 

a szerájban. Pecsevi krónikájából kitűnik, hogy Szelim a kormányzási feladatok nagy részét 

nagyvezírére bízta, akinek mindehhez kétségkívül megvolt a kellő tapasztalata, befolyása és 

kapcsolatrendszere. Ugyanakkor riválisa is sok volt: mindazok, akiket háttérbe szorított, az új 

szultán kegyének elnyerésével igyekeztek lehetőségekhez jutni. Nem csupán személyes 

sorsok, de az Oszmán Birodalom külpolitikája is attól függött, hogy Szelim melyik portai 

csoportosulás haditervét hagyja jóvá. De vajon mekkora volt az ország külpolitikai 

                                                           
79 Szó szerint: a túl ambíciózus nincstelen lesz. PEÇEVİ, 1866. 442. 
80 PEÇEVİ, 1866. 442. 
81 MURPHEY, 2008. 130. Lala Kara Musztafa pasa (megh. 1580. augusztus 7.) A bosnyák származású Musztafa 

rokona, Deli Hüszrev pasa támogatásával került a szerájba I. Szelim uralkodása idején. Szokollu és Musztafa 

pasa esetleges rokoni kapcsolatára Pecsevi is utal, amikor azt írja krónikájában: „[Musztafa] a Szokollu 

dinasztiájából való Hüszrev pasa öccse volt.” A nagyvezírséget csupán Szokollu halála után sikerült 

megszereznie, már III. Murád szultánsága idején. Ebben a tisztségében érte a halál három hónap és kilenc nap 

után. PEÇEVİ, 1866. 442. 
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mozgástere? Szelim trónra lépésekor három probléma eleve adott volt, nevezetesen a 

Baszrától északra eső mocsaras vidéken kitört arab felkelés, a befejezetlen magyarországi 

háború és a jemeni Topal Mutahhar imám82 lázadása. Menetközben váratlanul merült fel egy 

negyedik is: János Zsigmond halálával egyszerre veszélybe került Erdély oszmán 

fennhatósága. A már meglévő konfliktusok mellett az Oszmán Birodalom figyelme eleinte 

nem a Mediterráneum térségére, hanem Közép-Ázsia felé irányult: a Don–Volga 

csatornaépítési tervvel a Krími Kánságot veszélyeztető oroszok visszaszorítása volt a cél. Az 

alábbiakban ezeket a ciprusi hadjáratot komolyan befolyásol(hat)ó eseményeket veszem sorra. 

 

II. 2. A baszrai felkelés 

A Perzsa-öböl vidékén, a Satt al-Arab folyó partján fekvő Baszra az Aleppóba vezető 

kereskedelmi út fontos állomása, elsősorban az indiai áruk továbbítója volt. A Bagdadtól 

mintegy 544 km-re, DK-re található várost az oszmánok 1538-ban foglalták el a perzsa 

Szafavidáktól, és bár igyekeztek betagozni birodalmukba, ez csak részben sikerült. 

Kereskedelmét a török–perzsa és a török–portugál incidensek egyaránt negatívan 

befolyásolták. A végül komolyabb felkelésbe torkolló zavargások már Szülejmán szultán 

utolsó éveiben jelentkeztek. Bár az oszmán birodalmi álláspont rossz szándékú bajkeverőknek 

állította be a lázadókat, a forrásokból kiderül, hogy az ellenállás fő oka a helyi oszmán 

tisztviselők adóbehajtással kapcsolatos visszaélései voltak.83 A felkelők élére Ibn Uljan fia, a 

térség egyik legbefolyásosabb arab sejkje állt. A vezetői feladatokat a jelek szerint 

megosztotta egy bizonyos Mohamed/Mehmed (egyes forrásokban Kara) Oszmánnal, akinek 

személyéről és későbbi sorsáról egyaránt keveset tudni.84 

A mühimme defterik alapján a lázadás már 1565-ben megkezdődött. 1565. március 8-án a 

szultán óva intette a zarándokokat, hogy a baszrai útvonalat használják, és helyette a 

damaszkuszi és az egyiptomi irányt javasolta.85 Május 16-án a baszrai beglerbéget arra 

utasította, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a határok védelmének 

biztosításáért.86 A május 24-én kelt parancsokban olvashatunk először konkrétan a lázadásról: 

                                                           
82 A Jemen feletti oszmán uralom csupán névleges volt, és az ingatag helyzetben a Zajdita-ház tagjai igyekeztek 

magukhoz ragadni a hatalmat. A Zajditák alapítója a magát Zajdtól származtató Semszeddin bin Ahmed volt, és 

a családtagok közül kerültek ki Szana imámjai, így Topal Mutahhar is. UZUNÇARŞILI, 1951. 26. 
83 Így például a lázadással kapcsolatos birodalmi parancsokban és Gelibolulu Áli krónikájában egyaránt hasonló 

megközelítést olvashatunk. A baszrai eseményeket kiválóan összefoglalja, Gelibolulu Áli krónikáját is idézve: 

KUNT, 2014. 1–18. 
84 Kara Oszmán néven említi például az alábbi parancs: 5 NUMARALI, 1994. 505., No. 1377. 973. ramazán 

11./1566. április 1. 
85 6 NUMARALI, I. 1995. 426., No. 761. 972. sábán 5./1565. március 8. 
86 Uo. II. 162., No. 1122. 972. sevvál 15./1565. május 16. 
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eszerint a felkelők Baszrát, Medinát, Rahmanijét és Fethijét fenyegették: ellenük 

Dijárbekirből, Sehrizolból (Sahrazur, Sehrezur névváltozatokon is ismert, ma Irakban) és 

Bagdadból kértek erősítést.87 Sehrizol beglerbégjének személyesen kellett a hadszíntérre 

sietnie, helyettesítését ez idő alatt Imádije hákimja, Szultán Hüszejn látta el, akit Sehrizol 

várának és környékének a védelmével bíztak meg. Ugyancsak a lelkére kötötték, hogy védje a 

határokat és fejezze be Gülanber várának félbe maradt építési munkálatait.88 Egy 1565. 

augusztus 15-én kelt szultáni parancs arról tanúskodik, hogy Isztambul azt az optimista hírt 

kapta, ami szerint a Baszrára támadó arab gonosztevőket máris visszaszorították: a bagdadi és 

a baszrai beglerbég ez ügyben tájékoztassa egymást, és ha a katonákra csakugyan nincs 

szükség, a Dijárbekirből segítségre érkező katonáknak engedélyezze a visszatérést, és 

Sehrizol beglerbégje is menjen haza szandzsákbégjeivel.89 A hír valótlanságáról Szülejmán 

szultán már 1565. szeptember 8-án megbizonyosodott, amikor is utasította a helyieket, hogy 

az ellenség ügyében ne mutassanak hanyagságot, és minden megmozdulásukat tartsák 

szemmel.90 A vezetőség tanácstalanságát mutatja az az október 12-én kelt szultáni parancs, 

mely arról tájékoztat minket, hogy a baszrai beglerbég javaslata szerint kellő létszámú hajóval 

és csapatokkal vonják blokád alá Baszrát. Ennek megvalósítására az Eufrátesz partján fekvő 

Biredzsikben (ma Törökország Sanliurfa tartományban) hajókat kezdtek építeni. Az üggyel 

kapcsolatos teendőkre nézve a beglerbéget további tájékozódásra utasították, valamint, hogy 

javaslatait részletesen írja meg a Portára.91 November 27-én újabb aggasztó hírek érkeztek a 

szultáni udvarba: eszerint a lázadók élelemből és fegyverből utánpótlást kaptak, amit a 

továbbiakban igyekezzenek megelőzni.92 Baszra védelmében továbbra is nagy szükség volt 

hajókra, az evezősök előteremtésére pedig Bagdadból, Dijárbekirből és Aleppóból kértek 

olyan, nem kivégzésre ítélt foglyokat, akiket gályarabnak Baszrába lehet küldeni.93 A 

beglerbég emellett Haszankejfből (ma is Törökországban, Batmantól 30 km-re) ágyúöntéshez 

szükséges anyagokat (ón, vas), valamint a dijárbekiri, sehrizoli, aleppói és bagdadi 

beglerbégeknek küldött parancsok alapján a további janicsárokat, ruméliai és kurd katonákat 

küldtek neki.94 Az 1566. január 27-én kelt parancs az arab felkelők baszrai támadásáról 

                                                           
87 Uo. II. 199., No. 1176–1178. 972. sevvál 23./1565. május 24. és 272–273. No. 1320. 972. zilkáde 28./1565. 

június 27. 
88 Uo., II., 248., No. 1271. 972. zilkáde 13./ 1565. június 12. és 272–274. No. 1320. 972. zilkáde 28./1565. június 

27. No. 1321. 972. zilkáde 28./1565. június 27. 
89 5 NUMARALI, 1994. 51., No. 118. 973. muharrem 18./1565. augusztus 15. 
90 Uo. 93., No. 213. 973. szafar 12./1565. szeptember 8. 
91 Uo. 150., No. 353. 973. rebiülevvel 14./1565. október 12. 
92 Uo. 233., No. 598. 973. dzsemázilevvel 4./1565. november 27. 
93 Uo. 317., No. 825., No. 826. 973. dzsemáziláhir 23./1566. január 15. 
94 Uo. 319–320., No. 832, No. 833. No. 835. 973. dzsemáziláhir 23./1566. január 15. 
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tudósít, és ígéretet tesz arra, hogy a továbbiakban ennek megakadályozására a baszrai 

beglerbég minden segítséget meg fog kapni.95 Dijárbekirből és Bagdadból is érkeztek katonák 

Baszrába a szultán magyarországi hadjárattal kapcsolatos lekötöttségét érzékelő és ennek 

megfelelően elszántan harcoló arab felkelők ellen.96 A lázadók leverésén igyekvő pasa a 

felkelés teljes ideje alatt a környező bégek segítségére szorult pénz, hadfelszerelés és élelem 

(elsősorban gabona) dolgában.97 A parancsok alapján 1566 nyarán az összecsapások 

különösen hevessé váltak.98 

Úgy tűnik, 1567-ig, amíg a magyar hadszíntéren nem rendeződött a helyzet, a Porta 

képtelen volt komolyabban foglalkozni a felkeléssel. A magyar háborúskodás beszüntetése 

után azonban a központ 2000 janicsárt, mintegy 200 tüzért és felszerelést küldött a térségbe, a 

környékről pedig körülbelül 8000 embert toboroztak. A haderőt a Biredzsiknél állomásozó 

550 hajóval együtt Dzsánbulád kiliszi bégre bízták. A sereg innen 1567. július 11-én indult el, 

és az Eufráteszen hajózva további csapatokat gyűjtve, november 9-én találkozott Zernuknál 

Iszkender bagdadi beglerbég hadaival. A cserkesz származású Iszkender személyéről 

Gelibolulu Áli (1541–1599) nagy elismeréssel szól, kiemelve bölcsességét, tapasztaltságát és 

bátorságát, amely tulajdonságok méltóvá tették őt a hadműveletek vezetésére. Irányítása alatt 

Bagdad, Baszra, Sehrizol és Dijárbekir reguláris hadereje mellett Dijárbekir és Van tartomány 

kurd bégjei is harcoltak csapataikkal. Gelibolulu Áli krónikájában a hadieseményekről csupán 

annyit olvashatunk, hogy az ismétlődő összecsapások és ütközetek után a felkelők falvainak 

és településeinek többségét kifosztották és lerombolták, a lázadás székhelyéül szolgáló 

városokat pedig felgyújtották, majd 975 végén (1568 tavaszán) az oszmán csapatok győztek, 

és jelentős hadizsákmánnyal távoztak.99 Valójában ezek az összecsapások rendkívül kimerítő 

és véres harcok voltak, amelyben nagyon sok oszmán katona vesztette életét. A hónapokig 

tartó csatározásban az oszmánok lassan felülkerekedtek és Ibn Uljan békét kért. A szultán 

azzal a feltétellel kegyelmezett meg neki, ha vállalja a hadjárat költségeinek kifizetését. A 

békekötésre Uljan unokaöccse és egy „megbízható ember”, Muhammad Harisz ment 

Isztambulba a szultán színe elé. A tárgyalások során megállapodtak, hogy az araboknak évi 15 

000 aranypénzt kell fizetniük, emellett a legbefolyásosabb helyi vezetők fiainak Baszrában 

kell tartózkodniuk, és az adó megérkezése után lehet őket kicserélni újabbakra. Ezt követően 

                                                           
95 Uo. 348. No. 920. 973. redzseb 6./1566. január 27. 
96 Uo. 387. No. 1025. 973. redzseb 6./1566. január 27. 
97 Uo. 695. No. 1964. 973. zilhiddzse 2./1566. június 20. 
98 Uo. 697. No. 1965., No. 1967–1969. 973. zilhiddzse 2./1566. június 20. 
99 KUNT, 2014. 2–3. 
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Mir Szultán, Ibn Uljan testvére is Dzsánbulád elé járult 43 hajójával és embereivel, hogy 

behódoljon neki.100 

 

II.3 A drinápolyi béke  

Alig egy évvel a baszrai események után a magyarországi helyzetet is megoldották: a 

béketárgyalásokat 1567-ben kezdték meg, és azok több mint fél éven keresztül tartottak. 

Miksa eredetileg tíz évre szerette volna megkötni a szerződést, de Szelim csak nyolc évbe 

egyezett bele, ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy majd meghosszabbítsák. A 

békekötés legfőbb török indokát Istvánffy Miklós is a közelgő ciprusi hadjáratban látta: 

„Mondják, hogy Szelim s az vezérek, kik efféle frigyek szerzése megengedésében többire fők, s 

akadályokat szoktak szerzeni, az megengedésre s az dolognak idejébb korán való 

véghezvitelére annál készebbnek lőnek, mivel immár akkor titkosb tanácsokkal az velencések 

ellen Cyprus szigetének tőlök elvételéért, azmint rövid időn osztán megtörténék, hadakozást 

gondolnának.”101 A szerződés szövegezése szerint Miksa tudomásul vette az 1552–1566 

közötti török hódításokat, és a további területszerzést beszüntetve mindkét fél ígéretet tett a 

határok megtartására. Az oszmánok a béketárgyalások során a már meglévő 

szandzsákösszeírásaikra – nevezetesen Csandarlizáde Halil bég 1546-ban az akkori Budai 

vilájethez tartozó Budai, Esztergomi, Nógrádi, Hatvani, Szegedi, Eszéki, Mohácsi, 

Simontornyai és Székesfehérvári szandzsákról készített, ám azóta módszeresen kibővített 

munkájára – hivatkoztak, és ennek alapján kértek számos olyan területet, amelyet valójában 

sohasem szereztek meg.102 Ennek metódusáról így írt 1573-ban Stephan Gerlach, Miksa 

követségének tagja: „Amikor Miksa császár a szigetvári háború után Szelimmel 

Adrianapolisban a békéről tárgyalt, a pasa a követek, az esztergomi érsek, Tieffenbach úr, és 

Albert Wisen úr elé egy könyvet fektetett, ebbe sok falut, mezővárost és várat írtak be, mely 

néhány mérföldnyire őfelsége területén fekszik, ahová török sohasem jutott el. Mégis azt 

akarták, fogadják el, hogy mindazok a városok, mezővárosok és várak, amelyek e könyvben 

előfordulnak, adózzanak a töröknek, hogy katonáik ebből élhessenek. Császárunk őfelsége 

területének tisztségviselőit utasítsa arra, hogy ezt az adót a török császárnak évente küldjék 

meg. Ha a könyvben írtakat nem fogadják el, akkor a béke nem érvényes. Tehát a császár 

nemcsak Szigetvárt veszítette el, hanem odáig jutott, hogy évente mintegy százezer forint 

ajándékot kell Konstantinápolyba küldenie, ami még többre nő. Így e könyv átkozott írója – a 
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könyvet Halil bég könyvének nevezik – tollával nagyobb területet rabolt el, mint karddal.”103 

Az, hogy Halil bég defterének valódiságát a császáriak egyáltalán meg merték kérdőjelezni, 

jól mutatja, hogy Szelim már korántsem bírt akkora tekintéllyel, mint az apja, akinek életében 

az összeírók ugyanezt a technikát végezték. A Török Birodalom erejét azonban jelzi, hogy 

Miksának is el kellett fogadnia, amit az oszmán vezetés diktált, bár a határviták a béke 

megkötését követően még évekig húzódtak. Halil bég deftere ellen egyébként Báthory István 

erdélyi fejedelem is felemelte a hangját 1572-ben, amikor is szóvá tette a török vezetőségnek, 

hogy utólag határ menti falvakat írnak be a defterbe. II. Szelimtől kitérő válasz érkezett: „ha 

ezután azokba a falukba, kik régtől fogva Erdélyhez valók, bántástok lenne, mely faluk a 

defterbe nem volnának, ugyan terök nyelven vezetéknevével írd meg nekem azokat a falukat és 

az földet az melybe bántatnál, azt is kitől bántatnál.”104 A falvak neveinek török nyelvű 

lejegyzése amellett, hogy meghosszabbította az ügymenetet, arra is kiváló lehetőséget kínált, 

hogy megnehezítse a helységek azonosítását, ami aztán indokul szolgálhatott a vizsgálat 

eredménytelen lezárására, és a török terjeszkedés további, zavartalan folytatására. 

Miksa és Szelim a drinápolyi béke további pontjaiban megegyeztek abban, hogy 

mindketten tartózkodnak Erdély megtámadásától, ugyanakkor Erdély sem törhet rájuk. 

Fenntartották annak lehetőségét, hogy Erdély és az Oszmán Birodalom az Erdély és a Tisza 

közötti falvakat, városokat és várakat elcserélheti. Biztosították egymás alattvalóinak és 

követeinek a sérthetetlenségét és az emberkereskedelem betiltását. Miksa emellett évi 30 000 

dukátnyi ajándék (adó) fizetését vállalta a törököknek.105 

A törökök a ciprusi hadjárat idején valóban törekedtek a béke megőrzésére, és erre 

utasították vazallusukat, János Zsigmondot is, azzal a kiegészítéssel, hogy figyelje az ellenség 

minden lépését.106 Türelemre intették a Miksával való konfliktusa után átállni kész Balassi 

János (1510–1576) befolyásos felvidéki főurat is, arra kérve őt, hogy a nyílt színvallás helyett 

                                                           
103 GERLACH, 1674. a. 137–138. Erről a gyakorlatról Istvánffy is beszámolt: „Egy, az mi az békesség erősítésének 

akadályul lehet vala, Konstancinápolyban láttatik vala szereztetettnek lenni, holott Mehemet fővezér, Szelimnek 

a veje, néminemű leveleket, melyekre az hódolt s mindkétfelé szolgáló faluknak szerecsen bötűkkel egy Halultól 

régen felírattanak vala, a követeknek még szinte akaratjok ellen is, kik nem is akarták elvenni, eleikben taszította 

volna, s hogy a császárhoz tartozók azoknak szabad bírását az töröknek engednék, valóságosan rajta lett volna. 

De a császár úgy felel, hogy azt bizonyára könnyen megengedte volna, azt mondaná, csak az magyarok, kikre az 

dolog nézne, vakmerőképpen ne ellenzenék, s hogy ők az ő atyjoktúl maradt jószágokat, melyek az ő elejektől 

szereztettenek, olyanképpen eladattatni s elidegeníttetni sohase szenvednék, azt mondanák, sőt fegyverrel is 

megoltalmaztatni elvégezték légyen. És így az faluknak állapatja, mintegy öszvekötelezett s kétséges, ugyanazon 

állapatban hagyatott” Uő, 2003. 453. 
104 KÁLDY-NAGY, 1970. 12. A parancs eredetije: 10 NUMARALI, 125–127., No. 212.  
105 A békébe Erdélyt is belevonták: a János Zsigmond kezén lévő területeket a fejedelem birtokában hagyták. A 

szerződést 1575-ben további 8 évre meghosszabbították. SÁRA, 2001. 245–246.  
106 7 NUMARALI, III. 1999. 413–414., No. 2754. 976. szafar 17./1568. augusztus 11. TÖRÖK–MAGYAR 

OKLEVÉLTÁR, 1914. 94–96. 112. II. Szelim szultán levele János Zsigmondhoz. 1568. október 29.  
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továbbra is tettessen, és eközben tájékoztassa a Portát minden ügyről.107 1570. augusztus 21-

én Szelim barátságos hangvételű levelet írt Miksának, amelyben szorgalmazta a béke 

megtartását és kifejezte várakozását a bécsiek jó szándékát mutató ajándékok iránt. 

Ugyanakkor felszólította a császárt, hogy emberei ne zaklassák se a beglerbégeket, akik a 

szultán személyét képviselik területükön, se másokat, akik a muszlim igazságszolgáltatás alatt 

élnek. A foglyok kölcsönös elengedését kívánatos óhajként fogalmazta meg, és reményét 

fejezte ki, hogy senki sem tesz a békével szemben olyasmit, ami gyanúra adhatna okot.108  

A birodalmi parancsokban rendszeresen intették a budai és a temesvári beglerbégeket, 

hogy tartsák féken katonáikat, és ne provokálják feleslegesen a császáriakat. Musztafa budai 

pasát például ekképpen figyelmeztették 1572 januárjában: „Tudnod kell, a bécsi király, Miksa 

Őfelsége török Portánknak szerencsésen elküldött egy levelet a sebtében megkötött béke 

ügyében, mely mostanában hirtelenséggel tört reánk. Erről megtudtuk, és Őfelsége udvarában 

lévő követünk által is tudjuk, hogy elküldött egy írást arról, hogyan harcoltak a bégek és 

egyéb hadinépek, az ottani kapitányok, és a megkötött béke ellen lázadtak. [...] Urunk, aki 

sokat tett a megkötött béke ellenében, nem túlságosan elégedett. [...] gondolkozz el azon, 

milyen büntetést kapjanak azok, akik a béke ellen lázadtak. [...] azért, hogy az egyesítés 

megerősödjön és a béke megköttessék, a hadi népből, akár kapitányok, akár szpáhik, akár 

közkatonák, azokat, akik a béke ellen cselekszenek, az ellenséggel tárgyalnak és embereket 

rabolnak el, emeld ki, és a tetteseket vizsgálat után végeztesd ki.” Ugyancsak tanulságos, hogy 

a Halil bég defterében foglaltak betartására int, ám egyúttal büntetést helyez kilátásba, 

amennyiben elmulasztják az újabb szerzemények feljegyzését a defterbe.109  

Kisebb összetűzések természetesen mindvégig bőséggel adódtak. „Fegyverszünet idején az 

a fontos, hogy mindenkinek legyen jó gyors lova” fogalmazta meg egy török bég a nem 

hivatalos álláspontot, amelyet egyébként a Habsburgok is osztottak.110 Közülük az egyik 

legnevezetesebb a törökök által dunántúli oroszlánnak is emlegetett híres bajvívó, Thury 

György kanizsai kapitány megölése, aki 1571. április 2-án  „a Szigetből, Pécsről és Segesdről 

kiment rabló töröknek a megtartóztatására […] nem egyenlő erővel kiment volna”, és miután 

Rajka és Kiskomárom között beérte őket, az összecsapásban elesett. A törökök a fejét 

levágták, és az ütközet során ejtett foglyokkal és zászlókkal együtt Isztambulba küldték, míg 

testét gróf Zrínyi György temettette el Kanizsán. Az összecsapás olyan brutális volt, hogy a 

                                                           
107 DÁVID, 1998. 909–915. 
108 Szelim levele Miksához. ÖStA HHStA Türkei I. Karton 26. Konv. 4. 1570. VII–IX. 1570. augusztus 21. 151–

152. A dokumentumot a levéltár korabeli olasz nyelvű fordításban őrzi. 
109 Szokollu Musztafa budai beglerbéghez küldött levél. 1572. január 12/13. ÖStA HHStA Türkei I. Karton 28. 

Konv. 3. 1572. I–IV. 7a–b.  
110 MÜLLER, 1972. 71.  
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szóbeszéd szerint az oszmán fővárosba Thury György helyett valaki más fejét kellett 

küldeni.111 Carolus Rym az alábbi beszámolót küldte Miksának 1571. június 10-éről: „Thury 

György úrnak a fejét sok csapástól megcsonkítva és szétdarabolva, majd összevarrva a közös 

díván elé hozták kilenc másik fejjel együtt, valamint tizennégy fogollyal, három zászlóval és 

két kézidobbal. A basa Thury fejét kézbe vette, gondosan megtekintette, szakállát 

megsimogatta, majd meghagyta, hogy Thury György fejét vigyék ki a bűnös foglyokkal együtt 

a háromevezősoros hajókhoz, és tisztességgel temessék el”.112 A törökök Rymnek már úgy 

mesélték el az esetet, hogy Thury 150 lovassal és 300 gyalogossal török területen portyázott, 

hogy a falvakhoz adóbehajtásra érkező törököket megállítsa. Halála előtti hősies küzdelmét 

mindazonáltal elismerték.113 Később a történteket Szokollu Mehmed így interpretálta 

Miksának: „az mondatott, hogy Szigetvár, Pécs és Koppán szandzsákok bégjei seregesen Tury 

György ellen mentek. Ámde ez a dolog nem úgy van, amint királyi Felségednek 

előterjesztették. Ez a Tury György nem maradt nyugton, hanem az egész világ tudja, hogy 

mindig gonoszságban járt és szokása volt valamelyik úton lesben állva, minden 

szandzsákbéget, ki azon vidékre ment, megtámadni.  Mikor mostanában a szigetvári bég 

változott és oda utazott, az említett Tury György gonoszat forralt ellene.114 Az említett bég 

csak a gonoszság elhárítása végett cselekedett, ezért jött fejére a baj. Erről az oldalról a 

bégek nem mentek oda és a túlsó oldal határain belül nem voltak, ez olyan világos, mint a 

Nap. Királyi Felségednek, kik ilyeneket jelentenek, nem mondanak igazat és csak a két fél 

között az egyenetlenséget kezdeményezik. Isten mentsen! hogy ezeknek szava meghallgatást és 

jóváhagyást nyerjen.”115 Mindemellett sietett megnyugtatni Miksát, hogy békétlenkedései 

miatt a boszniai beglerbégségből elmozdított Haszánt ugyan Szendrő szandzsákjának élére 

helyezték, ám a kért 20 000 tatárt nem adták mellé, arra hivatkozva, hogy akkor is nehéz őt 

megfékezni, ha kisebb a serege. A tatár hadak említése egyúttal burkolt fenyegetés is volt, 

hiszen Haszán korábbi posztjain hírhedten kegyetlen támadásokat hajtott végre tatár csapatai 

élén.116 

                                                           
111 ISTVÁNFFY, I/2. 2003. 462–463. 
112 Carolus Rym jelentése II. Miksának. ÖStA HHStA Türkei I. Karton 27. Konv. 4. 1571. IV–VI. 1571.06.19. 

Konstantinápoly. 191–223. 
113 MÜLLER, 1972. 83. 
114 A szigetvári bégi pozícióban Szinán béget (1570–1571) váltotta Pirsziz Ali (1571–1573). 
115 Szokoli Mohammed nagyvezír Miksa királyhoz. 1571. második fele. TÖRÖK–MAGYAR OKLEVÉLTÁR, 1914. 

97–98. 114. számú dokumentum. 
116 Szokoli Mohammed nagyvezír Miksa királyhoz. 1571. második fele. TÖRÖK–MAGYAR OKLEVÉLTÁR, 1914. 

97–98. 114. számú dokumentum. Haszán korábban temesvári pasa volt, e minőségében különösen ismert az 

1567-ben János Zsigmond megsegítésére indított hadjárata, melynek során 5000 főnyi török-tatár sereggel 

számos foglalást tett és rengeteg foglyot ejtett a vitatott partiumi és felső-magyarországi területen. A pusztító 

csapatokkal szemben Miksa hadvezére, Schwendi Lázár kassai főkapitány kerülte az összecsapást. A fogságba 
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Nemcsak a török, hanem a Habsburg oldalról is több alkalommal intéztek portyát a 

hódoltsági területek ellen: a minden év áprilisában megtartott nevezetes simándi vásár 

kirablására 1572-ben Kassáról, Tokajról és egyéb felső-magyarországi várakból mintegy 800 

lovas és gyalogos verődött össze, akik menetközben az adófizetésre kötelezett falvakat is 

felprédálták, majd a vásár napján lecsaptak, sokakat meggyilkoltak és gazdag zsákmányt 

szereztek. A törökök aztán utolérték és lemészárolták, illetve foglyul ejtették a 

fosztogatókat.117 Debrecenben hasonló csetepaté volt, az ebben résztvevőket Báthory Kristóf 

a váradi őrség segítségével fékezte meg és vetette fogságba. Ilyen ügyekben az erdélyi 

fejedelem többször panaszkodott Miksánál, mivel kellemetlenségei adódtak miatta a 

törökkel.118 Horvátországban szintén voltak hasonló portyák, a végváriak egy alkalommal 

egészen Bosznia belsejébe hatoltak, és onnan nagy zsákmányt és sok falusi embert vittek 

magukkal. Amikor a fegyverszünet durva megszegésére Szelim magyarázatot kért, Miksa 

mentegetőzött, és azt állította, a tudta nélkül történt mindez, valamint elrendelte a foglyok 

szabadon bocsátását.119 A rossz közbiztonságot a betörések mellett a ciprusi hadjárat idején 

lezajlott két parasztlázadás is mutatja: Karácsony György felkelése inkább a törökök ellen 

irányult, Gubecz Máté lázadása azonban kimondottan a horvát nemeseket sújtotta, és a 

rendbontók számos földesúri birtokot, kúriát kifosztottak.120 

A magyarországi hódítás 1566 után megtorpant, és az 1570-es években Isztambul 

igyekezett egyre kevesebb pénzt költeni a térségre. A hódoltsági tartományokat önállóságra 

buzdították, hogy maguk tartsák el a bennük élő katonaságot. A békeidőszak kedvezett ennek 

                                                                                                                                                                                     
esettek egy részét végül Haszán szövetségese, János Zsigmond váltotta ki. Thury Györggyel kapcsolatban 

bővebben l. MÜLLER, 1972.  
117 Az isztambuli császári követ, Carolus Rym két ízben is küldött beszámolót a történtekről Miksának: 1572. 

április 28-án azt írta, hogy körülbelül száz foglyot és levágott fejeket hoztak be a városba, akik Ecsedből és 

Szatmárból törtek be a Zandor (?) nevű falura, de a törökök legyőzték őket. (Carolus Rym jelentése II. 

Miksának. ÖStA HHStA Türkei I. Karton 28. Konv. 3. 1572. I–IV. 1572. április 28. Konstantinápoly. 139–140. 

és 141–143.) Az egy hónappal későbbi, 1572. május 19–20-án kelt beszámolója szerint Isztambulba nagy 

győzelmi felvonulással kilencvenhat magyar foglyot, hoztak, név szerint is említve Dóczy Gergelyt, Gyulay 

Balázst, Trombitás Ferencet és Nagy Sebestyént. A rabokkal együtt még százharminc levágott fejet és négy 

zászlót is zsákmányoltak. Az előkelőbb foglyokat– váltságdíj reményében – tömlöcbe vetették, a közembereket 

pedig gályarabságra ítélték. Carolus Rym jelentésében beszámol Dóczy Gergely díván előtt történt 

kihallgatásáról is. Itt a fogoly elmondta, hogy Gyula 1566-os ostromakor került török fogságba. Innen 3000 

forinton János Zsigmond erdélyi fejedelem váltotta ki, akit aztán a fejedelem haláláig szolgált. Állítólag 

vakmerően azt is kijelentette a törökök előtt, hogy ugyan a végváriak valóban sokat portyáznak, ám ezt a 

viselkedést a törököktől tanulták. (ÖStA HHStA Türkei I. Karton 28. Konv. 4. 1572. V–VI. 176–183. és 184–

191. Carolus Rym jelentése II. Miksához. 1572. május 19–20. Konstantinápoly. 176–183. és 184–191.) A rabok 

közül Dóczy Gergelyt Forgách Ferenc értesülései szerint a tengerbe vetették. FORGÁCH, 1977. 1028. Minderről 

beszámol még TAKÁTS, 1979. 130–131. 
118 „mert nem lehetett meggyőzni őket arról, hogy a portyázások nem az ő titkos tudtával és beleegyezésével 

történnek, kiváltképp azért, mert a foglyok közt akadtak erdélyi illetőségűek is, akik a másik fél portyázói közé 

keveredtek. Ezeknek a galádságát súlyos ajándékokkal volt kénytelen a főtisztviselőknél jóvátenni.” FORGÁCH, 

1977. 1028. 
119 FORGÁCH, 1977. 1027–1029. 
120 ISTVÁNFFY, I/2. 2003. 479–485. 



35 

 

a törekvésnek, hiszen lehetővé tette az itt élők gazdasági megerősödését, amely növelte a 

fizetőképességüket. Ezzel párhuzamosan a török adminisztráció is hatékonyabbá vált, az 

adóztatás stabilizálódott és egyre nagyobb területeket érintett.121 Az adófizetésbe minél 

szélesebb néprétegeket igyekeztek bevonni, amit megfigyelhetünk a nem muszlimok által 

fizetett dzsizje-adó kiterjesztésében is: míg korábban ezt csupán a 300 akcsénál magasabb 

jövedelműeknek kellett fizetniük, a hetvenes évekre már a szegényebb rétegekre is kirótták. 

Tolnában például az 1571. évi dzsizje-szedő még a koldusok és nyomorékok nevét is felírta, 

jóllehet adót végül nem szedett be tőlük.122 Az intézkedések hatékonynak bizonyultak, és a 

térség egyre kevésbé volt rászorulva a központ támogatására. Miközben 1550–1552-ben a 

birodalomból körülbelül 22 millió akcse/év érkezett a hódoltságba, addig 1570-re ez az összeg 

évi 5 millió akcséra apadt, 1575-re pedig teljesen megszűnt az apanázs.123 A védelmi rendszer 

fenntartása minden birodalomban komoly kiadást jelentett:124 Miksa például 1570-ben a 

speyeri birodalmi gyűlésen a választófejedelmek és a rendek hozzájárulását kérte a 

végvárrendszer további kiépítéséhez és fenntartásához, miután ennek költségeit az örökös 

tartományok bevételei nem fedezték. Mivel a hatékony védelem az egész birodalomnak 

érdekében állt, a gyűlés végül hozzájárult Miksa kéréséhez, igaz, a kívánt összegnek csupán 

töredékét hagyta jóvá, 12 Römermonatot125 (750 000 rajnai aranyforint), amit 1572-től három 

éven át negyedévente kellett befizetniük. Az indoklásból kiderül, hogy a birodalom elöljárói 

tapasztalataik alapján nem bíznak a török békepartnerben: „Őfelsége a jelenlegi török 

császárral, Szelim szultánnal, nyolc évre békességet teremtett és kötött, de mindazonáltal a 

török hitszegés, [és] más praktikák miatt is a [...] magyarországi és szepességi frontoknak az 

ellátására, a szükséges segélyekkel, munícióval, és más kiadásokra évente jelentős összegű 

pénzt kell fordítani.”126 A végvárrendszer karbantartása, a katonák élelmezése az Oszmán 

Birodalomtól is komoly ráfordítást igényelt, a törökök azonban ügyesen lefaragták a 

kiadásokat: az építési-javítási munkákat például általában természetben fizetendő adóként 

helybeliek közreműködésével, a közelben lévő építőanyagokból oldották meg, a felmerülő 

költségeket pedig ugyancsak a lakosok által befizetett rendkívüli adókból fedezték. Az 

élelem- és hadianyagellátásban szintén nagymértékben támaszkodhattak a magyarországi 

                                                           
121 ÁGOSTON, 1998. 372. 
122 KÁLDY-NAGY, 1970. 93. 
123 HEGYI, 1995. 40. A központi támogatás alakulására l. még: ÁGOSTON, 1998. 366–376. 
124 A terhek mérséklését a kora újkori Európában általában úgy próbálták megoldani, hogy a védelmi 

rendszerekkel kapcsolatos költségek fizetésén általában osztozott az állam, a helyhatóság és a helyi közösség. 

PARKER, 2005. 82. 
125 1 Römermonat = 62 500 aranyforint. 
126 BAGI, 2001. 83–84. 
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török tartományokra.127 Néhány évvel később a világgazdasági recesszió az oszmánokat is 

elérte, ami a vezetést a költségvetés visszafogására kényszerítette, és ezt többek között az 

akcse rontásával igyekezett megvalósítani.128 Az 1570-es években egy komolyabb 

magyarországi hadjáratnak egyszerűen nem voltak meg a feltételei: a birodalmi seregek távoli 

hadszíntereken harcoltak, a kincstár üresen állt, az infláció emelkedését pedig az 1570-es 

években bekövetkezett árrobbanás csak tovább súlyosbította. Mindennek következtében a 

törökök fegyverrel egyelőre nem hódoltathattak, így a kiszemelt területeket – a drinápolyi 

szerződés fenntartásának látszatával – adminisztratív módszerekkel tagolták be a már 

meglévő közigazgatási struktúrába. Ezeknek a becslés alapján felmért, egyelőre csak 

névlegesen birtokolt területeknek a javadalombirtokká nyilvánítása és jegyzékben feltüntetése 

a majdani, kedvezőbb feltételek között véghezvihető török hódítások kívánatosnak tekintett 

irányát mutatják.129 A béke azonban, amelynek megőrzése egyelőre oly fontos volt a 

törököknek, 1571-ben, a ciprusi hadjárat kellős közepén egy váratlan halálesettel egyszerre 

veszélybe került. 

 

II.4. Az első fejedelemválasztás Erdélyben 

1571. március 14-én, János Zsigmond halálával Erdély válaszút elé került. Mivel a 

fejedelemség élén regnáló Szapolyai-háznak magva szakadt, a rendeknek el kellett dönteniük: 

kívánnak-e saját maguk új fejedelmet választani, és ezzel továbbhaladni az önálló Erdélyi 

Fejedelemség útján, avagy az új vezető kijelölését a Magyar Királyság uralkodójára, 

Habsburg Miksára bízzák, és ezzel mintegy betagozódnak az anyaországba. A lehetőségek 

latolgatása során természetesen nem hagyhatták figyelmen kívül a térség két jelentős katonai 

hatalmát, a törököket és a németeket sem. 

1567. szeptember 8-án a gyulafehérvári országgyűlés törvényt alkotott az „egyenlő 

akaratból” történő fejedelemválasztásról.130 Ezt a 972/1568-ban kelt szultáni fermán 

megerősítette: „ha ő, a levélíró (ti. János Zsigmond) magzat nélkül találna kimúlni, a 

rendeknek a jogot igényli, hogy királyt szabadon választhassanak magoknak. […] a királyi 

                                                           
127 ÁGOSTON, 1998. 378–379. 
128A recesszió egyrészt az olcsó amerikai ezüst beáramlásából adódott, ami a pénz értékének (így 

vásárlóerejének) romlásához és a nemzetközi árfolyamértékek átalakulásához vezetett. Emellett vélhetően 

hozzájárultak olyan gazdasági és társadalomszerkezeti változások is, mint például az urbanizáció, a 

pénzhasználat erőteljesebb elterjedése, a túlméretezett bürokrácia és hadsereg ellátásának nehézségei, a 

hódítások lelassulása és egyre költségesebbé válása. 1584-ben az oszmán vezetőség egyik napról a másikra 50%-

os leértékelést hajtott végre, az akcsét pedig kisebb alakban újraverette. SZ. SIMON, 2002. 43–44. Az inflációról 

bővebben l. még: AKDAĞ, 1963. 16–17. és FODOR, 1999. 27–40. 
129 SZ. SIMON, 2014. 2014. 162–164. 
130 SZABÓ, 2000. 48.  
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méltóság mind neki Zápolyának, mind gyermekeinek megerősíttetik; s ilyenek nem létében a 

magyar uraknak a szabad választásjog biztosíttatik.”131 A drinápolyi béke (1568. február 17.) 

után egyébként is igyekeztek minimalizálni az Erdély és a Habsburgok közötti lehetséges 

összetűzéseket, hangsúlyozva, hogy miután Bécs királya békét kért és kapott, amennyiben a 

Habsburgok irányából nem történik a szultáni ahdnáméval ellentétes lépés, úgy ők sem 

egyeznek benne a szerződés felrúgásába. Ezért arra intette János Zsigmondot, hogy titokban 

tartsák a kapcsolatot a német párton álló magyar urakkal, lépjenek velük szövetségre, és 

várják ki együtt, amíg a bécsiek megszegik a békét.132 

A helyzetet azonban bonyolították a fejedelem és legbizalmasabb tanácsadója, Bekes 

Gáspár133 ellentmondásos politikai lépései. Az 1560-as évek végén Gyulafehérvár legfőbb 

törekvése az volt, hogy a királyi Magyarországból minél nagyobb részt szakítsanak ki 

maguknak, így növelve Erdély területét. Isztambul azonban rossz szemmel nézte ezt az 

igyekezetet, mivel 1568-ban békét kötött Miksával, és a készülőben lévő ciprusi hadjáratra 

kívánt összpontosítani.134 Miután Bekes belátta, hogy a török határozott ellenzése mellett nem 

szíthat sikeres magyar felkelést, fegyveres erő helyett inkább Szapolyai–Habsburg dinasztikus 

kapcsolattal kívánta Erdély hatalmát növelni. A korántsem újkeletű tervről a szultán már 1560 

óta tudott. Szülejmán 1560. május 22-i utasításából kiderül, hogy Mehmed, Mohács bégje 

arról tájékoztatta őt, hogy a hírek szerint I. Ferdinánd király (1526–1564) János Zsigmonddal 

kívánja összeházasítani a lányát, hogy a saját pártjára állítsa őt, a Habsburg feleséggel pedig a 

fejedelem területeket is szerezne.135 A törökök újfent hangot adtak tiltakozásuknak,136 aminek 

eredményeképpen János Zsigmond dinasztikus terveihez a legkézenfekvőbb Habsburgokon 

kívül más hercegnők, így például egy Medici-házból való menyasszony is szóba került.137 Az 

                                                           
131 SZALAY, 1862. 2. 
132 7 NUMARALI, III. 1999. 413–414., No. 2754. 976. szafar 17./1568. augusztus 11. 
133 Bekes Gáspár (1520, Kornyát–1579, Grodno) apja Bekes László köznemes, lugosi alparancsnok volt, aki fiát 

gyerekként a Szapolyai-ház hadvezéréhez, Petrovics Péterhez küldte apródnak. 1557-ben, 37 évesen került 

Izabella udvarába, ahol egy évtized alatt komoly karriert futott be. A folyton betegeskedő János Zsigmond 

bizalmába férkőzve nagy vagyont halmozott fel, és elsősorban a külügyek irányítását vette kézbe. PAPP, 1940. 

57. 
134 A Portán állítólag aggasztónak látták a Bekes által előidézett helyzetet, hogy a császári követ szerint már azon 

töprengtek, miként törjenek be Erdélybe megfékezni a nyugtalan fejedelmet. Ugyanakkor az erdélyi uszítás 

felbátorította a Dobó István és Balassi János nevével fémjelzett szervezkedést, amelyet a bécsi udvar 1569-ben 

leplezett le. A követjelentést idézi: SZÁDECZKY, 1887. 17–19.  
135 3 NUMARALI, 1993. 508., No. 1153. 967. sábán 26./1560. május 22. Regesztája magyarul is megjelent: 

DÁVID–FODOR, 2009. 97. No. 132.  
136 Pertev csausz intette a fejedelmet, ne hozasson magának német feleséget, mert „vannak még királyok 

Franciaországban, Dániában, Svédországban is; [a szultán] gondoskodni fog róla tekintélyével, hogy megkapd, 

akármelyiknek a leányát is választod.” FORGÁCH, 1977. 970–971. 
137 A velencei származású Giovanandrea Gromo, a fejedelem testőrkapitánya már kezdettől fogva úgy vélte, 

katonai-stratégiai fekvése arra predesztinálja Erdélyt, hogy egy törökellenes szövetség zászlóvivője legyen, 

ehhez azonban a fejedelemséget meg kellene erősíteni hitében. A tévelygő (protestáns, később unitárius) 

nézeteket valló János Zsigmondnak e célból egy katolikus itáliai feleséget javasolt, akivel teológusok is 
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1570. augusztus 16-án, Speyerben létrejött egyezség, bár János Zsigmond nősülési terveit 

végül nem váltotta valóra,138 rendezte a határviszonyokat,139 tisztázta Erdély közjogi 

helyzetét140 és a két fél támogatást ígért egymásnak a törökökkel szemben.141 A szerződés 

kimondta továbbá, hogy amennyiben János Zsigmond fiú utód nélkül hal meg, Erdélyt 

kizárólag Miksa és utódai vehetik birtokukba. Az ingatag politikai helyzetet jól mutatja, hogy 

a megállapodást eltitkolták mind a Porta, mind pedig (néhány beavatott kivételével) a rendek 

elől.  

A Szapolyai-dinasztia kihalásával Erdély jövője bizonytalannak tűnt. Kétségesnek látszott, 

hogy a szultán valóban megengedi-e a rendeknek a szabad fejedelemválasztást, miközben a 

speyeri szerződés ismerői joggal tarthattak attól, hogy Miksa magának követeli majd Erdélyt. 

A török erejétől félő császár végül nem hozta nyilvánosságra a speyeri szerződést, és 

beleegyezett a fejedelemválasztó országgyűlésbe,142 csupán arra törekedett, hogy az ő 

jelöltjét, Bekes Gáspárt tegyék a fejedelmi székbe.143 A János Zsigmond halálakor éppen 

külföldön tartózkodó Bekes április 10-én érkezett haza, és a választási küzdelemben a német 

párt mellett kötelezte el magát. Báthory István személyében azonban komoly kihívója akadt. 

                                                                                                                                                                                     
jöhetnének, és a Báthoryak segítségével együttes erővel elvégeznék a fejedelem katolizálását. KRUPPA, 2014.  

24–25. 
138 A szerződés ígéretet tett arra, hogy János Zsigmond a császár unokahúgainak egyikét feleségül veheti, 

azonban sem a fejedelem személye, sem Erdély nem kínált elég vonzerőt a főhercegnők megnyerésére. Miksa 

először Albert bajor herceg lányát, Máriát szemelte ki, aki ekkor már jegyben járt a Habsburgok steyeri ágának 

fejével, Károly főherceggel. Albert Miksához írt levelében elutasította János Zsigmondot, „kinek egész teste egy 

nagy betegség […] lelke pedig istentagadó eretnekség által van megvakítva”, ráadásul tartományát sem érzi elég 

fontosnak ahhoz, hogy feláldozza érte a lányát.  A másik jelölt, Clevei Szibilla kikérése még folyamatban volt, 

amikor János Zsigmond váratlanul elhunyt. SZILÁGYI, 1875. 18.  
139 Máramaros, Kraszna, Közép-Szolnok és Bihar Erdélyé lett (Nagybánya és Erdőd kivételével). A déli 

megyékben pedig továbbra is sok olyan körzet tartozott a fejedelemséghez, amelyik elvileg már kívül esett a 

határain, a speyeri egyezségből viszont kimaradtak (Karánsebes, Lugos, Zaránd, Békés). ERDÉLY TÖRTÉNETE, 

1986. 442–443. 
140 János Zsigmond lemondott a királyi címről, innentől csupán Erdély és a Részek fejedelme lett, és elismerte a 

császárt Magyarország törvényes uralkodójának, egyúttal saját felettesének, Erdélyt és a Partiumot pedig a 

Magyar Királyság részének. LUKINICH, 1918. 131. A részint Schwendi Lázár közvetítésével zajló tárgyalásokon 

úgy határoztak, hogy János Zsigmond „az [királyi] titulussal éljen csak az Portára, de máshová soha ne”. 

SZAMOSKÖZY, 1991. 214. 
141 SINKOVICS, 1987. 282–283.  
142 Erre nyomatékosan intette őt a török fél is: „minket csoda hírekkel értetnek, hogy mivel Erdélyhez közel való 

várbéli kapitányoknak meghagytátok volna, hogy valami indítást tennétek Erdélyre […] az végbelieknek, 

főképpen Erdélyhez közel valóknak, erősen megparancsoljátok, hogy vesztegségben legyenek, miért hogy Erdély 

is az mi kegyelmes fejedelmünk jószága […] Ha pedig ugyan az a szándékuk, hogy valami háborúságot 

indítsanak […] semmit vele nem nyernek, mert hiszen […] egy holnapot nem ér, Erdély határába 50 vagy 60 

ezer tatár beérkezik” Musztafa budai pasa levele Verancsics Antal magyar királyi helytartóhoz. 1571. április 6. 

Közli: SZALAY, 1862. 6–7. 
143 Ennek érdekében Miksa levelet írt az erdélyi karokhoz és rendekhez, miszerint beleegyezik a szabad 

fejedelemválasztásba, amennyiben az ország jelvényeit hozzá viszik, illetve külön-külön több erdélyi 

méltóságnak, akiket arra kért, támogassák Bekes fejedelemmé választását. BETHLEN, 2002. 339. 



39 

 

Az unitárius Bekesnél lényegesen előkelőbb származású, katolikus vallású,144 ám Habsburg-

ellenes váradi főkapitány meglehetősen nagy táborral rendelkezett.145  Mivel Báthory nem 

reménykedhetett Miksa támogatásában, a törökökhöz fordult: Forgách Ferenccel még az 

erdélyi hivatalos követek előtt Isztambulba küldte Vajda Istvánt, hogy tájékoztassa a Portát az 

Erdélyben kialakult helyzetről, és egyengesse fejedelemmé választásának az útját.146 

Az oszmánok számára kifejezetten rossz pillanatban következett be a haláleset: a ciprusi 

hadjárat kezdetekor legfőbb óhajuk az volt, hogy mielőbb véget vessenek az interregnumnak, 

nehogy a Habsburgok kedvet kapjanak a meggyengült Erdély lerohanásához. Így aztán 

Szelim első dolga volt, hogy készenlétbe állítsa mind Erdélyt, mind pedig a budai és a 

temesvári beglerbéget, ahogyan erről az utóbbinak szóló utasítás is tanúskodik: 

„Megparancsoltam, hogy: [hírvivőm] megérkezésekor tájékozódj az erdélyi tartomány 

uraitól, s ha a fentiek szerint szükséges, a nevezett budai beglerbéggel együttműködve azon 

irányba megfelelőképpen szükség szerint segíts, és a beglerbégségedhez tartozó bégeket és 

alajbégeket, ziámet-birtokosokat, szpáhikat és a legénységet [erre] nyomatékosan 

figyelmeztesd és intsd.  Mindannyian a törvény szerint álljanak fegyverben, és ha arrafelé kell 

menni, késlekedés nélkül érjenek oda, legyenek nagyúri szolgálatomra. Rendszeresen értesíts 

arról, hogy milyen előkészületek történtek, és a többi valós hírről, amelyekről tudomást 

szereztél!”147 Ugyancsak a temesvári pasa a címzettje egy másik portai utasításnak, amelyből 

kiviláglik: Isztambul olyannyira veszélyesnek ítélte a helyzetet, hogy az összes környékbeli 

béget riadóztatta: „Vulcsitrin, Aladzsahiszár és Vidin szandzsákbégjei korábban ki lettek 

nevezve Mora, Iszkenderije és Herszek148  megsegítésére, s mivel mostanság a nevezett ügy az 

említett módon megtörtént, szolgáimnak, a szóban forgó bégeknek megparancsoltam, hogy a 

szandzsákokhoz tartozó összes ziámet- és tímár-birtokossal a szandzsákjaikban teljesen és 

tökéletesen felfegyverkezve álljanak készen és figyeljenek rád.” A parancs szerint a temesvári 

pasának készenlétben állva kellett figyelnie a környéket, és vojvodáján keresztül folyamatoan 

                                                           
144 Ebben az időben a katolikus vallású erdélyiek száma már ugyancsak megcsappant, és nem is örvendtek túl 

nagy népszerűségnek, ahogyan az a kortársi beszámolókból is kitűnik: „Csik, Gyergyó és Udvarhely egy néhány 

falukkal öszve, Marosszéken is a havas alatt egy néhány falu nem állottak el a régi avas pápistaság mellől és a 

királynak nem is volt módja abban, hogy a papjokat persegnálja, hanem a mai napig is megmaradtak abban.” 

Borsos Sebestyén és Nagy Szabó Ferenc: János Zsigmondról és az erdélyi reformációról. In: TÜNDÉRKERT, 

1941. 124. A Báthory család eredetére, illetve az ezzel kapcsolatos két mondáról bővebben l. KRUPPA, 2015. 37–

40., 51–56.  
145 Az erdélyi urak eleinte Báthory Kristóf és Bekes Gáspár között ingadoztak, ám Bethlen Farkas szerint Kristóf 

a támogatóit öccséhez, Istvánhoz irányította át. BETHLEN, 2002. 339. 
146 SZÁDECZKY, 1887. 32. 
147 12 NUMARALI, I. 1996. 215., No. 324. 978. zilkáde 2./1571. március 28. A temesvári beglerbéghez. 
148 Morea, Skodra és Hercegovina. 
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tájékozódnia a helyzetről. Ugyanebben az ügyben a budai beglerbég ugyancsak parancsot 

kapott.149  

Szelim az erdélyi urakban is nyomatékosította, hogy: „tartományotok és országotok 

uralkodói szép szokásunk szerint jól védett birodalmunk többi [területéhez] hasonlóan 

továbbra is oltalmat és védelmet élvez, s bizonyos, hogy megvédjük az elnyomó ellenség 

kezétől. Ám ha ti egyenként felkeltek, összeesküdtök,  külön-külön lázadás és rebellió üti fel a 

fejét, s ez okból az országba és a tartományba idegen katonák törnek be, [a lázongás] az 

ország és tartomány tönkretételét, az alattvalók helyzetének megromlását fogja okozni”, 

ugyanakkor a szabad fejedelemválasztás ellen nem emelt kifogást: „Egyetértésben és 

összhangban mindannyian azonnal gyűljetek össze, s küldjétek be Magas Küszöbünkhöz 

vajdává és fővezérré való kinevezésre azt, aki közületek helyénvaló és alkalmas módon a 

rájákkal könyörületes és nagylelkű s őrzi becsületeteket és tisztességeteket. Ennek megfelelően 

nem fogunk takarékoskodni bőséges uralkodói kegyünkkel, s testet ölt magas jóindulatunk, 

amely oka lesz Erdély népe nyugalmának. Az általatok kijelölt személy királyi, örömteli 

megtiszteltetésünkkel lesz figyelembe véve és szerencséltetve, s elküldjük neki a vajdaságra és 

a fővezérségre szóló, boldogság-jelű berátot.”150 A szabad fejedelemválasztás elfogadását 

tükrözi a temesvári beglerbégnek írt parancs egyik mondata is: „Bizonyos, hogy bárkit 

választanak és jelölnek ki, az lesz kinevezve.”151 Mindez nem jelenti azt, hogy a szultánnak ne 

lett volna meg a személyes pártfogoltja a fejedelmi székbe. A most éppen németbarát Bekes 

jelölését, aki változékony politikájával a Portának már eddig is sok bosszúságot okozott, 

természetesen egyáltalán nem támogatta, a nagy társadalmi bázissal rendelkező Báthory 

István személye viszont kedvére való volt, így utasításaiban már a tényleges 

fejedelemválasztás előtt felhívta rá a temesvári beglerbég figyelmét.152 

Miközben Szelim egyértelművé tette, kit látna szívesen az erdélyi trónon, Bekes Gáspár 

népszerűsége, noha egyike volt az elhunyt fejedelem végrendeletét teljesítő testamentumos 

uraknak,153 János Zsigmond halála óta egyre csökkent. Bár Miksa beleegyezett abba, hogy a 

rendek szabadon válasszanak vajdát, amennyiben az nyilvános hűségesküt tesz neki és 

                                                           
149 12 NUMARALI, I. 1996. 218–219., No. 327. 978. zilkáde 2./1571. március 28. A temesvári beglerbéghez. 
150 Uo. I. 212., No. 319. 978. zilkáde 22./1571. április 17. Az erdélyi tartomány uraihoz.    
151 Uo. I. 218., No. 327. 978. zilkáde 2./1571. március 28. 
152 „A nevezett tartomány főembereitől is levél érkezett a világ menedékéül szolgáló udvaromhoz, amelyben az 

említett király halálának ügyét tudatták, és azt, hogy a boldogság menedékéül szolgáló küszöböm és fenséges 

udvaromat régi időktől fogva őszinteséggel és hűséggel, engedelmességgel és odaadással szolgálják. Most sem 

tért le senki az engedelmesség és a szófogadás útjáról, s mindannyian eltökéltek a szerencse menedékéül 

szolgáló udvarom hűséges szolgálatában. Megegyeztek, hogy közülük Bátori Istvan (Báthory István) legyen az 

erdélyi vajda.”  12 NUMARALI, I. 1996. 218., No. 327. 978. zilkáde 2./1571. március 28. 
153 Csáky Mihály kancellárt, Hagymássy Kristófot és Bekest János Zsigmond még 1567-ben jelölte ki erre a 

feladatra. 
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utódainak,154 a jelöltje egyértelműen Bekes volt. Az erdélyiek többsége úgy vélte, a 

fejedelemséget nagyobb veszély fenyegeti a szultántól, mint Bécstől, és mivel nem kívántak a 

hódoltság sorsára jutni, egyre többen elhatárolódtak a Habsburgok pártfogoltjától. A 

testamentumos urak és a tanácsurak még április 1-jén elhatározták, hogy május 10-ére gyűlést 

szerveznek, ahol a főispánokon és királybírákon kívül a megyék és székek 10–10, a szász 

székek és városok pedig 6–6 küldöttel képviseltetik magukat. Báthory István bátyját, Kristófot 

a zavargások elkerülése végett a rendek megbízásából Tordára rendelték, hogy ott őrködjön 

mintegy 1500 fős sereggel. A rendek eloszlása után azonban Csáky Mihály kancellár 

váratlanul megváltoztatta a közösen hozott döntést, és az országgyűlést egy héttel későbbre, 

május 17-ére hirdette meg, vélhetően azért, hogy időt nyerjen a speyeri egyezmény 

kihirdetésére és Bekes hatalomra segítésére.155 Április 27-én a török csausz is megjelent 

Erdélyben a szultán fermánjával (amelyben Szelim már előre jóváhagyta Báthory 

megválasztását), egyben természetesen azért is, hogy figyelemmel kísérje az eseményeket.156 

A május 17-ére meghirdetett gyűlést végül május 20-án tartották meg, mivel a rendeknek 

ekkorra sikerült teljes létszámban odaérniük. A közhangulat rendkívül feszült volt: 

Gyulafehérvár környékén fegyveres székely tömeg kezdett gyülekezni, és egyetemes 

országgyűlést követeltek, ahol fejenként szavazhattak volna.157 Mindez kapóra jött a 

Báthoryaknak: Kristófnak ugyanis a történtek kiváló ürügyet szolgáltattak ahhoz, hogy 

Tordáról a Gyulafehérvárhoz közelebb eső Tövis alá hozza a seregét. Innen aztán a katonák 

egy részét bevezényelte a városba, a többit pedig kint hagyta: a vád tehát, miszerint a temetés 

és a fejedelemválasztó országgyűlést Báthory fegyvereseinek árnyékában tartották meg, 

korántsem alaptalan.158 Ráadásul a katonákat a gyulafehérvári kincstár fizette. 

                                                           
154 HÓMAN–SZEKFŰ, 1935. 311. 
155 HORN, 2009. 85. 
156 Báthory ugyanakkor tisztában volt vele, hogy a szultán őt támogatja, amit nem is rejtett véka alá: „ Azt sem 

akartam azonban eltitkolni tekintetes és nagyságos uraságod elől, hogy megérkezett a török szultántól küldött 

hírnök, akit ugyan még nem hallgattak meg, az általa küldött hírből azonban biztosan megtudtam: az a 

megbízása hogy császárának nevében megválasztottnak nyilvánítson engem; bár utasításának nyíltan 

ellentmondani nem biztonságos , mégis legyen [ön] arról meggyőződve…, hogy még ha a rendek beleegyezése 

hozzá is járul [a választáshoz] a legszentebb császári és királyi fenség jóindulatú egyetértése nélkül akkor sem 

fogom vállalni a tartomány kormányzását.” Báthory István tanácsúr Rueber János felső-magyarországi 

főkapitánynak, Kassára.  In: NAGY, 1994. 65. 
157 A székelyek Izabella uralkodásáig hadkötelezettségük fejében adómentességet élveztek. Gyulafehérvárnak 

azonban a későbbiekben egyaránt a szüksége volt az adófizetésre és a székely haderőre is, amely mintegy 20–30 

000 főt jelentett, ha mindenkit mozgósítottak. Az 1550-es években a főemberek (primores) és lófők (primipili) a 

székelyekre kivetett adót áthárították a köznépre, azzal az ürüggyel, hogy a haditerhek főleg az előkelőket 

sújtják. Az ennek következtében kitört, majd levert 1562. évi felkelés után a júniusban tartott segesvári 

országgyűlés János Zsigmond kívánságára törölte a székelyek régi közös szabadságát. Minderről bővebben: B 

SZABÓ–SOMOGYI, 1996. 25–26.  
158 Gyulafehérváron a Báthory által beküldött katonákon kívül még Csáky Mihály 200 fős serege jelentett 

nagyobb haderőt: a katonák feladata a kancellár személye és anyagi javainak védelme volt. HORN, 2009. 86. 
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János Zsigmond május 24-i temetése ünnepélyes külsőségek között zajlott,159 amin Bekes 

is részt vett,160 a választások idejére azonban elhagyta Gyulafehérvárt. Vélhetően a Báthoryak 

népszerűségét és katonai fölényét látva reménytelennek ítélte a helyzetét. Távollétében Csáky 

Mihály is lemondott arról, hogy a rendek előtt nyilvánosan hirdesse ki a speyeri egyezményt, 

és a továbbiakban Hagymássy Kristóffal együtt elzárkózott Bekes támogatásától.161 A szászok 

Habsburg-szimpátiájuk ellenére is passzívak maradtak. Csáky a május 24-i ülésen előbb 

felolvasta János Zsigmond végrendeletét, majd a szultán levelét, amelyben engedélyezte a 

szabad fejedelemválasztást. A választás május 25-én zajlott, és az összegyűltek Hagymássy 

Kristóf szerint „minden további szó és vita nélkül kikiálták Báthory István uramot, az 

Somlyait, fő úr, öreg nemzetes, vajdának; de Csáky uramot ez nap nem láthattuk.”162 A 

szultán fermánját, amelyben Szelim a választási győzelmet már megelőlegezte Báthorynak, a 

szavazás tisztasága érdekében csak utólag bontották fel. Isztambulba ez idő alatt sokféle 

kémhír érkezett, a budai beglerbég például a tavaszi eseményekről az egyik birodalmi parancs 

alapján az alábbi értesüléseket továbbította: „Az alábbiakat tudattad: a bécsi királyhoz küldött 

kémeid megjöttek. Amikor a királyfi (János Zsigmond) halálhíre eljutott Bécsbe, a királyfi 

vezéreként ismert Bekes ott tartózkodott. Az erdélyi urakat és a lakosságot megnyerve, [nekik] 

hitlevelet adva, Bekes Erdélybe jött, s azon volt, hogy az ott talált összes kincstári vagyont a 

királynak megszerezze, de a Hakmas Kristof (Hagymássy Kristóf) nevű személy néhány 

erdélyi úrral szövetkezve Bekest és a hozzá hű urakat megölte.163 Jelenleg Erdélyben káosz 

uralkodik, a nép és az urak két különböző felet alkotnak. Bécs királya azon van, hogy Erdélyt 

elfoglalja, [ezért] hidak építtetésébe kezdett. A Turi Gorgi (Thury György) nevű átkozott 

meggyilkolását ürügyül használva készülődik, végül, hogy te csak egy hónappal később 

értesültél a királyfi haláláról.” Mindennek következtében a török csapatokhoz június 14-én 

                                                           
159 SZILÁGYI, 1875. 20. és Berekszói Hagymássy Kristóf levele Liszt Jánosnak 1571. május 27. Gyulafehérvár. 

RÉGI MAGYAR LEVELESTÁR, 1981. 159–160. 
160 „[…] a rávarrt piros keresztes, bolyhos fekete bársonyposztóval bevont koporsót hat nemes vitte az 

előkelőbbek közül. Bekes Gáspár jobb felől fogta a bársonyposztót” írta a gyászmenetről Christian Massa. 

Bejegyzését idézi: HORN, 2009. 85. 
161 „Békes Gáspár […] most is fut fárad ott künn, de fejedelmi kontyot azért nem vágunk a fejére […] Isten és 

kegyelmed is látja, hogy fejünket senkiért se kockáztatjuk, se az ország és hatalmas császár haragját magunkra, 

nemzetségünkre nem vonhatjuk.” Berekszói Hagymássy Kristóf levele Liszt Jánosnak 1571. május 27. 

Gyulafehérvár. RÉGI MAGYAR LEVELESTÁR, 1981. 163. 
162 Berekszói Hagymássy Kristóf levele Liszt Jánosnak 1571. május 27. Gyulafehérvár. RÉGI MAGYAR 

LEVELESTÁR, 1981. 163–164. 
163 Ez téves értesülés, Bekes Gáspár csak 1579-ben halt meg. 
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még olyan értelmű parancsot küldtek, hogy készüljenek fel az esetleges Habsburg 

támadásra.164 

Az országgyűlés megszavazta a töröknek járó 10 000 forintot, és kijelölte azt a három 

követet (egy magyar, egy székely és egy szász nemzetiségűt) akik megvitték a Portára a 

választás eredményét és az éves adót. Ezzel egy időben Ahmed török csausz is elindult a 

fejedelem szultáni fermánjára adott válasszal: „Hatalmasságod kegyelmes engedelme szerént 

az ország egy akaratból az erdélyi vajdaságra választja, kiben […] teljes életemnek rendiben 

azon igyekezem, hogy hatalmasságod köntösének perémjéhez ragaszkodván, 

hatalmasságodnak híven szolgáljak”.165 A szultán válaszában megelégedését fejezte ki, hogy 

az erdélyi urak engedelmeskedtek a parancsának, és elfogadták Báthoryt fejedelmükké, 

cserébe biztosította, hogy Erdély népe továbbra is védelme alatt áll. Emellett arra intette az új 

fejedelmet, hogy tisztségéhez kapcsolódó teendőit becsülettel lássa el, emellett zászlót, 

turbánt, kaftánt és egy felszerelt lovat küldött neki, míg az erdélyi urak szívét ugyancsak egy-

egy kaftánnal kívánta megörvendeztetni.166 

Báthory előbb letette fejedelmi esküjét,167 majd Bécs feltételeit is teljesítendő, titokban, a 

testamentumos urak és a fejedelmi tanács jelenlétében, Miksának is hűséget fogadott.168 

Engedelmességének kinyilvánítása után az új fejedelem Miksának írt levelében máris sietett 

nyomatékosítani, hogy a török sürgeti az ország várainak kézhezvételét, amihez kéri szíves 

hozzájárulását, valamint azt, hogy a vajdai tisztség mellett szerepeljen a „Magyarország 

Részeinek helytartója” titulus is, nehogy a török a partiumi területek elfoglalására ürügyet 

találjon.169 Miksa ezeket a kéréseket kényszerűen jóváhagyta, így július elejére Báthory nyolc 

várat megkapott, további négy átadása pedig megkezdődött.170  

Az új fejedelemnek először belső ellenségeivel kellett leszámolnia. Csáky érzékelve a 

megváltozott hatalmi viszonyokat, gyorsan lemondott a kancellári tisztségről.171 Báthory 

elmozdította Bekest kincstartói posztjáról, és a továbbiakban saját kezébe vette a pénzügyek 

irányítását. Mivel mindkét főúr, sőt, támogatóik többsége is unitárius vallású volt, a fejedelem 

                                                           
164 A teljes szöveg, némileg hibás átírásban elérhető itt: 10 NUMARALI, 2006. 182–183., No. 550., rövid tartalmi 

kivonata Uo 244. 979. muharrem 10/1571. június 4.  Közlésre került még: TÜRK–MACAR İLİŞKİLERİ, 2016. 86–

87. 
165 SZÁDECZKY, 1885. 10. 
166 12 NUMARALI, I. 1996. 423–424., No. 698. 979. szafar 11./1571. július 5. 
167 Az eskü szövegét l. SZALAY, 1862. 16. A rendek mindig feltételekhez kötötték az új fejedelem megválasztását 

(általában a rendi jogok betartására és a törvények tiszteletére kötelezték). Az eskü szövegébe Báthory Zsigmond 

fejedelemségéig belefoglalták a választási feltételeket is. SZABÓ, 2000. 48–49.  
168 SINKOVICS, 1987. 630.  Az eskü szövegét l. SZALAY, 1862. 19–20. 
169 SZÁDECZKY, 1885. 11. 
170 A gazdát cserélt várak tisztjei, először Miksának fogadtak hűséget, és csak azután a vajdának, illetve kijelölt 

utódjának, Báthory Kristófnak. LUKINICH, 1918. 169. 
171 HORN, 2009. 90. 
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szükségesnek látta a felekezet visszaszorítását.172 A belső stabilitást célozták meg a 

székelyekkel kapcsolatos intézkedései is, akiknek a lázadását erős kézzel elfojtotta.173 

Visszaszerezte a testanemtumos urak birtokában lévő Huszt, illetve a Bekes Gáspár által 

birtokolt Fogaras várait. Ennek során elérte, hogy Bekes elmeneküljön Erdélyből, távollétében 

pedig a medgyesi rendi gyűlésen elmarasztalták és jószágait elkobozták.174  

Bekes Erdélyből való kiűzése után már leplezetlenül szervezkedett Báthory ellen. Miksa ez 

ügyben a törökökhöz irányította őt, akiknek ugyan nem állt érdekükben a hatalomváltás, 

mindazonáltal Budán és Isztambulban egyaránt szívélyesen fogadták Bekes embereit.175 Bár 

Bekes erdélyi fejedelemmé választása esetén kétszeres adót ígért a szultánnak,176 csak annyit 

ért el, hogy a Porta jóváhagyta a betörést, amennyiben az önerőből – ti. német segítség nélkül 

– történik. Emellett a lelkére kötötték, hogy a támadásról értesítse a nagyvezírt, mert „ha 

nagyságod ide sem jön s be sem üt, azt fogja hinni, hogy meg van csalva.”177 Szokollu 1575. 

április 8-án kijelentette az erdélyi követnek, hogy Báthory nyugodt lehet, ő akkor sem 

                                                           
172 Mivel ígéretet tett a vallásszabadságra, célját olyan burkolt eszközökkel kívánta elérni, mint az 1571. 

szeptember 17-én hozott cenzúrarendelet: Erdélyben és a Partium területén innentől kezdve nem lehetett a 

fejedelem engedélye nélkül könyvet nyomtatni, sőt, a korábban elkészült könyveket sem terjeszthették enélkül. 

Megtorlásul a kérdéses sajtótermékeket elkobozták, a vétkes javait elvették, és 1/3-át a feljelentőknek adták. A 

rendelet mintájául Miksa 1570-es cenzúrarendelete szolgált. A két törvény összehasonlítását ld. HORN, 2009. 

110–111.  
173 A csíki közszékelyek elvileg kiváltságaik elvesztése miatt tiltakoztak, valószínűleg azonban kívülről jövő 

lázítás hatására ragadtak fegyvert. A lázadás 1571 szeptemberében tört ki, és miután Báthory figyelmeztetése 

nem használt, a fejedelem a székely előkelőkhöz fordult, hogy csendesítsék le őket. Utasításával vélhetően 

egyúttal próbára akarta tenni a lófőket, mert olyan hírek is érkeztek Gyulafehérvárra, hogy ők bujtogatták a 

népet. Bárhogyan is volt, a székely felkelők október 3-án villámgyorsan szétverték az összeverődött csapatokat, 

így a fejedelem által összevont hadaknak már nem kellett beavatkoznia. Az 1571. november–december folyamán 

tartott kolozsvári országgyűlésen visszaköszöntek a közelmúlt eseményei. A székelyek kijelentették: legfőbb 

sérelmük, a királyi jog érvényesítése (miszerint Székelyföldön külsősök is kaptak birtokot) csak János Zsigmond 

óta van gyakorlatban. A rendek ennek bizonyítását a székelyekre bízták, egyúttal azonban döntést hoztak, hogy 

akinek a birtoklása eléri a 32 évet, attól birtokot elvenni nem lehet. A községekre várépítési munkákat róttak ki, a 

székelyekre vonatkozóan pedig kijelentették: ha a jövőben valaki közülük felkel az uralkodó és az állam ellen, 

legyen bármilyen rendű (előkelő, lófő, közszékely) cselekedete hűtlenségnek minősül, és fej- és jószágvesztésre 

ítélik. 1575-ben aztán a székelyek újra fellázadtak, és ekkor már megmozdulásukkal egyértelműen Bekest 

támogatták. Minderről bővebben: SINKOVICS, 1987. 633. TRÓCSÁNYI, 1976. 181. és KRUPPA, 2015. 58. 
174 Bekes eredetileg itt hozta volna fel Fogaras ügyét és Miksa császár is ekkor küldte volna segítségül Ibrányi 

Ferenc jogtudóst Erdélybe. SZILÁGYI, 1875. 29. Fogaras megszállásával kapcsolatban lásd: ISTVÁNFFY, I/3. 

2003. 13.   
175 A budai pasánál Földvári István, a Portán Antalfi Imre és Tinódi Sándor képviselte az érdekeit. Báthory 

mindez nagy nyugtalansággal töltötte el, és az ügynökök kiadatásáért komoly összeget ígért a törököknek. 

SZILÁGYI, 1875. 32–33. 
176 A törökök különféle trükkökkel igyekeztek rávenni Bekest, hogy támogatásukért fejében minél magasabb 

adót ígérjen. A nagyvezír egy ízben felháborodottan panaszolta Antalfinak, hogy Báthory „olyan hitvány 

ajándékot küldött, hogy a havaseli vajdáéi is különbek voltak”, Ahmed csaus pedig olyannyira kevesellte a csak 

ötven tallér értékű tőrt, hogy dühében vissza akarta küldeni. In: Antalfi levele Bekes Gáspárhoz. 1575. március 

28.  Idézi: SZÁDECZKY, 1887. 52. 
177 SZILÁGYI, 1875. 38. 



45 

 

pártolná Bekest, ha az évi 700 000 aranyat is ígérne.178 Szavát ezúttal megtartotta: a budai és a 

temesvári pasát arra utasította, hogy Bekes támadása esetén a fejedelmet segítsék.179 A 

beavatkozásra végül nem volt szükség: a kerelőszentpáli csatát (1575. július 9.) Báthory 

nyerte meg, s győzelmével nemcsak fejedelmi hatalmát szilárdította meg, hanem utat nyitott 

számára az üresen álló lengyel trón felé.180 Bekes portai ténykedése mindazonáltal a 

későbbiekben például szolgált a fejedelemmel elégedetlen rendeknek, akik panaszaikat 

szívesebben mondták el a Portán, mint az erős központi hatalom miatt súlytalanná váló rendi 

gyűléseken. 

Báthory István tehát az Oszmán Birodalom számára rizikós pillanatban, a ciprusi hadjárat 

kellős közepén került hatalomra. A szultán teljes együttműködést és a Habsburg terjeszkedés 

megakadályozását várta tőle, amely feladatokat maradéktalanul teljesítette. Erdélyi uralmával 

a törökök olyannyira elégedettek voltak, hogy a krakkói királyválasztáson is őt támogatták. 

Egy Habsburg jelölt megválasztása elfogadhatatlan lett volna a számukra, amit a lengyel 

urakban is tudatosítottak. A nyomaték kedvéért készenlétben tartották a krími tatár kánt 

csapataival, de a budai és a temesvári beglerbégek is felfegyverezve várakoztak, hogy 

amennyiben Miksa a békeszerződést felrúgva, fia lengyel királlyá választása érdekében 

gyűjtött seregével rátámadna Erdélyre vagy Lengyelországra, visszaverhessék őt.181  

Azzal, hogy Báthory személyében később egyesült a fejedelmi és a lengyel uralkodói cím, 

növelte Erdély nemzetközi tekintélyét, egyúttal lehetőség volt arra, hogy semlegesítse a 

fejedelemségre irányuló török és Habsburg hatalmi törekvéseket.182 Báthory ugyanakkor nem 

hitt abban, hogy a török önerőből kiűzhető lenne az országból: „ha valamely fejedelem egy ű 

maga erejével megveri az török császárt, lovászul szolgálom én azt” jelentette ki egy 

                                                           
178 Ennek ellenére a nagy török támogatásnak végül adóemelés lett a vége: amikor 1575-ben III. Murád Erdély 

éves adóját 10 000 aranyról 15 000-re növelte, azzal érvelt, hogy Bekes Gáspár támogatásával a Porta ennél 

sokkal nagyobb bevételre is szert tehetett volna. ERDÉLY TÖRTÉNETE, 1986. 443. 
179 SZÁDECZKY, 1887. 53. 
180 Bekes a kerelőszentpáli csata után még őrizte erdélyi kapcsolatait, amiről az 1576. június 8-án Hagymássy 

Kristófnak írt levele is tanúskodik, amelyben további együttműködéséről biztosította a címzettet: „Te 

keg[ye]lmednek az minekünk tetszik, ha Hagymássy uramnak is tetszik jó, holott nem tetszének megértvén az u 

keg[ye]lme akaratját az miveljük mindenben az mi jobb liszen. Ezek után meg is te keg[ye]lmednek barátságomat 

és atyafiúságomat ajánlom.” A dokumentumot másolatban őrzi Ötvös Ágoston kéziratában: MNL OL Országos 

Levéltár által rendezett iratok (= P 451) – Miksa király és Báthory István 1571–1584. közti rendeleteinek 

másolatai (= 37. tétel) – 1576 – No. 1. A kerelőszentpáli csata azonban végleg Báthory javára billentette az 

erőviszonyokat: előbb Hagymássy, majd 1577-ben Bekes is átállt Báthory oldalára. 
181 27 NUMARALI, 214–215., No. 492. 983. sevvál 10/1576. január 12. A parancs nyomtatásban megjelent: TÜRK–

MACAR İLİŞKİLERİ, 2016. 114–116. A lengyel királyválasztásról bővebben lásd: ISTVÁNFFY, I/3. 2003. 17–21. 

BEYDİLLİ, 1976. 16–87. 
182 Mágóchy Gáspárnak írt levelében Báthory arról álmodozott „ha az török császártul megkérhetnők, hogy ez 

[…] nyomorult földet nem üldözné, sőt oltalma alá venné, határt mutatna”, majd józan reálpolitikusként 

hozzátette: „de ehhez is, igaz, nem látom módunkat”. MNL OL P 451 – 37. – 16. sz. – No. 1. 
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alkalommal.183 Lengyel királyként is mértéktartóan reagált, amikor a törökellenes liga szóba 

került, hangsúlyozva a törökök nagy anyagi és katonai erőforrásait. Hatalomgyakorlási elvéről 

az alábbiakat írta Mágóchy Gáspárnak (megh. 1586), Máramaros főispánjának: „Mi lehetne 

penig Isten előtt üdvösségesebb, avagy ez világ szerént híresb, nemesb mint az, ki hazáját 

veszendő állapotjából felemelhetné, avagy csak megsegíthetné. […] [Ám] ha jó 

fundamentummal nem cselekednénk, magamnak hiába való munkát és gonosz hírnevet, az 

hazámnak penig hirtelen való veszedelmet vonnánk.”184 Ha szította is olykor a kedélyeket 

afféle kijelentésekkel, hogy az Oszmán Birodalom hanyatlik, aminek a lepantói vereség a jele, 

számára a legfőbb igazodási pontot a török fél jelentette, akit a térség legnagyobb hatalmának 

tekintett.185 Feszülten figyelte az Isztambulból érkező híreket, és aggódott, amikor ez 

huzamosabb ideig elmaradt, ahogyan ez az erdélyi kormányzóság tanácsosaihoz írt leveléből 

kiderül: „Az Portárul immár sok ideje, hogy semmit nem értünk, noha oda emberünk vagyon, 

azért ti kegyelmetek […] ha mit tudásra méltót halland, adja tudtunkra, ha peniglen ezen 

közbe az mi emberünkelőbb megérkezik az Portául, mi is bizonyossa tisszük, keg[yelme]teket 

mindenekről”. Utólag a levél aljára az alábbi bejegyzést írta megkönnyebbülten, saját kezűleg: 

„Mai ez levelet megírattuk vala, mikor az Portárul hírem juta. Istennek hála, ott minden 

dolgaink jó végbe vagyon, sőt az tirek (ti. török) soha nagyobb maga ajánlását nem jelentette, 

mint most, és int a jó szomszédságra.”186 

A fejedelem megítélése török részről is pozitív: Kemal Karpat szerint „Báthory István 

biztosította az oszmánok és a Habsburgok közötti egyensúlyt Erdélyben, és az ország 

fejlesztésében is sikeres volt.”187 

                                                           
183 NAGY, 1992. 6. 
184 Dátum nélkül. Másolatát l. Ötvös Ágoston kéziratában: MNL OL P 451 – 37. – 16. sz. – No. 1. 
185 Kruppa Tamás véleménye szerint azt, hogy némely esetben felajánlotta részvételét egy törökellenes ligában, 

dinasztikus propagandája részeként kell tekintenünk. Báthory a háborúval akart absolut rex lenni mint aki 

egyedüliként helyezi előtérbe a keresztény érdekeket saját érdekeinél, emellett lengyel helyzete is ingatag volt: 

népe nem szerette, úgy vélte, a törökkel paktál, nem is igazi katolikus. Minderről bővebben: KRUPPA, 2014. 

38–39. R. Várkonyi Ágnes megengedőbb: nézete szerint Báthory komolyan gondolta a török kiűzését, és 

grandiózus terve, miszerint a Szentszék védnöksége alatt szövetségbe tömörítette volna Lengyelországot, az 

Erdélyi Fejedelemséget, a Habsburg Birodalmat és Velencét, végül halála miatt nem vált valóra. R. VÁRKONYI, 

2002. 67–81.  
186 Az iratot másolatban őrzi: MNL OL P 451 – 37. – 1584. – No. 4. A szultánokkal való jó kapcsolat őrzéséről 

számos dokumentum tanúskodik, így például II. Murád 1580-ban kelt levele, amelynek érdekessége, hogy 

korabeli magyar fordításban került az Országos Levéltárba: „Dicsőséggel és fényességgel tündöklő Báthori 

István király, az nagy szívű Jézus után valóknak tekintetes fejedelme […] ki az böcsületes Lengyelország 

boldogságának és dicsőségének ura vagy és természet szerint való fejedelme és örököse […] az miköztünk és 

örökké való barátságinkhoz és köztünk való szent frigyhez illendő kívánságokat és dicséretöket ajánlván […] 

barátságosan jelentjük, hogy az mi méltóságos és igazsággal rakva való Portánkhoz […] a te felséged oratora 

[…] felségednek barátságos levelét megadta és felségednek az mi méltóságos Portánkhoz szerelmét és 

tulajdonképpen való barátságát tökéletes akarattal megjelentette.”1580. december 15. MNL OL P 451 – 37. – 

1580 – No. 3. 
187 KARPAT, 1995. 280. 
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II.5. A jemeni lázadás  

Míg a birodalom nyugati végein viszonylag gyorsan rendeződtek a konfliktusok, a jemeni 

lázadás leverése több mint három éven keresztül tartott. A viszály akkor kezdődött, amikor 

Jement az isztambuli udvari intrikák eredményeként kettéosztották, amivel meggyengítették a 

tartományt. Az 1565-ben jemeni beglerbéggé kinevezett Rizván pasa azzal kezdte 

tevékenységét, hogy az elődjével, Mahmúd pasával kapcsolatos panaszokkal kapcsolatban 

vizsgálatot indított. Mahmúd, hogy helyzetén javítson, Isztambulba sietett, ahol kellő 

mennyiségű pénzt osztott szét ahhoz, hogy Rizván pasát kegyvesztetté tegye, magának pedig 

biztosítsa az egyiptomi beglerbégséget. A Porta az ő javaslatára hallgatott, amikor Jement 

kettéosztották, és területén két beglerbégséget alakítottak ki: a hegyvidékes részt Szanával és 

Taizzal Murád pasának (Szanai beglerbégség), a parti részt Zubajddal és Al-Hudajdával 

(Jemeni beglerbégség) pedig Rusz Haszán pasának adták. 188 A Zajdita-ház kapott a kínálkozó 

lehetőségen, és Topal Mutahhar felkelést szított, amelynek során a hegyvidéki részt szinte 

azonnal elszakította az oszmánoktól, és a part menti Zubajd kivételével csakhamar egész 

Jement megszerezte. Török részről a hadműveleteket eleinte a damaszkuszi beglerbég, Lala 

Musztafa vezette. Miközben a kinevezett pasát  kellő mennyiségű katonával Jemenbe küldték, 

távollétében Damaszkusz védelméről a karamáni beglerbég, Karamán biztonságáról pedig 

Icsel bégje gondoskodott.189 A damaszkuszi beglerbég a jemeni és a szanai pasák haderejével 

csakhamar újraegyesítette Jement, és 1567-ben Özdemiroglu Oszmán pasát, Aleppó 

beglerbégjét nevezte ki a tartomány vezetőjének.190 Murád szanai beglerbég a hadműveletek 

kezdetén elesett, Rusz Haszán viszont ügyesen megvédte Zubajdot, így Oszmán érkezéséig ő 

felelt annak védelméért.191 A háborúk következtében az egyébként virágzó kereskedelmi 

kapcsolatokkal rendelkező Jemenben a katonák hiányt szenvedtek fegyverben és gabonában: 

a szükségletek enyhítésére az 1567. december 31-én kelt szultáni parancs az utánpótlás 

mielőbbi megküldésére utasított.192 Ugyancsak érdekes az a rendelkezés, amely arról 

tanúskodik, hogy a Szuezben és Dzsiddában (a Vörös-tenger partján, ma Szaúd-Arábiában) 

raktározott rezet, ónt és ezüstöt az indiaiak eladták a portugáloknak, ezért Jemenben 

ezüsthiány lépett fel: ennek orvoslásául a Dzsiddában, Szuezben és Iszkenderijében fellehető 

                                                           
188 UZUNÇARŞILI, 1951. 26. A jemeni hadjáratról l. még BOSTAN, 2013. 353–356. 
189 7 NUMARALI, I. 1997. 305., No. 602. Elküldési dátum nélkül.  
190 Lala Musztafa hadainak összetételére l. 7 NUMARALI, I. 1997. 305–306., No. 603. 975. dzsemáziláhir 

29./1567. december 31. Özdemiroglu Oszmán kinevezésére pedig: Uo. I. 309–311., No. 611. 975. dzsemáziláhir 

29./1567. december 31. 
191 UZUNÇARŞILI, 1951. 27. Erre vonatkozó parancsok: 7 NUMARALI, I. 1997. 354–355., No. 695. 975. 

dzsemáziláhir 29./1567. december 31., és Uo. I. 357–358., No. 699. 975. redzseb 13./1568. január 13. 
192 7 NUMARALI, I. 1997. 324., No. 634. 975. dzsemáziláhir 29./1567. december 31. 
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rezet, ónt és ezüstöt gyűjtsék össze és vigyék Jemenbe.193 A felkelés tehát az egész térséget 

mozgósította: az aleppói kincstárból például 100 000 aranyat küldtek a háborús kiadások 

fedezésére, a szállítmány útját pedig a Damaszkusz védelmét ellátó Murád karamáni 

beglerbégnek kellett biztosítani.194 Iszkenderijében és Szuezben a jemeni hadjárat miatt 

nagyszabású hajóépítésbe fogtak.195 

Egy újabb cselszövés következtében Lala Musztafát váratlanul menesztették a 

hadműveletek éléről, és a helyére Kodzsa Szinán (kb. 1520–1596) egyiptomi beglerbéget 

(1567–1568) helyezték. A konfliktus abból adódott, hogy Lala Musztafának a hadjárathoz 

kapcsolódó számos szükségletét Egyiptom fedezte pénzben, felszerelésben és emberanyagban 

egyaránt. Mindezt a mühimme defterikből is nyomon követhetjük: több parancs tanúskodik 

arról, hogy a jemeni hadjárathoz Egyiptomból érkeztek a búzaszállítmányok, tüzérek, hajók, 

ágyúk és egyéb háborús eszközök.196 Az együttműködés során azonban vita támadt közöttük, 

amelynek következtében kölcsönösen panaszkodni kezdtek egymásra a Portán. Miután 

Szokollu Mehmed nagyvezírnek Lala Musztafával személyes problémái is voltak, a kilenc 

hónapig húzódó konfliktusból az egyiptomi beglerbég került ki győztesen, aki a jemeni 

szerdárságot is elnyerte: a kinevezésről az 1568. augusztus 14-én kelt szultáni parancsok 

tudósítanak.197 Musztafát leváltása után Isztambulba hívták, ahol a díván hatodik vezíre 

lett.198 Lala Musztafa bukása magával rántotta Özdemiroglu Oszmánt is, akinek azonnal 

megsemmisítették jemeni beglerbégi kinevezését. Helyére előbb Rusz Haszánt nevezték ki, 

majd Jemen pacifikálása után a beglerbégséget Behrám pasa kapta meg.199 Szinánnak végül 

sikerült megrendszabályozni a térséget: elfoglalta Taizzt, Ádent, majd 1569-ben Szana és 

Kevkeban is a törökök kezére került. A teljes nyugalmat azonban még a ciprusi hadjárat 

idején sem tudták biztosítani a Jemenben: 1571. február 20-án például Aleppó és Damaszkusz 

kádijainak parancsot küldtek, hogy a muszlimok a Korán szavait recitálva egyaránt 

imádkozzanak a mecsetekben az ellenséges flotta megsemmisítéséért, Ciprus elfoglalásáért és 

a Jemenben garázdálkodó arab bűnözők leveréséért.200 

 

                                                           
193 Uo. I. 410., No. 813. 975. redzseb 26./1568. január 26. 
194 Uo. II. 33. No. 1254., 975. sevvál 13./1568. április 11. 
195 Uo. II. 176–178., No. 1528. 975. zilhiddzse 7./1568. június 3., Uo. II. 193–194. No. 1561. 975. zilhiddzse 

19./1568. június 15. 
196 Uo. I. 580–582., No. 1168–1169. 975. sevvál 7./ 1568. április 5. és 975. ramazán 28./1568. március 27. Uo. 

II. 14–15., No. 1214–1215. 975. sevvál 9./1568. április 7. Uo. II. 32., No. 1252. 975. sevvál 13./1568. április 11. 
197 Uo. II. 363–364. 366., No. 1907., Uo. II. 366., No. 1913. 976. szafar 20./1568. augusztus 14. 
198 UZUNÇARŞILI, 1951. 27. MURPHEY, 2008. 130. 
199 UZUNÇARŞILI, 1951. 26. 
200 12 NUMARALI, I. 1996. 68., No. 51. 978. ramazán 25./1571. február 20. 
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II.6. A Don–Volga csatornaépítési terv kudarca 

Az ezt követő időszakban Szokollu Mehmed csatornaépítési tervei kerültek előtérbe. Még 

tartott a jemeni hadjárat, amikor a nagyvezír elhatározta, hogy egy csatornát építtet, amely 

összeköti Szuezt és a Mediterráneumot. Az ötletet elsősorban az Indiai-óceánon és a Vörös-

tengeren egyre aggasztóbbá váló portugál jelenlét adta. Emellett az oszmán vezetőség belátta, 

hogy Szuez (törökösen Szüvejs) hajóépítő műhelye egymaga képtelen biztosítani a flotta 

növelését, a szükséges utánpótlást, valamint a török hajóhad nem is olyan mozgékony, hogy 

érdemben felvehesse a versenyt a keresztényekével. Amikor Szumátra és Melaka uralkodója, 

Aláaddin segítséget kért a Portáról, az ügy még inkább előtérbe került.201 A szumátrai 

uralkodót végül a jemeni hadjárat miatt érdemben nem tudták megsegíteni, ám felmerült az 

igény, hogy Jemen, Habes (a mai Abesszínia) és Hidzsaz (a mai Szaúd-Arábia nyugati része) 

tartományok védelme érdekében egy, a Vörös-tengert a Földközi-tengerrel összekötő csatorna 

épüljön, amelyen keresztül a törökök hajókat, csapatokat és felszereléseket tudnának átjuttatni 

egyik tengerről a másikra. Ennek megvalósítására komoly előkészületeket tettek, mérnököket, 

építészeket küldtek a helyszínre, hogy felmérjék a terepet, lehetséges-e a csatorna megépítése, 

ahogyan arról egy 1568. január 17-i szultáni parancs is tanúskodik. Az utasítás a csatorna 

szükségességét az indiai muszlimok megsegítésével, a Mekkába zarándoklók védelmével és a 

szent helyek vidékén élő féktelen és lázongó csapatok megsemmisítésének szükségességével 

indokolta.202 A munkálatok azonban egyszerre félbeszakadtak. Vélhetően a Portát a 

későbbiekben a másik, a Don és a Volga közötti csatornaépítés terve kötötte le, majd annak 

kudarca után ezt az elképzelést is elvetette.203 

A Don–Volga csatorna gondolatához az oroszok megerősödése vezetett, akik elfoglalták 

Asztrahánt, és veszélyeztették a Krími Kánságot. A két folyó összekötése lehetővé tette volna, 

hogy az oszmánok a Fekete-tengerről közvetlenül flottát küldjenek a Volga melletti 

Asztrahánhoz és a Kaszpi-tengerre. Mindezzel a törökök befolyásuk alá vonhatták volna az 

Alsó-Volgát és a Kaszpi-tengert, és közvetlen kapcsolatot építhettek volna ki 

Transzoxániában a perzsák régi ellenségeivel, az özbegekkel. Az oszmánoknak régi vágyuk 

volt, hogy a közép–ázsiai kánokkal ütőképes szövetséget hozzanak létre Iránnal szemben.204 

A terveket először 1563-ban vitatták meg. Habár Szokollu Mehmed szerájbéli ellenfelei 

                                                           
201 A törökök szokásuk szerint kétkulacsos politikát folytattak: egyrészről a portugál Sebestyén királynál 

szorgalmazták a konfliktus békés, diplomáciai úton történő megoldását, másrészről viszont erősítést küldtek 

Aláaddinnek. UZUNÇARŞILI, 1951. 32. 
202 7 NUMARALI, I. 1997. 366–367., No. 721. 975. redzseb 17./1568. január 17. A portugálok és az Indiával 

kereskedő muszlimok közötti konfliktus ekkor már évek óta gondot jelentett. Minderről bővebben l. IŞIKSAL, 

1969. 54–73. így például 58–59.  és BOSTAN, 2013. 331–354. 
203 UZUNÇARŞILI, 1951. 33.  
204 İNALCIK, 1948. 351. 
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mindezt értelmetlen pénzpocsékolásnak vélték, a nagyvezírnek sikerült meggyőznie a szultánt 

elgondolása helyességéről, és 1569-ben lehetőséget kapott a megvalósításra.205 Első lépésként 

Kászim béget kinevezte Kaffa élére, és megbízta a munkálatok vezetésével.  

1569 augusztusában a török-tatár csapatok letáboroztak Perevoloknál, és hozzáláttak az 

építkezésnek, de még csak a csatorna 1/3-a készült el, amikor is az ősz korai beállta 

veszélyeztetni kezdte a munkálatokat, amelyeket egyébként a livóniai háborúban lekötött 

oroszok is folyamatosan zavartak. Kászim ekkor előállt azzal az ötlettel, hogy Devlet Giráj 

krími kán foglalja el Asztrahánt, ám a kán a hadműveletet – csakúgy, mint a csatornaépítést – 

határozottan ellenezte. Devlet Giráj nemcsak az oroszoktól, hanem a törököktől is féltette 

országának alaposan megnyirbált függetlenségét, ezért ebben az ügyben az oroszok malmára 

hajtotta a vizet.206 Kászim pasa ennek ellenére megtámadta Asztrahánt, amit körülbelül 

15 000 orosz védett. A védők sikeresen visszaverték a törökök támadásait, akiket az 

időközben beköszöntött tél a rövid ostrom után csakhamar visszavonulásra kényszerített. 

Előbb a sereg mintegy fele veszett oda a mocsaras sztyeppéken, majd az azovi raktár leégése 

tette lehetetlenné a munkálatok folytatását. A katonák lázadása miatt a pasának végül az 

összes tervéről le kellett mondania, sőt, még a felszerelés egy részét is a helyszínen hagyta. 

Bár a vezírek hivatalosan csak kitolták a csatorna építését egy következő hadjáratra, ez már 

soha nem valósult meg.207 Ugyanakkor az elképzelés a későbbiekben többször is felmerült a 

Portán, ahogyan arról egy 1587. október 2-án kelt szultáni parancs is tanúskodik. A mühimme 

defterből jól látható, hogy a csatornaépítési fiaskó még 18 évvel a történtek után is bántotta a 

Portát. A kudarcért Devlet Giráj kánt tették felelőssé, a dokumentumban ugyanis leírták, hogy 

a nevezett kán idejében hiába biztosították Asztrahán elfoglalására a szükséges felszerelést és 

katonákat, Devlet Giráj a tervet nem támogatta, ezért az ostrom sikertelenül végződött. A tatár 

vezetők fejének, Sirin Ali bégnek íródott parancs Sirván elfoglalásával Asztrahán 

megszerzését könnyebbnek ítélte, ezért Abdullah özbek és Iszlám Giráj krími kánokkal, 

valamint más hozzáértőkkel tanácskozást rendelt el, miként lehetne a tervet kivitelezni.208 Az 

oszmánok csatornaépítési elképzeléseit még a lengyel király sem támogatta, a Porta hiába 

vélte kézenfekvőnek a lengyel szövetséget az egyre erősödő orosz befolyással szemben.209 

Tulajdonképpen a terv, bár elméletben nem volt kivitelezhetetlen, a rossz diplomáciai 

                                                           
205 PITCHER, 1972. 122. İNALCIK, 1948. 371. 
206 Uo. 122. 
207 IMBER, 2009. 54. 
208 62 NUMARALI, No. 226. 995. sevvál 29./1587. október 2. (Miután XIII. Gergely pápa 1582-ben 

naptárreformot hajtott végre, ennél keresztény dátumnál már a Gergely-naptár szerinti időpontot adtam meg. Az 

addig használt Julián-naptár szerint 1587. szeptember 22-e lenne.)  
209 BEYDİLLİ, 1976. 8–9. 
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előkészítésen és a helyi erőviszonyok téves felmérésén bukott el. Az oszmánok a 

csatornaépítés során megtapasztalhatták, hogy semmivel sem népszerűbbek a környéken, mint 

az oroszok, és terveiket a helyiek közül senki sem támogatja egyértelműen. Vélhetően a portai 

diplomácia az oroszok livóniai háborúban való lekötöttségét is súlyosabbnak ítélte a 

valóságosnál.210 A történtek miatt, amely felért egy vereséggel, Szelim rendkívül csalódott 

volt, és Gelibolulu Áli krónikája szerint egy alkalommal a vezírek jelenlétében megfenyegette 

Szokollut, hogy az összes költséget és veszteséget neki kell kifizetnie.211 

A fentiek alapján úgy látom, hogy a belpolitikai nehézségeken (Észak-Baszra, Jemen) csak 

nehezen úrrá lévő, a közép-ázsiai fronton pedig egyenesen kudarcot valló új szultánnak nagy 

szüksége volt valamilyen egyértelmű hadi sikerre, amely jó mederbe tereli népes serege harci 

vágyát és legitimizálja szemükben a hatalmát. Nem csupán neki, de véleményem szerint a 

grandiózus elképzelésével nemrég felsült Szokollu Mehmednek is éppen ilyen fontos lehetett, 

hogy helyreállítva tekintélyét, ezúttal egy sikeres tervben működjön közre. A Don–Volga 

csatornaépítés kudarca azt mindenképpen megmutatta, hogy mennyire fontos egy hadjárat 

diplomáciai előkészítése és a helyi lakosság megnyerése. Szokolluval kapcsolatban a ciprusi 

hadjárat idején elsősorban diplomáciai tevékenységéről rendelkezünk adatokkal, de 

nagyvezírként a szervezési feladatok irányításából sem vonhatta ki magát. Az események 

felügyeletével egyúttal lehetősége nyílt arra is, hogy a ciprusi hadjárat végrehajtásában nagy 

szerepet kapott riválisait szemmel tartsa, így egy esetleges győzelem esetén osztozhasson 

velük a sikerben. A ciprusi háború egyúttal kitörési lehetőséget kínált az Oszmán Birodalom 

mindazon másod- és harmadvonalba szorított vezíreinek, akiket a Szokollu-klientúra a 

további előrelépésben eddig megakadályozott. 

                                                           
210 A livóniai háború 1558–1583 között zajlott kisebb-nagyobb megszakításokkal. Ó-Livónia (körülbelül a mai 

Lett- és Észtország) területének birtoklásáért az oroszok, svédek, lengyelek, dánok és litvánok között változó 

szövetségi rendszerekben. 
211 Áli tarihi. Idézi: UZUNÇARŞILI, 1951. 37. A Don–Volga csatornaépítési tervre l. még: İNALCIK, 1948. 372–

383. 
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III. A következő célpont: Ciprus 

III.1. Ciprus a térképeken 

A sziget elleni támadás gondolata már Szülejmánban is felmerült, legkésőbb 1563-ban, de az 

oszmán vezetőség akkor úgy ítélte meg, Málta elfoglalása nagyobb hasznot hozhat.212 A 

Mediterráneum térségét ekkor már keresztül-kasul behajózták a kor nevezetes kalózai, akik 

közül a legrátermettebbek aztán tudásukat a technikailag egyre fejlődő szultáni flottában 

kamatoztatták. II. Bajezidtől a török hajóhad aktivitása megnőtt, ami a térképkészítésre is 

ösztönző hatással volt. De milyen információkkal rendelkeztek a 16. századi oszmán 

térképészek Ciprus szigetéről? 

A pályafutását kalózként kezdő Hadzsi Muhiddin Piri Ibn Hadzsi Mehmed (kb. 1465– 

1554) nagybátyja, Kemál oldalán közös portyázásaik során alaposan megismerte a 

Mediterráneumot és az észak-afrikai partokat. Később szakértelmét az oszmán flotta keretein 

belül hasznosító Piri reisz érdeklődése a térképkészítés felé fordult.213 A Kitáb-i bahrije első 

változatát 1521-ben fejezte be abban a reményben, hogy sikerül vele felkeltenie a szultán 

érdeklődését. Így készült el az oszmán hajósok – elsősorban kalózok – akkori ismereteit 

összefoglaló első tengerészeti könyve, amely 130 fejezetből állt, és minden fejezet egy-egy 

szigetet vagy kisebb szárazföldi egységet írt le nagy részletességgel. A szöveghez térképek 

kapcsolódtak, amelyet Piri reisz saját kezűleg rajzolt és színezett.214 Ha Szülejmán 

reakciójáról nem is szólnak a források, azt bizonyosan tudjuk, hogy nagyvezíre, Ibrahim pasa 

(1493–1536) felismerte a munka jelentőségét, és arra biztatta Pirit, csiszoljon még a művén, 

hogy az méltóbb legyen a szultán nagyságához. Így készült el a nagyvezír támogatásával a 

tengerészeti könyv második változata 1525/1526-ra.215 A letisztázott és kibővített verzió az 

előzőnek majdnem duplájára, 229 fejezetre terebélyesedett, emellett az itáliai hajózási 

könyvekhez hasonlóan verses bevezető került az elejére. A leírásokhoz több száz színes 

térkép kapcsolódott: a szöveg és a képi ábrázolás ily módon történő összekapcsolása még több 

információ átadását tette lehetővé. Mindkét változat a világ különböző pontjain fellelhető, 

                                                           
212 M. Petremol 1563-as beszámolója alapján a szultán azon háborodott fel, hogy a velenceiek török hajókat 

koboztak el, valamint, hogy Ciprus kikötője máltai kalózoknak nyújt menedéket, ezért elrendelte, hogy készítsék 

fel a flottát egy ciprusi hadjáratra, amelyre egyébként Szelim és a veje is bátorította. Még 1564. november 25-én 

is úgy vélte, az összehívott flotta egy része Máltát, a másik Ciprust és Apuliát fogja megtámadni. HILL, 1972. 

878–879. 
213 Életéről bővebben l. KURT, 2014. 3–8. ELİBÜYÜK, 2014. 33–36. A reisz szó ebben az esetben egy 

haditengerészeti tisztséget jelöl, amelynek európai megfelelője körülbelül az admirálisi (tengernagy, parancsnok) 

rang. Ugyanezzel a szóval jelölték a török szárazföldi sereg irreguláris gyalogos katonáinak a vezetőit is. 
214 LA RONCIÈRE–MOLLAT DU JOURDIN, 1984. 221. SOUCEK, 1992. 263. 
215 PİRİ REİS’TEN ÖNCE VE SONRA: TOPKAPI SARAYI’NDA HARİTALAR, 2013. 11. 
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több másolatban maradt fent, ám egyiket sem Piri reisz készítette.216 A Kitáb-i bahrije 

szövegét számos alkalommal kiadták. Ehhez általában az I. Mahmúd szultán Ayasofya 

könyvtárában lévő kéziratot (Süleymaniye No. 2612.) használták, amelyet a maga 213 

térképével és 753 oldalával sokáig az ismert másolatok közül sokáig a legteljesebbnek, így 

egyúttal a legjobbnak is tartottak. Ennek nyomán készültek például az 1935., 1974. és az 

1988. évi török kiadások is.217 Az általam használt 2002. évi kiadás a Topkapı Saray Müzesi 

könyvtárában őrzött, a második változatról készült kéziraton (Hazine No. 642.) alapul, 

amelyben 215 térkép található, így felülmúlja az ayasofyai másolatot. 218 Miután Piri reisz 

eredeti munkáját nem ismerjük, a kéziratok pedig mind szövegükben, mind térképeik 

tekintetében kisebb-nagy eltéréseket mutat(hat)nak, ezek összevetése a kutatást szempontjából 

mindenképpen hasznos, akár egy új disszertáció témája is lehet. Nekem nem állt módomban 

ezt a kísérletet az összes ismert másolatnál elvégezni, három kézirat (Topkapı Saray Müzesi 

Hazine No. 642.; MTA Könyvára Keleti Gyűjtemény Ms Török F. 24, fol. 122r.; Walters Art 

Museum W 658) összehasonlítását azonban a Ciprusra vonatkozó leírások és térképek 

tekintetében megtettem.  

A szerző könyvének előszavában hangsúlyozta: a padisah eddig is számos, különféle 

tudományokhoz kapcsolódó ajándékot kapott a világ minden tájáról, miáltal e könyvek 

szerzőinek neve maradandóvá vált. Ugyanakkor „a tenger tudományából és a hajózás 

művészetéből […] mindezidáig senki nem adott ennyire hasznos ajándékot.” Az indoklás, 

                                                           
216 SOUCEK, 1992. 272. A legrégebbi kézirat az 1554 márciusában befejezett drezdai, amely ugyan az első 

változatról készült, de már tartalmaz bizonyos, a második verzió alapján átvett bővítéseket is. Paul Kahle 29 

kéziratról ír, szerinte 16 készült az elsőről és 13 a második változatról, ám sajnos nem sorolja fel őket tételesen. 

(KAHLE, 1956. 101.) Zaimeche egy jóval szerényebb listát állított össze, aminek alapján az 1521. évi változat 

kéziratai megtalálhatóak: İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Bagdad No. 337; İstanbul, 

Nuruosmaniye Kütüphanesi, No 2990; İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya No. 2605; Bologna, 

Biblioteca Universitaria, Fondo Marsili, Ms. 3612.; Wien, Nationalbibliothek, H.O. No. 192.; Drezden, 

Staatbibliothek, Eb No. 389.; Paris, Bibliothèque nationale, suppl. turc 220.; London, British Museum, Oriental 

No. 4131.; Oxford, Bodleian Library, Orville X infra.; USA, magángyűjtemény. Az 1526. évi változat kéziratai 

az alábbi helyeken lelhetőek fel: İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine No. 642.; İstanbul, 

Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa, No. 171.; İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya No. 2612. (Zaimeche 

közlése nyomán No. 3161); Paris, Bibliothèque nationale suppl. turc 956. Forrás: ZAIMECHE, 2002. 4–5.  A 

felsorolás bizonyosan nem teljes, hiszen például a Magyar Tudományos Akadémia Keleti Gyűjteményében 

őrzött, 1701/1702. évben ismeretlen másoló által készített kézirat kimaradt belőle.  
217 PİRİ REİS, 1935. PİRİ REİS, 1974. PIRI REIS, 1988. Utóbbi a Magyar Tudományos Akadémia Keleti 

Gyűjteményében is megtalálható, azonban sajnos éppen a Ciprusra vonatkozó fejezet hiányzik belőle. 
218 PİRȊ REİS, 2002. Ugyancsak jelentős munkái közé tartoznak világtérképei: az első változatot 1513-ban, a 

másodikat 1528-ban rajzolta. Ma mindkettőnek csupán 1–1 darabját ismerjük, jelentőségük azonban így is 

rendkívüli: Piri reisz művei ugyanis az amerikai kontinenst ábrázoló legrégebbi térképek közé tartoznak. A 

mesés illusztrációkban bővelkedő, ugyanakkor meglehetősen pontos hajózási térképekhez számos kartográfiai 

művet (közöttük nyolc, arab másolatban fennmaradt Ptolemaiosz-térképet, négy korabeli portugál, egy Indiát 

ábrázoló arab, és egy, Kolumbusz második vagy harmadik útján készített Újvilág-térképet is felhasznált. A saját 

munkájához írt oszmánli magyarázó szövegek tanúsága szerint széles ismeretei voltak az új földrészről, 

amelyeket fogságba esett spanyol hajósoktól szerzett. KURT, 2014. 8–9. MCINTOSH, 2014. 13–18. ELİBÜYÜK, 

2014. 36–37. SCHMIDT, 2014. 92.  
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miszerint a korábbi térképek rosszak (legalábbis az időközben felmerült igényeket már nem 

elégítik ki), vagy egyáltalán nem léteznek, gyakorlatilag minden új térkép készítésekor 

elhangzott.219 A könyv szerzője azt is fontosnak érezte leszögezni, hogy a műben szereplő 

helyszíneket személyesen is bejárta, vagy pedig olvasott/hallott róluk. A „saját szemmel” 

történő megismerésre utalás ugyancsak általános toposz volt a korszak kartográfusai között, 

hiszen a személyes tapasztalás a térképen ábrázoltak hitelességének legfőbb bizonyítékát 

jelentette. A térképkészítő másik legfontosabb forrása az elődök tudása volt, ahogyan erre Piri 

reisz maga is hivatkozik, olvasmányait és egyéb úton megszerzett értesüléseit említve.220 A 

hagyománytisztelet a munka rovására is mehetett, amennyiben a szerző abbéli 

meggyőződésében, hogy az egykori tudósok több évszázaddal korábbi információi továbbra is 

érvényesek, nem tartott szükségesnek további vizsgálódást, sem pedig a kortárs források 

használatát. Piri reisz művei ötvözik a reneszánsz Európa és az arab-perzsa világ kartográfiai 

jellegzetességeit; kortárs és régi térképeket egyaránt felhasznált.221  

Kartográfiai szempontból a Kitáb-i bahrije legértékesebb része az észak-afrikai térség 

ábrázolása, ugyanis ez nagy valószínűséggel Piri reisz teljesen önálló alkotása. Életrajzi 

adataiból is tudjuk, hogy nagybátyjával, Kemállal keresztül-kasul bejárták a környéket, és 

gyakran megfordultak Dzserba szigetén, ahová számos muszlim és néhány zsidó menekültet 

szállítottak Spanyolországból.222 A munka további részein elsősorban itáliai hatást 

fedezhetünk fel: stílusát tekintve sokban hasonlít Cristoforo Buondelmonti (1386–1430) 

firenzei szerzetes és utazó, valamint Benedetto Bordone (1460–1531) padovai 

                                                           
219 Az új térképek készítését mindig a változó igények inspirálták és a hit, hogy az újabb egyben jobb is lesz.  A 

kiadók már a reneszánsz korban is szerették térképcímeikben a hangzatos „legpontosabb, legújabb” jelzőkkel 

illetni térképeiket. DANKU, 2009. 105.  Mintegy kétszáz évvel később ugyanezt a gondolatot (ti.a régi térképek 

pontatlanok) fogalmazta meg Mikoviny Sámuel (1698–1750) matematikus, mérnök és térképész is Bél 

Mátyáshoz (1684–1749) írott levelében: „Az égnek és Földnek helyzetével ugyanis annyira ellentétes térképeket 

adtak ki, hogy ha itt-ott valami ismert helységnév nem fordulna elő, könnyen azt hihetné az ember, hogy más Nap 

sütött le rájuk, mint ránk."  Epistola ... Mikoviny Sámuel levele Bél Mátyáshoz. In: HUNGARIA NOVA, 1987. 81. 

Mikoviny Sámuel munkásságára bővebben l.: TÖRÖK, 2011. Ugyancsak az elődök rosszul elkészített térképeire 

panaszkodott 1798. május 7-én keltezett levelében Schedius Lajos (1768–1847) térképszerkesztő, filológus és 

esztéta is Zach Ferenc (1754–1832) gothai csillagásznak, amelyben egyúttal értesítette őt Lipszky János (1766–

1826) térképésszel közös új földrajzi vállalkozásukról: Magyarország pontos térképének elkészítéséről. Zach 

válaszlevelében megjegyezte, régóta csodálkozik azon, hogy nem készítettek valóban pontos méréseken alapuló 

térképet Magyarországról, miközben a korábbi munkák vagy csak részleteket ábrázolnak, vagy igen pontatlanok. 

Lipszky János már Mikovinyi Sámuelt is a pontatlan munkát végző elődei közé sorolta: „lehetetlen 

Magyarországról valami jó használhatót nyújtani, anélkül, hogy egyúttal ne esnénk Müller, Mikovinyi, Szászky, 

Kray, Csáky, Marsigli, Krieger, Reilly, Schrämber hibáiba, amelyek mind részben félkész darabok, 

utánmetszések és befejezetlen másolatok, az én ismereteim szerint egy sem alapul valódi trigonometriai-

csillagászati felmérésen”.  Minderről bővebben lásd: REISZ, 2002. 100–102. 
220 DANKU, 2009. 65–66. 
221 SOUCEK, 2008. 35. 
222 SOUCEK, 1992. 267. és MCINTOSH, 2000. 6. 
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miniatúrakészítő és kartográfus térképeihez.223 Az Égei-tenger vidékének bemutatásánál 

érezhetően felhasználta Bartolommeo dalli Sonetti 1485–1486-ban Velencében kiadott 

Isolario című kartográfiai munkáját, amely 49 térképen ábrázolta a görög szigetvilágot, oly 

módon, hogy minden térképen egy-egy szigetet rajzolt meg.224 Bordone és Sonetti 

munkájában is találhatunk Ciprus térképet: ezeket Piri reisz munkájával összehasonlítva 

véleményem szerint a török kartográfus műve Bordone ábrázolásához közelebb áll: 

mindketten ugyanúgy keretbe foglalják Ciprus térképét, a térkép köré nem rajzoltak kört,225 

csupán irányvonalakat, amelyek egyformán enyhén jobbra vannak fordulva. Hasonló a 

partvonal és a domborzat ábrázolása is.226  

 

 

 
Piri reisz Ciprus térképének a Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine No. 642. kézirat nyomán készült 

Kitáb-i bahrijéjének 2002. évi kiadásban megjelent változata 

 

                                                           
223 Benedetto Bordone Isolario… című munkáját először 1528-ban nyomtatták ki Velencében. 
224 SOUCEK, 1992. 278. DUCÈNE, 2014. 123. 
225 A kör középpontjából indultak ki a térkép vonalhálózatát alkotó irányvonalak. 
226 BORDONE, 1547. LXVI–LXVII. 
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 Benedetto Bordone Ciprus térképének 1547. évi kiadása (első megjelenés: 1528, Velence) In: Benedetto 

Bordone: Isolario di Benedetto Bordone nel qual si ragiona di tutte l'isole del mondo, con li lor nomi antichi & 

moderni, historie, fauole, & modi del loro viuere, & in qual parte del mare stanno, & in qual parallelo & clima 

giaciono. Ricoreto, & di nuouo ristampato. Con la gionta del monte del Oro nouamente ritrouato. Con il Breve 

del Papa et gratia & privilegio della Illustrissima Signoria di Venetia come in queli appare, Venetia. 1547. 

LXVI–LXVII. 

 

 

Bartolomeo dalli Sonetti Ciprus térképe. In: Uő: Isolario. Venetia. 1485. 110–111. 

 

Ezzel szemben Sonetti munkájában megfigyelhető a térkép köré rajzolt kör, míg keretet 

nem készített hozzá, a domborzat ábrázolása ugyanakkor részletes, és a Piri reisz-féle 

térképen látottakhoz meglehetősen hasonló. Mindhárom térkép ugyanúgy, fekete nyíllal jelöli 

az északi irányt.227  

                                                           
227 SONETTI, 1972. 110–111. 
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A Kitáb-i bahrije elsősorban a Mediterráneumra fókuszál, és bár elsődleges célja 

bevallottan a hajósok számára szükséges információk megadása, az egyes települések, 

szigetek bemutatásánál ennél sokkal részletesebb leírást ad. Ismertetései, még ha olykor nem 

is nélkülözik a meseszerű elemeket, kitérnek az adott vidék lakosságára, váraira, erődítéseire: 

ezek az információk kevésbé lehettek fontosak az egyszerű hajósoknak, nem úgy az oszmán 

vezetésnek, kivált hadjáratok tervezésekor. A térképekkel és a hozzá kapcsolódó leírásokkal 

az atlasz olvasójának általános képet ad a bemutatott tájról, és teljesíti a kor emberének 

igényét a világ megismerésére. Részletesség tekintetében a Kitáb-i bahrijével egyetlen 

korabeli nyugati (olasz vagy spanyol műhelyből kikerült) atlasz sem veszi fel a versenyt. A 

könyv igényes, díszes kivitelű, tehát az iránta támasztott reprezentatív elvárásoknak is 

megfelelt. 

Az 1525-ben íródott könyv Ciprus bemutatását így kezdi: „Az említett Ciprus szigete 

valójában nem olyan, mint a többiek, mivel ennek a szigetnek az egész szomszédságában lévő 

anatóliai, damaszkuszi és alexandriai partok mind muszlim [területek]. A nevezett sziget ezek 

között tétován áll.” Emellett számos, részint meseszerű, részint valós információval szolgál 

Ciprusról: „Kifejezetten virágzóan zöld sziget, a kerülete 600 [négyzet]mérföld. Hegyei, 

folyóvizei dicsérendők, sőt azt beszélik, hogy 7000 falu található rajta. Ám amikor padisahunk 

hadihajóival egyszer a szigetnél jártunk, és kiszálltunk, megkérdeztem a vezető emberektől: 

»Igaz-e, hogy ezen a szigeten 7000 falu van?« [azt] válaszolták: »Régen így volt, de most 

4000 falu van.« Minden faluban bőven van különféle gyümölcsös, narancs, citrom, és 

cukorelőállítók. Ezenkívül a szigeten Mekka irányában sóbánya található. Onnan minden 

évben sóval megrakott hajók érkeznek.” A Piri reisz által csábítóan gazdagnak és 

magányosnak lefestett Ciprushoz – akárcsak a könyvben szereplő többi területhez – részletes 

hajózási útmutatással is szolgált, pontosan leírva, hol lehet a szigeten és annak környékén 

kikötni, melyik kikötőben mennyire mély a víz, milyen hajók horgonyozhatnak le benne 

biztonsággal, merre található ivóvíz. Ez utóbbi különösen fontos információ volt egy olyan 

meleg és száraz éghajlatú sziget esetében, amelyen nincs édesvizű tó, és a katonák vízellátása 

a hadjárat egésze során komoly kihívásokat jelent.228 Piri reisz alapos ismertetést nyújt a part 

menti városok földrajzi koordinátáiról, valamint a sziget környéki zátonyokról és azok 

elkerülésének lehetséges útvonalairól.229 Ugyancsak részletesen beszámol a térségben 

                                                           
228 KABASAKAL, 1986. 31. 
229 PİRȊ REİS, 2002. 20., 573–576. A Kitáb-i bahrije hajózási útmutatásainak jelentőségéről l. még: SOUCEK, 

1996. 96. Mesut Elibüyük Coğrafyacı Gözüyle Piri Reis ve Eserleri című tanulmányában számos 

tudományterületet felsorolt (köztük a geomorfológiát, hidrogeográfiát, biogeográfiát, talajföldrajzt, 

klimatológiát), melyekhez kapcsolódó adatokra bukkanhatunk a Kitáb-i bahrijében. Ugyanakkor nem szabad 
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uralkodó szélirányokról, egyszóval művében teljesen lefedi a 16. századi török flotta minden 

szükségletét, amely ekkor nagyobbrészt a Mediterráneum mély vizeihez jól alkalmazkodó 

gályákból (kadirga) és galliotokból (kalite) állt. 

A leírásokhoz kapcsolódó kartográfiai munkák portolántérképek voltak. Ez a 13. század 

végén megjelenő térképtípus a hajózás megkönnyítése érdekében elsősorban a hajózott 

tengert és annak partvonalait mutatják. Így részletesen ábrázolják a part menti városokat, 

kikötőket, zátonyokat, míg a szárazföld belső – így a hajózás szempontjából érdektelen – 

része csak elnagyoltan jelenik meg.  

A kor kartográfusai a legritkább esetben készítettek olyan térképet, amelyik a mai, 

általánosan elfogadott térképfogalmunk elvárásainak megfelelne, hiszen nem elvont jelekkel 

kommunikáltak, hanem inkább tájszintű ábrázolásra törekedtek.230 A térkép – amelynek 

megrajzolását gyakran festmények ihlették – azonban több volt egyszerű képnél: azt ígérte, 

hogy a rajta látható földterületek alakjai és téri viszonyai megfeleltethetők a valóságnak. A 

műfaj jelentőségét mutatja kizárólagossága: az általuk hordozott információt, ti. az ábrázolt 

területeket nem volt más mód megismerni, mint magát a térképet nézni. A rajtuk elhelyezett 

alakok, tárgyak és jelenetek nemcsak a térkép díszítőelemeiként szolgáltak, hanem a kor 

embere számára az ábrázoltak jobb megértését is elősegítették.231 

A portolánkészítés bizonyos nemzetközileg elfogadott szabályokhoz igazodott. A térképek 

legtöbbje északi tájolású volt, hiszen készítésüknél iránytűt használtak. Az iránytű 

használatának másik bizonyítéka, hogy a térképeken megfigyelhető egyes pontok torzulása 

(ti. a valóságostól északabbra való feltüntetésük) megegyezik a mágneses észak és a földrajzi 

észak közötti különbséggel. Ez a torzulás leginkább a Földközi-tenger keleti medencéjében 

szembeötlő, ahol 8–10 fok eltérés jelentkezett. A kartográfusok később maguk is felismerték 

az eltérést, amely a 16. század közepétől eltűnt a térképekről. A portolán térképeket bőrre 

(birka, borjú, kecske, disznó vagy nyúl) rajzolták, amennyiben a bőr nyakrészét meghagyták, 

ez az északra tájolt térképeken általában a baloldalra került. A bőr használata azért terjedt el, 

mert minden más anyagnál nagyobb ellenállást mutatott a sós vízzel szemben. A térkép 

méretét és méretarányát a rendelkezésre álló bőrdarab határozta meg: ha nagyobb felületre 

volt szükség, több bőrdarabot összeragasztottak. A méretarány 1:5 000 000–13 000 000 

                                                                                                                                                                                     
elfelejtenünk, hogy a munka elsősorban a hajózási szempontok figyelembe vételével készült, és nem szolgál 

megbízható információkkal a benne szereplő települések talajára, növény- és állatvilágára vagy lakosságszámára 

vonatkozóan.  ELİBÜYÜK, 2014. 47. 50–51. 
230 DANKU, 2009. 111. 
231 Uo. 96–97. 92. 104. 114. 
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között változhatott, és általában mérföldben volt megadva.232 Olykor egy térképen belül eltérő 

méretarányt alkalmaztak a Földközi-tenger medencéjéhez és az Atlanti-óceán partvidékéhez. 

A portolán térképeken jelölt mérföld hossza máig nem tisztázott. Armando Cortesão kutatásai 

alapján az ún. portolán-mérföld hosszát a kutatók különböző térképek elemzése során 

legkevesebb 4937 méter és legfeljebb 5920 méter hosszúságúnak határozták meg.233 Piri reisz 

leírásában a távolságok megadásánál többféle mértékegységet használ, így a mil (mérföld), a 

palamár (kötél) és a kulács (karcsapás) egyaránt előfordul a szövegben.234  

Az általános szabály szerint a tengerparti nevek írásának iránya a partvonalak futását 

követte, és a településeken kívül a tájékozódásban fontos földfokok, szigetek és öblök nevét is 

feltüntették. A nevek többségét fekete tintával írták a térképekre, a fontosabbakat pedig 

pirossal jelölték. A szigetek neveit a kontinensek partvonalán szereplő feliratok irányával 

ellentétesen tüntették fel. A partvonal rajzolatja folyamatos volt, csupán a nagyobb 

folyótorkolatoknál szakadt meg. A parti egyenetlenségeket kanyargós rajzolattal ábrázolták. A 

tájékozódási pontokat jelentő földfokokat, szirteket, öblöket, kisebb szigeteket gyakran 

felnagyították és kiszínezték. A hajókra veszélyes, sziklás, zátonyos helyeket, illetve a sekély 

vizeket fekete és vörös keresztekkel vagy pontokkal jelölték. A portolánok szerkesztési alapja 

egy vonalhálózat volt, amelynek középpontjából (a főrózsából, amely egyúttal a térkép 

közepét, illetve a térkép köré rajzolt „láthatatlan kör” középpontját is jelentette) indultak ki az 

irányvonalak. A térkép szélein mellékrózsák voltak elrendezve, amelyeket egymással és a 

főrózsával irányvonalak kötöttek össze. A szélrózsa spanyol „találmány” volt, először az ún. 

Katalán Atlaszon tűnt fel 1375-ben, de ekkor még nem rajzolták az összekötő vonalak 

metszéspontjába, ez csupán a 15. század első felétől vált gyakorlattá, míg a 16–17. században 

már egyre több és díszesebb kivitelezésű szélrózsa tűnt fel a térképeken. A középpontból 32 

vonal indult a fő-, felező és negyedelő irányokba. A könnyebb tájékozódás végett a nyolc fő 

irányvonalat fekete, a felezővonalakat zöld és a negyedelő vonalakat piros színnel festették 

meg.235 A nyolc fő irányvonal és a láthatatlan kör metszéspontjában csomópontokat 

alakítottak ki. Ha a térképlap mérete megfelelő nagyságú volt, a felező irányok 

                                                           
232 A portolán térképek leírásáról l. ELTE TTK TEO. 

http://teo.elte.hu/minosites/ertekezes2010/iras_k/2_RESZ.pdf [2016.02.26.] és ZOSS, 2010.  196–200. 
233 CORTESÃO, 1969. 217. 
234 Az átváltásokkal kapcsolatban sok a bizonytalanság. Az egyik számítási mód a tengeri mérföld (mil) 

hosszúságát 1852 méterben adja meg, a karcsapásét (kulács) 183 méterben. Egy másik rendszer szerint 1 mil 

2268 méter, 1 palamár 226,8 méter (120 kulács), 1 kulács pedig 1,895 méter (tehát körülbelül egy ölnyi) 

hosszúságot jelentett. Nem kizárt az sem, hogy a különböző korokban és területeken más-más volt az átváltások 

mértéke. A számításokra bővebben l. https://borayilmazgul.wordpress.com/2013/02/12/denizcilikte-kullanilan-

olcu-birimleri/ és http://neolaki.net/nedemek/palamar-boyu-ne-demek.html [2016.08.06.] 
235 CARTOGRAPHICAL INNOVATIONS, 1987. 12. 15. 

http://teo.elte.hu/minosites/ertekezes2010/iras_k/2_RESZ.pdf
https://borayilmazgul.wordpress.com/2013/02/12/denizcilikte-kullanilan-olcu-birimleri/
https://borayilmazgul.wordpress.com/2013/02/12/denizcilikte-kullanilan-olcu-birimleri/
http://neolaki.net/nedemek/palamar-boyu-ne-demek.html
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metszéspontjaiban is megrajzolták a csomópontokat, így összesen 16 pontot jelenítettek meg. 

A térképet használat során nyugodtan lehetett forgatni, hiszen a vonalhálózat biztos 

tájékozódási irányt adott. A szakirodalom katalán jellegzetességnek tartja, hogy az újonnan 

felfedezett területekről készített térképeken hajókat is feltüntetnek, amellyel jelzik, a 

felfedezők milyen hajókkal hódították meg a térséget vagy éppen az árukat mivel szállítják.236  

Piri reisz kartográfiai munkája korántsem előzmények nélküli az iszlám világban. A 

legkorábbi arab portolántérkép az úgynevezett „Maghreb chart” körülbelül 1330-ra (730-ra) 

datálható, rendkívül egyszerű és dísztelen kivitelezésében a korai nyugati portolánok 

jellemzőit mutatja.237 Miután a muszlim térképészek – így Piri reisz is – elsősorban olasz és 

katalán térképek nyomán dolgoztak, ezek hatásai szembeötlők a munkáikon. Annak ellenére 

azonban, hogy műveiket az európai térképkészítés inspirálta, nem csupán arról van szó, hogy 

az egyes olasz- és spanyol településneveket arab-török elnevezésre cserélve, szolgai módon 

egyszerűen lemásolták volna ezeket a térképeket, hiszen a kapott információkhoz a szerzők 

mindig hozzátették a maguk tudását is.238  

Piri reisz Ciprus térképén feltűnik a nyolc fő irányvonal, amelyek az európai gyakorlattal 

megegyezően feketék. Tengerészeti könyvében többször is kiemelte, minden elhelyezkedési 

pontot a Sarkcsillaghoz viszonyítva kell megadni, amelynek irányát – ti. az északi irányt – a 

térképen fekete nyíllal jelölte. Ciprus térképénél a lap tetejére kelet, a lap aljára pedig nyugat 

került, amely korántsem meglepő, hiszen a kartográfiában még a 18–19. században sem volt 

egyértelműen lefektetve a szabály, hogy az északi iránynak kell a térképlap tetején, a délinek 

pedig az alján lennie.239 A Kitáb-i bahrijéhez készített térképeken számos hajót láthatunk, a 

rajzok a térségben használt leggyakoribb típusokat örökítik meg az adott korból. A feliratok 

irányáról nem lehet messzemenő következtetéseket levonni; Piri reisz térképei alapján úgy 

tűnik, a szerző legfőbb szempontja az volt, hogy olvasói számára jól láthatók legyenek az 

elnevezések. Ciprus szigetének két legfontosabb településéhez sok házat rajzolt, jelezve azok 

népes voltát és jelentőségét, nevüket azonban nem emelte ki piros tintával: ezt a megjelölési 

módot egyébként a Kitáb-i bahrijében található többi térképen sem alkalmazta. A sziget 

                                                           
236 A portolán térképek leírása. ELTE TTK TEO. http://teo.elte.hu/minosites/ertekezes2010/iras_k/2_RESZ.pdf 

[2016. 02. 27.] 
237 SOUCEK, 1992. 267. Európai részről a legkorábbi datálatlan portolántérkép a Carte Pisane, amely a 13. század 

végén keletkezhetett, míg a legkorábbi datált portolántérkép Pietro Vesconte 1311. évi munkája Genovából, és 

ugyancsak az ő nevéhez fűződik a legkorábbi fennmaradt atlasz is (1313). CARTOGRAPHICAL INNOVATIONS, 

1987. 12. 
238 Az egyes területek latin nevének arab-törökre való felcserélésére Yasemin Nemlioğlu Koca is felhívja a 

figyelmet a Kitáb-i bahrije kapcsán.  Uő., 2014. 136–137. 
239 TÖRÖK, 2014. http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/szelrozsak_es_eszakjelek_regi_terkepeken.html [2016. 

02. 27.] 

http://teo.elte.hu/minosites/ertekezes2010/iras_k/2_RESZ.pdf
http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/szelrozsak_es_eszakjelek_regi_terkepeken.html


61 

 

belsejében lévő hegyeket különféle színekkel (piros, zöld, sárga, barna, kék) emelte ki, 

amelyek véleményem szerint nem hordoznak különösebb információt, hanem inkább 

esztétikai célokat szolgáltak. A folyókat kékre színezte. A hajózásra veszélyes helyeket ő is 

fekete keresztekkel vagy piros pontokkal ábrázolta. A rendelkezésére álló állatbőr Piri 

lehetőségeit is korlátozta a térképek rajzolásánál: könyvének előszavában leírta, hogy számos 

kompromisszumra kényszerült a térképek megalkotása során, mivel nem tudta olyan 

részletességgel ábrázolni az egyes helyeket, mint szerette volna. Egyúttal azt is megindokolta, 

miért nem használt a munkához nagyobb bőröket: a túl nagy méret ugyanis megnehezítette 

volna a térképek használatát.240 

 

Piri reisz Ciprus térképe a Kitáb-i bahrije 1555. évi bővített változatának a Walters Art Museumban W 658 

jelzeten őrzött késő 17. századi másolatában.241 

 

A Walters Art Museumban őrzött kézirat 369 folion242 240 térképet tartalmaz, tehát azok 

számában felülmúlja a Topkapi Szerájban található példányt, aminek az az oka, hogy a 

másolat Piri reisz 1525. évi munkájának 1555-ben bővített változata alapján készült. Ciprus 

                                                           
240 PİRȊ REİS, 2002. 20–21. 
241 Piri reisz Kitáb-i bahrijéjának a Walters Art Museumban őrzött példánya online is elérhető: 

http://art.thewalters.org/detail/19195 (A továbbiakban PİRİ REİS, 1555–1800)  
242 A kéziraton látható eredeti arab számok alapján. A kézirat leírása 

(http://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W658/description.html) 378 foliót ad meg a 

kéziraton található ceruzával írt számoknak megfelelően. 

http://art.thewalters.org/detail/19195
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leírását tekintve a két másolat között nincs eltérés. A térképábrázolás mutatja, hogy az egyes 

másolók a színezés és a díszítés tekintetében önkényesen jártak el. Ezúttal egy rendkívül 

igényesen kivitelezett munkával van dolgunk, a felhasznált színek élénkek, a Topkapi Szeráj 

példányával ellentétben a főbb városokat a másoló piros színnel kiemelte, és az ábrázolásra 

gazdagon díszített szélrózsákat helyezett, hajó ugyanakkor nem szerepel rajta. A térképet és a 

szövegeket egyaránt aranyszegély keretezi. Noha a Walters Art Museum kézirata kétségkívül 

dekoratívabb, a lényegi elemeket tekintve nincs nagy eltérés a Topkapiban őrzött Ciprus-

térképpel. Így az északi irány fekete nyíllal történő jelölése, a partvonal tagoltsága, a 

domborzat és a városok helyének meghatározása, hajózásra veszélyes helyek fekete kereszttel 

és/vagy piros pontokkal, a népes városok sok házzal való jelzése egyaránt megegyezik.243 

Komoly eltéréseket fedezhetünk fel azonban a fent elemzett két másolat és a Magyar 

Tudományos Akadémia Keleti Gyűjteményében őrzött példány között.  

 

Piri reisz Ciprus térképe a Kitáb-i bahrije 1701/1702. évi másolatában. Őrzőhely: MTA Könyvára Keleti 

Gyűjtemény Ms Török F.24, fol. 122r. 

 

Az 1701–1702-ben készült kézirat csupán 186 folioból áll, a szöveg erősen lerövidített, az 

egyes térségek bemutatásának a sorrendje is eltérő, számos összevonás tapasztalható. A 

Ciprus szigetére vonatkozó leírás sajnos teljesen kimaradt belőle, maga a sziget csupán 

említés szintjén kerül elő a szövegben Szilifke partjainak ismertetése során. A róla készült 

                                                           
243 PİRİ REİS, 1555–1800, 322–325. folio (a leírás), 325. folio (a térkép). 
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térképet azonban a másoló berajzolta a munkába. Az itt látható Ciprus-ábrázolás (csakúgy, 

mint a kéziratban szereplő többi térkép esetén) kevésbé szépen kidolgozott, a partvonal 

tagolása elnagyolt, a domborzat, települések, fokok, zátonyok meghatározása pontatlan. 

Csupán egy hegyvonulatot jelöl, azt is középre helyezi, Tuzla városa a másik két ábrázolással 

összevetve itt délebbre kerül. Ezúttal a színezés és a díszítettség is szegényesebb: a térképen 

csak a vörös, a fekete és a zöld szín jelenik meg. A hajózásra veszélyes helyeket fekete 

kereszttel nem, mindössze piros pontokkal jelzi, a nagyobb városok esetében azok 

jelentőségét/népességét főként várrajzzal illusztrálja. A nyolc irányvonalat ugyan feketével 

feltünteti, az északi irányt azonban nem mutatja fekete nyíl.244 

Bár a portolánok egyik fő jellegzetessége, hogy elsősorban a partvonalat ábrázolják 

részletesen, míg a szárazföldek belseje üresen vagy legalábbis elnagyoltan jelenik meg, Piri 

reisz korában már gyakran kerültek a belső részekre is különféle információk és rajzok. Így a 

török kartográfus által bemutatott szárazföldek belseje sem maradt üres: ha az illető vidékről 

bármilyen ismerettel rendelkezett, törekedett azt a térképein is minél pontosabban feltüntetni, 

és ily módon összhangba hozni a képi megjelenítést a szöveges tartalommal. Ez okból Ciprus 

térképére a két nagyvároson, Nicosián és Famagustán kívül mindhárom másolatban láthatunk 

más településeket is, így Tuzlát, Bafot (Páfosz), sőt a Baftól északnyugatra fekvő, igen gazdag 

falunak számító Pendajét is. Mindez megerősíti a feltételezésemet, hogy a térképek nem 

csupán a hajózás segítésére, hanem hadászati célokra is alkalmasak voltak, sőt talán eleve 

ezzel a szándékkal is készültek.  

Az oszmán kartográfia történetében – bár természetesen a korábbi hadjáratok tervezésénél 

és kivitelezésénél is használtak térképeket, vázlatokat és skicceket –,245 a Kitáb-i bahrije az 

első nagy volumenű munka, amely kifejezetten állami megbízásból készült. Szülejmán utódai 

ezt a forrást már magától értetődően használták, ami az elkövetkezendő évtizedekben az 

oszmán térképészet fellendüléséhez vezetett. Mindebből kifolyólag nem érthetünk egyet 

Svatopluk Soucek azon állításával, mely szerint a Kitáb-i bahrije jelentőségét Ibrahim pasán 

kívül senki sem ismerte fel a Portán, magát a szultánt is beleértve, ez az érdektelenségből 

fakadó hozzáállás pedig végső soron az oszmán flotta lemaradásához vezetett az ekkor már 

                                                           
244 PİRİ REİS, 1701–1702. 122. 
245 A már hadászati szempontokat is figyelembe vett Morali Iljász feltételezhetően valamikor 1495–1506 között 

rajzolta az Azovi-tengert és Krím-félszigetet ábrázoló térképét, amellyel sikerrel keltette fel II. Bajezid szultán 

érdeklődését. Ugyancsak híres az 1521. évi belgrádi ostromot bemutató darab. A 16. század második feléből már 

több haditérképet ismerünk, közéjük sorolhatók például az 1556-ben Málta, vagy az 1566-ban Szigetvár 

ostromát bemutató kartográfiai munkák. PİRİ REİS’TEN ÖNCE VE SONRA: TOPKAPI SARAYI’NDA HARİTALAR, 2013. 

53. 
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egyre inkább az óceáni hajózás felé forduló európai riválisokhoz képest.246 Igaz ugyan, hogy a 

könyv bemutatása után Ibrahimnak nem sikerült elérnie, hogy az Oszmán Birodalom nagyobb 

erőkkel vonuljon fel a portugálok vörös-tengeri előretörésének megakadályozására, ami szinte 

elzárta Mekkát és Medinát a muszlimok elől, ám a flotta fejlesztésére irányuló indítványai 

meghallgatásra találtak. Bár Szülejmán a vízi hadműveleteknek kétségkívül nem tulajdonított 

akkora jelentőséget, mint a szárazföldi hódításoknak, uralkodása alatt azért számos tengeri 

hadjárat is zajlott (1538: Preveza, 1551: Tripoli, 1560: Dzserba, 1565: Málta), a flotta 

erősödött, a térképkészítés pedig Piri munkássága nyomán felvirágzott. Óceáni léptékű 

terjeszkedésben, új területek felfedezésében nemcsak a szultán(ok), de a Portán ténykedő 

vezetők közül senki sem gondolkodott, beleértve magát Ibrahimot is: a hatalmasra nőtt 

birodalom egyben tartása és működtetése sokkal jobban lekötötte a vezetés figyelmét, 

semmint, hogy ilyen kalandos vállalkozásba kívánt volna fogni, amelynek a jelentősége ekkor 

még nem is tűnhetett nyilvánvalónak. A muszlim uralkodókra (így az Oszmánokra is) 

elsősorban a Nagy Sándor-legenda gyakorolt nagy hatást, különösen, mivel a makedón király 

kaukázusi és távol-keleti hódításai a Koránba is bekerültek (Tizennyolcadik szúra, A barlang), 

ezáltal az iszlám hagyomány részévé válva. Emellett az Oszmán Birodalom hatalmi igényeit 

elsősorban a bizánci örökség határozta meg.247  

Szülejmán szultán mindegyik fia, de különösen Musztafa (1515–1553), Szelim (1524–

1574) és Bajezid (1525–1561) kíváncsisággal fordult a földrajz, a csillagászat és a kartográfia 

iránt, ami elsősorban az ilyen témájú művek megrendelésében nyilvánult meg. A szépen 

kivitelezett munkák, tudományos igénnyel készült fordítások megrendelőjük ismeretein kívül 

annak presztízsét is növelték. Még Musztafa kérésére kezdődött el 1552-ben Zekerija al-

Kazvini (1202–1283) perzsa matematikus, csillagász és földrajztudós Adzsájibü’l-mahlúkát 

ve garábijü’l-mevdzsúdát című művének fordítása, amelyet a sehzáde halála miatt végül csak 

a 17. század második felében, IV. Mehmed szultán (148–1687) uralkodása idején fejeztek 

be.248 Az oszmán kartográfia történetének érdekes állomása egy bizonyos tuniszi Hadzsi 

Ahmed249 által 1559-ben Velencében készített világtérkép, amelynek ötletét Orance Fine 

                                                           
246 SOUCEK, 2014. 71. 
247 Az oszmán-török identitás változásaira bővebben l. FODOR, 2014. 121–148., különösen: 127–140. 
248 A feladatot még Szururi Muszliheddin Musztafa kezdte meg és Rodoszizáde Mehmed fejezte be. Az 1560-as 

és 1570-es években számos földrajzi művet fordítottak oszmánlira, köztük Ibn Hurdázbih (820–912) Kitábu’l-

meszálik ve’l-memálikját 1566-ban Mahmúd bin Ahmed, vagy az 1562-ben arabul írt Kánúnu’d-dunját Ahmad 

bin Ali ar-Rammaltól 1573–1576 között Abdurrahman, Milasz és Becsin kádija ültette át klasszikus törökre. PİRİ 

REİS’TEN ÖNCE VE SONRA: TOPKAPI SARAYI’NDA HARİTALAR, 2013. 29. 
249 Hadzsi Ahmed Fez városában tanult földrajzot és más természettudományokat.  Európában fogságba esett 

(ennek körülményei nem világosak), ám fogvatartói olyannyira tiszteletben tartották, hogy rabsága alatt 

lehetősége nyílt a tudományos munkára, amelyből a nyugati szerzőket is felhasználó Dünya dili olan Türkçe 

című műve született, amely földrajzi, mezőgazdasági, kereskedelmi és néprajzi ismereteket egyaránt tartalmaz. 
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(megh. 1555) francia kozmográfus 1534-ben készített fej alakú fametszete adta. A térkép – 

amelyről sajnos nem maradt fenn 16. századi másolat – azóta is a viták kereszttüzében áll. 

Vannak kutatók, akik Hadzsi Ahmed létezésében is kételkednek, mások szerint a térkép – a 

török szövegezésében fellelhető számos nyelvtani hiba és betűrontás ellenére – oszmán 

területen készülhetett. Az újabb kutatások alapján Szelim valóban rendelt egy világtérképet 

Velencétől az 1550-es évek elején, de készítőjének a kilétét mindmáig nem sikerült 

megnyugtatóan tisztázni.250 Mások szerint Hadzsi Ahmed térképe nem is Szelim, hanem 

Bajezid megbízásából készült.251  

A Mediterráneumot helyezte középpontjába az a három atlasz, amelyik alig néhány év 

leforgása alatt készült el, vélhetően valamikor az 1560-as évek második és az 1570-es évek 

első felében. Ekkor már a kartográfiát nagy becsben tartó Szelim ült a trónon. Az ő uralkodása 

alatt készült atlaszok egyike az az 1560-as években rajzolt munka, amelyet őrzőhelyéről, a 

baltimore-i Walters Art Galleryről Walters tengeri atlaszként (Deniz atlaszi) emleget a 

szakirodalom.252 Az atlasznak mind a szerzője, mind a keletkezési helye ismeretlen, egyes 

feltételezések szerint Velencében rajzolhatták. A munka hat portolánból áll: ebből négy a 

Mediterráneumot, az Égei- és a Fekete-tengert mutatja be, de van benne egy világtérkép és 

egy Indiai-óceánt ábrázoló térképmű is. A másik atlasz szerzője a feltehetően magyar 

származású egykori kalóz, Madzsar Ali reisz, akinek 43x31 cm nagyságú munkája hat 

portolánból és egy világtérképből áll, és nagyobbrészt személyes tapasztalatai alapján készült. 

A hét térképből négy ugyancsak a Mediterráneumot ábrázolja. Stílusában itt is elsősorban 

itáliai hatás érezhető, főleg az anconai Ottomano Freducci253 és a genovai Battista Agnese 

(1500–1564) atlaszaival mutat nagy hasonlóságot. A mű ugyanakkor Isztambulban készült, és 

                                                                                                                                                                                     
Tudomása volt Amerika felfedezéséről is, amelyet Újvilágnak nevezett, és a negyedik kontinensnek tekintett. 

PİRİ REİS’TEN ÖNCE VE SONRA: TOPKAPI SARAYI’NDA HARİTALAR, 2013. 33. 
250 EMİRALİOĞLU, 2014. 46. 
251 PİRİ REİS’TEN ÖNCE VE SONRA: TOPKAPI SARAYI’NDA HARİTALAR, 2013. 33. 
252 Thomas Goodrich a három atlasz közül ezt tekinti a legkorábbinak, 1560/968-ra datálta, ám bizonytalanságát 

mutatja, hogy ennek biztos megállapításához ő is további kutatásokat tart szükségesnek. SOUCEK, 1992. 283. A 

Walters Deniz Atlasiról bővebben l.: GOODRICH, 1986. 25–44. 
253 Ottomano Freducci személye kérdéseket vet fel, ezen a néven szignált térképek ugyanis 1460-ból és 1538-ból 

egyaránt fennmaradtak. Mivel valószínűtlen, hogy ilyen hosszú ideig élt volna, legalább két embert kell 

feltételeznünk a név mögött. Necipoğlu egy Lillo Freducci nevű anconai kereskedőről ír, aki 24 évet töltött 

Geliboluban II. Murád szultán uralkodása idején. A kereskedő olyannyira nagy tisztelője volt a szultánnak, hogy 

fiát Othmannak nevezte el. Az elsősorban szintén anconai kereskedőként működő Othman Lillo Freducci 

legtöbbet emlegetett tette, hogy II. Mehmednek ajándékozta Giovanni Mario Filelfo Amyris című dicsőítő 

költeményét, amelyben a szerző a Konstantinápolyt elfoglaló II. Mehmedet a trójaiak örököseként láttatta. A 

térképkészítő Conte d’Ottomano Freducciról biztosan tudni, hogy anconai illetőségű volt, és a legtöbb hozzá 

kapcsolódó térkép a 16. század elejéről származik. Egyes források aktív éveit 1479–1539 közé teszik. Nem 

zárható ki teljesen, hogy Othman Lillo Freducci és Conte d’Ottomano Freducci egy személy, de valószínűbbnek 

tűnik, hogy rokonok, és mindketten készítettek térképeket: e tevékenységben a kalózok mellett a kereskedők is 

élen jártak. Annyi bizonyos, hogy az anconaiak több híres kartográfust is adtak a világnak: a Freducci családon 

kívül a Benincasa fivérek is nevezetesek. NECİPOĞLU, 2012. 7. 44. SIDER–ANDREASIAN–CODDING, 1992. 13. 
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nyilvánvaló a szerző együttműködése az Oszmán Birodalom tengerészeivel. Az 1567. 

augusztus 7–szeptember 4./975. szafar idején megrajzolt atlaszt Madzsar Ali éppen a ciprusi 

hadjárat előkészületei során mutatta be a szerájban II. Szelim szultánnak. A datálásban ezúttal 

maga a szerző segített: a térképmű 4b oldalát ugyanis szignálta.254 Elképzelhető, hogy a 

lepantói csatában Madzsar Ali személyesen is részt vett, legalábbis Giovanni Pietro Contarini 

Historia delle cose successe dal principio della guerra mossa da Selim Ottomano a Venetiani, 

fino al di della gran giornata vittoriosa contra turchi című munkájában említ egy bizonyos 

Magar Alit, aki a középső osztagban lévő egyik gálya parancsnokaként van feltüntetve.255 

Körülbelül hasonló időpontban, 1570 körül készült az Atlasz-i hümájún, amelynek azonban 

sem a készítőjéről, sem a megbízójáról nem rendelkezünk érdemi információkkal, de a 

korábbiakhoz hasonlóan ez is a Mediterráneum térségére összpontosít.256 Az 54x35 cm 

nagyságú munka mind méretében, mint térképszelvényeinek számában felülmúlja Madzsar 

Ali művét. A benne található térképszelvények többsége (kilencből hét) ugyan szinte teljesen 

megegyezik a Madzsar Ali atlaszéval, újdonság viszont a Jón-tengert, görög és szicíliai 

területeket ábrázoló térkép, amely a Közép-Mediterráneumot a korábbi atlaszoknál 

részletesebben tünteti fel, és ugyancsak érdekes az utolsó térképlap, amely Európát és Észak-

Afrikát mutatja meg.257 Ez összhangban állt az oszmán nagyhatalmi elképzelésekkel, amelyek 

sem az Újvilág felfedezésének, sem az atlanti hajózásnak nem tulajdonítottak különösebb 

jelentőséget. Ha az atlaszok szerzőivel kapcsolatban nincsenek is biztos ismereteink, 

bizonyos, hogy mindhárom munkát különböző személyek készítették.258 A művek 

ugyanakkor sokban hasonlítanak egymásra, ami adódhat a kor és a birodalmi politika 

elvárásaiból, valamint abból, hogy hasonló forrásokból dolgozhattak. Egyes vélemények 

szerint a szerzők a már említett olasz munkákon kívül vélhetően a Piri reisz-féle térképeket is 

ismerték és felhasználták. 

Mindennek alapján megállapítható, hogy a törökök már a ciprusi hadjáratot megelőző 

évtizedekben is sok és alapos ismerettel rendelkeztek a szigetről. Bár Szülejmán idejében 

egyértelműen elsőbbséget élveztek a szárazföldi hadjáratok, az Oszmán Birodalom a 

Földközi-tenger medencéjének birtoklását is célul tűzte ki, amelyhez az első lépés a Kelet-

Mediterráneum totális meghódítása volt. A gyakorlatilag egyöntetűen muszlim uralom alá 

került térségben már csak egyetlen sziget, Ciprus maradt keresztény kézben, így a 

                                                           
254 SOUCEK, 1992. 279–283. SOUCEK, 2014. 63. SCHMIDT, 2015. 106–107.  
255 CONTARINI, 1572. 44–45. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, 2014. 106. 
256 Emiralioğlu úgy véli, a készítője egy európai térképész lehetett, a megbízója pedig egy magas rangú oszmán 

államférfi. Uő. 2014. 53. A három atlaszról bővebben l. BROTTON, 1997. 115. 
257 Mindhárom atlaszról részletesen ír: ÖZDEMİR GÜMÜŞ, 2014. 103–112. 
258 SOUCEK, 1992. 283. 
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meghódítására irányuló tervek a kortársak számára sem lehettek kétségesek. Véleményem 

szerint az egymás után készülő, Mediterráneumot bemutató térképekből egyértelműen 

kirajzolódik az oszmán birodalmi politika irányvonala, hiszen a nagyhatalmi elképzeléseket 

ekkor már a gyakorlatilag európai színvonalú oszmán kartográfia is hathatósan segítette. Úgy 

gondolom, Piri reisz Ciprus térképe és a hozzá tartozó leírás a sziget elleni hadjárat 

megtervezésekor kiváló kiindulópontként szolgálhatott, hiszen a hajózási útmutatáson túl a 

hadsereg számára is hasznos információkat tartalmazott. Noha Piri reisz munkájának 

eredetijét nem ismerjük, az pedig a bemutatott három kézirat alapján is nyilvánvaló, hogy a 

fennmaradt, különböző korokból származó másolatok között kisebb-nagyobb eltérések 

vannak, az bizonyosan látszik belőle, hogy az oszmánok számára a Mediterráneum térsége 

prioritást élvezett a hódítási célpontok kijelölésénél, hiszen rendkívül részletes leírásokkal és 

térképi ábrázolással rendelkeztek róla. Ciprus elfoglalását tehát helyesebb az oszmán 

birodalmi politika részeként, nem pedig egyes személyek elszigetelt hatalmi ambíciójaként 

szemlélnünk.  

 

III.2. Ciprus a diplomáciai konfliktusok kereszttüzében 

A ciprusi hadjárat már trónörökösként is komolyan foglalkoztatta Szelimet és tanácsadóit. 

Gyakran tárgyalt onnan származó renegátokkal és száműzöttekkel, és minden létező katonai 

információt begyűjtött a térségről. Így Isztambul számára nem volt titok, hogy Velence 

ciprusi uralma gyenge lábakon áll, a helyi lakosok gyűlölik itáliai uraikat, és egy esetleges 

török támadás esetén készek támogatni őket.259 A Signoria egyébként is ideális ellenfélnek 

ígérkezett, hiszen katonailag a leggyengébb nyugati célpontok közé tartozott. Forgách Ferenc 

is beszámolt a Velencét éppen a ciprusi hadjárat előtt sújtó gabonahiányról: „a töröknek 

tudomása volt az Itáliát, de különösen Velencét szorongató gabonaínségről, mert a kenyeret, 

ami azelőtt egy pénzbe került, most nyolcért adták, olyannyira, hogy velencei hadihajók a 

gabona miatt kénytelenek voltak elfogni a raguzaiak teherszállító hajóit és a firenzei herceg 

gályáját, amelyek Apuliából vitték a gabonát Szicíliába és Nápolyba; le is zárták a tengeri 

utakat; Velencében pedig mindenki, aki csak gabonát hozott, zsákonként külön-külön egy 

arany jutalmat kapott a közkincstárból. A török arra számított, hogy Velence nem tud jelentős 

hajóhadat felszerelni.”260 Az Oszmán Birodalom esélyei kitűnők voltak a Signoriával 

                                                           
259 BICHENO, 2003, 63. és 12 NUMARALI, I. 1996. 17., No. c19. 977. zilkáde 18./1570. április 24. 
260 FORGÁCH, 1977. 953. 
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szemben: a szultanátus sokkal hatalmasabb volt a köztársaságnál mind területileg,261 mind 

kiállítható emberek számában, mind pedig bevételeit tekintve.262 

Emellett – a két hatalom közötti több évtizedes béke ellenére – Ciprus miatt már több ízben 

alakult ki diplomáciai bonyodalom. Az első konfliktus a sziget stratégiai helyzetéből adódott: 

még 1487-ben az oszmán–mameluk háború idején a Porta azzal a kéréssel fordult a 

Signoriához, hogy Famagustát ideiglenes török bázisként használják. A velenceiek azonban 

határozottan elutasították ezt a kérést, attól félve, hogy ez a lépés veszélybe sodorná a 

semlegességüket. Miután I. Szelim elfoglalta Egyiptomot, a velenceiek azonnal gratuláló 

küldöttséget indítottak hozzá, és biztosították a szultánt, hogy az eddig Egyiptomnak fizetett 

éves 8000 dukátot a továbbiakban neki fogják fizetni.263 

Ezt követően a problémák inkább abból adódtak, hogy Ciprus fontos bázisa volt a 

kalózoknak, akik folyamatosan zaklatták az Isztambul, Egyiptom és Szíria kikötői között 

cirkáló török hajókat.264 Az oszmánok emiatt több ízben is panaszt tettek a Signoriánál, ám 

mindig ugyanazt a választ kapták: a támadások kívül esnek az ő hatáskörükön, ugyanis azokat 

ismeretlen, valószínűleg krétai, messinai, máltai vagy rodoszi kalózok követik el.265 A 

mühimme defterikben számos, Ciprushoz kötődő rendbontásról olvashatunk. 1559. augusztus 

15-én a velencei dózsénak írt szultáni levél visszaköveteli a velenceiek által a dalmáciai 

Dirács266 kikötőjében eltulajdonított hajók és rakomány maradékát, valamint nyomatékosan 

felszólítja a dózsét, hogy a továbbiakban ügyeljen rá: Kréta és Ciprus szigetei, valamint a 

környező partvonalak urai semmi szín alatt ne támogassák a rablókat és a kalózokat, ne 

adjanak el gabonát és más élelmet nekik, hanem tegyék meg ellenük a szükséges 

óvintézkedéseket.267 1559-ben Südzsa bég egyiptomi kapitány kérésére a szultán azt a 

felszólítást küldte a ciprusi kormányzóhoz, hogy ne akadályozza a kedvezőtlen idő vagy 

                                                           
261 PITCHER, 1972. 126–129. 
262 1563-ban Nagy Szülejmán összesen 38 700 katonai és civil tisztségviselőnek osztott fizetést, összesen 92 763 

000 akcsét, uralkodása végére ez a szám a fizetési lista szerint 39 608 főre és 94 783 168 akcséra emelkedett. 

1520 körül rögzítette a janicsárok bérét 3000 akcse/főben, s ez az összeg aztán hosszú évtizedeken keresztül 

változatlan maradt. III. Murád trónra lépése idején (1574) a szolgálatban lévő 15 000 janicsár fejenként 50 

aranypénzt kapott, ami megfelelt az előírt 3000 akcsénak. Ugyanakkor a szultánok által szétosztogatott pénz 

folyamatosan növekedett: III. Murád uralkodása kezdetén 66 millió akcsét osztott szét, ebből 45 milliót a 

janicsároknak tett félre, így a nekik jutatott pénz 68%-át tette ki az összesnek. Fia, III. Mehmed már több, mint 

160 millió akcsét osztogatott, majd a szultáni adományok 1617–1622 között 100 zsák aranyban rögzültek (1 

millió aranypénz, körülbelül 120–150 millió akcse). MURPHEY, 2008. 124–126. 
263 ALTUĞ, 1977. 120. 
264 İNALÇIK, 1973, 128. 
265 Az esetet felhozza Gelibolulu Áli is történeti munkájában a ciprusi hadjárat megindoklásául, l. Uő: Künhü’l-

ahbarında II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet devirleri. Cilt 2. Kayseri, 2000. 66. Idézi: SOUCEK, 2008. 124.  

Rodoszt Szülejmán még 1522-ben, uralkodása kezdetén elfoglalta, Kréta ez idő tájt a keresztényeké volt. 
266 Ma Durrës, Albánia, olasz neve Durazzo. 
267 3 NUMARALI, 1993. 98–99., No. 206. 966. zilkáde 11./1559. augusztus 15. 



69 

 

bármely más szükséglet esetén a ciprusi kikötőbe betérő szultáni hajókat.268 Ugyancsak 1559-

ben a máltaiak megtámadtak egy Egyiptomból Isztambulba tartó hajót, ám a szél ellenük 

fordult, és a hajó Ciprus partjainál maradt. A szultán a ciprusi kormányzót arra utasította, 

hogy a hajón lévő rakományt és foglyokat egy róluk készült részletes listával küldje a rodoszi 

beglerbéghez, egyidejűleg a nevezettet is értesítette a történtekről.269 Ugyanakkor nem csak 

keresztények portyáztak a környéken: egy 1559. október 21-én kelt parancs arról számol be, 

hogy a gönüllü reiszek közül Deve hodzsa, Kolak, Junusz és Küreklü az elmúlt nyolc 

hónapban Kréta és Ciprus szigeteinél számos velencei hajót zsákmányolt, és többeket foglyul 

ejtett. Miután Deve hodzsa néhány olívaolajat szállító velencei hajót is kifosztott, a szultán 

Pijále pasát kérte meg arra, hogy a nevezett reiszeket küldje a Boldogságos Küszöbhöz.270 

1565. szeptember 1-jén az aleppói és a damaszkuszi beglerbégnek címzett utasítás egy 

Franszisz nevű hitetlenről számol be, aki kereskedelmi céllal Ciprusról Aleppóba érkezett, ám 

eközben nagy mennyiségű fegyvert, lovat és más hadifelszerelést adott el a hitetlenek 

országainak, ráadásul karddal levágta egy másik ember kezét. Az ügyben Szülejmán szultán 

alapos vizsgálatot rendelt el, meghagyva, hogy ha a vádak igazat, az illetőt gályarabként 

küldjék a Portára.271 Ez a parancs nem csupán azt mutatja, hogy mindkét részről történtek 

rendbontások, hanem az is kiviláglik belőle, hogy török részről az elkövetők ehhez korántsem 

nyerték el az állam jóváhagyását, hiszen a szultán vizsgálatot rendelt el az ügyben. Ugyancsak 

szóba került Ciprus egy 1565. december 13-án kelt szultáni utasításban, ahol egy tengeren 

darabokra tört hajóról olvashatunk, amelyet Kas kazájának Devri náhijéjában mosott partra a 

víz. A hajóról harmincöt embert vettek őrizetbe. A kihallgatások során a hajótöröttek 

elmondták, hogy közülük húszan velencei, tizenöten pedig francia illetőségűek, és állításuk 

szerint egy jeruzsálemi látogatás után mentek Ciprusra, ahol felszálltak erre a hajóra. Mivel 

azonban fény derült bizonyos, az antaljai várban raboskodókkal kapcsolatban tett 

jelentésükre, a szultán úgy rendelkezett, hogy attól, akitől vallomás várható, küldjék fel a 

Portára, a többi pedig maradjon fogságban, de ne egy helyen, hanem egymástól elkülönítve 

őrizzék őket. Végül februárban mindazokat, akiknek az ellenséges szándékáról 

                                                           
268 3 NUMARALI, 1993. 172., No. 376. 966. szelh-i zilhiddzse/1559. október 2. 
269 Uo. 124., No. 267., No. 268. (A bejegyzés dátuma: 966. zilkáde 25./1559. augusztus 29., de elküldési dátum 

nincs). Az eset talán ugyanaz (de legalábbis nagyon hasonló), mint amit az 1559. október 24-i parancsban 

leírtak, ami szerint korábban a Koldoni nevű kerületben a kalózok hajót fosztottak ki, ám a szél ellenük fordult, 

és a hajó Ciprus partjainál ragadt. A legénység húsz hitetlenből, a rakomány pedig juhokból állt. A ciprusiaknak 

a hajót rakományával és legénységével együtt Antalja kádijának kellett elküldeniük. Uo. 174., No. 385. 967. 

muharrem 22./1559. október 24. A gönüllük önkéntes katonák voltak, akik zsold fejében irreguláris haderőként 

szolgálhattak szárazföldön (főleg a végvidékeken) vagy tengeren egyaránt. Utóbbi esetben hivatásos kalóznak 

tekinthetjük őket. Minderre bővebben l. GÜRKAN, 2010. 127. 144. 
270 3 NUMARALI, 1993. 195., No. 439. 967. muharrem 19./1559. október 21.  
271 5 NUMARALI, 1994. 85., No. 198. 973. szafar 5./1565. szeptember 1.  
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meggyőződtek, a rodoszi béghez küldték, míg a birodalomhoz hűségesnek bizonyulókat 

szabadon engedték.272  

A Földközi-tengereken zajló összetűzések propagandisztikus erejét nem szabad 

lebecsülnünk. Visszatérő motívumként szerepelnek a hadjárat idején keletkezett 

parancsokban, sőt a végén, a beglerbégeknek Ciprus elfoglalását hírül adó győzelmi jelentés 

is a hadművelet fő okaként a tengeren utazó zarándokok és kereskedők megtámadását és 

meggyilkolását jelölte meg.273 Ugyancsak a Cipruson menedéket lelt kalózok károkozásával 

indokolta Szokollu Mehmed a Velence ellen indított háborút II. Miksának 1570 tavaszán.274 

Bár a Mekkába vezető zarándokút biztonságosabbá tétele kétségkívül nagy súllyal esett latba, 

az oszmán nagyhatalmi politikának legalább ennyire fontos volt, hogy Ciprus megszerzésével 

fontos lépés tehető a Kelet-Mediterráneum ellenőrzése felé. Mindemellett kétségtelenül 

csábította őket a sziget prosperáló gazdasága is. Ciprus elsősorban a boráról volt híres, de 

jelentős cukor-, só- és gyapottermelés is folyt a területén.275  

Mindent egybevetve úgy tűnik, a díván – tekintve az akkori külpolitikai viszonyokat – nem 

is jelölhetett volna ki alkalmasabb célpontot. A sziget megtámadásával a szultánnak páratlan 

lehetősége nyílt arra, hogy viszonylag kis kockázat vállalásával látványos győzelmet arasson. 

Ciprus mellett szólt annak kedvező fekvése, hiszen meglehetősen közel volt az oszmán 

törzsterületekhez. Csupán 750 tengeri mérföldre feküdt Isztambultól, ugyanakkor Velencétől 

1300, míg Messinától 1000 mérföld választotta el, a legközelebbi velencei bázis, a krétai 

Kanea pedig mintegy 500 mérföldes távolságban helyezkedett el.276 Már ezekből az adatokból 

világosan lemérhetjük, hogy a török vezetés tanult a máltai hadjáratból, és távoli célpontok 

helyett az új vállalkozás megtervezésénél előnyben részesítette az utánpótlás szempontjából is 

kedvezőbb közeli régiót. 

A ciprusi hadjáratot többen is összekapcsolták az Edirnében épülő Szelimije dzsámi 

építésével. A dzsámi építése 1568-ben kezdődött a híres török építész, Szinán irányításával, és 

egészen 1575-ig tartott. A monumentális épület felhúzása azonban rengeteg pénzt emésztett 

fel, így a kiadások fedezésére a szultán kénytelen volt új forrásokról gondoskodni. A 

                                                           
272 Uo. 259., No. 660. Teke(ili) bégjének. 973. dzsemáziülevvel 20./1565. december 13. és Ua. 163., No. 1006.  

Teke(ili) bégjének. 973. redzseb 19./1566. február 9. 
273 Szelim szultán Ciprus elfoglalásáról hírt adó győzelmi jelentése több ízben is publikálásra került. Így l. 

például İLAYDIN–ERZİN, 1957. 235–239. és AYSAN, 1971. 167–170. A hadjárat szükségessége mellett a tengerek 

biztonságának biztosításával érvelő parancs pl. 9 NUMARALI, 89., No. 231. 977. zilkáde 10./1570. április 16. 
274 Szokollu Mehmed pasa levele II. Miksának. ÖStA HHStA Türkei I. Karton 26. Konv. 2. 1570. IV–VI. 46–49. 

1570. április 27–május 6. Konstantinápoly. Petritschnél a 612. számon szerepel és az irat folioszámai 46–48. 

PETRITSCH, 1991. 207. A dokumentumot a levéltár korabeli olasz fordításban őrzi. 
275 ZIMÁNYI, 1983. 11.  
276 1 tengeri mérföld=1852 méter. GUILMARTIN, 1974. 236.  
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Szelimije dzsámi, mint indok a ciprusi hadjáratra, felbukkan Angelo Calepio 1572-ben írt, 

Ciprus elestét elbeszélő művében. Eszerint Ebusszuúd efendi győzte meg a szultánt: addig ne 

fogjon nagy költséggel járó beruházásba, amíg nem hajt végre valamilyen sikeres hadi 

vállalkozást a keresztények ellen, amivel ősei szokása szerint az iszlám hitet is terjesztheti, és 

újabb bevételekre is szert tehet, amit a dzsámi építésére fordíthat.277 Forgách Ferencnél szinte 

szóról szóra ugyanezt olvashatjuk: „Szelim kezdettől fogva új vállalkozásra készült. Mert ősi 

szokás szerint szentélyt is kellett alapítania, meg egy új tartományt is birodalmához csatolnia, 

melynek jövedelme fedezné az új templom és az ottani kultusz költségeit. Így hát a Drinápoly 

városában levő főtemplom – Nagy Konstantin hatalmas alkotása – teljes lerombolása után 

ugyanazon a helyen elmondhatatlan költséggel és munkálatokkal elkezdte egy nagyszerű 

templom építését, papi lakásokkal, nyilvános és ingyenes utasszállókkal, fürdőkkel, 

vízvezetékkel és szökőkutakkal egyetemben. […] De a papok kijelentették, hogy Szelim csak 

akkor építtethet templomot a vele járó szent és vallásos intézményekkel egyetemben, ha ezt 

egy új, általa hódított tartomány jövedelméből teszi.” Kivált érdekes, ahogyan Forgách a 

ciprusi hadjárat várható anyagi hasznát elemzi, összehasonlítva más szóba jöhető 

vállalkozásokkal: „A Magyarország ellen indítandó hadjáratot, amit apja halála után 

kezdhetett volna, elvetették, mert roppant felkészülés, roppant költség és megszámlálhatatlan 

sokaság csekély hasznot ígért. Mert apja legutóbb Gyulával és Szigettel elfoglalt ugyan 

valamennyi földet, ez azonban a szinte felmérhetetlen kiadáshoz és emberveszteséghez képest 

[…] aligha volt méltó jutalma ily nagy vállalkozásnak. […] A moszkvai hadjáratot is inkább 

csak megkísérelték, de nem hajtották végre. Így tehát valami olyat kellett kezdeniük, ami 

hasznot is hozna, nem is kerülne sokba: az pedig csak a tengeren történhetett; elfoglalásra 

alkalmasabb keresztény tartomány sem kínálkozott Ciprusnál.”278 Evlija Cselebinél is 

összekapcsolódik a dzsámi építése a ciprusi hadjárattal, igaz hibás kronológiai sorrendben: 

Szejáhátnáméjában azt írta, hogy Szelim számára az álmában megjelenő Mohamed próféta 

jelölte ki a helyet, ahová Ciprus elestének emlékére dzsámit emeltek.279 Mivel a kultuszhelyet 

két évvel a hadjárat előtt kezdték építeni, az elbeszélés ezen része bizonyosan nem igaz, 

ugyanakkor a munkálatok menetét vélhetően befolyásolta a ciprusi hadjárat, illetve az ott 

aratott győzelem. A történetnek egy másik interpretációja viszont, miszerint Szelim az álomra 

(ti. Mohamed parancsára) hivatkozva tudta keresztülvinni a ciprusi hadjárat tervét az azt 

                                                           
277 Angelo Calepio: Vera et fidelissima narratione del successo dell’espugnatione et defensione del regno di 

Cipro. 1572. In: COBHAM, 1969. 125. A teljes szöveg elérhető: 

https://archive.org/stream/excerptacypriama00cobhuoft/excerptacypriama00cobhuoft_djvu.txt [2016.08.14.] 
278 FORGÁCH, 1977. 952–953. 
279 KARAKUYU–SARIUSTA, 2011. 135. és EVLİYA ÇELEBİ, 1986. 340. 

https://archive.org/stream/excerptacypriama00cobhuoft/excerptacypriama00cobhuoft_djvu.txt
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ellenző nagyvezíren,280 mindenképpen figyelemre méltó. Egyrészt tovább él benne a szultáni 

akarattal ellenkező befolyásos Szokollu Mehmed alakja, másrészt pedig Szelimet, domináns 

nagyvezírével szemben olyan gyengekezű uralkodónak ábrázolja, akinek hódító gondolata 

csupán külső sugallatra támadt. Amíg azonban a tanácsadó itt maga Mohamed próféta, a 

nyugati források a felbujtót az Oszmán Birodalom egyik legbefolyásosabb zsidó 

üzletemberében, Joszef Násziban látták. 

 

III.3. Joszef Nászi és a zsidók szerepe a ciprusi hadüzenetben 

A történeti szakirodalomban visszatérően olvashatjuk, hogy Szelim a sziget elfoglalását 

Joszef Nászi281 ösztönzésére határozta el, aki a ciprusi borokkal és mérhetetlen gazdagságával 

egyaránt elkápráztatta a könnyen befolyásolható szultánt. Nászi féktelen hatalomvágytól 

vezérelve Ciprus királya akart lenni, egyúttal saját hitsorsosait kívánta betelepíteni a szigetre, 

ennek érdekében pedig elhitette Szelimmel, hogy a szigetet könnyű lesz meghódítani. A 

vélekedés főleg a nyugati történeti munkákban terjedt el, elsősorban Joseph von Hammer-

Purgstall és Nicolae Iorga nyomán, de ír róla az álláspontot teljesen elfogadva Capponi, 

röviden és némi kétkedéssel Braudel, az interpretációt pedig szinte mindenestül elvetve 

Bicheno is: utóbbi már a ciprusi hadjárat ötletét teljes egészében Szokollu Mehmed 

zsenialitásának tulajdonítja.282 Mindeközben a török szakirodalom Joszef Nászi ciprusi 

szerepvállalását nem, vagy csak roppant szűkszavúan említi.283 A történet kapcsán több 

kérdés is felmerül: vajon mekkora befolyással bírhatott a Portán egy nemrégiben letelepedett 

gazdag zsidó üzletember, és mennyiben lehetett hatással az állami döntéshozatalra? Miután a 

zsidó királyság létrehozása ezekben a történeti munkákban szintén Ciprus meghódításának 

indokaként szerepel, érdemesnek tűnik röviden áttekinteni, hogy az Oszmán Birodalomban 

mekkora problémát jelenthetett az Európából a vallási intolerancia jegyében nagy számban 

                                                           
280 YAZICI, 2016. 124. 
281 Az élete során több országban is megforduló, maranóból végül zsidó hitét nyíltan is felvállaló, családnevét is 

megváltoztató Josef Nassit spanyol területen keresztény nevén, José Micas vagy José Miquez, Portugáliában 

João Miquez, Törökországban pedig Yasef Nassiként ismerték. Említik még Miykas, Miques, Six vagy Sixs 

néven is. Én disszertációmban az általa választott Joszef Nászi név magyaros átírása mellett döntöttem, mivel az 

általam tárgyalt ciprusi hadjárat idején már az Oszmán Birodalomban élt és ezt a nevet használta. 
282 Minderről bővebben: HAMMER, 1836. 400–401. IORGA, III., 1910. 141. BRAUDEL, 1996. 1142. BICHENO, 

2003. 182–185. KOHEN, 2007. 75. CAPPONI, 2007. 101–102, 123.  
283 Bár a török szakirodalomban Joszef Nászi ciprusi hadjáratban való ténykedéséről jóval kevesebb szó esik, 

mint a nyugati történészeknél, a Nászival kapcsolatos híresztelésekről röviden írt még DANİŞMEND, 1948. 392. 

Az ő nyomán ugyancsak beszámol róla Emin Aysan, ám elsősorban a nyugati kollégák elméleteként tekint 

minderre, és a végső soron elhatárolódik az egésztől, mondván: a tény az, hogy Ciprus meghódítása után Nászi 

nem kapott semmit sem a szultántól. AYSAN, 1971. 15. Joszef Násziról szóló, alapos forrásfeldolgozáson 

nyugvó, kiegyensúlyozott monográfia egyelőre nem áll a rendelkezésünkre.  
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kiűzött zsidóság elhelyezése, illetve hogyan zajlott a birodalmon belül az oszmánok le- és 

áttelepítési politikája. 

Az Oszmán Birodalomban valójában már az európai erőszakos térítések és kiűzések előtt is 

viszonylag nagy számban éltek zsidók. Ahogyan a törökök hódításaikkal egyre nagyobbra 

növelték birodalmukat, úgy tettek szert az egykori Bizánc területén élő, görög anyanyelvű, 

romanióta zsidóságra. Ugyancsak jelentős számban éltek zsidók az arab területeken 

(Palesztína, Jeruzsálem, Marokkó). A szultánok szívesen látták az újabb adófizetők érkezését, 

így az ideköltözők az Európában tapasztaltnál jóval kedvezőbb helyzetbe kerültek: 

amennyiben elfogadták a szultán főségét és vállalták az adófizetést, gyakorlatilag teljes 

biztonságban élhettek javaikkal. A vallási megkülönböztetés azonban továbbra is fennállt: 

nem muszlimként a keresztényekkel együtt az ún. zimmi kategóriába kerültek, amely mintegy 

másodrendű alattvalókká fokozta le őket az igazhitűekkel szemben. A zimmik legfontosabb 

kötelessége a dzsizje megfizetése volt, és számos korlátozás volt rájuk érvényben. Ezek a 

megszorítások azonban (például megkülönböztető öltözéket kellett viselniük, nem vehettek el 

muszlim nőt feleségül, perben nem tanúskodhattak muszlim ellen) a korábbi, európai 

tilalmakhoz képest elenyészőnek bizonyultak. Ennek következtében a zsidó közösségek 

paradicsomi helyként idealizálták új otthonukat, és arra buzdították nyugaton maradt 

hitsorsosaikat, hogy mielőbb költözzenek ide ők is, hiszen „jobb a muzulmánok uralma alatt 

élni, mint a keresztények jármában”.284 Az Oszmán Birodalomban a zsidóknak lehetőségük 

nyílt a köztük és a jó király közötti szerződés megújítására, amely törekvésük Európában 

elbukott.285 Neuralgikus pontot csak az oszmán vezetés által előszeretettel alkalmazott 

kényszerköltöztetések jelentettek: ezeket sok esetben – a zsidókkal kapcsolatban minden 

esetben – a szultánok nem büntetésnek szánták, hanem az egységes népességelosztással a 

birodalom demográfiai és gazdasági egyensúlyát kívánták megteremteni. Az áttelepítéseket 

azonban a közösségek nagyon megsínylették, hiszen minden költözés egyúttal egész életük, 

munkájuk, üzleti kapcsolataik újjászervezését is jelentette. 

Az első nagyobb méretű áttelepítés Konstantinápoly meghódítása után történt, amikor is a 

gyér lakosságú várost II. Mehmed (1441–1481) betelepítéssel igyekezett felduzzasztani.286 A 

zsidó lakosságot elsősorban Edirnéből, Szalonikiből, Plovdivból, Nikápolyból és Lamiából 

                                                           
284 Jichák Carfati, Edirne főrabbijának buzdító üzenete az európai zsidóságnak. Idézi: BENBASSA–RODRIGUE. 

2003. 85–86. A levelet ugyancsak említi SHMUELEVITZ, 1984. 18. 
285 SHMUELEVITZ, 1984. 33–34. 
286 A II. Murád és II. Mehmed alatti letelepítések főleg a korábbi bizánci városok (Szaloniki, Isztambul, 

Trabzon) benépesítésére irányultak. Az ideérkező parasztok, kereskedők és mesteremberek az Oszmán 

Birodalom legkülönfélébb területeiről érkeztek, és vallásukat tekintve sem voltak egységesek: muszlimokat, 

keresztényeket és zsidókat egyaránt találhatunk közöttük. ÁGOSTON, 2014. 28. 
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telepítette át Isztambul régi velencei kerületébe, a Halics déli partján fekvő Tahtakale 

vidékére. Innen később Haszköjbe költöztek át, amely mindmáig zsidó negyed. Az 

áttelepítések következtében a Galatát is magában foglaló 1477–1478. évi dzsizje-kimutatás 

szerint 1647 zsidó család élt Isztambulban, ami az adózó egységek, hánék 10%-át tette ki. 

Szalonikiből ugyanakkor az 1478. évi adatok szerint eltűntek a zsidók, miután mindannyiukat 

átköltöztették.287 A költöztetések mellett az egyre nagyobb méreteket öltő szefárd zsidó 

bevándorlási hullám is átrendezte a már meglévő zsidó közösségeket.  Becslések szerint 1492 

után kb 12 000 zsidó család érkezett az Oszmán Birodalomba, ami megközelítőleg 60 000 

személyt jelent.288 Aragóniai Ferdinánd spanyol király (1479–1516) és Kasztíliai Izabella 

királynő (1474–1504) 1492. évi ediktuma után érkezett menekülők elsősorban a 

nagyvárosokban (Isztambul, Bursza, Szaloniki), valamint különféle dél-balkáni és nyugat-

anatóliai kikötővárosokban telepedtek le, de a Közel-Kelet – kivált a palesztín Szafed – is 

vonzó célpont volt a számukra. Hirtelen megugrott a zsidók birodalmon belüli aránya: 

Szalonikiben például 1529-re – a nagyméretű szefárd bevándorlások következtében – már 

2645 zsidó családot számoltak össze 1229 muszlim és 989 görög család mellett.289 Az 1553–

1554-ben, a Verancsics Antal vezette császári követségben Törökországba utazott Hans 

Dernschwam (1494–1569) értesülései szerint az isztambuli adófizetők között 15 035 zsidó 

háne, azaz háztartás szerepelt. A keresztények számát jóval kevesebbre teszi, értesülései 

szerint 6785 háne fizeti a harádzsot. 290 Az 1573–1578 között az Ungnád Dávid által vezetett 

követséggel kilátogató Stephan Gerlach (1546–1612) finomít ezen a számon, az állítva, hogy 

„mintegy 10 ezer zsidó lehet Konstantinápolyban, […] és közülük 500, többségében spanyol 

és itáliai zsidót Joszef herceg (ti. Joszef Nászi) egymaga hozott ide.”291 Mark Alan Epstein 

kutatásai alapján 1540-ben az isztambuli Fátih Mehmed dzsámi alapítványa számára dzsizje-

adót fizető zsidó kongregációban a hánék száma 1530 volt, és ez 1545-ig 1489-re csökkent. 

Lehetséges azonban, hogy voltak a dzsizjét máshová beszolgáltató zsidók. Azonos lajstromok 

1603-ból 2195, 1623-ból 2182 zsidó hánét mutatnak ki a fővárosban.292 

Dernschwam értesülései szerint a 16. század folyamán már nagy számban laktak zsidók 

Alexandriában, Kairóban, Antakjában (Szíria), Aleppóban és Jeruzsálemben.293 Némileg 

                                                           
287 BENBASSA–RODRIGUE. 2003. 89. 
288 İNALCIK, 1989. 513–514 
289 BENBASSA–RODRIGUE. 2003. 104. FODOR, 1997. 896. Epsteinnél 2509-re jön ki a végösszeg. Uő., 1980. 263–

264. 
290 Egykorú források a keresztények arányát általában magasabbra teszik. DERNSCHWAM, 1923. 107. és Uő., 

1984. 553.  
291 GERLACH, 1674. 90. 
292 EPSTEIN, 1980. 178–180. 186–189. 
293 DERNSCHWAM, 1923. 107. 
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rosszallóan fűzte hozzá, hogy az ideérkező, többségükben spanyol zsidók, míg Európában 

maranók voltak (azaz színleg kikeresztelkedtek, ám a zsidó vallás előírásait titokban továbbra 

is gyakorolták), Törökországba érkezve azonnal visszatértek a zsidó hitre.294 Dernschwam 

szerint csupán Isztambulban „42, sőt talán még több zsinagóga” volt, míg a mintegy húsz 

évvel később kilátogató Gerlach ennél valamivel kevesebbet, 40-et számolt össze.295  

A zsidó közösségeket az újabb és újabb bevándorlási hullámok megviselték. A régebb óta 

itt élők és az újonnan betelepültek között rivalizálás kezdődött. Kezdetben a romaniótáké volt 

a vezető szerep: az ő soraikból került ki a szultán által kinevezett isztambuli főrabbi is (Móse 

Capsali (1420–1496), Elijah Mizrachi 1455(?)–1526).296 Később a hangsúly a főleg szefárd 

körökből kikerülő olyan befolyásos világi személyekre – orvosokra, politikai tanácsadókra, 

tolmácsokra – tevődött, akik bejárva a szerájba, hatékonyan tudták képviselni a zsidóság 

érdekeit a Portán. Utóbbiak közé sorolhatjuk a szultán Ibériai-félszigetről származó udvari 

orvosát, Móse Hamont, de a befolyásos zsidó üzletembert, Naxosz hercegét, Joszef Nászit 

is.297 Miután a zsidók Európa minden pontjáról, különféle időpontokban érkeztek, korántsem 

tudtak egységbe szerveződni: mindenki ragaszkodott a saját (európai) nyelvéhez, és a már 

kialakított szokásokhoz. Mindez Dernschwamnak is szemet szúrt, aki beszámolójában 

kiemelte, hogy a törökországi zsidóság kibocsátó nemzetük nyelvét beszéli és az ő viseletüket 

hordja. Gyülekezeteik ugyancsak származásuk alapján szerveződtek.298 A rivalizálást tovább 

növelte a fogadó ország zsidó közösségekkel szembeni eltérő bánásmódja. A már régóta itt 

élő romanióták kevesebb megbecsülésnek örvendtek, mint az újonnan érkezettek, akik nem 

hódítással, hanem szabad választásukból lettek a birodalom alattvalói. A törökök maguk is 

elkülönítették őket a „sürgünlü” (telepített) és „kendi kendine gelen” (önként érkezett) 

kategóriákkal. A romaniótáknak ugyanakkor a nagyobb helyismeret és a már meglévő 

kapcsolatrendszer eleinte kétségkívül lépéselőnyt biztosított. Hasonló vetélkedés kezdődött az 

arab területek zsidói és az újonnan betelepülők között.299 

A zsidók a nagyvárosokban elsősorban a kereskedelemből, adók-vámok behajtásából és 

pénzverésből éltek, de korántsem monopolizálva ezeket a tevékenységeket, hanem – 

különösen a szefárdok érkezése előtt – más vallásúakkal együtt végezve, olykor társulva.  

                                                           
294 Uo. 1923. 110. 
295 Uo. 1923. 109. Birnbaum azt állítja, Dernschwam idején 44 zsinagóga működött Isztambulban. BIRNBAUM, 

2008. 107. 
296 Az isztambuli főrabbit II. Mehmed nevezte ki, nem sokkal Konstantinápoly elfoglalása után. A főrabbi 

pozíciójáról bővebben l. SHMUELEVITZ, 1984. 19–26. 
297 FODOR, 1997. 900. 902. BENBASSA–RODRIGUE. 2003. 102–103. 
298 DERNSCHWAM, 1923. 106.  
299 BENBASSA–RODRIGUE. 2003. 98.  
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Dernschwam beszámolt Szaloniki ekkor már jelentős, elsősorban posztókészítéssel 

foglalkozó zsidó lakosságáról is: úgy tudta, itt mintegy húszezren éltek.300 Epstein kutatásai 

alapján a létszámuk ennél jóval alacsonyabb volt: Szalonikiben 1530-1531-ben 2509, 1589-

1590-ben 2883 zsidó dzsizje-adófizetőt írtak össze.301 A zömében 16. század elején betelepülő 

zsidók a szalonikii posztókereskedelmet olyannyira sikerre vitték, hogy állták a versenyt az 

európai manufaktúrákban készült textilekkel a birodalomban és Nyugaton egyaránt. Miután 

Szaloniki zsidó lakossága a 16. századra egyöntetűen szefárddá vált, itt sokkal homogénebb 

közösségekről beszélhetünk, mint például Isztambulban. A zimmik egyébként gyakorlatilag 

ugyanazokat a tevékenységeket végezték: mindazt, amit a muszlimok nem szívesen vállaltak, 

vagy egyszerűen a vallásuk tiltotta. A legtöbb ágazatban zsidók és keresztények (kivált a 

görögök és az örmények) egymás riválisai voltak. A zsidók tevékenységével kapcsolatban 

Dernschwam kiemelte az ékszerkereskedelmet, a hírszerzést („mindenről tudnak, ami a 

keresztény világban történik”) és a borkereskedelmet. Bormérést az Oszmán Birodalomban 

csupán a zsidók és a keresztények végezhettek, Dernschwamra azonban mély benyomást tett, 

hogy a zsidók – a görögökkel ellentétben – nem vizezik fel a boraikat, így minőségi italokat 

kizárólag náluk lehetett vásárolni.302 A nemzetközi borkereskedelmet valóban a zsidók 

uralták, köszönhetően annak, hogy felismerték: Észak-Európában igény van erre a termékre, a 

szultán pedig támogatta a nagy bevételt hozó ágazatot, hiszen ezzel muszlim egyébként sem 

foglalkozhatott. A hírszerzésben nem annyira a görögök, mint a birodalom itáliai és dalmát 

(velencei, raguzai) lakossága volt a konkurenciájuk. A zsidók ugyancsak jelentős szerepet 

játszottak a gyógyításban: közülük kerültek ki a birodalom legnevesebb orvosai és 

gyógyszerészei. Bár a birodalomban az arab orvosok is nagy megbecsülésnek örvendtek, a 

közvélekedés a zsidókat tartotta a legjobbnak. Először II. Murád (1421–1451) alkalmazott 

zsidó udvari orvost, Jakub személyében, aki olyan jól végezte a dolgát, hogy II. Mehmed 

idején pasává is kinevezték, igaz, Jakub mindehhez felvette a muszlim vallást.303 Később a 

                                                           
300 DERNSCHWAM, 1923. 107. 
301 EPSTEIN, 1980.  263–264. 
302 DERNSCHWAM, 1923. 101–103. 109–113. 
303 Ugyanakkor egyes szóbeszédek szerint II. Mehmedet végül éppen Jakub mérgezte meg. Minderről két eltérő 

történet is ismert, az egyik szerint Jakub titokban mégis gyakorolta zsidó vallását, emellett továbbra is Itáliát 

(azon belül Velencét) tekintette hazájának, amit féltett a török szultán esetleges támadásától, így egy velencei 

cselszövés részeként mérgezte meg Mehmedet. A másik elbeszélés szerint egyszerű véletlen történt: a súlyosan 

beteg szultánra nem hatottak Jakub orvosságai, ezért kikérték egy másik orvos, az iráni Lári tanácsait is. Miután 

mindketten kezelték Mehmedet, egymással viszont nem konzultáltak, a különböző, együtt használva súlyos 

mérgezést okozó gyógyszerek vezettek a szultán halálához. Akárhogyan is, a kortársak Mehmed halálával 

Jakubot vádolták, és a katonák nem sokkal a történtek után meggyilkolták.  Hekim (doktor) Jakub pasáról 

(eredeti nevén Maestro Jacopo Gaete) l. még KOHEN, 1984. 19. BABINGER, 2003. 347. és SHMUELEVITZ, 1984. 

18. A gyilkos zsidó orvos alakja az európai irodalmat is megihlette, így például az angol Thomas Goffe (1591–

1629) The Raging Turk or Bajazet the Second (magyarul: Az őrjöngő török, avagy II. Bajazid) című művét, 
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szerájban a zsidó orvosok alkalmazása bevett szokás lett.304 Dernschwam is beszámolt 

Szülejmán orvosáról, Móse Hamonról, aki apjától, a Spanyolországból kivándorolt José 

Hamontól örökölte meg ezt a tisztséget, és olyan nagy megbecsülésben volt része, hogy a 

zsidó negyedben többemeletes kőházat emeltettek neki. Az orvos éppen Dernschwamék ott-

tartózkodása idején halt meg, posztját fia örökölte.305  

Dernschwam útinaplójában szó esik még a zsidó közösség kiváltságos helyzetéről is. 

Szerinte a törökök nem foghatják le és hurcolhatják rabságba őket, ami nagy szerencse, mert 

törvényeik szerint a zsidó rabokat a közösségnek kötelessége lenne kiváltani, ez pedig az 

egész nép anyagi romlását eredményezné.306 A keresztény források nem egyszer eltúlozták az 

az oszmán fennhatóság alatt élő zsidó közösségek jelentőségét. Nicolas de Nicolay (1517–

1583) francia geográfus, aki 1551-ben II. Henrik király megbízásából teljesített külügyi 

szolgálatot az Oszmán Birodalomban Gabriel d’Aramont francia követ társaságában, ekkor írt 

beszámolójában a zsidóságnak tulajdonított minden olyan technikai vívmányt, ami a 

törököknél – valójában többnyire a keresztény vallású balkáni népek közvetítésével – 

elterjedt: „A zsidó csupa ártó szándék, csalás, hazugság és alattomosság […] A kereszténység 

számára óriási veszedelem, hogy számos találmányt megismertettek a törökökkel, 

megtanították nekik a háborús gépezetek használatát, a tüzérség technikáját, a puskaport, az 

ágyúgolyót és más hadieszközt. Markukban tartják a levantei kereskedelem legnagyobb részét 

és a legtöbb készpénzt.”307 Bár a zsidók helyzete valójában jogilag semmivel sem volt 

                                                                                                                                                                                     
melyben Szelim trónörökös ráveszi a szeráj zsidó orvosát, hogy megmérgezze II. Bajezid szultánt. A színdarab 

épít az európaiak muszlimokkal szembeni előítéleteire: kegyetlennek és erőszakosnak ábrázolja főszereplőit. A 

színdarabot először 1631-ben adták ki, második, 1656. évi kiadása online is elérhető: 

https://archive.org/details/threeexcellenttr00goff [2017. 02. 18.] A műről megemlékezik még: BIRNBAUM, 2008. 

102. 
304 SHMUELEVITZ, 1984. 18. 
305 DERNSCHWAM, 1923. 113. 
306 Uo. 110–111. 107. és GOFFMAN, 2002. 18. 
307 Nicolas de Nicolay: Les navigations peregrinations et voyages, faicts en la Turquie. Lyon 1567. Idézi: 

BIRNBAUM, 2008. 101–102. Több elképzelés is van arról, hogy a törökök miként ismerkedtek meg a 

tűzfegyverekkel. Ugyan létezik egy olyan elmélet is, miszerint a technika az oszmánokhoz Közép-Ázsián 

keresztül jutott el arab közvetítéssel, ennél azonban jóval elfogadottabb az a nézet, amely a balkáni háborúk 

során valószínűsíti a tűzfegyverekkel való első találkozást és aztán annak átvételét. A kutatások szerint a 

Balkánon a 14. század első felében már használtak ágyúkat, így az oszmánok annak második felében átvehették 

ezt az újítást, annál is inkább, mert ekkor már harcoltak a seregükben szerb segédcsapatok (1386: Karamánia 

elleni hadjárat, 1389: rigómezei csata).  Összehasonlításképpen Európában a tűzfegyverek először az 1320-as 

éveben jelentek meg, a hadihajókon való elterjedésük pedig több mint száz évbe telt. A kézi tűzfegyverek 

alkalmazása ugyancsak a 15. században kezdődött. Az oszmán tüzérség fejlesztésében később Európa szinte 

minden ehhez értő nemzete kivette a részét: II. Mehmed (1444–1446; 1451–1481) szultán híres ágyúöntője, 

Orbán magyarországi születésű, de talán német származású volt (ÁGOSTON, 2005. 43.), de számos itáliai és 

délszláv is dolgozott a törökök szolgálatában. A zsidók szerepe nem volt nagyobb más népeknél, bár 

kétségtelenül igaz, hogy az Európából tömegesen kiűzött, esetenként magasan kvalifikált zsidók e téren is 

segítették szakértelmükkel az oszmánokat, így például a lőporkészítésben különösen kiemelkedők voltak. A 

keresztény ágyúöntők szerepe egészen a 16. század első feléig meghatározónak tekinthető az Oszmán 

https://archive.org/details/threeexcellenttr00goff
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kiváltságosabb, mint a keresztényeké, a keresztes hadjáratok nyomán kialakult iszlám–

keresztény ellentét egy táborba sodorta őket a muszlimokkal. A közös ellenségnek tekintett 

kereszténység okán egyes muszlim körök nagyobb bizalommal fordultak a zsidókhoz, mint a 

keresztényekhez. 

Joszef Nászi 1524 körül született Portugáliában. Apja, Samuel, aki két fiútestvérével, 

Franciscoval és Diego Nászi-Mendezzel tagja volt a maranó Nászi családnak, korán meghalt. 

A família tagjai az üldözések elől a 15. század végén menekültek Spanyolországból 

Portugáliába. Az itt is egyre erősödő vallási intolerancia miatt Joszef, nagybátyjával, Diegoval 

együtt Antwerpenbe költözött. Itt rokonukkal, Abraham Benevistével partnerségre lépve 

kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező bankházat alapítottak. Joszef kereskedelmi 

kapcsolatai és vonzó személyisége révén gyorsan elnyerte a nemesség, sőt Habsburg Mária, 

Hollandia régensének a kegyét is.  Nagynénje, Grácia 1536-ban követte őket Antwerpenbe.308 

Életrajzíróik szerint mindketten nehezen viselték, hogy keresztényeknek kell magukat 

színlelni, és már ekkor tervezték a szabadabb élettel kecsegtető törökországi emigrációt. 

Mások szerint költözésüket elsősorban üzleti érdekeik motiválták, amelyek elé a zsidóellenes 

törvények számos akadályt gördítettek. Ez logikus magyarázata lehet annak, hogy évekbe 

tellett, amíg megtették az utazásukhoz szükséges előkészületeket, hiszen ekkora vagyon 

biztonságba helyezése és áttelepítése hosszú időt vett igénybe, ráadásul kellő óvatossággal 

kellett eljárniuk, nehogy idő előtt kiderüljön a tervük.309 1549-ben mindenesetre csak 

Velencéig jutottak, ahonnan 1550-ben az összes maranót kiutasították. Nászi ekkor a Velencei 

Köztársasághoz folyamodott, és arra kérte a Signoriát, hogy a száműzött zsidóknak 

biztosítsanak egy szomszédos szigetet, ahová az egyre erősebb portugáliai zsidó emigrációt is 

át lehetne irányítani. Velence a kérelmet elutasította, sőt Graciát be is börtönözték, vagyonát 

pedig – azzal a váddal, hogy visszaesett a judaizmusba – a köztársaság elkoboztatta.310 Ekkor 

Joszef Nászi I. Szülejmánhoz fordult: a kapcsolatfelvétel Móse Hamonon keresztül történt. 

Szülejmánt nem kellett sokáig győzködni, gyorsan felmérte, milyen előnyökre tehet szert a 

gazdag és jó európai kapcsolatokkal rendelkező Nászi befogadásával. Joszefnek azért is 

sürgető volt a szultáni segítség, mert őt magát is perbe fogták, sőt később halálra is ítélték 

unokahúgának, a 13 éves Gráciának az elcsábítása, megszöktetése majd feleségül vétele 

                                                                                                                                                                                     
Birodalomban, utána fokozatosan túlsúlyba kerültek a muszlimok. Minderről bővebben l. ÁGOSTON, 2005. 42–

48. ÁGOSTON, 2014. 216–232., különösen 220–221, 228–232. PARKER, 2005. 68. GÖLEN, 10. 2002. 136–144.  
308 Grácia keresztény neve Beatrice de Luna volt, a Grácia (azaz „kegyelem”, a név jelentése tehát a portugál és 

spanyol nyelvben ugyanaz, mint a héberben a Hannának) Nászi nevet csak Törökországba költözése után kezdte 

hivatalosan is használni. CALIMANI, 2013. 102. 
309 BIRNBAUM, 2008. 55–56. 
310 A vádoló saját húga volt, aki ily módon kívánt megszabadulni a család üzleti és magánéletét egyaránt uraló 

Gráciától. A testvérviszályról bővebben: BIRNBAUM, 2008. 53–60. 
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miatt.311 Nászi később több ízben is kérvényezte a vélhetően a családi vagyon 

egybentartásáért kötött házasság érvényesítését, ám ez nem történt meg.312 A Porta 

mindeközben követet küldött Velencébe és erélyesen fellépett az idősebb Grácia és 

vagyonának kiadásáért. Két év is eltelt, mire befejezték a tárgyalásokat és Grácia elmehetett 

Isztambulba. Joszef egy évvel később, 1553-ban követte nagynénjét.313 Itt már mindketten 

szabadon gyakorolhatták vallásukat,314 – ha hihetünk Dernschwam tudósításának, akkor 

Joszef 1554 áprilisában vetette alá magát a körülmetélésnek –,315 majd a keresztény Miguez 

helyett a Nászi nevet kezdte használni, és miután a másik unokahúgával kötött házasságát 

érvénytelenítette, feleségül vette Grácia lányát, Rejnát (keresztény forrásokban Ana vagy 

Brianda).316 Első isztambuli éveiről Dernschwam a következőket írta: „1553-ban egy idős 

portugál asszony leányaival és háznépével együtt Velencéből Konstantinápolyba érkezett. […] 

Férjének halála után nagy vagyonnal menekült ki Portugáliából, ahol egy nővére maradt, 

akinek utána kellett volna jönnie, de visszatartották. A zsidók nagyon büszkélkednek vele; 

szenyórának nevezik. De így is viselkedik, pompa és fényűzés közepette, nagy személyzettel, 

fiatal komornákkal, akik közül ketten németalföldiek. Állítólag maranno volt és itt ismét 

zsidóvá lett. Nem Konstantinápolyban lakik, a zsidók között, hanem Galatában [...] Arról is 

beszélnek, hogy a velenceiek lefogták, és nem akarták tovább engedni, de mesterkedésbe 

fogott a császár (szultán) háziorvosával, akinek egy fia volt, és abban reménykedett, hogy ezt 

összeházasíthatja a portugál asszony lányával.317 [Az orvosnak köszönhetően] A császár 

közbenjárt a szenyóráért, így a velenceiek kénytelenek voltak engedélyezni a továbbutazást. 

[…] Leánya kezét egy portugál vagy spanyol embernek ígérte oda, aki ő római királyi 

felségének udvarában teljesített szolgálatot, s akit az itteni foglyok saját szemükkel láttak és 

ismertek. Ez állítólag nem más, mint testvérének fia. hogy mi a neve, azt a zsidók – jóllehet 

                                                           
311 Erre az esetre utal Paolo Preto is, amikor az általa marrano szélhámosnak minősített Násziról azt írja, hogy 

nemi erőszak vádja miatt kért menedéket Isztambulban. PRETO, 1998. 128. 
312 BIRNBAUM, 2008. 60–63. 
313 Hammer véleménye szerint Joszef öccsével, Bernardo (Samuel) Nászival érkezett. HAMMER, 1834. 400. 

Valójában a Ferrarában élő Bernardo isztambuli költözése elé a ferrarai herceg számos nehézséget támasztott, és 

a Fényes Porta segítségével is csak 1558. május 2-án érte el, hogy neki és családjának kiállítsák az utazáshoz 

szükséges velencei menlevelet. További évekbe tellett azonban, mire a hercegség visszafizette 40 000 dukátra 

rúgó adósságát a családnak. BIRNBAUM, 2008. 82. 126. 
314 SCHLOESSINGER, 1905.  172. 
315 DERNSCHWAM, 1923. 116. A magyar fordításban b'rit milah, a törökben szünnet szerepel. Uő., 1984. 288–

289. és Uő., 1987. 160. 
316 A házasságot az immár zsidó vallás szabályai szerint élő Nászi azzal az indokkal tudta megsemmisíteni, hogy 

az eseményről a zsidókat nem értesítették, és az esküt sem zsidók előtt tették. A családi vagyon azért továbbra is 

együtt maradt: a szabaddá váló unokahúgot 1558-ban Joszef öccse, Bernardo vette feleségül. BIRNBAUM, 2008. 

110. 
317 Dernschwammal ellentétben Birnbaum szerint Hamon egyáltalán nem lelkesedett az ötletért, hogy a fia egy 

Európából most érkezett marano lányt vegyen el, akinek a zsidó hitét túl ingatagnak érezte. Annyi bizonyos, 

hogy Hamon és Grácia mindvégig jó barátságban maradtak. BIRNBAUM, 2008. 112.  
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örökké körülötte lebzselnek – eltérően adják elő, hogy megnehezítsék az effajta szélhámosok 

azonosítását. Állítólag Juan Miguez vagy Sixs a neve, és úgy mondják, hogy egy Sámuel nevű 

doktornak a fia.  

A szóban forgó szélhámos 1554-ben érkezett Konstantinápolyba, nagy – mintegy húszfőnyi 

– spanyol szolgaszemélyzettel, melynek tagjai mind jól öltözöttek és úgy járnak gazdájuk 

nyomában, mintha az legalábbis fejedelem volna. Ő maga cobolyprémmel bélelt 

selyemruhákban jár. Előtte török szokás szerint két bottal felfegyverzett janicsár lépked, 

nehogy neki bármi baja eshessék. […] A mondott szenyóra és veje olyan fényes házat visznek, 

hogy az egy fejedelmet és kielégíthetne. Naponta nyolcvan személyre terítenek. [...] Ő maga 

azt állítja, hogy nagy vagyont hagyott kint hátra, s azt tengeri úton küldik utána. De 

amekkorák itt a kiadások, vagyonuk egykettőre összezsugorodik, hiszen a pasákat gazdagon 

megajándékozta, néhányezer dukátot pedig a zsidó ispotálynak ajándékozott, illetve szegény 

zsidók között osztott ki. [...] Galatai kertjében szolgálóival bajvívást, viadalt és álarcos 

játékokat tart.”318 A fényűző életvitelről levéltári források is beszámolnak: 1570 áprilisában 

például Anselm Stöckl arról írt Miksának, hogy Nászi négy zenészt hozatott Itáliából a maga 

mulattatására, közülük az egyik, egy bizonyos Antonius foglalkoztatásáért János Zsigmond 

erdélyi fejedelem is versengett vele.319 

Az Isztambulba költöző Nászi megőrizte kapcsolatait a toszkániai nagyherceggel, 

Genovával, Spanyolországgal, Németalfölddel, sőt Portugáliával is. Bankárként, 

kereskedőként nagy befolyásra tett szert, és csakhamar elérte, hogy Hürrem szultána bizalmi 

embere legyen.320 

Amikor Joszef Isztambulba érkezett, már nagyban zajlott a rivalizálás Szülejmán két 

életben maradt fia, Bajezid és Szelim között. Joszef kezdettől fogva Szelimet támogatta a 

tehetségesebb, ám fiatalabb fiú helyett. Ő volt a sehzáde udvari szállítója, 1559-ben pedig 

szultáni engedéllyel meglátogatta őt kütahjai rezidenciáján, és olyan sok értékes ajándékot vitt 

neki, amellyel nagyban segítette Szelim hadviselését néhány hónappal később, amikor 

                                                           
318 DERNSCHWAM, 1923.  115–116. A német szövegben „stechen und zum ring rennen lassen” szerepel, (Uo. 

116.), amit a magyar kiadás bajvívótornának és lovasversenynek fordított. Uő. 1984. 289. A beszámoló török 

fordításában a galatai kertben zajló rendezvények is törökösebb formát öltöttek: a bajvívás és lovasverseny 

mellett birkózás szerepel. DERNSCHWAM, 1987. 161. Birnbaum felrója Dernschwamnak az antiszemitizmusát 

(BIRNBAUM, 2008. 113.), nem figyelve fel arra, hogy az utazó hasonlóan negatív színben tünteti fel az Oszmán 

Birodalom minden nációját: egészen egyszerűen a korban ez volt az a mód, ahogyan az emberek a más 

vallásúakról beszéltek, ideértve akár a katolikus–protestáns felekezeti különbségeket is. Ha a jelzők helyett a 

szerző által közölt információkra koncentrálunk, valójában igen sokszínű és izgalmas kép bontakozik ki a 

birodalomról, amelynek úgy fest, Dernschwam – minden idegenkedése ellenére – maga is a hatása alá került. 
319 Anselm Stöckl levele II. Miksához. 1570. 04. 10. Konstantinápoly. ÖStA HHStA Türkei I. Karton 26. Konv. 

2. 1570. IV–VI. 13–15. 
320 Ebben Móse Hamon volt segítségére, aki támogatta Hürrem ambícióit azáltal, hogy részt vett az állítólagosan 

zsidóellenes Musztafa sehzáde elleni összeesküvésben. FODOR, 1997. 902–903. 
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Bajezid megtámadta őt.321 A sehzáde a támogatást nem felejtette el: amikor a konjai 

ütközetben alulmaradó és vereségét követően Perzsiába menekülő Bajezidot és négy fiát a 

perzsa sah megfojtatta, Nászit is gazdagon megjutalmazták. Nevezett, akit ez idő tájt a 

mühimme defterik Szelim müteferrikájának hívnak,322 ekkor kapta meg a palesztinai 

Tiberiast, valamint hét kisebb területet, ahol megkezdhette a zsidók letelepítését. Mindez nem 

ment könnyen: bár fermán rendelkezett a falak újjáépítéséről és komoly összegeket fektettek 

az építkezésekbe, az arab munkások gyakran szembeszegültek a feladattal. A fal végül 1565-

re készült el a damaszkuszi pasa segítségével.323 Nászi, hogy fellendítse a térség iparát, 

eperfákat ültettetett a selyemkészítés megkezdéséhez. Az érdeklődés nagy volt, főleg V. Pius 

1569. február 26-án kiadott bullája után, amikor is száműzte az összes áttérésre nem hajlandó 

zsidót a pápai állam egész területéről, Róma és Verona kivételével. Az intézkedés körülbelül 

1000 zsidó családot érintett.324 Pesaro közössége 102 zsidó migránssal Velencéből hajót 

indított Tiberias felé, ám a máltai kalózok megtámadták őket, és mindenkit eladtak 

rabszolgának. Pesaro ekkor Nászihoz fordult segítségért: Schloessinger bizonytalan abban, 

hogy a segítségkérés célt ért-e, Dernschwam viszont azt írja, hogy az isztambuli zsidók 

kiváltották fogságba esett hitsorsosaikat.325  

1566-ban meghalt Szülejmán, és Szelim trónra lépésével Joszef befolyása még inkább 

megnőtt. Trónra lépése után a szultán rögtön megtette őt Naxosz hercegévé (török 

forrásokban Nakşa vagy Nakşe dükası) a szigeten kívül hozzá tartozott még Androsz, Milo, 

Parosz, Szantorini és a Kükládok.326 Naxosz bizonyos szempontból idegen test volt a 

birodalmon belül: a hercegséget még a velenceiek alapították a 13. században, miután 

megfosztották Bizáncot az égei-tengeri szigetcsoporttól. Az 1564. december 20-án kelt 

szultáni beráttal Giacomo IV. Crispo lett Naxosz hercege, aki apja halála után kérte 

Szülejmán szultánt, hogy erősítse meg őt a trónon. A kinevező dokumentum rögzítette a 

                                                           
321 A kortársak a támogatás értékét összesen 80 000 dukátra teszik, ezt azonban Nászi egyik életrajzírója 

túlzásnak érzi. ROTH, 1992. 17–18.  
322 6 NUMARALI, 1995. 71–72., No. 942. Elküldési dátum nélkül. A müteferrikák többek között a szultán és a 

magas rangú államférfiak kíséretének tagjai voltak. 
323 A munkálatok során régészeti leletekre bukkantak: egy régi lépcsősorra, amely egy templomhoz vezetett, 

márványszobrokra és három harangra, amelyek Guy, az utolsó jeruzsálemi király idejéből származhattak. 

SCHLOESSINGER, 1905. 173. 
324 Patai állítása szerint Nászi kiáltványt intézett a zsidókhoz, hogy lehetőségük van Tiberiasba jönni és 

letelepedni, amennyiben hajlandók arra, hogy földműveléssel vagy iparral foglalkozzanak. PATAI–PATAI, 1989. 

110. Miután ez a felfogás (ti. dolgos zsidók letelepítése Palesztínában) inkább jellemző a cionizmusra, semmint a 

16. századra, ez vélhetően a nevezett eszmével egyébként is behatóan foglalkozó szerző saját korának utólagos 

visszavetítése.  
325 SCHLOESSINGER, 1905. 173. DERNSCHWAM, 1987. 152. 
326 PAPP, 2013. 394. Ali Yılmaz Gündüz szerint Nászit – valószínűleg Szokollu Mehmed ösztönzésére – 

eltávolították a szerájból, és Szelim kinevezte a távoli Naxosz szigetének hercegévé. Ez azonban nem igaz: Nászi 

rögtön Szelim trónra lépése után elnyerte a Naxosz hercege címet. GÜNDÜZ, 2012. 11. 
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hercegség jogait és kötelességeit, például a szigeteken csak az Oszmán Birodalom alattvalói 

telepedhettek le, tilos volt a birodalom ellenségeit vagy kalózokat beengedni a kikötőkbe. 

Ugyancsak fontos részét képezte a megállapodásnak az éves adófizetés (dzsizje), amit évi 162 

000 akcséban rögzítettek. Ez az összeg a későbbiekben jelentősen emelkedett, Nászi idejében 

már – aki egy spanyol keresztényen, Francisco Coronellón keresztül igazgatta a hercegséget – 

14 000 dukát éves adót (átváltva körülbelül 840 000 akcse/év) adót szedtek a sziget 

lakosaitól.327  Bár Schloessinger ezt nagyon alacsony összegnek tartja, amely nézete szerint 

azért maradt ilyen kedvező, hogy ne vívja ki a görög lakosok ellenszenvét, úgy tűnik, maguk 

az adófizetők a summát egyáltalán nem érezték kevésnek. Násziéknak nem is sikerült az adót 

maradéktalanul begyűjteni. 1567-ben fény derült arra, hogy a szigetlakók közül sokan 

elvándoroltak. Joszef kérésére a szultán utasította Gelibolu kádiját, ha Galatában és 

Geliboluban letelepedtek volna az elvándorlók közül, a kádi biztosítsa visszajutásukat Naxosz 

szigetére.328 A ciprusi hadjárat idején, 1571-ben kénytelen volt megírni a szultánnak, hogy 

Naxosz rájái már két éves adóhátralékot halmoztak fel, és egyelőre nem is áll szándékukban 

azt kifizetni. Az oszmán vezetőség az adó begyűjtésében Pertev pasa segítségét kérte: „amikor 

nagyúri parancsommal [Nászi] embere megérkezik, adj a nevezett személy mellé alkalmas 

embereket, gyűjtesd össze és szedesd be Naxosz szigete rájáinak adóját, ahány évnyi 

visszamaradt, a nevezett embernek adasd át. Ne engedd, hogy a vallási és a szultáni 

törvénnyel vitatkozzanak, és kibújjanak [alóla], a makacskodókat és a csökönyöseket írasd 

össze és jelentsd.”329  

Vajon mekkora politikai hatalma volt Joszef Nászinak? Mint láthatjuk, az oszmán 

szultánok kétségkívül komoly gazdasági előnyöket biztosítottak a számára. Szelim 

gondoskodott róla, hogy ezeket az előnyöket meg is őrizze, így például 1568-ban 

figyelmeztette Pijále pasát, hogy sokan visszaélnek a Nászinak adott szultáni engedéllyel, 

miszerint Girit (Kréta) szigetéről a Boszporuszon keresztül Moldvába bort szállíthat, és több 

                                                           
327 Szelim idején 1 török aranypénz (altın, 3,43 g) a velencei dukát súlyához (3,5 g) igazodott és 60 akcsét, azaz 

ezüstpénzt tett ki. Az érmék nemesfémtartalma azonban folyamatosan romlott: az infláció mellett az is gondot 
okozott, hogy nem leltek újabb ezüstbányára. Az átváltással kapcsolatban l. még: Osmanlı’da para (akçe) 
http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/OSMANLI'DA%20PARA%20(%20AKCE%20) [utolsó megtekintés: 

2016.08.12.] 
328 7 NUMARALI, I. 1997. 239–240., No. 463. 975. dzsemáziláhir 27./1567. december 27. 
329 12 NUMARALI, I. 1996. 298–299., No. 462. 978. zilhiddzse 17./ 1571. május 12. és Uo. 210. No. 317. 978. 

zilhiddzse 5./ 1571. április 30. és Uo. Az adók begyűjtése korábban sem zajlott zökkenőmentesen: 1566 

márciusában például Naxosz hercegének nem sikerült behajtania a saját tulajdonában hagyott vámokat és 

illetékeket Paroszról és más környező szigetekről. A szultán a rodoszi és midilli (ma Leszbosz, Görögország) 

bég segítségét kérte a makacskodók és az azokat támogatók megbüntetésére. 5 NUMARALI, 1994. 475., No. 1280. 

973. ramazán 2./1566. március 23. 

http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/OSMANLI'DA%20PARA%20(%20AKCE
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hitetlen is ilyen engedélyre hivakozva ugyanezt teszi, amit akadályozzon meg, és ne engedje, 

hogy hajóikkal áthaladjanak a Boszporuszon.330  

Miután Nászi Európából érkezett, és számos, diplomáciai szempontból értékes kapcsolattal 

rendelkezett, a birodalom külügyeit érintően minden bizonnyal kikérték a véleményét. Így 

hasonló informális tanácsadó szerepet tölthetett be, mint amilyent például Ludovico Gritti vitt 

az 1520–1530-as években.331 A korabeli iratok gyakran nevezték őt a muszlimok kémjének, 

egyes dokumentumok szerint kettős ügynök volt, emberei mindkét félnek továbbítottak 

híreket. A raguzaiak úgy vélték, ő és Grácia a Porta számára kiváltságos alattvalók, így senki 

sem árthat a személyüknek.332 Az 1568–1574 közötti velencei források tele vannak olyan 

kémtevékenységekről szóló beszámolókkal, amelyek közvetve vagy közvetlenül Joszef Nászi 

személyéhez kötődnek.333 A külföldiek számára a zsidó üzletember a szultánhoz vezető 

lépcsőfokok egyike volt, aki az éppen regnáló pasáknál gyakrabban foglalkozott a nyugati 

hatalmak küldötteivel, vélhetően azon logika mentén, hogy az államtól bizonyos mértékig 

függetlennek tűnő, nem muszlim személy jobban kifürkészheti az európaiak szándékait. A 

szerájban is megőrizte befolyását: Hürrem után Nurbanu haszeki szultánnal az ugyancsak 

zsidó Eszter Handali kirán (megh. 1590) keresztül tartott kapcsolatot.334 Ugyanakkor, mivel 

nem vette fel az iszlám vallást, semmilyen állami hivatali pozíciót nem tölthetett be: ez nem 

csupán Nászi korában, hanem utána még évszázadokig így volt. A szokást éppen egy 

magyarnak, Széchenyi Ödönnek sikerült megtörnie, akit 1880-ban a szultán a török tűzoltóság 

megszervezéséért pasává nevezett ki. Ez volt az első eset, hogy keresztény ember az iszlámra 

való áttérés nélkül ilyen magas rangba jutott: még az 1848–1849-es magyar szabadságharc 

menekültjeinek is mind muszlimmá kellett válniuk ahhoz, hogy magasabb pozíciókba 

jussanak.335 Nézetem szerint a nem-muszlim Nászit gondos mérlegelés után nevezték ki 

Naxosz hercegévé: ez a különleges, keresztény alapokon nyugvó státusz minden szempontból 

alkalmas volt arra, hogy Szelim kifejezze a háláját szolgálataiért cserébe. Mivel zsidó volta 

eleve kizárta a hagyományos karrierépítési lehetőségekből, azaz a szandzsákbégi, beglerbégi, 

valamint a vezíri pozíciókból, szolgálatainak megfelelő ellentételezése minden bizonnyal nem 

                                                           
330 7 NUMARALI, I. 1997. 549., No. 1102. Elküldési dátum nélkül. 
331 Lodovico Gritti (1480–1534) tevékenységére bővebben l. SZAKÁLY, 1986. 
332 A védettség azonban nem vonatkozott az európai városokban ténykedő beosztottjaira: 1570-ben Velencében a 

Tízek Tanácsa a Nászi rokonának vélt Enriques Nunest (más néven Abraham Righetto) átadta az inkvizíciónak a 

zsidó hit gyakorlásának és a Közel-Keletre való szökés előkészítésének a vádjával. A raguzaiak is gyakran 

zaklatták a városukban ténykedő Nászi-ügynököket. BIRNBAUM, 2008. 91–92. 
333 PRETO, 1998. 129. 
334 GROOTH, 1995. 124. A szeráj befolyásos közvetítőjéről – a kirák a háremben gazdasági és kereskedelmi 

feladatokat ellátó nők voltak –, Eszter Handaliról beszámol még SZ. SIMON, 2002. 45–46.  
335 Széchenyi Ödönre bővebben l. KOCSIS, 2014. 
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volt egyszerű feladat a portai vezetők számára. Példája később más, kiváló szolgálatot nyújtó 

zsidók megjutalmazására is mintául szolgált: így tetten érhető a szintén szefárd Solomon 

Abenaes (keresztény nevén Alvaro Mendez, 1520–1603) külpolitikai érdemeire tekintettel 

Mytiléné (Leszbosz) hercegévé történő kinevezésében III. Murád szultánsága idején.336 

Mindez azonban nem jelentette azt, hogy a kiváltságos pozíciókba jutott zsidók betagozódtak 

volna az államszervezetbe. Nászi különállását jól mutatja, hogy a törökök „Frenk Bey oğlu” 

(európai úrfi) „Frenk prens” (európai herceg) vagy egyszerűen a gazdag zsidóként nevezték, 

aki sosem tanult meg tökéletesen törökül, és a hivatalos audienciákon tolmács segítségére 

szorult.337 Joszef tekintélye kevésnek bizonyult, hogy megvédje Naxosz szigetét a különböző 

rablótámadásoktól: 1568-ban Sábán reisz fosztogatott a szigeten; Szelim a tettes elfogását és 

az ügy kivizsgálását sürgette Pijále pasától, hozzátéve, hogy ha vannak még a környéken 

hasonló fosztogatók, őket is kerítse kézre, egyebekben pedig biztosítsa a partvonal 

védelmét.338 1572-ben Ulucs bég támadt Naxoszra, és egyúttal Parosz szigetét is 

kifosztotta.339 

A nagyhatalmak ugyanakkor kétségkívül számoltak a befolyásával: II. Miksa például 

utasította Verancsics Antalt, hogy a békekötés intézésekor Nászinak is adjon ajándékot. 

Naxosz hercege a császári követektől a barátság jeléül 2000 dukátot kapott, ugyanannyit, mint 

a második vezír.340 

Nászi neve többször is felbukkan Albert de Wyss és Miksa levelezésében, például amikor 

Joszef megpróbál közbenjárni az egriek által hét éve elfogott Solomon Soccorro ügyében.341 

Jó kapcsolatban volt II. Zsigmond Ágoston lengyel királlyal, aki 1570-ben nagy pénzkölcsönt 

vett fel tőle, cserébe pedig széles kereskedelmi privilégiumokat biztosított hitelezője számára. 

Joszefnek ezáltal lehetősége nyílt monopolizálni a lengyelországi méhviasz és 

borkereskedelmet, jóllehet Lemberg városának tanácsa Nászi növekvő befolyása ellen 

határozottan tiltakozott. Szerepet játszott a lengyel–török béketárgyalások és a lengyel 

királyválasztás idején is.  

                                                           
336 A karrierjét ékszerészként kezdő Solomonról részletesebben l. KOHEN, 2007. 100. 
337 ROTH, 1992. 19–21. 
338 7 NUMARALI, I. 1997. 558–559., No. 1120. 975. ramazán 23./1568. március 22. 
339 GROOTH, 1995. 124. 
340 SETTON, 1984. 921. Verancsics követségi naplójának csupán egyetlen bejegyzése tanúskodik a Nászinál tett 

látogatásról: eszerint szeptember 11-én jártak Naxosz hercegénél. VERANCSICS, 1860. 235. 
341 Albert de Wyss levele II. Miksához. 1568. május 11. Konstantinápoly. ÖStA HHStA Türkei I. Karton 24. 

Konv. 2. 1568. V. 38–41. és II. Miksa levele Albert de Wysshez. 1568. július 6. Bécs. ÖStA HHStA Türkei I. 

Karton 24. Konv. 4. 1568. VII–VIII. 6. Bár az ügyben induló vizsgálat szerint Solomon Kerecsényi Kristófnál 

volt, ő ezt levelében cáfolta, azt állítva, hogy a nála lévő Solomon nevű fogoly vezetékneve Altabech. 

Kerecsényi Kristóf levele II. Miksához. 1568. 06.24. Nikolsburg. ÖStA HHStA Türkei I. Karton 24. Konv. 3. 

1568. VI. 197–198. 
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Bármilyen jelentősnek tűnik is külpolitikai szerepe, véleményem szerint Joszef Nászi 

önálló döntéseket a diplomáciai ügyek intézésénél semmiképpen sem hozhatott. Bár a 

kortársak szerint Szokollu Mehmeddel nem volt jó viszonyban, Sz. Simon Éva rámutatott 

arra, hogy az oszmán hatalmi elitben a személyes ellentétek dacára is szoros összefonódások 

voltak: véleménye szerint Szokollu Mehmed hatalmát nagy pénzösszeggel Nurbanu udvari 

köre, nevezetesen Eszter Handali és Joszef Nászi erősítette meg. Könnyen elképzelhető, hogy 

ez valóban így történt. Állításának második felét, ami szerint Handali és Nászi a nagyvezírben 

fontos szövetségest láttak a Murád sehzáde (a későbbi III. Murád szultán) és ágyasa, Szafije 

köré csoportosuló érdekhálózattal szemben,342 azonban vitatom, tekintve a Nászi és Szokollu 

között fennálló ellenséges viszonyt. Az a tény, hogy mindketten Nurbanu udvari köréhez 

tartoztak (Szokollu a haszeki szultána veje volt), véleményem szerint csak azt mutatja, hogy 

ebben az időben már Nurbanu megkerülhetetlen hatalmi tényezővé vált, akinek a támogatása 

nélkül képtelenség volt komolyabb karriert befutni az Oszmán Birodalomban. Nászinak 

kétségkívül sok riválisa volt, ám a Murád sehzáde és Szafije köré csoportosuló emberek 

elsősorban nem rá, hanem Nurbanura voltak veszélyesek. Mindezt a későbbi események is 

alátámasztják: Murád hatalomra kerülésekor ugyan Nászi valóban háttérbe szorult a 

külpolitikai ügyek intézésénél, azonban sem az életét, sem pedig a vagyonát nem érte 

bántódás. 

Minden gazdagsága és befolyása ellenére Nászi sohasem tett szert akkora hatalomra, hogy 

bármiben is érdemben szembeszegülhetett volna a nagyvezírrel vagy az oszmán birodalmi 

érdekekkel. Jó példa erre a németalföldi felkelésben nyújtott szerepe: 1566-ban Nászi –

nyilvánvalóan feljebbvalói utasítására – arra bátorította az antwerpeni protestánsokat, hogy 

lázadjanak fel Spanyolország ellen: hiszen ha az oszmánok is hadat üzennek nekik, kétfrontos 

háborúra kényszeríthetik a spanyol uralkodót. Ezen felbuzdulva Orániai Vilmos 1569-ben 

bizalmas követ útján arra kérte Nászit, érje el a szultánnál, hogy a törökök háborúba lépjenek 

a spanyolokkal: a kortársak és a szakirodalom egyaránt Joszef németalföldi barátságával 

magyarázza, hogy I. Vilmos orániai herceg követei nála lettek elszállásolva és személyesen 

mutatta be őket a szultánnak.343  Kívánságukat mindazonáltal mégsem teljesítette. Könnyű 

belátni, miért: az oszmánoknak Európa, és kivált a Habsburgok megosztottsága ugyan kapóra 

jött, ám eszük ágában sem volt a hatalma zenitjén álló Spanyolországgal hadba szállni.  

A fennmaradt dokumentumok alapján Nászit hatalmi ambíciókkal először Antoine de 

Petremol francia követ vádolta meg, midőn 1563. szeptember 13-i levelében azt írta, hogy 
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nevezett a zsidók királya akar lenni. „Ez az oka annak, hogy nyomatékosan pénzt követel 

Franciaországtól II. Henrik király adósságaira hivatkozva”.344 A 150 000 scudira rúgó 

tartozás rendezésére már Szülejmán is felszólította a francia királyt,345 ám az ügy 1568-ban 

végleg eldurvult: miután Nászi megelégelte azt, hogy évek óta hiába várja az összeg a 

kifizetését, elérte Szelimnél, hogy engedélyezze neki a török vizeken hajózó francia hajók 

lefoglalását, amelyeket mindaddig őrizetben tarthatott, amíg ki nem fizetik neki a kölcsönt. 

Joszef el is fogott néhány francia hajót Alexandria kikötőjében, és eladott a rakományukból 

annyit, amennyi a tartozás összege volt, hiába tiltakozott az eljárás ellen a francia követ a 

Portán. Úgy tűnik, Nászi a szultáni engedélyt széleskörűen alkalmazta: nem csupán francia, 

de a franciák nevében hajózó messinai, genovai és anconai hajók teljes rakományát is 

lefoglalta, akik felháborodtak a történteken. Az eset Mahmúd alexandriai bégen keresztül 

Szelim fülébe is eljutott, így az ügy kapcsán született parancsokban a szultán hangsúlyozta, 

hogy az Alexandria kikötőjében állomásozó francia hajók rakományából Násziék fokozatosan 

gyűjtsék össze az adósság összegét, és eközben sem a kikötőt, sem az ott tartózkodó más 

hajókat (név szerint a velencei és dubrovniki illetőségűeket említve) ne érje kár.346 Az 

elszenvedett megaláztatás miatt franciák megpróbáltak bosszút állni Nászin az elszenvedett 

megaláztatás miatt, és megvesztegettek egy Dávid nevű zsidót, hogy vádolja meg Joszefet 

hazaárulással a szultánnál. Nászi viszonylag könnyen tudta bizonyítani ártatlanságát, Dávidot 

pedig bűntársaival Rodosz szigetére száműzték.347 A velenceiek is ellenséget láttak benne; 

Nászi élettörténetét végigtekintve talán nem is alaptalanul: egyesek szerint a Szelim 

külpolitikai tanácsadójává előlépett Nászi Grácia bebörtönzése és vagyonának elkobzása miatt 

haragudott a köztársaságra, míg Ferrante Caracciolo szerint a viszály akkor kezdődött, amikor 

1567-ben, Szelim trónra lépésekor a törökökkel való békekötés megújítása során a többi 

pasával ellentétben a velencei követek őt nem vesztegették meg ügyük támogatásához.348 

Emellett még 1553-ban Velencében Nászira halálos ítéletet mondtak ki unokahúga 

megszöktetése miatt, amit csak 14 évvel később, 1567. április 9-én vontak vissza Szelim 

erélyes fellépésére. Joszef ezt megelőzően többször felajánlotta szolgálatait a Signoriának, de 

                                                           
344 KOHEN, 76. 
345 6 NUMARALI, 1995. 71–72., No. 942. Elküldési dátum nélkül. 
346 7 NUMARALI, III. 1999. 358–359., No. 2666. Mahmúd alexandriai bégnek. 976. dzsemáziláhir 26./ 1568. 

december 16. Uo. III. 373–374., No. 2695. Az alexandiai bégnek és kádinak. 976. redzseb 4./1568. december 23. 

Uo. III. 381., No. 2710. Az egyiptomi beglerbégnek. 976. redzseb 6./1568. december 23. 
347 Árulása miatt a zsidó hitközösség kivetette magából. Amikor Nászi értesült Dávid bűnbánatáról, megkísérelte 

a hitközségnél elérni a rabbinikus tilalom feloldását, ám nem járt sikerrel. SCHLOESSINGER, 1905. 173.  
348 CARACCIOLO, 1681. 2–3.  
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mindig elutasították.349 A velencei bailo már 1568-ban azt írta, hogy Nászi azon igyekszik, 

hogy felkelést robbantson ki Cipruson a törökök érdekében, és mindent megtesz azért, hogy a 

szultán hadat üzenjen Velencének, ám egyelőre Szokollu álláspontja győzedelmeskedett.350 

Hammer még korábbra tette Nászi bujtogató tevékenységét: szerinte féktelen hatalomvágyból 

már Szelim trónra lépése évében azzal ijesztgette a velencei követet, hogy a törökök Ciprus 

elleni hadjárata küszöbön áll. Azonban ekkor még Szelim inkább Szokollu Mehmed józan 

tanácsára hallgatott, aki úgy vélte, egy ciprusi hadjárat semmiképpen sem jöhet szóba addig, 

amíg Miksával békét nem kötnek, és le nem győzik a lázongó arabokat. Jemen után azonban 

Nászi már eredményesen csigázta fel Szelim fantáziáját borral és arannyal.351 A velenceiek 

úgy vélték, hogy Joszef a szultán égisze alatt a többi égei-tengeri szigetre is igyekszik 

kiterjeszteni a hatalmát, és az ő kezét látták a ciprusi hadjárat idején arzenáljuk felgyújtásában 

(1570), amely jelentős kárt okozott a köztársaságnak:352 A nyomozás során Nászi rokonát, 

Abraham Benvenistét le is tartóztatták. A történéseket rendkívül objektívan szemlélő Forgách 

Ferenc ugyanakkor sem a velencei gyújtogatás, sem pedig az egyébként roppant részletesen 

leírt ciprusi hadjárat kapcsán nem említi Joszef Nászi nevét: „A velenceiek az év kezdetén 

nemcsak a hajóépítési csel folytán, hanem városukban is nagy kárt szemvedtek, mert két 

lőporral megrakott tornyot rejtélyes módon, titokban alulról megfúrtak, úgyhogy a lőpor 

lángra lobbant, és mindkét épületet alapjaival és falaival egyetemben szétvetette. Ugyanígy 

összedőlt és földig rombolódott a szomszédos apácakolostor is, de a lőpor ereje több 

magánházat is – ahányat csak elért – megrongált és ledöntött, annyi ember pusztulásával, 

olyan rombolással, zajjal és ijedelem keltésével, hogy az emberek már azt hitték, itt a világ 

vége. […] Nagy kárt okozott ez mind az államnak, mind a magános polgároknak, de még 

nagyobb lett volna a kár, ha a tűz átterjed a hajókra és a fegyverraktárra is. Ezeknek 

épségben maradása mutatta, hogy mily különös isteni gondviselés vigyázott az államra: ezért 

hálálkodtak, ennek örültek. Látták ugyanis, hogy ez a ravaszul kieszelt mesterkedés mire 

irányult: hogy a hajók elhamvadása és minden fegyverkészletük teljes megsemmisítése után 

vagy semmiféle, vagy csak jelentéktelen hajóhadat tudjanak felkészíteni. […] Az emberek a 

törökök cselére gondoltak. Egyébként sem a tettes személyére, sem a csalárd mesterkedésre 

nem derült soha fény.”353 

                                                           
349 CALIMANI, 2013. 108. és MANN, 1989. 284. Michele Bonelli velencei nuncius 1567. április 12-én Rómába 
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A ciprusi hadjárat kiagyalását tehát egyszerre magyarázzák Nászi bosszúvágyával, hatalmi 

ambíciójával és a zsidók letelepítési politikájával.354 A fél Európát bejárt Nászinak lehettek 

ugyan ellenérzései az öreg kontinenssel kapcsolatban, ám az oszmán vezetés akkora 

mozgásteret bizonyosan nem adott neki, hogy esetleges bosszúvágya az állami döntésekre 

érdemi befolyással lehetett volna. Hatalmi ambícióival kapcsolatban hasonló a helyzet. A 

történet, miszerint Joszef rendszeres ivócimborája volt Szelimnek, és a közös lerészegedések 

során győzte meg a szultánt a ciprusi hadjárat szükségességéről, mégpedig azzal az érveléssel, 

hogy a ciprusi borok különösen ízletesek, aligha hihető. Még ha el is tekintünk attól a ténytől, 

hogy Szelim már trónörökös kora óta – nyilvánvalóan nem csak Nászival kettesben – tervezte 

a sziget meghódítását, és a Portán gondosan megkonstruálták a hadjárat minden apró 

mozzanatát, az Oszmán Birodalom a leggyengébb kezű uralkodók idején sem küldött 

hadsereget pillanatnyi szeszélyből, egy idegen által javasolt célpont ellen. A közismert 

történet ráadásul úgy folytatódik, hogy Szelim részegségében megígérte Nászinak a Ciprus 

királya címet, amit az ambíciózus tanácsadó olyannyira komolyan vett, hogy elkezdte 

tervezgetni leendő címerét, sőt elkészíttette majdani koronáját is: annál nagyobb volt a 

csalódottsága, amikor a kijózanodó szultán egyáltalán nem emlékezett ittas állapotában tett 

ígéretére. Az eset először Guillaume de Grandchamp de Grandrye isztambuli francia követ 

(1566–1571) 1569 októberében elküldött jelentésében szerepel, amelyben azt írta a francia 

királynak, hogy II. Szelim megfogadta Joszefnek, hogy Ciprus elfoglalása után ő lesz a sziget 

királya vagy örökös kormányzója. Grandchamp levelében egy Dávid nevű zsidó orvost 

nevezett meg informátorának, aki a beszélgetésen tolmácsként vett részt.355 Egy Ciprussal 

kapcsolatos borivós történet egyébként Forgáchnál is szerepel, ismét Nászi nevének említése 

nélkül: eszerint amikor egyszer Kréta és Ciprus szigetéről való nemes borokat küldtek 

Szelimnek ajándékba, először megkérdezte, hol teremnek ezek a borok, majd megjegyezte, 

hogy szívesen kicserélné a szigetet más tartományra, ha tehetné.356 

                                                           
354 Az európai közvélekedés által negatív, de izgalmas személyiséggel felruházott Nászi regényes életútja az 

irodalmat is megihlette: Christopher Marlowe (1564–1593) róla mintázta 1589-ben íródott színdarabjának, A 

máltai zsidónak főszereplőjét. A gazdag uzsorás, Barabás, akit a keresztények megfosztottak vagyonától, 

bonyolult cselszövésekbe kezd, hogy bosszút álljon kisemmizéséért. Ennek részeként török segítséggel 

hatalomra jut, és Málta kormányzója lesz, hogy végül álnok módon őket is elárulja. MARLOWE, 1916. A 
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Nászi pályafutását, bővelkedik a hasonló mozzanatokban, mint például az Európában kettős ügynöknek tartott 

Nászi és a történet végén a keresztényeket és a muszlimokat egyaránt eláruló Barabás alakja, a bosszú 

motivációjaként szereplő vagyonelkobzás, vagy a török szövetség és a keresztény területen való kormányzóság.   
355 ROTH, 1992. 142. 
356 FORGÁCH, 1977. 954. 

http://www.lato.ro/article.php/A-m%C3%A1ltai-zsid%C3%B3/3171/
http://www.lato.ro/article.php/A-m%C3%A1ltai-zsid%C3%B3/3171/
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Az Oszmán Birodalmon belül valóban gyakorlatban volt, hogy vazallus fejedelemségeket 

hoztak létre olyan peremterületeken (például Moldva, Havasalföld, Erdély), amelyeket nem 

sikerült teljes mértékben annektálni.357 A frontvonalhoz közeli helyeken posztjukat betöltő, 

kisebb-nagyobb önállósággal felruházott vezetők nagyobb mozgásterüknek köszönhetően 

gyorsan reagálhattak egy-egy váratlan problémára, így nagyobb hasznot hajthattak az 

államnak, mintha teljesen betagolták volna őket a birodalomba. Ciprus esetében 

természetesen fel sem merült semmi ilyesmi: a területén azonnal beglerbégséget szerveztek, 

és a beglerbég személyének kijelölésénél a katonai kvalitásokat egyébként sem mutató Joszef 

Nászi neve nem került szóba. A török krónikák ezzel kapcsolatban egyáltalán nem 

emlékeznek meg róla. 

A fent említett három indok közül a betelepítési politika logikus magyarázatnak tűnhet. 

Ennek interpretálásában azonban Nászi életrajzíróit helyenként érezhetően a cionista 

irányelvek befolyásolták, és azt sugallják, hogy Joszef egyfajta zsidó nemzeti állam 

megteremtésére törekedett, amely léptékű elképzelés a 16. században mindenképpen 

túlzásnak tűnik.358 Ugyanakkor valószínűnek látszik, hogy Nászi csakugyan a szívén viselte 

az Európából elüldözött zsidók sorsát, és megkísérelt menedéket találni a számukra. Ezt 

abban az időben valóban a leginkább toleránsan viselkedő Oszmán Birodalom kötelékében 

lehetett elképzelni, és kivált alkalmasnak tűnhetett rá valamilyen peremterület. A legtöbb 

híresztelés Nászi telepítési törekvéseit hatalmi ambícióival kapcsolta össze: míg 1570-ben 

állítólag Ciprus királya akart lenni, hogy oda telepítse be hitsorsosait, 1571-ben már Moldva 

vagy Havasalföld hoszpodári méltóságát célozta meg, amely területeket ideálisnak vélt egy 

nagyobb létszámú zsidó kolónia kialakításához, ám Szelim elutasította kérését. Az Európában 

futótűzként terjedő szóbeszédekről nagy valószínűséggel az összes érintett tudomással bírt, 

sőt az sem kizárható, hogy ők maguk terjesztették. Tény, hogy a szultánok a zsidókra 

szövetségesként tekintettek, és kisebb-nagyobb létszámban engedélyezték letelepülésüket a 

birodalom különböző pontjain. A szürgün, azaz a kényszeráttelepítés az Oszmán Birodalom 

egészében alkalmazott politika volt, és több népcsoportot is érintett. A zsidók esetében a 

vezetőség elsősorban az oszmánokhoz való hűséget és az adott terület gazdaságának a 

fellendítését várta a költöztetésektől. Betelepítésük azonban ritkán mondható tömegesnek, 

                                                           
357 Az Oszmán Birodalom végvidékeken alkalmazott berendezkedési stratégiáira bővebben l. ÁGOSTON, 2002. 

29–49. 
358 ROTH, 1992. 143. PATAI–PATAI, 1989. 110. Ezeknek a magyarázatoknak az ellenpólusa Birnbaum, aki szerint 

Nászi minden cselekedetét a minél gyorsabban megszerezhető üzleti haszon motiválta. Véleménye szerint 

Szafed sem volt egyéb számára, mint egyszerű befektetés, amelyet az Európában növekvő selyemkereslet 

indukált. Miután látta, hogy a terv kivitelezése számos nehézségbe ütközik, elsősorban a helyiek 

ellenségeskedése miatt, gyorsan le is mondott róla, és már 1565-ben kizárólag Naxoszra összepontosított. 

BIRNBAUM, 2008. 130. 
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mivel nem az adott település vallási arányainak drasztikus megváltoztatására irányult, hanem 

inkább a fennálló aránytalanságok kiegyenlítését szolgálta.359 Ciprusra például Szelim 

engedélyével néhány száz zsidó telepes érkezhetett, amely szám a töredéke volt az 

odairányuló görög kolonizációnak, ráadásul a telepítések élénk tiltakozást váltottak ki az 

ekkor már megszilárdult közösségekkel és gazdasági kapcsolatokkal rendelkező zsidókból, 

akik mindent elkövettek, hogy régi lakóhelyükön maradhassanak.360 A mérsékelt zsidó 

betelepítésben szerepet játszhatott az a tény is, hogy Cipruson a helyi viszonyokat eleve 

súlyos katolikus–ortodox vallási konfliktusok színezték, így erősen kétséges, mennyire lett 

volna célravezető a szigeten éppen csak megszilárduló muszlim fennhatóság égisze alatt egy 

újabb vallási felekezet tömeges betelepítése. Nászi, akár kormányzóként, akár királyként 

homogén, de még csak többségi zsidó terület kialakítására a kémjelentésekben említett egyik 

térségben sem törekedhetett. Az oszmán vezetés érdeke a peremvidékeken vagy a frissen 

meghódított területeken uralmuk mielőbbi megerősítése, nem pedig újabb belső ellentétek 

generálása volt. Gyakorlatilag kizárható, hogy mindezzel a külügyekben oly intenzíven 

közreműködő Nászi ne lett volna tisztában: nem véletlen, hogy az ő kolonizációs tervei is 

ténylegesen csupán az eleve zsidó kötődésű és gyér lakosságú Tiberiasra összpontosultak, 

véghezvitelük azonban még itt is kudarcra volt ítélve. Bár a palesztin város betelepítése nagy 

érdeklődést váltott ki az európai és az oszmán területeken élő zsidóságban egyaránt, a 

kivitelezésbe pedig sok pénzt öltek, a térség vonzerejét jelentősen csökkentették a beduin 

támadások. A Szelim halála után trónra lépő Murád már nem is támogatta igazán az ügyet: 

vélhetően tanácsadói meggyőzték őt, hogy komoly veszélyt rejthet magában egy vallásilag 

egységes terület kialakítása a birodalmon belül. Bár Nászi titulusait élete végéig (1579) 

megőrizte, utolsó éveiben befolyása érezhetően csökkent.361  

A fentiek tükrében tehát a nézet, miszerint a ciprusi hadjárat Joszef Nászi felbujtására 

történt, jórészt a kortárs európai (kivált a velencei) források antiszemitizmusából és a zsidó 

üzletemberrel való személyes elfogultságukból fakad, amelyre a török diplomácia ügyesen 

rájátszott. Kutatásaim alapján Nászi, minden befolyása ellenére nem volt egyéb, mint az 

                                                           
359 Jól példázza ezt Isztambul esete, ahová II. Mehmed telepítette be a zsidókat, hogy segítsenek megtörni az 

akkor még oszmán-ellenes Velence gazdasági befolyását. Az 1492 utáni szefárd bevándorlás során azonban már 

a zsidók többségét nem Isztambulba, hanem más nagyvárosokba irányította, törekedve arra, hogy a birodalmon 

belül egyenletesen ossza szét őket. FODOR, 1997. 900–901. 
360 LEWIS, 1984. 123–124. 
361 A lepantói kudarc után egyes vélekedések szerint megpróbálta felvenni Madriddal a kapcsolatot, hogy 

visszatérjen Európába, ám az erre bizonyítékul felhozott dokumentumot többen hamisítványnak tartják. BARON, 

1983. 95–96.  Miután gyermektelenül halt meg, vagyona a szultáni kincstárra szállt, Naxosz szigetét pedig 1580-

tól felváltva irányították török szandzsákbégek olyan görög vagy olasz származású előkelőségekkel, mint például 

Konsztantin Kantakuzénusz (1582) vagy a későbbi moldvai vajda, Gaspar Graziani (1617–1618 között Naxosz 

és Parosz ura, 1619–1620 között moldvai vajda). SAWIDES, 1993. 939–942. 
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oszmán külpolitika európai tapasztalatokkal és kapcsolatokkal bíró segítője. A szultánok 

ennél nagyobb hatalmat nem, csupán vagyoni biztonságot adtak a számára. Befolyását, amely 

Európából korlátlannak látszott, a mühimme defterik már erősen árnyalják. Tanúskodnak 

ugyan a szultánokkal ápolt jó kapcsolatairól, de megmutatják hatalma korlátait: 

tehetetlenségét a rábízott naxoszi rájáktól való adóbegyűjtéskor, amelyhez végül kénytelen 

volt állami segítséget kérni, és erőtlenségét a szigetét sújtó rablótámadások 

megakadályozására. Amikor túllépett hatáskörén, az illetékes oszmán tisztségviselők ezt 

nyomban jelentették a szultánnak, ahogyan azt a Mahmúd alexandriai beglerbégnek küldött 

utasításból is láthatjuk. Nem csupán az oszmán bégek, de feltörekedni vágyó hitsorsosai is 

veszélyeztették a hatalmát, amiről a Rodoszra száműzött Dáviddal való konfliktusa is vall. 

Nászinak tehát korántsem volt akkora mozgástere, ahogyan azt Európában feltételezték: 

személyes meggyőződésétől függetlenül kénytelen volt együttműködni az oszmán vezetőség 

minden tagjával és segítenie a birodalmi elképzelések megvalósulását. A feltételeket 

bizonyosan nem ő diktálta, hiszen sem a portai elitbe, de még a birodalomba sem 

integrálódott: nem iszlamizált, nem tudott törökül, és természetesen a díván ülésein sem vett 

részt. Véleményét tanácsadóként ugyan meghallgatták, de a döntések meghozatala helyett 

csupán a végrehajtó szerep jutott neki. Mindezek okán a Szokollu Mehmeddel való esetleges 

rivalizálásnak sem tulajdoníthatunk a külpolitikát alapjaiban befolyásoló jelentőséget. Nászi 

Európát elhagyta, és nem volt esélye arra, hogy valaha is visszaköltözzön oda. Isztambulban 

való letelepedése után a regnáló szultánokkal és az oszmán vezetőkkel egyaránt jó viszonyra 

kellett törekednie boldogulásához, hiszen más országba már nem mehetett tovább. 

 

III.4. Szokollu Mehmed szerepe a ciprusi hadüzenetben 

A szakirodalomban elterjedt nézet, hogy a Ciprusra vonatkozó terveket az oszmán vezérkar 

egy része támogatta (nevezetesen Lala Musztafa, Pijále, és Hodzsa Szinán), míg a Signoria 

nagy barátja, Szokollu Mehmed nagyvezír határozottan ellenezte.362 Cecil Roth úgy látja, a 

nagyvezír Szulejmán európai politikáját folytatta: számára a törökök ősi ellenségei a 

Habsburgok voltak, klasszikus szövetségesként pedig továbbra is Velencét és Franciaországot 

tekintette.363 Viszonylag elterjedt vélekedés, hogy Szokollu azért volt a hadjárat ellen, mert 

attól félt, hogy annak sikeressége esetén újabb riválisok emelkednek fel, veszélyeztetve az ő 

pozícióját. Ezt megelőzendő megakadályozta, hogy a tehetséges Pijále, noha ez idő tájt 

harmadik vezír volt, a szultáni flotta élére kerüljön, és a hadjárat vezetőjévé a csupán hatodik 

                                                           
362 Ezt a nézetet vallja többek között KABASAKAL, 1986. 23. IMBER, 2009. 55. BOSTAN, 2010. 24. 
363 ROTH, 1992. 140. 
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vezír Lala Musztafát, a flotta élére pedig a tengeri ügyekben teljesen járatlan második vezír 

Pertev pasát tette.364 Hammer egyenesen azt állítja, hogy Szelim olyannyira nem kedvelte 

Szokollut, hogy ellenkezése miatt leváltását fontolgatta. Helyére Kizilahmedli Musztafa pasát 

vagy Moszkoflu Lala Musztafa pasát akarta kinevezni, ám végül Ebusszuúd efendire 

tekintettel ezt nem merte megtenni.365 Braudel kétkedéssel ír a nagyvezír Velence iránti 

jóakaratáról.366 Olvashatunk olyan elképzelésről is, hogy Szokollu attól félt, Ciprus nem 

marad meg olyan kis, helyi jelentőségű háborúnak, ahogyan azt a szultán és elbizakodott 

tanácsadói tervezték, hanem más keresztény hatalmak beavatkozásával kétséges kimenetelű 

nemzetközi háborúvá szélesedik ki. Eszerint a Szent Liga összeállásával a nagyvezír félelmei 

valóra váltak.367 Ezzel éppen ellentétes Hugh Bicheno felfogása, aki a ciprusi hadjárat alapos 

előkészületeiből és várható hasznából jut arra a következtetésre, hogy az egész hadjárat – 

minden más híreszteléssel ellentétben – a Szelim hatalmának megerősítésén és a birodalom 

konszolidációján igyekvő Szokollu ötlete lehetett.368 Hasonló véleményt fogalmaz meg 

Beydilli is, aki szerint a ciprusi hadjáratra kínálkozó lehetőségére maga Szokollu hívta fel 

Szelim figyelmét, akinek ez már egyébként is régi vágya volt.369 Más beszámolók a 

nagyvezírt a muszlimok védőjeként láttatják, aki a ciprusi hadjárat helyett inkább a granadai 

moriszkók megsegítését javasolta a szultánnak.370 Svatopluk Soucek kiváló stratégának 

jellemzi Szokollut, aki az Oszmán Birodalom segítségét kérő mórok, az indiai és észak-

indonéziai muszlimok megsegítését korántsem csupán vallási megfontolásból támogatta, 

hanem nagyszabású hódítások kiindulópontját látta ezekben az akciókban, felismerve azt, 

hogy az Oszmán Birodalom az európai keresztény hatalmak vetélytársaként immár komoly 

harcot vív a stratégiailag fontos területek birtoklásáért. Ezzel egyidejűleg lekicsinyli a ciprusi 

hadjáratot támogató oszmán vezetők szakértelmét, kiemelve, hogy hajózási tapasztalatokkal 

egyedül Pijále pasa rendelkezett körülük, míg Lala Musztafát és Joszef Nászit inkább a 

személyes ambícióik hajtották.371 Az eseményeket hasonlóan interpretáltja Niccolò Capponi 

is: nézete szerint Szokollu legnagyobb riválisai Lala Musztafa, Müezzinzáde Ali és Pijále 

                                                           
364 BİLGİN, 2015. 83. AFYONCU, 2009. 354–357. 
365 HAMMER, 1836. 9. Kızılahmedli Musztafa pasa volt 1565-ben a máltai hadjárat szerdárja, de részt vett 

Szulejmán oldalán a szigetvári hadjáratban is, amelyhez 5. vezírként csatlakozott, és Semszi Ahmed pasa 

ruméliai beglerbéggel bevették Babócsa várát. 
366 BRAUDEL, 1996. 1040–1041. 
367 Ezt vallja például Kate Fleet. (FLEET, 2013. 167.) Feridun Emecen szerint a nagyvezír azért tudta megnövelni 

a befolyását a lepantói vereség utáni időszakban, mert a többiekkel ellentétben ő számolt a vereség lehetőségével 

is. EMECEN, 2009. 417.  
368 BICHENO, 2003. 183–185. 
369 BEYDİLLİ, 1976. 98 
370 ROTH, 1992. 140. 
371 SOUCEK, 2008. 126–127. 



93 

 

pasa voltak, akik mindenáron a Mediterráneumra igyekeztek ráirányítani a szultán figyelmét. 

Velük szemben Szokollu előbb a magyarországi külpolitika folytatását, később a moriszkók 

megsegítését javasolta. 1569 novemberében, amikor Szelim a díván tagjainak kíséretében 

vadászatra indult, Szokollu azzal érvelt a velencei háború ellen, hogy ez tönkreteszi a 

birodalom gazdaságát, hiszen a Signoria kereskedelmi tevékenységéből az oszmánok jelentős 

hasznot húznak. Pijále és Lala Musztafa előnyként Ciprus közelségét említették és felhívták a 

szultán figyelmét a spanyol móroktól való távolságra és az ebből adódó háborús utánpótlás 

nehézségeire.372  

Véleményem szerint elképzelhetetlen, hogy egy olyan kiváló, tapasztalt politikus, mint 

Szokollu, a kézenfekvő Ciprus helyett inkább egy tetemes költségekkel járó magyarországi 

hadjáratot, vagy egy még inkább kivitelezhetetlen, újabb hódítások támpontjaként 

semmiképpen sem szolgáló spanyol akciót javasolt volna, még ha a mórok segítségkérése 

valóban kiváló ürügyet kínált is a háborúra.373 Bármilyen grandiózus tervnek is tűnt az 

Ibériai-félsziget elfoglalása, ennek abban az időben semmilyen realitása sem volt. Noha Fülöp 

erejének jelentős részét lekötötte a granadai és a németalföldi hadszíntér, még mindig 

túlságosan erős volt ahhoz, hogy a törökök nyugodt szívvel rátámadjanak. Tartós háborút nem 

alapozhattak a gerillamódszerekkel harcoló moriszkókra, sem a taktikus, ám szervezett 

hadviseléstől idegenkedő észak-afrikai kalózokra, különösen most, hogy az oszmánok és a 

marokkói Szádita dinasztia közötti konfliktusok az elmúlt években újra fellángoltak.374 Az 

utánpótlási nehézségeket sem tekinthetjük csupán Lala Musztafa és Pijále retorikai fogásának. 

A komoly katonai tényezőnek minősülő spanyolokkal szembeni török támadás vélhetően a 

keresztény államok között is nagy visszhangot és számottevőbb segítségnyújtási szándékot 

váltott volna ki, hiszen szultáni győzelem esetén a többi európai állam is védtelenebbé válik 

az oszmánokkal szemben. A Porta számára biztosabb és látványosabb sikerrel kecsegtetett 

tehát az évtizedeken keresztül tartó békében elkényelmesedett Velence megtámadása, abban a 

lélektani pillanatban, amikor a legerősebb európai birodalom, Spanyolország maga is belső 

problémákkal küzd, így szinte minimális az esély arra, hogy megsegítse a bajba jutott 

Signoriát. Mindez nem jelenti azt, hogy a törökök ne fokozták volna szívesen a spanyol király 

belpolitikai gondjait. Az 1570. április 16-án kelt szultáni utasítás szerint Ulucs Ali algíri 

beglerbéget felkérték arra, hogy a mór felkelőket segítse fegyverrel és emberrel, ám egyúttal 

                                                           
372 CAPPONI, 2007. 122–123. 
373 A spanyolokkal harcban álló mórok segítségkérő leveléről tanúskodik például: 9 NUMARALI, 89., No. 231. 

977. zilkáde 10./1570. április 16. 
374 A magukat a próféta leszármazottjainak tekintő Száditák Dél-Marokkóban kerültek hatalomra a 16. század 

közepén, és csakhamar megfogalmazták igényüket az egész Észak-Afrika feletti uralomra. Az Oszmán 

Birodalommal való kapcsolatuk egészen 1578-ig nem rendeződött. HESS, 1972. 61. 
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nyíltan megmondták a hitetlenek ellen lázongó „Andalúzia népének”, hogy a (szultáni) 

flottával történő megsegítésüket elhalasztják, mivel előbb a tenger biztonságát veszélyeztető 

ellenségtől kívánják elvenni Ciprus szigetét.375 

Ugyancsak kevéssé hihető, hogy Szokollu azzal érvelt volna, miszerint a ciprusi hadjárattal 

a Velence kereskedelmi bevételeiből való elesés az oszmánok gazdasági romlásához vezet. A 

nagyvezír figyelmét nyilván nem kerülte el, hogy a bevételkiesés elsősorban a Signoriát fogja 

sújtani, az ellenfél pénztelensége pedig a háború gyors befejezéséhez vezet. A veszély, hogy 

más hatalmak esetleg megsegítik Velencét, természetesen fennállt, de az európai államok 

megosztottságáról biztos hírekkel rendelkező Portán ennek nem sok esélyt adtak. A Szent 

Liga létrejötte váratlanul érte a törököket, bár egészen Lepantóig kétséges volt, hogy ez a 

szövetség mit fog érni a gyakorlatban. Szokollu még 1571. április 26-án is minden 

meggyőzőképességét latba vetve igyekezett eltántorítani Velencét a Ligába való belépéstől: 

„A béke előnyösebb a számotokra, mint a háború. Nem tudtok megbirkózni a szultánnal, aki 

nemcsak Ciprust veszi el tőletek, hanem más területeket is. Ami a ligátokat illeti, pontosan 

tudjuk, hogy milyen kevés szeretettel viseltetnek irányotokba a keresztény fejedelmek. Ne 

bízzatok bennük! Ha a szultán köntösébe kapaszkodtok, megtehettek bármit, amit csak 

kívántok Európában, és élvezhetitek az örökké tartó békét.”376 Bár Jacopo Ragazzonira nagy 

hatással voltak a nagyvezír szavai, mire hazatért Itáliába, a Ligára vonatkozó szerződést már 

megkötötték.377 A szövetség létrehozásáról júniusban értesültek Isztambulban, a 

Szigetvilág378 beglerbégjének küldött parancs tanúsága szerint: „A minden oldalról és 

irányból jövő kémek és a porba sújtott hitetlenektől fogott nyelvek ezt a hírt hozták: a lázadó 

hitetlenek egymással szövetséget, megállapodást és erős egyezséget kötöttek, és nagy, 

vereségjelű flotta előkészítésén és szervezésén fáradoznak. Jelenleg a pápa, a spanyol és a 

portugál hitetlenek királyai együtt a velenceiek megsegítésére törekszenek.”379 

Pecsevi, Szelániki és Kátib Cselebi munkáiban nem lehet arról olvasni, hogy Szokollu 

ellenezte volna Ciprus elfoglalásának tervét, de arról sem, hogy támogatta volna azt. Mi több, 

a neve elő sem kerül a hadjárat előkészítése vagy az események során, miközben a korábbi 

                                                           
375 9 NUMARALI, 89., No. 231. 977. zilkáde 10./1570. április 16. A hírt, miszerint Szelim elutasította a mórok 

megsegítését és a flottát Ciprus ellen készíti fel, Mahmúd bég portai tolmács is megerősítette, vélhetően 1570 

tavaszán, amikor a háború nyitányaként a szultáni ultimátum feltételeit közölte a Signoriával. ÖStA HHStA 

Türkei I. Karton 27. Konv. 2. 1570. XI–XII. 289. Latin nyelvű jelentés Velencéből, 1570. január 17. után. 
376 Szavait idézi: STIRLING-MAXWELL, 1883. 339. 
377 HILL, 1972. 562. 
378 I. Szülejmán sikeres kapudán pasája, Hajreddin Barbarossza számára 1534-ben létrehozta az Archipelago 

(teljes neve: Dzsezájir-i Bahr-i Szefid, azaz a Földközi-tengeri Szigetvilág) tartományt. Az Égei-tenger szigeteit 

értették alatta. 
379 12 NUMARALI, I. 1996. 152–153, No. 211. 
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történéseknél (így például a Don–Volga csatornaépítési kísérletnél) a krónikák kitérnek a 

szerepére. Ezúttal a hadjárat eldöntőjeként és szervezőjeként mindhárom történetíró kizárólag 

II. Szelimet tünteti fel, illetve az események leírásánál a főbb hadvezérekről (akiket az európai 

és olykor a török szakirodalom is Szokollu riválisaiként jellemez), Lala Musztafáról, Pijáléről, 

Müezzinzáde Aliról tesz említést. A nagyvezír először a lepantói csatavesztés után lép színre 

mindhárom elbeszélésben, amikor is megnyugtatja Ulucs Alit, hogy az elveszett flotta 

újjáépítéséhez a birodalom elegendő erőforrással rendelkezik, és segítséget nyújt a 

szervezésben.380 Ezek a krónikák tehát a szakirodalomban olvasható elképzelések egyikét sem 

erősítik meg. A török kútfők diszkrét hallgatást magyarázhatjuk ugyan a vezetőség le nem 

jegyzett belső feszültségeivel, illetve Szokollu felemelkedő vetélytársai irányában táplált 

ellenérzéseivel, ám semmiképpen nem következtethetünk arra, hogy a nagyvezír mindvégig 

opponálta volna a ciprusi hadjáratot: már csak azért sem, mert a szultánnal huzamosabb ideig 

szembeszegülni egyetlen nagyvezírnek sem állhatott módjában.  

Olyan forrásunk viszont kétségkívül van, amely Szokollu Mehmedet Ciprus elfoglalásának 

ellenzőjeként láttatja. A vélekedés, miszerint Ciprus megtámadását a nagyvezír hatalmi 

ellenfelei vitték keresztül a szultánnál, a ciprusi hadjárat idején folytatott titkos velencei–török 

tárgyalások dokumentumai alapján terjedt el. Az audienciák során Szokollu Mehmed valóban 

a Signoria jóakarójának mutatkozott. Marcantonio Barbaro (1518–1595) velencei követ előtt 

magát pozitív és segítőkész szerepben tüntette fel, a ciprusi helyzet miatt pedig riválisait 

hibáztatta. A kérdés csupán az, mennyire tekinthető hihetőnek, hogy az Oszmán Birodalom 

második legmagasabb poziciójában lévő embere éppen a háborús ellenfelek előtt tesz őszinte 

nyilatkozatokat országa belső hatalmi harcairól, nem tartva attól, hogy mindez visszajut 

riválisai és uralkodója fülébe. Ráadásul nem is négyszemközt hangoztak el ezek a 

kijelentések: nyugati ügyekben jártas informátorként a bailóval folytatott konzultációkon a 

ciprusi hadjárat bűnbakjává tett Nászi helyett egy másik zsidóval, bizonyos Solomon 

Askenázival (1520–1602) dolgozott együtt.381 Az Udinében született Solomon Padovában 

orvostudományt tanult, rövid ideig Krakkóban élt, majd 1564-ben telepedett le Isztambulban, 

ahol csakhamar komoly diplomáciai megbízásokat kapott. Minthogy jól beszélt olaszul, 

rokonai pedig a Signoria területén éltek, a velencei ügyekbe szinte kezdettől fogva bevonták. 

Marcantonio Barbaro bailo is nagyra tartotta őt. A köztük lévő szívélyes kapcsolatot jól 

jellemzi, hogy a háború kitörése után, amikor Barbaro házi őrizetbe került, Solomon kijárta 

                                                           
380 PEÇEVİ, 1866. 486–491. KATİB ÇELEBİ, 2008. 110–116. SELÂNİKÎ, 1999. 77–87. 
381 KUMRULAR, 2011. 87. 
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Szokollu engedélyét a velencei meglátogatásához.382 Miután Marcantonio dragománja 

(tolmácsa) meghalt, már kézenfekvőnek tűnt, hogy Solomon lépjen a helyébe, így ő lett a 

közvetítő a nagyvezír és a bailo között.383  

Az oszmán tárgyalási szokások (ti. müdárá, azaz a megtévesztés politikája) 

figyelembevételével nézetem szerint Szokollu kijelentéseit egyszerű diplomáciai fogásnak 

tekinthetjük. A minden lehetőségre felkészülő Porta célja valószínűleg nem volt egyéb, mint a 

köztársasággal való tárgyalási kapcsolatok fenntartása a hadműveletek ellenére is, hogy aztán 

a fronton történő események függvényében adott esetben gyorsan békét köthessenek. 

Velencének hasonló okokból ugyancsak érdekében állt alkupozíciójának megőrzése.  

Bár a fentebb áttekintett források Szokollu Ciprus célponttá kijelölésével kapcsolatos 

álláspontjának tisztázásához nem vezetnek közelebb, a győztes hadjárat végeztével a 

birodalom minden szegletében szétküldött győzelmi jelentés megfogalmazásában kétséget 

kizáróan érződik a befolyása. A szöveg hosszú sorokat szentel Szokollu rokona, Ferhád 

klisszai bég szerepe kidomborításának a győzelemben, aki Herszek szandzsák határában több 

ízben is gályákat és barcsákat szerzett, emellett súlyos csapást mért a háromezer hitetlennel 

gonoszságot forraló Bedzsszenére (helyesen Filipović), akit kézre kerített, és láncra verve a 

szultán színe elé küldött.384 A híradásból kiderül, hogy Ferhád klisszai bégnek volt 

köszönhető a környék tizenegy várának elfoglalása és az Oszmán Birodalomhoz csatolása.385 

A győzelmi jelentésben szinte nagyobb hangsúlyt kapnak a Szokolluk, mint a hadjárat 

valóban jelentős mozzanatait végrehajtó Lala Musztafa, Pertev és Ahmed pasa, miközben a 

hadműveletek egyik kiötlőjének tekintett, és abban valóban tevékenyen részt vett Pijále, a 

lepantói csatát elvesztő Müezzinzáde Ali, sőt Lepanto egyetlen sikeres török hadműveletét 

végrehajtó Ulucs Ali neve elő sem kerül a szövegben. Az, hogy a vereséget, és az ezzel 

kapcsolatba hozható személyeket nem említi egy győzelmi beszámoló, önmagában nem 

meglepő. Az viszont, hogy Szokollu Mehmed összes riválisa, beleértve a győztes hadjárat 

szeraszkerét, Lala Musztafát is, ilyen halványan jelenik meg egy, a hadműveletek 

eredményeit összegző beszámolóban, miközben a nagyvezír saját közeli rokonát erősen 

felülreprezentálja, már véleményem szerint a legkevésbé sem felel meg a velencei források 

alapján a Signoria nagy barátjának szerepében tetszelgő nagyvezíri képnek. A jelentés alapján 

                                                           
382 Kerekes Dóra információja, miszerint a bailót 1570-ben a háború kitörésekor – az európai követek 

közbenjárása ellenére – felakasztották volna, téves: valójában Barbaro egészen 1574-ig követi feladatokat 

teljesített Isztambulban, sőt ő volt velencei részről az 1573. évi béketárgyalás vezetője és aláírója is. Több ízben 

jelölték dózsénak is: 1570, 1578, 1585, és 1595-ben. KEREKES, 2010. 63. 
383 Solomon Askenáziról bővebben: ROTH, 1992. 150–152. és DEUTSCH–ROSENTHAL, 1905. 172. 
384 Franjo Filipović fogságba eséséről l. SAMARDJITCH, 1994. 307. 
385 A győzelmi jelentés szövegét l. AYSAN, 1971. 167–170., a vonatkozó részek 169. 
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tehát Szokollu helyet követelt magának és családjának a ciprusi győzelem propagandájában, 

amiből nyilvánvaló, hogy tetteinek mozgatórugóját nem az egyes államok iránt érzett 

szimpátiájában, hanem saját hatalmi pozíciójának megőrzésében (szükség esetén 

megszilárdításában) kell keresnünk. Talán a ciprusi hadjárat valóban nem az ő ötlete volt 

(különben a krónikák minden bizonnyal említenék a nevét az előkészületek során), így 

pillanatnyilag partvonalra szorult a tengeri hadjáratot pártoló politikai csoportosulás (Lala 

Musztafa, Müezzinzáde Ali, Pijále és Ulucs Ali) mögött, a változatos hadiesemények, 

diplomáciai és szervezési feladatok bőven kínáltak rá alkalmat, hogy ismét az előtérbe 

kerüljön. A lepantói vereség Ciprus meghódítása ellenére is gyengített riválisain, így a 

birodalmi hadjárat győzelméből már Szokollu is hasznot húzhatott.   

 

III.5. Felkészülés a hadjáratra: ideológia és diplomácia 

Miután a díván a hadjáratra vonatkozó döntést teljes egyetértésben meghozta, Ebusszuúd 

efendi főmufti a szultán kérésére az alábbi jogi állásfoglalást adta ki a Velencével való béke 

felbontásának ügyében: „Ha korábban egy vilájet az iszlám földjéhez tartozott, de utána a 

porba sújtott hitetlenek rátörnek, és szándékukban áll lerombolni és elpusztítani medreszéiket 

és mecseteiket, hitetlenséggel és eltévelyedéssel megtölteni szószékeiket és mahfiljeiket, 

valamint mindenféle gonosz tettel elárulni az iszlám vallást, és rút cselekedeteieket  

szétterjesztik szerte a világban, ha [ezért] az uralkodó, a vallás menedéke őfelsége az iszlám 

iránti buzgóság követelménye szerint kegyeskedik azon törekedni és fáradozni, hogy az 

említett területet a porba sújtott hitetlenek kezéből kivegye és az iszlám földjéhez csatolja, 

akkor van-e akadálya annak, hogy a tiszta seriát értelmében hozzáfogjon az ahdnáme 

felrúgásához, amelyet akkor adtak az említett hitetlenek kezébe, amikor korábban más, az ő 

birtokukban lévő területekkel [is] békét kötöttek, s ezért szerepelt benne az említett tartomány? 

A válasz: Allah a tudója! Semmilyen akadály nem látszik. Az iszlám padisahja akkor köt jogos 

békét, ha az hasznos az összes muszlim számára, amennyiben nem az, a béke nem jogos. 

Amikor hasznosnak tűnik, „örökösen” vagy pedig „időlegesen” megkötik, de ha aztán 

alkalmas időben a megszegése tűnik jobbnak, akkor természetes, hogy feltétlenül és 

szükségszerűen meg kell szegni. A próféta őfensége a hidzsra386 6. évében 10 évre szóló békét 

kötött, és Ali őméltóságának erős ahdnámét írt. Miután a békét megkötötte, a következő évben 

annak megszegése tűnt hasznosnak, ezért a hidzsra 8. évében ellenük ment és meghódította 

                                                           
386 Mohamed próféta kivándorlása Mekkából Medinába. Ennek az eseménynek utólagos időpontjául I. Omár 

kalifa 622. július 16-át tette meg, mivel ez egybevágott az arabok addig használt naptári évének első napjával. 

Egyúttal ez a dátum lett az iszlám időszámítás kezdete. Maga az esemény valójában 622. szeptember 23-án 

történt. 



98 

 

Mekkát. Nagyúri elhatározásával (ti. hogy megindítja a háborút) a kalifa (ti. a szultán) 

őfelsége is követte a próféta őfenségének nemes szokását. Írta a szegény Ebusszuúd.”387 

A fentebbi fetva szövege alapján nyilvánvaló, hogy a Porta a hadjárat ideológiai indoklásul 

az iszlám történelmi jogát használta fel, amely Ciprus első arab meghódítása óta (647, 

Oszmán kalifa) fennáll. Ugyanez az érvelés visszaköszönt a Signoriával folytatott tárgyalás 

során is: Szelim itt is a történelmi jogokra hivatkozva kérte Ciprust a Signoriától, azt állítván, 

hogy korábban az az egyiptomi szultánhoz tartozott, aki az innen származó bevételeket 

Mekka és Medina számára ajánlotta fel: keresztény kézre kerülésével tehát a muszlimok szent 

helyei komoly jövedelemtől estek el.388 Ebusszuúd indoklása, miszerint az ellenséggel kötött 

béke csak akkor érvényes, ha az a muszlimokra nézve hasznos, tipikus iszlám formula. Az 

eset, amelyre a fetva utal, akkor történt, amikor Mohamed 628-ban Mekkába szeretett volna 

zarándokolni 1500 hívővel, ám nem engedték be a városba.  Miután a mekkaiak tartottak 

Mohamedtől, a város vezetősége engedélyezte a muszlimoknak, hogy a következő évben 

zarándokként három napra Mekkába látogathassanak. Mohamed 629-ben teljesítette a kis 

zarándoklatot (umra), az eredetileg tíz évre szóló hudajbijei szerződést azonban már 630-ban 

megszegte, amikor egy régi törzsi viszály – egy Mohameddel és a mekkai kurajs törzzsel 

szövetséges egyik klán fegyveres összecsapása – ürügyén tízezer fős sereggel Mekka elé 

vonult.  A túlerőt látva a mekkai vezetőség, amelynek egyébként Mohamed apósa, Abu 

Szufján is a tagja volt, azonnal megadta magát: cserébe Mohamed a város minden tagjára 

érvényes, általános amnesztiát hirdetett.389 Az eset innentől kezdve precedensként szolgált 

számos muszlim ország hadüzenetéhez: Szaladin például hasonlóképpen járt el, amikor az 

arab karavánok kifosztásának az ürügyén felrúgta a keresztesekkel kötött békét, és 1187-ben 

elfoglalta Jeruzsálemet. Mindezen tapasztalatok alapján a keresztények nem is kezelték 

                                                           
387 Sabıkan bir vilayet dar-ı islamdan olup ba’de zaman küffar-ı hâkisar müstevli olup medaris ve mesacidin 

harap ve muattal ve menabir ve mehafilin küfr ve dalâlet ile mala mal ve nice türlü ef’al-i habise ile din-i islama 

ihanet kast eyleyüb ve etraf-ı âleme evza-ı kabihaların işaat eyleseler, padişah-ı dinpenâh hazretleri hamiyyet-i 

islam muktazasınca diyar-i mezkürü küffar-ı hâkisar elinden alıp darülislama ilhak eylemeye azimet ve himmet 

buyursalar sabıkan mezkür keferenin tasarruflarında olan âhar vilayetler müsalaha olundukta, ellerine verilen 

ahitnamede mezkür vilayet dahil olmakla şeriat-ı mutahhara mucibince mezkür ahitname nakzına azimet 

buyurmalarına mâni olur mu beyan buyrula. Elcevap: Allahu A’lem asla mâni olmak ihtimali yoktur. Padişah-ı 

islam a’azz Allahu teala kefere ile sulh eylemek o zaman meşru olur ki, kâffe-i müslimine menfaat ola, 

olmayacak asla sulh meşru değildir. Menfaat müşahede olunup, müebbet yahut muvakkat olduktan sonra 

menfa’atlı zamanda bozulması enfa’ görülse elbette bozmak vâcip ve lâzim olur. Hazret-i resulullah aleyhi’ s-

selam hicret-i nebeviyenin altıncı yılından on yıla değin sulh edip hazret-i Ali kerem Allah vech-i muvakid 

ahitname yazıp muahede mukarrer kılındıktan sonra gelecek yıl bozmak enfa’ görülüp hicretin sekizinde 

üzerlerine varıp Mekke-i muazzamiye feth buyurmuşlardır. Hazret-i rabbu’l-alemin […] azimet-i 

hümayunlarında cenab-i risaletpenah […] selam hazretlerinin sünnet-i şeriflerinde iktida buyurmuşlardır. 

Ketebehu Elfakir Ebussuud. A fetva szövegét krónikájába beemelte: PEÇEVİ, 1866. 486–487. Rövidebb változata: 

PEÇEVİ, 1968. 255. 
388 HILL, 1972. 883. 
389 WATT, 2000. 38–39. 
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szavahihető partnernek a muszlimokat. Forgách Ferenc éppen a ciprusi hadjárat kapcsán írta, 

hogy a velenceiek „a török néppel vele született csalárdságra gondolva a „török hűséget” 

mindig gyanús szemmel nézték, mert vallásuk is azt parancsolja, hogy a hitetleneket csapják 

be, így kedves istennek; márpedig mindenkit hitetlennek tartanak, aki nem az ő vallásukat 

követi. Így azt, ami mások szemében a legrútabb és kiengesztelendő vétek, ők nemcsak 

erénynek, hanem egyenesen vallási előírásnak vélik.”390 

Ugyanakkor a Koránban szigorú előírások vannak arra nézve, hogy békekötés után 

kizárólag akkor lehet hadat üzenni, ha az egyezséget a másik fél megszegte: „[Az eddigi béke] 

felmondása [mondatik ki] Allah és küldötte részéről azon pogányoknak, akikkel egyezséget 

kötöttetek. […] És fájdalmas büntetésről adj hírt azoknak, akik hitetlenek, kivéve azokat a 

pogányokat, akikkel egyezséget kötöttetek, és akik azután nem rövidítettek meg benneteket 

semmiben és nem segítettek senkit ellenetek. Velük szemben be kell tartanotok a 

megállapodásukat a velük megszabott határidőig! Allah szereti az istenfélőket […] Ám ha 

azután, hogy egyezséget kötöttek, megszegik esküjüket és rágalmazzák vallásotokat, akkor 

harcoljatok [ellenük mint] a hitetlenség mintaképei ellen! Számukra nem létezik esküvés. 

Talán abbahagyják.”391 Ennek a szempontnak tökéletesen megfelel a Ciprus elfoglalásáról 

hírt adó győzelmi jelentés szövege, ami szerint bár a velencei dózse maga kérte a békét a 

törököktől, a feltételeknek csak látszólag engedelmeskedett, és titokban áruló volt.392 

Ugyanakkor a Korán alapján mind a háború előtt, mind a háború idején keresni kell a béke 

lehetőségét, és el kell fogadni az ellenség békeajánlatát. „Ha békére hajlanak, akkor te is légy 

hajlandó arra és hagyatkozz Allahra.”393 A Ciprus elfoglalásával kapcsolatos török 

propagandaszövegekből a velenceiek békére való hajlandósága értelemszerűen kimaradt. A 

háború kérdésében egyébként maga a Korán sem egyértelmű: egyaránt találhatunk benne 

toleránsabb, türelemre és önmérsékletre intő, illetve támadásra és kíméletlenségre buzdító 

megnyilvánulásokat is.394 A szövegek értelmezése tehát nagyban függ az olvasó szándékától. 

Mindez abból adódik, hogy a Koránban az iszlám kezdetének eseményeit bemutatva, 

általában az adott történéstől függően kerül szóba a háború és béke kérdése. Tovább 

bonyolítja a helyzetet, hogy olykor ugyanazokat az eseményeket írja le más-más szempontból, 

és jut eltérő következtetésekre azonos kérdésekben.  

                                                           
390 FORGÁCH, 1977. 1977. 567–1039. 954. 
391 Korán 9:1, 4, 12. In: KORÁN, 1988. 131–132. 
392 AYSAN, 1971. 167.  
393 ÁGOSTON, 1997. 84. Korán 8:61. In: KORÁN, 1988. 129. 
394 TESSORE, 2004. 102–107. 
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Bár a muszlimok szent könyve alig húsz év alatt elkészült, az iszlám törvényhozás jóval 

lassabban fejlődött ki. Miután a Koránban nem szerepel részletes közéleti és az 

államigazgatási szabályozás, a világi törvények (kánún vagy tanzimát) alakításában az 

uralkodók viszonylag nagy szabadsággal járhattak el, habár rendeleteik sohasem kerülhettek 

ellentétbe a vallási törvényekkel (sar, saria).395 Az államszervezéssel felmerülő politikai, 

társadalmi és gazdasági problémák kezelésére szükségessé váltak olyan köztekintéllyel bíró 

tudós emberek, akik képesek voltak a Koránt a megváltozott viszonyoknak megfelelően 

értelmezni, valamint Mohamednek és társainak a tetteiből, egyes ügyekben kinyilvánított 

állásfoglalásaiból megoldási javaslatokat kidolgozni. Ez az igény teremtette meg a jogi 

iskolákat, melyek közül a legkorábbit Abu Hanifa (megh. 767) alapította a 8. század második 

harmadában.396 Ibn Haldún (1332–1406) arab történelemfilozófus így írt a hanafitákról al-

Mukaddima című művében: „[Abu Hanifa] gyengének nyilvánította a hagyományt, ha 

racionális érv szólt ellene döntő módon.”397 A hanafiták felfogása a fennálló gyakorlat iránti 

türelmességük, valamint a józan ítéletre és analógiákra támaszkodó állásfoglalásaik révén 

hamar elterjedtté vált. Ibn Haldún kiemelte, hogy saját korában az irakiak és mellettük minden 

nem-arab országban élő muszlim ezt a jogi iskolát követte Indiától Transzoxánián át 

Kínáig.398 Mindezek után nem meglepő, hogy a szintén nem arab eredetű oszmánok is ehhez 

az irányzathoz csatlakoztak. A hanafita jogi iskola elsősorban a vitás jogi kérdések (al-

hiláfiját) felismerésében és elemzésében jártak élen, amellyel kapcsolatban gazdag 

vitairodalmat alkottak. Ez az egyébként rendkívül rugalmas irányzat a háborút csak abban az 

esetben tartja jogosnak, ha a hitetlenek ellenségesen viselkednek az iszlám közösséggel 

szemben: „harcoljatok a pogányok ellen valamennyien, amiképp ők is harcolnak ellenetek 

valamennyien […] Ha azonban fölhagynak (és megtérnek), szűnjön meg az ellenségeskedés, 

kivéve az istentelenek ellen!”399 Az államszervezéssel és terjeszkedéssel járó egyre 

bonyolultabbá váló viszonyokat jól példázza, ahogyan az iszlám jogtudósok a dár al-iszlám 

                                                           
395 MARÓTH, 2013. 22. 
396 További iszlám jogi iskolák még a málikiták, akik a hanafitáknál sokkal inkább támaszkodnak a 

hagyományokra, a sáfiiták, akik megpróbálták egyensúlyba hozni a két korábbi irányzatot: egyaránt igyekeztek 

mérsékelni az egyéni vélemény (hanafiták) és a hagyomány (málikiták) túlzásait, és a hangsúlyt a 

közmegegyezésre helyezték. A négy kanonikus vallásjogi iskola közül a hanbaliták jöttek létre a legkésőbb (a 9. 

század első felében), és az összes irányzat közül ők ragaszkodtak a legszélsőségesebben a hagyományokhoz. A 

jogi iskolákról bővebben l. HILLENBRAND, 2016. 121–123. 
397 IBN KHALDÚN, 1995. 462. Ibn Haldún életéről és munkásságáról magyar nyelven is elérhető monográfia: 

SIMON, 1999. 
398 IBN KHALDÚN, 1995. 467–468. 
399 ÁGOSTON, 1997. 84–85., Korán, 9:36.  2:193. In: KORÁN, 1988. 134. 23. Istenteleneknek azokat tekintették, 

akik nem a könyvvallások követői, tehát nem voltak sem zsidók, sem keresztények (és értelemszerűen 

muszlimok sem), így semmiféle isteni kinyilatkoztatással nem rendelkeztek. Megtérítésük így haladéktalan 

feladat volt. 
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(az iszlám országa) és a dár al-harb (a háború országa) mellé bevezették a dár al-szulh (béke 

országa) fogalmát is, azokra a nem-muszlim területekre, amelyek elismerték a muszlim 

fennhatóságot és adót fizettek.400 Békeszerződéseket a dár al-harb népeivel is lehetett kötni, 

amennyiben ezek az iszlám népét előnyökhöz juttatták. A békekötések legelfogadhatóbb 

indoka a muszlim fél ellenséggel szembeni alulmaradása, tehát gyengesége volt.401 Emellett 

elsősorban a gazdasági (kereskedelmi) érdekeket vették figyelembe, amelyeknek a tartós 

háború sosem kedvezett, de ugyanígy az előnyök közé sorolták például a kölcsönös 

fogolycseréket is. A dár al-harb népével kötött egyezményeket azonban az iszlám világ (és 

annak 1517-től hivatalosan is a védnökeként tekinthető Oszmán Birodalom)402 kezdettől 

fogva ideiglenesnek tekintette, ezért a békeszerződések is mindig meghatározott időre szóltak, 

amellyel elfogadta a pillanatnyi erőviszonyokat, de mégsem mondott le végleg az elveszett 

területekről.403 A hanafita jogi iskola képviselői a nem-muszlimokkal köthető átmeneti 

békeszerződések időtartamát nem szabta meg, így egy-egy ilyen „ideiglenes” megállapodás 

elvben bármeddig tarthatott vagy meghosszabbítható volt. Emellett úgy vélte, a szerződéseket 

lejártukig tiszteletben kell tartani.404 Az iszlám történelmi jogára való hivatkozással 

visszakövetelni az elveszett területeket tehát egyértelműen vallási formula. Az oszmán 

hódításokat a vallás mellett a sajátosan nomád szemléletmódjuk is támogatta, például pusztán 

azáltal dár al-iszlámmá válhatott egy régió, hogy a padisah lova lábával érintette a földjét.405  

Az oszmán szultánok az iszlám hitet a szent háborúval (dzsihád) védték és terjesztették, 

bár ez utóbbi tevékenység sosem vált igazán dominánssá, tekintve, hogy a nem-muszlim 

alattvalók jóval magasabb adót fizettek igazhitű társaiknál, így a tömeges hittérítéshez 

egyszerűen nem fűződött gazdasági érdekük.406 A dzsihádot azonban kiválóan fel lehetett 

                                                           
400 CHRISTIE, 2014. 11. 
401 TIBI, 1999. 70. 
402 I. Szelim 1517-ben megdöntötte a Mameluk Szultánátust, és átvette Mekka és Medina kulcsait. A kalifa cím 

felvételével tovább növelte presztízsét az iszlám világban: az inkább szimbolikus titulust az oszmán szultánok 

egészen 1924-ig megtartottak. Az Oszmán-ház nem csupán a muszlim uralkodók felé kívánta legitimizálni 

hatalmát és jelezni főségét: a padisahi címet a császárral egyenrangúnak tartották, ezzel a ranggal azonban 

protokolláris megnyilvánulásaikban nemigen ruházták fel a keresztény államfőket: a Habsburg uralkodó csupán 

király (kral), a velencei dózse pedig úr (beg) volt. Az oszmán szultánok legitimizációs törekvéseire és címeire l. 

FAROQHI, 1989. 49–67. és ÇOLAK, 2015. 5–28. Online is elérhető: 

http://www.academia.edu/9656306/Tekfur_fasiliyus_and_kayser_Disdain_negligence_and_appropriation_of_By

zantine_imperial_titulature_in_the_Ottoman_world [Utolsó megtekintés: 2017.08.11.] 
403 F. MOLNÁR, 2008. 10. http://doktori.btk.elte.hu/hist/fmolnar/phdmolnar.pdf Az Oszmán Birodalom békéhez 

való viszonyulásáról l. még YURDUSEV, 2012. 190–204. és PAPP, 2013. 389–392. 
404 Az átmeneti békék időtartamára vonatkozóan a többi jogtudós között sincs egységes álláspont. TIBI, 1999. 70. 
405 „Mert az uralkodók szokásai és törvényei között régtől fogva megszokott és ismert dolog, hogy ha egy 

országot valamely padisah lovának lába megtisztel és szerencséltet, az az ország az övé.” Ibrahim pasa (1493–

1536, nagyvezír 1523–1536) 1530 decemberében írt levele I. Ferdinándhoz. Ezt, és a gondolatot többféle 

megfogalmazásban összegyűjtve idézi: FODOR, 1991. 144–145. 
406 A dzsihád helyes értelmezése a mai napig vita tárgya.  Eredeti jelentése „törekvés”, ami önmagában még nem 

feltétlenül hordoz agresszíven térítő magatartást. Maróth Miklós fogalommeghatározása szerint a dzsihád szent 

http://www.academia.edu/9656306/Tekfur_fasiliyus_and_kayser_Disdain_negligence_and_appropriation_of_Byzantine_imperial_titulature_in_the_Ottoman_world
http://www.academia.edu/9656306/Tekfur_fasiliyus_and_kayser_Disdain_negligence_and_appropriation_of_Byzantine_imperial_titulature_in_the_Ottoman_world
http://doktori.btk.elte.hu/hist/fmolnar/phdmolnar.pdf
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használni politikai céljaikra, legyen szó akár területszerzésről, akár a belső társadalmi 

feszültségek levezetéséről, hiszen a muszlim álláspont szerint ez jogos és igazságos háború, 

sőt egyenesen kötelesség.407 Ez az oka, hogy a 16. századi oszmán források a hadjáratokat 

elsősorban a muszlimok és a hitetlenek összecsapásának láttatják, tükrözve a hanafita irányzat 

a világot dár al-iszlámra és dár al-harbra felosztó szemléletét.408 A harcok egyúttal a muszlim 

közösségek összetartozását is erősítették: így volt ez a ciprusi hadjárat idején is, amikor a 

birodalmi parancsok tanúsága szerint a hátországban maradt muszlimok előimádkozóik és 

prédikátoraik irányításával imádkoztak a győzelemért.409 A dzsihád szükségességét tehát nem, 

csupán célpontját kellett megindokolni az egyébként meglehetősen harcos muszlim 

társadalomnak, még ha egyes gondolkodóik – így Ibn Haldún is – a hadviseléskor 

mérlegelésre int: „A háború ármány” hivatkozik az al-Mukaddimában Mohamed szavaira, 

majd kifejti: a csatavállalás kockázatos dolog, „nem lehet biztosra venni a győzelmet akkor 

sem, ha minden eszköz, így a felszerelés és a [megfelelő] számú [katona] rendelkezésre áll. A 

győzelem és a felülkerekedés a szerencsétől és az alkalomtól függ.” Nézete szerint egyetlen 

külső tényező sem tudja felvenni a versenyt a „rejtett okokkal”, vagyis a cselvetéssel, az 

ármánnyal és az égi jelenségekkel. Utóbbiak közé a félelmet és a csüggedést sorolja.410 

Bassam Tibi úgy véli, az iszlám az arab beduinokat, később pedig a türk nomádokat is 

civilizálta, átminősítve a zsákmányszerző hadjáratokat (ghaza) dzsiháddá, tehát 

tulajdonképpen ideológiát tett a portyák mögé.411 A magát expanzív terjeszkedésből fenntartó 

birodalomnak elemi szüksége volt a hódításokra, de ugyanígy fontos volt a szultánoknak is, 

akik ezzel tudták kivívni népük elismerését és tiszteletét.  

                                                                                                                                                                                     
háborúként történő meghatározása elsősorban a hívő önmagával és vallási tudatlanságával vívott harcára utal, 

míg a kis dzsihád az iszlám fegyveres védelme a támadókkal szemben. (MARÓTH, 2013. 147–148.) Hasonlóan 

vélekedik Carole Hillenbrand is, aki szerint azáltal, hogy a nagy dzsihád a belső harcot jelenti, mutatja azt, hogy 

az iszlámban sem a fegyveres küzdelem, hanem a spiritualizmus a magasabbrendű. (Uő., 2016. 221.) A szó ma is 

használatos jelentéstartalmát az iszlám terjeszkedése során nyerte el, amikor is hívei egyre nagyobb területeket 

foglaltak el, és tették muszlimmá azok lakosságát. Ibn Rusd (megh. 1126) hanafita jogtudós álláspontja szerint 

nyelvvel, szívvel, anyagiakkal, kézzel és karddal egyaránt lehet dzsihádot folytatni. (KOVÁCS, 2012. 71.) Bassam 

Tibi a dzsihádra nézve árnyaltabb fogalommeghatározásokat javasol: a térítési célokkal indított harcokra a futuha 

(nyitás), a hitehagyással vádolt eretnekekkel (pl. a szunniták és siíták közötti) háborúra a ridda, míg az azonos 

felekezetűek közötti belviszály megszüntetéséért vívott csatározásra a fitna szavak használatát tekinti 

helyénvalónak. TIBI, 1999. 121. 130.  
407 Ibn Haldún a jogsértő háborúk közé a rivalizálást és az agresszív ellenségeskedést, míg a jogos háborúk közé 

a dzsihádot és a lázadások legitim hatalom általi elfojtását sorolta. IBN KHALDÚN, 1995. 289. Abdullah ibn al-

Mubarak (726–797) és Muhammad al-Bukhari (810–870) vallástudósok által összeállított hadíszgyűjtemények 

szerint a dzsihád kötelességszerű elvégzése mindjárt a napi ötszöri ima utána következik. TIBI, 1999. 58. 
408 KOVÁCS, 2012. 71. 
409 1571. február 20-án például a szultán Damaszkusz és Aleppó kádijain keresztül utasította imádkozásra a 

térség lakosságát. 12 NUMARALI, I. 1996. 68–69., No. 51. 978. ramazán 25./ 1571. február 20.  
410 IBN KHALDÚN, 1995. 289–299. 
411 TIBI, 1999. 121, Paul Wittek ghaza-teóriáját (WITTEK, 1938.; miszerint a ghazákat a dzsiháddal azonosította) 

időközben többen cáfolták, kiderítve, hogy a korabeli oszmán krónikák egyaránt használták a vallási okból 

indított és a zsákmányszerző hadjáratra. L. például: LINDNER, 1983. 2–50. LOWRY, 2003. 
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Miután a muszlimok elvben alapos indok nélkül nem is kezdeményezhettek harcot 

békepartnereik ellen, a szultáni propaganda a keresztényekével összehasonlítva sokkal 

erőteljesebben igyekezett az ellenfélre hárítani a hadjárat megindításának ódiumát. Ebből a 

szempontból kézenfekvőbb volt a keresztények ellen háborúzni, hiszen a vallási ellentét 

önmagában is jó indokul szolgált, míg a szintén muszlim vallású siitákat előbb eretnekként 

kellett beállítani a szunnita közvélemény előtt, hogy utána hadjáratokat lehessen indítani 

ellenük. A perzsa sahhal vívott háborúk mellett a rivális anatóliai török fejedelemségekkel 

való csatározásokat is a dzsihád eszméjével próbálták igazolni az oszmán szultánok. 

Kemálpasazáde (más néven Ibn Kemál, 1468–1536) oszmán történetíró, jogtudós és 

sejhüliszlám azzal indokolta az anatóliai török fejedelemségek leigázását, hogy azok közvetve 

a hitetleneket erősítették, amikor akadályozták az Oszmán-házat az ellenük való szent 

háborúban, mi több, adott esetben még szövetségre is léptek velük saját hittestvéreik ellen.412  

Ugyanez a vád a perzsákra is igaz volt: nem egyszer vették fel a sahok a diplomáciai 

kapcsolatot a keresztény királyokkal az oszmánok ellenében. Komoly összefogás azonban a 

leküzdhetetlennek bizonyuló távolságok miatt nem valósulhatott meg. A keleti hadműveletek 

ugyanakkor sohasem voltak olyan népszerűek a muszlim katonák körében, mint a nyugatiak, 

amiben a gyengébb ideológiai okok mellett a kisebb anyagi nyereség is közrejátszott. Mivel a 

ghazák minden vallási töltetük mellett elsősorban mégis zsákmányszerző hadjáratok 

maradtak, a szegényebb területeken, rosszabb körülmények között való háborúskodás nem 

volt vonzó perspektíva az oszmán katonák számára.413 Mindazonáltal a nyugati célpontoknak 

is megvoltak a maguk hátulütői, nevezetesen, hogy a hadjáratok nehezebbnek ígérkeztek, 

mint Keleten: a hódítók keresztény földre lépve jobb erődítésrendszerrel és korszerűbben 

felszerelt seregekkel találták szemben magukat.  

Ciprus esetében a muszlimok számára az ideológiai indoklás nem jelentett nehézséget.  

Ami az ellenfelet illeti, Velence természetesen ezekből az érvekből semmit sem fogadott el, és 

                                                           
412 DÁVID, 2013. 277–278. Kemálpasazáde legnevesebb munkája a Tevárih-i Ál-i Oszmán, amely az oszmán 

történelmet tíz kötetben tárgyalja, és II. Bajezid szultán támogatásával készült. 
413 Egyes orientalisták az Oszmán Birodalom szerepét a keresztényekkel vívott háborúik kapcsán kifejezetten 

negatívan ítélik meg. Véleményük szerint a törökök felélesztették az európaiakban a fenyegetettség érzését, 

miközben a reneszánszban már lehetőség nyílt a kereszténység és az iszlám közeledésére, legalábbis kulturális és 

tudományos értelemben. Emellett kifejezetten ártalmasnak tekintik, hogy a későbbi századokban az európaiak az 

iszlámot az Oszmán Birodalommal azonosították, mivel az a korábbi államalakulatokhoz képest kulturálisan 

jóval kevesebbet tudott felmutatni. GABRIELI, 1987. 174. TIBI, 1999. 122. Valójában a reneszánsz idején sem 

szűntek meg a keresztes hadjáratok, így a két vallás közeledése illúziónak tűnik. Az Oszmán Birodalom az 

egykori arab államszervezetek romjain az iszlám vezető nagyhatalmává nőtte ki magát, és évszázadokig meg 

tudta őrizni ebbéli pozícióját. Az iszlám világ az Oszmánok vezetése alatt megélt egyfajta európai nyitást, hiszen 

a hatalmi státusz megőrzése érdekében a birodalomban gyakran voltak nyugati mintára bekövetkezett reformok, 

amelyek minden területre (így a kultúrára is) hatottak. Nem véletlen, hogy a modernizációs kísérleteket és a más 

szemléletmódot nehezen viselő konzervatív muszlimok a bizánciak örököseként tekintett oszmánokat elfajzott 

keresztényből lett rossz muszlimoknak tartották, akiknek gyenge a hitük. Minderre l. még FODOR, 2014. 146.   
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állítása, miszerint a törökök ok nélkül szegték meg a békét, fontos részét képezte az európai 

hatalmakhoz intézett segítségkérő felhívásának.414 

Az oszmánok számára az ideológia mellett a ciprióták támogatásának biztosítása is fontos 

volt a sikeres hadműveletek érdekében.  A kívánt együttműködést az őslakosoknak küldött 

különféle ígéretekkel és fenyegetésekkel igyekeztek elérni. Így 1570. április 24-én Icsel 

bégjének közvetítésével az alábbi ajánlattal álltak elő: „Amikor Allah akaratából sikerül 

meghódítani [a szigetet], azok, akik nem hajlanak az ellenség felé, s nem segítik azt, [és] 

bizonyossá válik, hogy őszintén Boldogságos Küszöböm irányába fordulnak, a birtokukban 

lévő tímárjukkal, házukkal és más vagyontárgyaikkal mentesek maradnak, semmit nem 

vesznek el tőlük, nem lesz megengedve, hogy bárki is bántsa és zaklassa őket. Csupán 

megművelt földjeik után a seriat szerinti tizedet kell megadniuk. Ám, ha nem 

engedelmeskednek a Magas Udvarnak, [hanem] az ellenséget pénzzel vagy személyesen 

segítik és támogatják, [akkor] – miután a dicső és nagy Allah kegyelméből a hódítást 

véghezvittük – az ellenséget segítő és a hozzájuk pártoló személyek semmiféle oltalomban nem 

részesülnek, s minden bizonnyal ők maguk megöletnek, gyerekeik és hitveseik rabok lesznek, 

vagyonuk és javaik zsákmányul esnek és felprédáltatnak.”415 Az erődemonstrálással vegyes 

ígérgetés jól beleillik abba a jelenségbe, amelyet Fodor Pál „balkáni szindrómának” nevez: a 

balkáni térségben ugyanis a törökök terjeszkedése és ezzel párhuzamosan tett ígéretei gyakran 

fordították szembe a jobbágyokat uraikkal. A bosnyák király már 1461-ben az alábbiakat írta 

az oszmán módszerről a pápának: „A törökök nagyon barátságosak a parasztokkal szemben. 

Az ígérik, hogy minden paraszt, aki csatlakozik hozzájuk, szabad lesz. A korlátolt paraszti ész 

nem veszi észre az ámítást, és úgy véli, ez a szabadság örökké fog tartani.”416 Ugyanezt a 

stratégiát alkalmazták Magyarországon is: mindaddig, amíg uralmukat meg nem 

szilárdították, partnerként tekintettek rájuk, ahogy ez Szerémi leírásából is kitűnik: „[…] a 

szegény parasztok nagyon tódultak a török császárhoz Baranya és Somogy vidékéről s így 

más parasztok is, mindegyiküknek adott levelet a kezükbe és nagyon buzdította őket a törökök 

császára, hogy ne meneküljön el egy se, hanem maradjon békében a birtokán. Mondja Szelim 

Zoltán (Szülejmán) császár a magyar parasztoknak – hogyan kormányoztatnak benneteket a 

magyar nemesek és mágnások. – Hogy ezt a félpogányok hallották, felajánlották magukat a 
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császárnak és mindegyik elkezdte vádolni urát különféle igazságtalan intézkedések és 

törvényellenes kormányzásuk miatt.”417 

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy Ebusszuúd fetvája a jogos háborúra 

vonatkozó minden fontosabb ismérvet felsorakoztatta a ciprusi hadjárat indoklásában. Maga a 

tény, hogy szükségesnek látták a velenceiek ellen indítandó háborút ideológiailag is ilyen 

alaposan megokolni, számomra azt mutatja, hogy a küzdelmek során a vezetők számítottak a 

vallásos buzgalomból fakadó igyekezetre. Az oszmán vezetőség a ciprióták támogatásának 

elnyerésére irányuló erőfeszítései jelzik, hogy annak ellenére, hogy katonailag maguknál jóval 

gyengébb ellenfelet és közeli célpontot jelöltek ki, így sem voltak biztosak a győzelmükben, 

hanem szükségesnek érezték azt minden lehetséges módon biztosítani. A balkáni hódításaik 

során szerzett tapasztalataik nézetem szerint Ciprus esetében is segítették a pszichológiai 

hadviselést, ahogyan azt az Icsel bégjén keresztül küldött parancs szövege is mutatja. Ha a 

ciprióták szemszögéből vizsgáljuk a dolgokat, nyilvánvaló, hogy a latinok több évszázados 

uralma az ortodox őslakosság olyan mértékű elégedetlenségét és jogfosztottságát 

eredményezte, amelyből az oszmán hódítás kiutat jelenthetett. Ugyanakkor azt is látnunk kell, 

hogy a ciprióták rendkívül kiszolgáltatott helyzetben voltak: tulajdonképpen csupán aközött 

választhattak, hogy segítik-e a törököket, és cserébe talán szert tesznek némi előnyre, vagy a 

Signoria oldalán szembeszállnak velük. Utóbbi esetben akár a velenceiek, akár az oszmánok 

győznek, az őslakosok eddigi tapasztalataik alapján itáliai uraiktól nem remélhették helyzetük 

jobbra fordulását. A Signoria részéről a keresztény győzelmet előmozdítandó semmilyen 

biztató ígéret nem hangzott el, miközben a törökök, a ciprióták ellenállása esetén kétséget 

kizáróan a tudomásukra hozták várható bosszújukat. Az ortodox őslakosság túlnyomó része 

tehát egyszerűen nem kívánta megvédeni, így fenntartani azt a rendszert, amelytől annyi 

sérelme volt, és végképp nem akart meghalni érte. 

 

III. 6. Tengeri hadviselés az Oszmán Birodalomban 

Az Oszmán Birodalom hadigépezete eleinte éppen a flottáját tekintve volt a legsebezhetőbb, a 

Kis-Ázsiába beözönlő törökök ugyanis keveset értettek a hajózáshoz és a tengeri 

hadviseléshez. Az oszmán flottában elsősorban a török fennhatóság alatt élő hajós nemzetek 

(görögök, dalmátok, itáliaiak) szakértelmére alapoztak, és a hajóhadnak Konstantinápoly 

1453. évi meghódítása után kezdtek nagyobb szerepet tulajdonítani. Az oszmánok a 

mediterráneumi újításokat átvéve, a 15–16. század folyamán kalózok és jórészt külföldi 
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mesteremberek bevonásával erősítették meg tengeri haderejüket, és a ciprusi hadjáratot 

megelőző száz évben már komoly győzelmeket arattak.418  

Amikor II. Mehmed már kimondottan hódítás céljából kezdett hajókat építtetni, a törökök 

egyszerűen átvették az akkoriban a Mediterráneumban használatos hajótípusokat. A tipikus 

európai gálya mindkét oldalán 24 vagy 26 evezővel rendelkezett, minden padon 3–3 evezős 

ült, a katonák száma pedig közelebb volt az ötvenhez, mint a százhoz.419 A török gályákon 

(kadirga) 25 evező volt a gálya mindkét oldalán, és 196–240 evezős mozgatta őket.420 A 

vitorlázáshoz árboccal, a harchoz a hajóorrban kialakított kisebb küzdőtérrel rendelkezett, 50–

51 méter hosszú, 6–7 méter széles volt. Bár az alap hajótípus nem sokat változott egészen a 

18. századig, amikor a gályák végleg eltűntek a Földközi-tengerről, az évszázadok folyamán 

azért számos módosításon átestek. A 15. század második felében hozzáadták a tüzérséget, és 

ezzel együtt az ágyúkat is. Kérdéses, hogy a törökök pontosan mikor vették át ezt az újítást, 

de 1499-ben a velenceiek elleni küzdelmek során már rendelkeztek ágyúval felszerelt 

gályával.421 A 16. században a bronzágyúkat felváltották a vaságyúk, a gályákon ugyanúgy, 

mint a szárazföldön. A század közepétől újabb változtatás történt: már nem 3 evezős ült egy 

padon, hanem minden evezősnek külön helye és evezője volt. Ezt az újítást is az olaszok 

vezették be, a neve al scaloccio volt. Ezzel megnövelték az evezősök számát, ugyanakkor 

jóval kevesebb képzett ember kellett a hajó mozgatásához. Az oszmánok az újítást csak jóval 

Lepanto után vehették át, mert a Miksa követeként Isztambulban járó Stephan Gerlach 1573-

ban azt írta a török flotta hajóiról, hogy „egy gályának harminc vagy negyven evezője van, 

egy-egy evezőt három, négy vagy öt ember húz.”422  A század végén a gályák újabb 

módosításokon estek át: ettől kezdve a régi egy helyett immár két árboccal látták el őket. A 

gályák törékeny szerkezete alapvetően behatárolta a flotta lehetőségeit: ez a hajótípus hosszú 

volt, a vízre bocsátva alacsony, gyorsan haladt és kiválóan manőverezett, ugyanakkor nem 

tudott ellenállni egy komolyabb szélviharnak, alkalmatlan volt az óceánjárásra, és nem 

maradhatott kint télen a tengeren.423 Általában Nevrúz napján (március 21.)424 bocsátották 

                                                           
418 A 15. század utolsó éveiben a velenceiek elleni hadműveletek során a szultáni flotta először merészkedett az 

Égei-tengeren túlra. 1517-ben meghódították Egyiptomot, amely fontos bevételi és élelemforrás volt Isztambul 

számára. A Mediterráneumban 1551-ben megszerezték Tripolit, 1560-ban Dzserbát, a ciprusi hadjáratot 

követően 1574-ben pedig Tuniszt, amivel biztosították maguknak Észak-Afrikát. 
419 IMBER, 2009. 296 
420 A spanyoloknál egy gályán 24 evezősor és minden padon 3 evezős ülve 144 evezős volt (később ez a szám 

160-ra, 1571-ben 174-re emelkedett), a velenceieknél általában 27 evezősorhoz 164 evezőst alkalmaztak. 
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424 A tavaszi napéjegyenlőség ideje, perzsa eredetű ünnep, az újév és a tavaszi megújulás alkalmából. 
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vízre őket, és októberben vagy november elején vissza kellett térniük az arzenálba. Télen már 

csak kisebb flottillák cirkáltak a nyílt vízen. Mindebből kifolyólag a rövid hadiidény, valamint 

az utánpótlási nehézségek csak korlátozott célú tengeri hadműveleteket tettek lehetővé a Porta 

számára. Amilyen veszélyes terep volt a törököknek a Nyugat-Mediterráneum, éppolyan 

óvatosan merészkedtek a keresztények a Kelet-Mediterráneumba: nem véletlen, hogy Lepanto 

után a győztes Szent Liga hajóhada is azonnal visszafordult, hogy még a tél beállta előtt elérje 

a saját partjait. A távolság mellett az ellenfél erőssége is gátat szabott a török hódításnak: míg 

Észak-Afrikában Algériában, Tuniszban, Líbiában és Egyiptomban is megvetette a lábát, 

Spanyolország, Franciaország és Ausztria-Németország felé már nem tudott terjeszkedni. 

A gályák, szerkezetüknél fogva alkalmasak voltak kalózhajóknak (különösen szélcsendes 

napok idején), és a part menti erődök ostromlására, hiszen közel tudtak férkőzni a partokhoz. 

Amennyiben az ellenség ostromolta meg az erődítményeket, a part közelében lévő gályák 

segíthettek a védelemben, miközben a vár fegyveres ereje fedezte őket.425 

A tüzérség megjelenésével a gályák orrában elhelyezett ágyúkkal mindkét fél arra 

törekedett, hogy még azelőtt leadja a sortüzet, mielőtt az ellenséges katonák a hajó fedélzetére 

jutnak. A gályák az oldalukon voltak a legsebezhetőbbek, így védelmük biztosítására az 

ütközeteknél mindig sorban egymás mellett sorakoztak fel, így csupán a hajók eleje (tehát a 

legjobban megerősített része) állt szemben az ellenséggel vagy az ostromlott erőddel.426  

A gályákon kívül a török flottákban még számos evezőshajót használtak, ezek közül a 

leggyakoribbak a bastardák, mavnák, kaljaták és karamürszelek voltak.  

A bastardák ugyanúgy evezőshajók voltak, mint a gályák, azonban annál nagyobbak: 26–

36 között változhatott evezőik száma, és minden padon 5–7 evezős ült. 

A mavnák a bastardáknál szélesebbek és magasabbak voltak, ugyanakkor rövidebbek, 

csupán 26 evezősök, amelyeken soronként általában két, olykor három evezős ült. A 

körülbelül 44 méter hosszú, kétemeletes – a megmagasított oldalakon az evezősorok fölé is 

ágyúkat szereltek – csatahajók az egyetlenek, amelyek úgy tűnik, nem európai minta nyomán 

készültek: maga a mavna szó is vélhetően arab eredetű. A legelfogadottabb vélekedés szerint 

mind a mavna, mint pedig a galeazza 1572-ben (tehát a lepantói csatát követően) tűnt fel a 

szultáni flottában. Ugyanakkor egy olasz szerző 1565-ös munkája nyomán a galeazzák és 

mavnák (mahonék) egyaránt 1537-ben jelentek meg Szülejmán pasa flottájában.427
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A kaljata vagy kalite 19–24 evezős, tehát a gályáknál valamivel kisebb hajó volt: a 16. 

században közéjük sorolták 16–18 evezős hajókat is. Olasz változata a galliott vagy a fusta. 

Ezt a típust is főleg a kalózok szerették gyorsasága és a legkülönbözőbb hajózási feltételek 

melletti könnyű alkalmazhatósága miatt.428 

A karamürszelek kisebb evezős hajók voltak, amelyeket elsősorban élelemszállításra 

használtak. A földközi-tengeri európai országok (például Velence) caramursal néven 

ugyanebből a típusból nagyobb hajókat is épített. A gályákhoz képest nagy előnyük volt, hogy 

kerekebb alakjuknak köszönhetően a szelekkel szemben stabilabban helytálltak.  

Ezenkívül a flottában még voltak különféle kisebb hajók, ide sorolhatóak például a sajkák, 

amelyek 13–25 méter hosszúak voltak és három löveget lehetett rájuk felszerelni.  

Az evezősök mellett használtak vitorlás hajókat is, mint például a háromárbocos barcsát, 

amely csupán a 16. század elejéig töltött be csatahajói funkciókat, utána elsősorban a 

szállításból vette ki a részét, illetve a velenceiek előszeretettel használták 

kereskedőhajóként.429 A ciprusi hadjáratban is elsősorban a karamürszelek és a barcsák 

szállították a felszerelést és az utánpótlást. Például Inebahti alajbégjének szpáhijaival 1571. 

március 19-én karamürszelekkel kellett csatlakoznia a nagyúri flottához. 1571. július elején 

egy fegyverrel megrakott barcsát és egy köteleket szállító karamürszelt küldtek Ciprusra, sok 

katonával a fedélzeten az égei-tengeri Szakiz szigetéről (ma Kiosz, Görögországban), Rodosz 

érintésével.430  

A kaljon (olaszul galion) ugyancsak háromárbocos vitorláshajó volt, csatahajó jellegét 

azonban a 16. században is megőrizte. Az általában 34–38 méter hosszúságú kaljonokra 56 

löveget lehetett felszerelni, és a rajtuk szolgáló legénység is népesebb volt, mint a 

gályákon.431 

A török flottát 1453 után Gelibolu szandzsákbégje irányította, majd ez a tisztség a kapudán 

pasáé lett, amely posztot először Hajreddin töltötte be. Őt nevezték ki először az I. Szülejmán 

által 1534-ben létrehozott Szigetvilág tartományának élére, amely a további kapudán pasák 

esetében már automatikusan címük (és feladatuk) része volt. A posztot mindig igyekeztek 

kiemelkedően ügyes hadvezérrel betölteni, így Hajreddin (1533–1546) utódai között találjuk 

Szokollu Mehmedet (1546–1549), Pijálét (1553–1569) és Ulucs Alit is (1571–1587).432 1533 

előtt a parancsnokok valószínűleg Geliboluban állomásoztak, ám Hajreddin Barbarossza 
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kinevezése után a kapudán pasák már Galatában laktak, a birodalmi arzenál oldalán.433 A 

kapudán pasa vilájetjéhez tartozó szandzsákok bégjei voltak a tengeri bégek (derja beji), 

később a tengeri ügyletekkel bármiféle kapcsolatban lévő szandzsákok – a 16. század közepén 

Gelibolu, Agriboz, Karliili, Inebahti/Lepanto, Rodosz, Midilli (ma Leszbosz, Görögország), 

Szakiz és a hozzájuk tartozó szigetek – bégjeit is így hívták. Tengeri hadjárat esetén 

meghatározott számú gályával kellett csatlakozniuk a szultáni flottához, tímár- és ziámet-

birtokosaikkal együtt.434 

Az admirálisok mellett fontos szerepet játszottak az egyes osztagok kapudánjai, akik a 16. 

század közepén tűntek fel. Isztambulhoz legközelebb Kavala435 kapitánya helyezkedett el, aki 

100 gálya felett parancsolt, és az Égei-térség északi partjaitól egészen Leszboszig felügyelte a 

területet. A legfontosabb feladata az észak- és középgörög vidékekről Isztambulba igyekvő 

gabonaszállító hajók védelme volt. Olykor egészen a Dardanellákig elkísérték őket, hogy a 

rakományt megóvják a kalózoktól, illetve elejét vegyék a gabona illegális eladásának.436 

Amikor Abdüldzsebbár, Kavala kapitánya a ciprusi hadjárat idején emberhiányról 

panaszkodott, mire a környékbeli területek, így Gümüldzsine (Komotini, ma 

Görögországban), Karaszu Jenidzseszi (Genisea, ma Görögországban), Sziroz (Serres/Szérez, 

ma Görögországban), Zihne (Nea Zichni, ma Görögországban), Karaferje és Szaloniki 

gályarabságra ítélt bűnözőit azonnal hozzá irányították.437 Az egyik ilyen vétkes esetével 

kiemelten is foglalkozik a parancs, név szerint Zejnivel, aki Szelániki Sziroz kazájában a 

bíróságra ittasan érkezett, a tárgyaláson pedig a vojvodát szidalmazta, majd ököllel nekiesett. 

Tetteiért gályarabságra ítélték, és Kavalába küldték.438 Kavalának a védelem mellett 

ugyancsak fontos szerep jutott hadjáratok idején a felszerelés továbbításában: a ciprusi 

hadjárat idején például a gabonaszállító hajókra kellett felpakolniuk az odaérkező kendert (a 

hajókötél alapanyagát) és továbbítaniuk a nagyúri flotta számára. Ugyancsak ők küldték 

tovább a rodosziaknak a Drama (ma Görögországban), Praviste (Eleftheuropoli, ma 

Görögországban), Sziroz és Zihne kazáiból összegyűjtött, a hajók tömítéséhez használt 

kócot.439  Abdüldzsebbárt 1571. április 28-án áthelyezték Szakiz szandzsákjába, és a 
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továbbiakban ennek a védelme volt a feladata.440 Kavala kapitányi posztján Pervíz, majd 

Ahmed lett az utódja.441  

A törökök az égei-tengeri partok szandzsákjainak mindegyikében fenntartottak kisebb-

nagyobb flottillákat. A tengerparttal rendelkező szandzsákok hajóinak a partok közelében 

tartózkodva állandóan őrizniük kellett tartományukat. Ezek a flották általában egészen kicsik 

voltak: a leszboszi szandzsákbégnek például 1566-ban csupán két gályája volt szigete 

védelmére. Amennyiben több hajóval rendelkeztek, már egyéb teendők ellátásával is 

megbízták őket, például a rodoszi szandzsákbégnek a 10 gályából álló hajóhadával figyelnie 

és lehetőség szerint védenie kellett az Egyiptom és Isztambul közötti tengeri útvonalat. Fontos 

szerepet töltött be az alexandriai és a szuezi flotta is, amelyek 1560-ig az egyiptomi admirális 

irányítása alatt álltak, majd Szuez önállósult. Az alexandriai hajóhad a Kelet-

Mediterráneumot és az Egyiptomból vezető kereskedelmi útvonalakat felügyelte, 

együttműködve a rodoszi béggel, míg a szuezi flotta a Vörös-tengert és az Indiai-óceánt 

védte.442 A legfontosabb flotta természetesen az Isztambulban állomásozó szultáni hajóhad 

volt, illetve nagy jelentőséggel bírt még az algíri flotta is.443   

A parancsnok alatt szolgáltak a biztosok (emínek) és a felügyelők (kethüdák). Az emínek 

voltak a felelősök a pénzügyi és adminisztrációs ügyekért, és számos hivatalnok dolgozott 

alattuk, míg a kethüdák gályaosztagokat vezényeltek, amikor a flottát tengerre bocsátották. A 

birodalmi flotta hajókapitányai és azabjai a gelibolui és a galatai arzenál közelében laktak. Az 

azabok az önálló hajók legénységét alkották és a hajókon elsősorban szakállas puskákat 

kezelték. Noha felületes ránézésre úgy tűnik, hogy minden kapitány és a legénységét alkotó 

azab-különítmények egy-egy hajó legénységét alkották, bizonyos adatok azt mutatják, hogy 

több különítmény volt, mint szabad hajó.444 1518-ban Geliboluban például kilencvenhárom 

osztag volt, ám a dokk méretéből kifolyólag kizárt, hogy ennyi hajó odafért volna. 1571-ben 

Galatában 227 osztag volt, ez is meghaladhatta a szabad hajók számát. Ráadásul ugyanebből 

az évből származó adatunk szerint százötven olyan hajóskapitány volt, akik osztaggal sem 

rendelkeztek: ők arra vártak, hogy átvegyék a parancsnokságot, ha valahol üresedés lesz. 

                                                           
440 Uo. I. 258., No. 395. Elküldési dátum nélkül. 
441 A No. 506. parancsban Pervízt, a No. 1082. birodalmi parancsban már Ahmedet említik 12. NUMARALI, I. 

1996. 321. és Uo, II. 1996. 201. Mindkettő elküldési dátum nélkül.  
442 IMBER, 2009. 308. 
443 Emellett a Porta fenntartott még kisebb hajóhadakat a Dunán és a Száván. Utóbbin, azaz a boszniai 

határvidéken először 1535 körül Gradiškánál jelent meg hajóhad, majd hat további kisebb flottát is odaküldtek 

különböző időpontokban 1580 előtt. Emellett voltak olyan, rövid életű próbálkozások is, mint 1580-ban a 
Kaukázus meghódítását követő kaszpi-tengeri flotta felállítása. A tengerparton végig állomásoztak kisebb 

kapudánságok (kapudanlık), ám közülük csupán kettő Ruméliában: Kavalában és Naupliában (Napoli, Anabolu) 

IMBER, 2009. 309. DÁVID, 2013. 308. MOAČANIN, 1999. 51–52. FODOR, 2002. 91–92. 
444 IMBER, 2009. 310. BOSTAN, 2010. 84. 
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Noha az osztagok száma a századok folyamán megemelkedett, ezekben csak kevés azab volt. 

1518-ban Geliboluban egy osztag egy kapitányból és három azabból állt. Az 1571-es 

dokumentum szerint egy hajóra tizenkét azab jutott. A kapitányok általában az azabok közül 

kerültek ki, illetve a szultán gyakran nevezett ki tapasztalt kalózokat is erre a posztra.445 

A legjelentősebb hajóépítő műhelyek Isztambulban és Geliboluban voltak. Sokáig Gelibolu 

volt a birodalom legnagyobb arzenálja, vélhetően már I. Murád (1362–1389) is itt építtetett 

hadihajókat, bár a flottát tekintve az első megbízható adatok csak 1391-ből, I. Bajezid 

uralkodásának idejéből (1389–1402) valók. A dokkról az egyik legkorábbi információnk egy 

aragóniai követ 1402. évi jelentése Timurnak, miszerint a hajóépítő műhely 40 gályát tud 

befogadni. 1518-ból már pontos adatokkal rendelkezünk a hajóépítő és javító iparosokról: 

eszerint a dokkokban raktárosok, evezőkészítők, a hajó tömítésén dolgozó duggató munkások, 

csigasor-készítők, fegyverkovácsok, tüzérek és puskások voltak. Összesen 81 embert 

számláltak össze, a két legnépesebb csoportot a duggató munkások (26) és a puskások (28) 

alkották. A munkások száma folyamatosan növekedett, 1530-ban már 127-en voltak. Közülük 

néhányan állandó, mások alkalmi munkásokként dolgoztak, ipari tanoncokat gyakran 

toboroztak janicsároknak szánt fiatalokból, akik itt szolgáltak, mielőtt a seregbe kerültek 

volna. Az iparosok legnagyobb része alkalmi munkás volt, akik a szomszédos part menti 

kerületekből érkeztek, ha éppen nagyobb megbízást kapott az arzenál.446 

Amikor II. Mehmed meghódította Perát, megszerezte vele az Aranyszarv-öböl partján 

fekvő genovai arzenált is. Azonnal bővíteni kezdte, ám az isztambuli hajóépítő műhely 

csupán a 16. században múlta felül a Geliboluban lévőt. I. Szelim Lutfi pasával 

egyetértésben447 300 dokk építését tervezte, amelyek az Aranyszarv teljes hosszúságát 

lefedték volna, ám a munkálatok sohasem fejeződtek be. 1522-ben 114, 1557-ben 123 dokk 

volt, és ez így maradt a 17. század közepéig. Minden dokkban volt egy fedett sólyapálya 

(csúszda), ahol építették és tárolták a hajókat, így az arzenálban egyszerre körülbelül 250 

gályát tudtak építeni. 1546–1549 között az akkori admirális, Szokollu Mehmed fallal 

elválasztott raktárt is építtetett minden dokk mögé. Akárcsak Geliboluban, az isztambuli 

arzenálban is voltak állandó és alkalmi munkások: az állandók nagy része a fiatal janicsárok 

közül került ki, és a fent nevezett feladatokat látták el, tehát duggató munkásként, 

evezőkészítőként, kovácsként stb. dolgoztak. Körülbelül 90 főt tettek ki, a legnagyobb 

csoportot a duggató munkások alkották, 40 fővel. A legtöbb szakképzett iparos külföldi volt: 
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velenceiek, görögök, akik elsősorban Galatából és a környező szigetekről, például Midilliről 

és Szakizból jöttek. 1553-ban a velencei bailo beszámolt egy Michele Benettonak nevezett 

mesterről, aki alatt 3–4 hajóépítő munkás dolgozott. Egy másik bailo 1562-ben arról írt, hogy 

velencei hajóépítők különféle újításokkal kísérleteznek az isztambuli arzenálban. Az alkalmi 

munkások általában hat hónapig dolgoztak.448 Egy-egy hadjárat idején a két legnagyobb 

arzenál feladatai is megnövekedtek: 1571-ben például Gelibolu kádiját arra utasították, hogy a 

műhelyben lévő tíz hajót ellenőrizzék, a teljes felszerelést, evezősöket biztosítsák, majd 

mielőbb adják át azokat a Portának.449 

Gelibolun és Isztambulon kívül fontos hajóépítő műhelyek voltak Szinopban, a fekete-

tengeri Szamszunban, a Vörös-tenger partján fekvő Szuezben, valamint Izmitben és 

Ruszcsukban, ahol a faanyag könnyen beszerezhető volt. A ciprusi hadjárat idején is 

elsősorban Szinop és Szamszun hajóépítő műhelyeiből kértek gályákat.450 A birodalmi 

parancsok alapján a hajóépítéssel meglehetősen lemaradtak a ciprusi hadjárat idején. A 

Várnában és Szinopban épülő hajókkal kapcsolatban a Porta számtalan üzenetet küldött, hogy 

mihelyt befejezik őket, azonnal, még Nevrúz előtt küldjék Isztambulba. Az illetékesek az 

utasítást nem teljesítették, ezért 1571. március 19-én újabb parancs ment ki a várnai és a 

szinopi kádiknak, miszerint a hajókat Hizir ünnepétől (április 24.) 20 nappal korábban küldjék 

el, különben súlyosan meg lesznek büntetve.451 Március 26-án még keményebb hangú 

felszólítást küldtek Szinop kádijához, aki ebben az ügyben ekkor már negyedszer kapott 

utasítást. Ismét súlyos büntetést helyeztek neki kilátásba, amennyiben az ígért gályák nem 

készülnek el időben, valamint felszólították, szerezzen asztalosokat, és a kész gályákat 

mielőbb küldje Isztambulba.452 Ugyancsak Nevrúz előtt szerették volna, ha a bolgár területen 

lévő Ahjoluban befejezik a hajóépítést. Innen húsz hajót vártak, és a késedelemért felelőssé 

tett Ahjolu kádiját, aki a szükséges eszközök, felszerelés és gályarabok hiányával érvelt, 

                                                           
448 A 17. század elején megnőtt az iparosok száma: 1604-ben 838 állandó munkás dolgozott, többféle munkakör 

is megjelent (pl. bronzöntő) és már nem a janicsárnak szánt újoncokból toborozták a tanoncokat. IMBER, 2009. 

301. 
449 12 NUMARALI, I. 1996. 181., No. 263.  Gelibolu kádijának és Hafiz kethüdának.  Elküldési dátum nélkül. A 

további parancsokban már csak kilenc gálya ellenőrzésére és mielőbbi megküldésére történik utasítás: a No. 383. 

birodalmi parancs Gelibolu kádijának, amelyben a vezetőség aziránt érdeklődött, hogy tudják-e küldeni a 

hajókat, és részletes tájékoztatást kért a gályák állapotáról, a rajtuk lévő evezősök számáról és az esetleges 

hiányokról. Uo. I. 249–250. 
450 Uo. I. 127–128., No. 171. Utasítás a szinopi kádihoz, miszerint a Szinopban épített hajók minden szükségletét 

elégítsék ki, és Dervis csaus felügyeletével küldjék Isztambulba. Elküldési dátum nélkül. 
451 Uo. I. 145–146., No. 197. Szinop kádijának. 978. sevvál 22./1571. március 19. A Hidrellez vegy Hizir napján 

Éliás próféta és Hizir próféta első, földi találkozását ünneplik. Efféle tavaszköszöntő ünnepeket minden török 

nép tart, illetve magának az ünnepnek van egy ortodox keresztény megfelelője is, a szerb Đurđevdan, azaz Szent 

György ünnepe. 
452 Uo. I. 242–243., No. 368. 978. sevvál 29./ 1571. március 26. Szinop kádijának. A Várna kádiját sürgető 

parancsokra lásd: Uo. I. 180., 186., No. 261, No. 271. 
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elbocsátással fenyegették meg.453 A ciprusi hadjárathoz hajókat kértek még a Fekete-tenger 

partján fekvő Bartin kádijától, akinek nyomatékosan megparancsolták, hogy még a hadjárat 

megkezdése előtt fejezzék be az épülő gályákat és küldjék azokat a nagyúri flottához.454 

Látható, hogy a mégoly gondosan előkészített ciprusi hadjáratnál is komoly nehézségeket 

okozott a szükséges hajók határidőre történő biztosítása. 

A hajóépítéshez szükséges faanyagot Északnyugat-Anatólia erdőiből, Isztambul, Gelibolu 

és Izmit arzenáljainak közeléből és a Fekete-tenger déli partjainak hegyvidékes részeiről 

szerezték be. A kormányzat őröket rendelt ki a hajónak szánt farakomány őrzésére. A fákat a 

területen kifejezetten erre a célra létrehozott falvak lakossága vágta formára fizetség fejében, 

majd a deszkákat hajóra rakták, és az arzenálokba szállították. A munkálatokat erre kijelölt 

alkalmazottak felügyelték.455 Ekkoriban még olyan sok faanyag volt a birodalomban, hogy 

nem kellett a készletek kimerülésétől tartani, ugyanakkor a ciprusi hadjárat idején keletkezett 

birodalmi parancsok alapján jól látszik, hogy a szervezés lebonyolítása itt is sok nehézségbe 

ütközött: Szinop kádija például arról panaszkodott, hogy a birodalmi gályákhoz kért faanyag 

előkészítésében a szolgálatra kényszerített kazák különféle ürügyekkel szabotálják a 

munkát.456 A Porta számos, erélyes hangvételű utasítást küldött ki az illetékes helyekre, hogy 

a gályákhoz szükséges faanyag záros határidőn belül érkezzen meg a kijelölt állomásokra.457 

Ugyancsak a hajóépítéshez szükséges faáru biztosítását, és a Midjében (ma Kijiköj, 

Törökország) lévő hajókon azok Isztambulba küldését kérte a vezetőség Vize kádijától.458 

A hajótörzs építése nem igényelt speciális dokkokat, így ezt a munkát máshol is el lehetett 

végezni: 1571–1572-ben például a kormányzat a Fekete-tenger és a Mediterráneum partjainak 

kijelölt pontjain építtetett hajótörzseket. Több mint 100 hajótestet készítettek a két fő 

arzenálon kívül, majd ezeket Geliboluba és Isztambulba szállították, ahol ellátták a speciális 

szerelvényekkel és hozzáadták a tűzerőt.459 

A hajóépítéshez szükséges többi anyaggal (vitorlavászon, ponyva) hasonló volt a helyzet. 

Ezeket főleg Geliboluban, Dél-Görögországban (főleg Athénban, Levádiában (Livadeia) és 

Agribozon (ma Euboia/Évia), Anatólia égei-tengeri régiójában, illetve Egyiptomban és 

                                                           
453 Uo. I. 143–144., No. 194. Ahjolu kádijának. Elküldési dátum nélkül. 
454 Uo. I. 23–24., No. c33. Elküldési dátum nélkül. 
455 IMBER, 2009. 302. 
456 12 NUMARALI, I. 1996. 128–129., No. 173. 978. L. 17. 
457 Uo. I. 129., No. 174. számú parancs Tataj, Tasköprü, Aracs és Ajandon (ma Hamamli) kádijaihoz, miszerint a 

gályákhoz szükséges faanyag a nevezett területek kádijai által szavatolt határidőn belül érjék el a kijelölt 

kerületeket. Az összes helység a jelenleg is Törökországhoz tartozó Kasztamonu közigazgatási területén 

található. 
458 Uo. I. 250., No. 384. 978. L. 28. 
459 IMBER, 2009. 302. 
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Aleppóban állították elő. Akárcsak a fakitermelésnél, itt is a helyi bíró vagy az isztambuli 

megbízott hangolta össze a munkát a falvak között és felügyelte a szállítást. A takácsok voltak 

felelősek a vitorlavászon vágásáért, a kész anyagok összecsomagolásáért, még mielőtt az 

arzenálba küldték volna azokat szárazföldön vagy tengeren. A hajók kötélzetéről a 

kendertermelő vidékek gondoskodtak: elsősorban a Fekete-tenger partvidéke (Szamszuntól 

nyugatra), és a bolgár partvidék, valamint Tire környéke és Izmir. A ciprusi hadjárat idején a 

Portáról több utasítást is küldtek Tire kádijának, hogy az ottani hombárokban lévő kötelet és 

kendert mielőbb küldjék Izmir kikötőjébe. Izmir kádijának is hasonló sürgető parancsot 

küldtek, hogy a Tiréből érkező kendert és kötelet várakozás nélkül pakolják a hajókra és 

küldjék tovább.460  

A kendertermelő vidékek közül a fekete-tengeri Szamszun volt a legjelentősebb: 1539-ben 

az isztambuli arzenál 156 tonna kendert vásárolt ebből a térségből, míg Bulgáriából csak 20 

tonnát. A 17. században Szamszun jelentősége tovább nőtt: Kátib Cselebi 1656-os 

beszámolója szerint a térség minden évben 395 tonna kendert termelt a flottának, amit aztán 

kötélzetté fontak, majd ebben a formában küldték tovább.461 A ciprusi hadjárat idején, 1571. 

február 20-án Szamszun kádiját utasították, hogy a szinopi hegyekben kivágott faanyag 

elhúzására kellő mennyiségű kötelet készíttessen elő és küldje el.462 A Kavalában található 

kender továbbküldését is sürgették Isztambulba, a szállítást pedig elsősorban Szinán csaus két 

hajóján kívánták megoldani.463 

A 16–17. században a bolgár Szamakov bányái és öntödéi szolgáltatták a szegeket, a 

horgonyokat és a gályák egyéb, vasból készült alkotóelemeit. Ezek általában már készen 

érkeztek a hajóépítő-műhelyekbe, ám ennek megszervezése sem volt zökkenőmentes. Az 

1571. március 19-én kelt birodalmi parancs a Szamakovban tartózkodó Mehmed csaust 

egyenesen elbocsátással fenyegeti meg, amennyiben nem gondoskodik az Ahjoluban épített 

hajók számára szükséges horgonyokról és az Iszkenderijében öntött ágyúk tengelyének 

mielőbbi szállításáról a nevezett területekre.464 Ahjolu kádijának több parancs is kiment a 

szamakovi vasak ügyében: 1571. április 12-én szigorúan meghagyták neki, hogy a 

megérkezett szállítmányt apránként pakolja fel az Isztambulba igyekvő hajókra, illetve 

küldjön belőlük a Szinopban készülő hajókhoz is.465 A vashorgonyok és egyéb eszközök 

                                                           
460 12 NUMARALI, I. 1996. 55., No. 28., No. 29. 978. ramazán 22./1571. február 17. 
461 KATİB ÇELEBİ, 1911. 155. 
462 12 NUMARALI, I. 1996. 76., No. 67. 978. ramazán 25/1571. február 20. 
463 Uo. I. 205–206., No. 309. Kavala kádijának. Elküldési dátum nélkül. 
464 Uo. I. 143–144., 148. No. 194. Elküldési dátum nélkül., No. 203. Mehmed csausnak. 978. sevvál 22/1571. 

március 19. 
465 Uo. I. 184–185., No. 268. 978. zilkáde 17./1571. április 12. 
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Szamakovból Ahjoluba történő szállítására utasították a Szófia, Filibe, Szamakov és Radomir 

kádiját, hogy ehhez biztosítson elegendő kocsit.466 A vasalkatrészek drága szállítása is gondot 

okozott: 1606–1607-ben az isztambuli arzenál 162 000 szeget 198 608 akcséért vásárolt 

Szamakovból, a szállítás az oszmán fővárosba 188 014 akcséba került, beleszámítva két 

hivatalnok bérezését is.467   

Miután a hajótörzs elkészült, szükséges volt még hozzá némi kátrány és csepű a 

tömítéshez, és faggyú, vagy bármilyen más sűrű kenőolaj a vízrebocsátás előtti olajozáshoz. 

Kátrányt több helyről szereztek be: az albán Vlorëból, a bolgár Pazardzsikból, Mitylénéből, 

Thasszoszból és az Égei-tenger északnyugati partjáról, és Szamszun közeléből. A tömítést a 

kenőanyag felvitele követte, ami sok faggyút igényelt. Kátib Cselebi alapján körülbelül 350 

kg faggyút használtak fel, amivel a gályákat évente háromszor kenték le: egyszer az arzenál 

elhagyása előtt és kétszer a hadjárat alatt.468 A faggyú ezen kívül szükséges volt a hajók 

gyertyáihoz, a szappanhoz, sőt a tömítéshez is. Mivel az Oszmán Birodalom bőséges 

állatállománnyal rendelkezett, az utánpótlás ebből az anyagból nem okozott gondot, főleg 

Rumélia, Havasalföld és Moldávia területéről szerezték be.469 

A mühimme defterikből kiderül, hogy a ciprusi hadjárat idején Szinop, Várna és Ahjolu 

városa erősen lemaradt a hajóépítéssel, amit az érintettek eszköz- és emberhiánnyal 

magyaráztak. A nevezett településeken kívül még a Fekete-tenger mellett fekvő Bartintól is 

kértek hajót. A flottaépítéshez szükséges faanyagot elsősorban a ma Kasztamonuhoz tartozó 

területről szerezték be, kendert az izmiri Tiréből, a flottához szükséges vaseszközöket pedig – 

akárcsak más hadjáratok esetén – Szamakovból. Ezen felszerelések szállításában elsősorban 

Kavala és Izmir kikötője bírt kulcsfontosságú szereppel. A parancsok tanúsága szerint a 

ciprusi hadjárat során a szervezés sem a faanyag, sem a vasalkatrészek terén nem volt 

zökkenőmentes.  

 

III. 7. Toborzás, élelmezés, utánpótlás, felszerelés 

Egy-egy hadjárat olyan bonyolult szervezési feladatokkal járt, hogy már hónapokkal a 

hadműveletek megkezdése előtt hozzáfogtak az előkészületekhez. Miután a hadüzenet 

kérdését eldöntötték, a Porta mozgósítási parancsokat küldött szerte a birodalomba. 

Ténylegesen általában a hadműveleti területhez közel eső tartományok katonaságát és a 

zsoldos alakulatokat mozgósították, míg az otthonmaradókra az oszmán területek védelme, a 

                                                           
466 Uo. I. 50., No. 792., No. 793. Elküldési dátum nélkül. 
467 IMBER, 2009. 303. 
468 KATİB ÇELEBİ, 1911. 157. 
469 IMBER, 2009. 304. 
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felderítő munkák végzése, és az utánpótlás biztosítása hárult. Számolva a belső lázadások 

lehetőségével is, mindegyik vilájet esetében gondosan ügyeltek arra, hogy ne ürítsék ki 

teljesen egyik tartományuk fegyveres erejét sem, így bizonyos szandzsákok katonaságát 

harcba hívták, másokat viszont érintetlenül hagytak, hogy biztosítsák a hátországot. A ciprusi 

hadjárat idején parancsokat küldtek Szigadzsik (ma Szeferihiszár, Izmir, Törökország), 

Rodosz, Midilli, Mora, Agriboz, Szakiz, Inebahti, Kodzsaeli (a Márvány-tenger legkeletibb 

régiójában, az Izmiti-öböl partján, Törökországban), Tirhala (vagy Trikala, ma 

Görögországban) és Gelibolu szandzsákjainak, hogy a tengeren a szükséges óvintézkedéseket 

tegyék meg. Szigadzsik, Rodosz, Midilli, Agriboz, Szakiz bégjeinek először is a hajók 

hiányosságait kellett pótolniuk, a Ciprusra igyekvő ellenséges hajókat ártalmatlanná tenniük, 

majd Iszkenderije bégjének vezetésével a Ciprusra küldött flottához csatlakozniuk, és a 

szigetet elérve olyan feladatot ellátniuk, amit Musztafa pasa jónak lát.470 A védelmet a 

hátországban esetenként meglehetősen hanyagul látták el, ahogyan kiderül az Agriboz 

bégjének 1571. március 19-én küldött parancsból, amely leírja, hogy a várvédők egy része 

fogta magát és elment, így arra utasítja a béget, hogy az efféle állapotot előzze meg, a vár 

védelmét pedig megfelelően lássa el.471 

A ziámet- és tímár-birtokosok a beglerbégek, szandzsákbégek és alajbégek láncolatán 

kapták meg a mozgósítási parancsot, és átlagosan 1 hónap jutott arra, hogy a kijelölt 

gyülekezőhelyre érkezzenek.472 

Szelániki krónikájából a ciprusi hadjárattal kapcsolatos mozgósításról csupán annyit ír, 

hogy tizenöt szandzsákbég csatlakozott szpáhijaival és alajbégjeivel, továbbá, hogy az alajok 

a Szeráj-i Ámire előtt kapcsolódtak a hadtesthez, ahol a hadsereg ágyúlövésekkel üdvözölte a 

szultánt, noha ő még Jedikuléig elkísérte a flottát. Szelániki, Pecsevi és Kátib Cselebi nyomán 

kiderül, hogy a hadjáratban Anatólia beglerbégje, Iszkender pasa, Maras (ma 

Kahramánmaras, Törökország) beglerbégje, Lala Dzsáfer fia, Musztafa pasa és Aleppó 

beglerbégje, Dervis pasa vett részt a vilájeteikben található emírjeikkel, tímár- és ziámet-

birtokosaikkal. Ezenkívül csatlakozott még hozzájuk a bagdadi beglerbégségből (Kátib 

Cselebi és Pecsevi szerint Sehrizolból) kegyvesztetté vált Muzaffer pasa; Karamán 

beglerbégje, Haszán pasa; Szivasz beglerbégje, Behrám pasa; Ruméliából pedig Tirhala, Janja 

(Joánina, Joánnia vagy Jannina névváltozatokon is ismert, ma Görögországban), Mora, 

Elbaszán (ma Albániában) és Prizrin (Prizren, ma Albániában) szandzsákok bégjei 

                                                           
470 12 NUMARALI, I. 1996. 157., No. 215. 978. ramazán 29./1571. február 24. 
471 Uo. I. 130., No. 177. 978. sevvál 22./1571. március 19. 
472 Európai háborúknál a ruméliaiak Szófiánál, az anatóliai csapatok pedig Gelibolunál gyülekeztek, ahonnan is 

átkelve a Boszporuszon, Edirnében csatlakoztak a szultánhoz és udvari alakulataihoz. PERJÉS, 1999. 37. 
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katonáikkal, összesen 5000 janicsár, ágyús (topcsi), szekeres (arabadzsi) és a bölükök 

népének kiválóságai.473 A hadjáraton a ruméliai beglerbég személyesen nem vett részt, ám 

ugyanannyi (11–11) szandzsákkal képviseltette magát, mint az anatóliai pasa.  

 

A ciprusi hadjáratban aktívan résztvevő szandzsákok474 

anatóliai 

beglerbég-

ség 

ruméliai 

beglerbég-

ség 

erzurumi 

beglerbég-

ség 

marasi 

beglerbég-

ség 

karamáni 

beglerbég-

ség 

aleppói 

beglerbég-

ség 

damaszkuszi 

beglerbégség 

trablus-

szami 

begler-

bégség 

Szigetvilág 

beglerbég-

sége 

Hüdávendi-

gár (Bursza) 

Avlonja Erzurum 

(Szivasz) 

Maras Konja Aleppó Damaszkusz Trablus-

szam 

Kodzsaeli 

(Izmit) 

Csankiri Elbaszán Divrigi Malatja Bejsehir Kilisz Bejrút Dzsebe-

le 

Biga 

Hamideli 

(Iszparta) 

Delvine Csorum Ajntab Kirsehir Muarra Tedmür 

(Palmira) 

Hama Rodosz 

Karahiszár 

(Afjon) 

Kirkkilisze Arapkir Szisz Aksehir Tarszusz Szafed Szelemi-

je 

Inebahti 

(Lepanto) 

Mentese 

(Mugla) 

Vize   Akszaraj    Iszkenderije 

Szultánönü 

(Eszkisehir) 

Mora   Nigde    Resid 

 

Teke Ohri       Dimjat 

Kasztamo-

nu 

Prizrin       Agriboz 

Bolu Janja       Midilli 

Ankara Tirhala       Szakiz 

Ajdin Kösztendil        

 

A krónikáknál valamennyivel jobban rekonstruálhatók az események a mühimme defterik 

alapján, bár a hadsereg/flotta létszámára vonatkozóan ezekből sem nyerhetünk számszerű 

adatokat. A birodalmi parancsok alapján a mozgósítások áprilisban zajlottak. Ajdin bégjéhez a 

szultán 1570. április 20-án küldött parancsot, hogy hajóival és levendjeivel475 csatlakozzon 

                                                           
473 KÂTİP ÇELEBİ, 2008. 110. SELÂNİKİ, 1999.77–78.  
474 A teljes felsorolást l. a hadjáratból kimaradó szandzsákokra is: AYSAN, 1971. 61–65.  
475 A levend gyűjtőfogalom, melyet a szabadcsapatokban és irreguláris helyi haderőben résztvevőkre 

alkalmaztak. Levendeknek nevezzük a hajókon katonai szolgálatot (is) teljesítő tengerészeket, akik 

korszakunkban az oszmán flotta követelményeihez igazodva már képzettebbek voltak a szárazföldön maradt 

társaiknál. Utóbbiak olyan felfegyverzett, képzetlen földnélküliekből álltak, akik szabadcsapatokba szerveződve 

alkották a helyi irreguláris haderőt. A szó jelentése vélhetően az olasz levantino szóból ered, ahol ugyanezen 

jelentéstartalmakkal bírt. A témáról bővebben l. CEZAR, 1965. A levendeket csak nagyon vékony mezsgye 
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Pijále pasa flottájához.476 Körülbelül ugyanebben az időpontban utasították Inebahti, Agriboz 

és Midilli bégjeit is, hogy szpáhijaikkal induljanak a nagyúri hajóhadhoz.477 A ruméliai 

beglerbéghez is ekkortájt küldtek parancsot, hogy az alája tartozó bégeket értesítse: vele 

együtt mielőbb induljanak a hadjáratra, aki távol marad, elveszti javadalmát.478 Voltak, akik 

különféle kifogásokkal halogatták a csatlakozást. Az egyiptomi nöbetcsi úgy nyilatkozott, 

hogy ő maga is hiányokkal küzd: a szultán erélyesen felszólította, hogy a portai/udvari 

janicsárokkal együtt mielőbb csatlakozzon a sereghez és induljanak Ciprusra.479 Szakiz bégjét 

ugyancsak nyomatékosan figyelmeztetni kellett, hogy minden ürügy és késlekedés nélkül 

azonnal induljon Ciprus szigetére, ahol Rodosz és Iszkenderije bégjeivel együtt vegye fel a 

küzdelmet az ellenséges hajóhaddal.480 Ajdin szpáhijai viszont el sem indultak, mivel a hajó 

legénysége között járvány tört ki. A Portától segítséget kérő Báli béget a szultán 

nyomatékosan utasította, hogy a kérdéses hajókat és embereket mielőbb szedje össze, és 

menjen velük Ciprusra.481 A vezetőség üres kifogásnak értékelte a rodoszi bég azon indokait, 

hogy nem áll rendelkezésére elég evezős, eszköz és pekszimet (kétszersült) a Ciprusra tartó 

ellenséges hajók hatékony akadályozására: utasították, hogy Ajdinból és Menteséből elegendő 

mennyiségű pekszimetet vegyen fel és Iszkenderije, Agriboz és Midilli bégjeivel összegyűlve 

induljon Ciprus felé.482 Báli végül nem tudott megfelelni az elvárásoknak, ezért leváltották 

tisztségéből.483 Helyére Arab Ahmed pasát nevezték ki.484 

A szakirodalom úgy véli, a török szárazföldi sereg 60 000–100 000 fő között változott. 

Altuğ számításai szerint a ciprusi hadjáraton 50 000 gyalogos, 6000 janicsár, 6000 lovas és 

6000 árkász vett részt.485 Ezzel szemben a ciprusi hadjárat teljes idejét tekintve Velence 

maximálisan 37 000 gyalogost tudott fegyverben tartani, a svájci csapatokat beleszámítva 

pedig 43 000 főt.486 

                                                                                                                                                                                     
választotta el a bűnözőktől, és gyakran át is lépték ezt a képzeletbeli határvonalat: számos olyan forrással 

rendelkezünk, amelyek arról tanúskodnak, hogy a levendek rettegésben tartják a vidéket, és gyakran lázadtak a 

központi uralom ellen is. Viselt dolgaikról beszámol SEMERDJIAN, 2008. 103–107. 
476 12 NUMARALI, I. 1996. 21., No. c26. számú parancs. 977. zilkáde 14./1570. április 20. Szelániki szerint a 

Pijále pasa vezette kontingens legénysége 2000 fő volt. SELÂNİKİ, 1999. 77–78. 
477 Uo. I. 23., 17., No. c31., No. c20. számú parancs. 977. zilkáde(?)/1570. április–május 
478 Uo. I. 31., No. c47. 977. zilkáde (?)/1570. április–május. 
479 Uo. I. 34., No. c54. 977. zilkáde 17./1570. április 23. 
480 Uo. I. 71., No. 57. 978. N. (ramazán?) 25./1571. február 20. 
481 Uo. I. 64–65., No. 46. 978. ramazán 22./1571. február 17. 
482 Uo. I. 65., No. 47. 978. ramazán 25./1571. február 20. Ugyanezt a parancsot Iszkenderije, Agriboz és Midilli 

bégjei is megkapták. 
483 Uo. I. 137–138., No. 185. 978. sevvál 19./ 1571. március 16. 
484 JENNINGS, 1993. 368. 
485 ALTUĞ, 1977. 120. ÇİÇEK, 2002. 374.  
486 HALE, 1974. 182. 
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A hadsereg létszáma mellett azt is nehéz megbecsülni, hogy a ciprusi hadjáratban és 

Lepantónál összesen hány hadihajó vett részt. A lepantói ütközet legkorábbi, a csatában részt 

vett keresztény krónikásai hasonló számadatokat közölnek: Gerolamo Diedo a hajók számát 

török oldalon 264-re, keresztény oldalon 209-re teszi. Giovanni Pietro Contarini szerint 275 

török hajó mérkőzött meg 208 keresztény hajóval.487  A lepantói győzelemről beszámoló 

röpiratok, nyomtatványok a krónikásoknál jóval kevesebb hajót sorolnak fel: egy német 

nyelvű nyomtatvány a Liga 150 hajójáról és a csatát eldöntő 6 velencei galeasszáról állított 

össze jegyzéket kapitányaik nevével, míg egy olasz nyelvű csupán 120-ról teszi meg 

ugyanezt. Utóbbi a török oldalról kevés információval bírt: összesen 31 parancsnokot sorol 

fel, köztük Negroponte, Rodosz, Galipoli és Tripoli bégjeit, Müezzinzáde Alit, Ulucs Alit, 

Caracosát (helyesen Kara Hodzsa), Mehmed Siroccót és Pertevet, nevüket olykor erősen 

eltorzítva.488 Giovanna Motta olasz történész a Vatikáni Titkos Levéltár forrásai alapján a 

Szent Liga 1571-ben Korfunál összegyűlt flottáját 208 gályára, 25 „nagy hajóra” (navi 

grosse) és 40 fregattra teszi, míg Lepantónál kutatásai szerint 236 keresztény gálya és 6 

galeassza mérkőzött meg 210 szultáni gályával és 66 galliottal.489 A török krónikákban a 

legkülönfélébb számokat olvashatjuk a szultáni flotta nagyságáról. Pecsevi szerint közel 400 

hajóból állt a török hajóhad, Szelániki 208, Gelibolulu Áli 100 levend (irreguláris) hajó 

csatlakozásával 300, Kátib Cselebi pedig 180 kadirgáról, 170 barcsáról és karamürszelről, 

valamint 10 mavnáról, tehát összesen 360 hajóról ír. A Lepantónál felállt flotta Hammer 

szerint 300 hajóból állt, amely 240 gályából, 40 galleotból és 20 kisebb szállítóhajóból 

tevődött össze.490 A hajóhad három csoportra osztva indult el Isztambulból: az első 

kontingenst Murád reisz, a másodikat Pijále pasa, a harmadik, legnépesebb csapattestet pedig 

Müezzinzáde Ali kapudán pasa és a ciprusi hadjárat szerdárjává kinevezett Lala Musztafa 

vezette. A teljes török flottát 226 hajóra tevő İdris Bostan számításai alapján az első 

kontingens 25 hajóból, a második 65 bastardából és kadirgából, a harmadik pedig 136 hajóból 

állt, – utóbbin belül a számok így oszlottak meg: 36 kadirga, 12 csekdiri (vontatóhajó), 8 

mavna, 40 hajó az állatok szállítására és 40 karamürszel a katonák, az élelem és ágyúk 

szállítására.491 Imber kutatásai szerint a török flottában általában körülbelül 148 gálya lehetett. 

                                                           
487 LETTERA, 1588. 13. LA BATTAGLIA, 1863. 5, 12., CONTARINI, 1572. 37–48. 
488 VOLKOMMEN, WAHRHAFTE UND GRÜNDLICHE BESCHREIBUNG, 1572. L’ORDINE TENUTO DALLE GALERE 

DELLA SANTISSIMA LEGA, 1572. 
489 MOTTA, 1998. 80., 89. 
490 HAMMER, 1836. 421. Yılmaz Altuğ ennél jóval kevesebbre, csupán 200 hajóra teszi a török flotta létszámát. 

Uő, 1977. 120. A krónikák adatait lásd: PEÇEVİ, 1866. 488. SELÂNİKİ, 1999.77–78. KÂTİP ÇELEBİ, 2008. 110. A 

török krónikák eltérő adatait (Pecseviét kivéve) felsorolja Kemal Çiçek is. Uő., 2002a. 374–380. 374.  
491 BOSTAN, 2010. 24–25. 
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Egy hajó értékét a kortársak 300 000 akcséra tették, így a flotta létszámául bármelyik adatot is 

fogadjuk el, összértéke mindenképpen az éves költségvetés jelentős hányadát teszi ki.492  

A hajókon legnagyobb számban azabok, janicsárok és levendek harcoltak, a lepantói 

csatában hozzávetőlegesen 25 000 oszmán és 28 000 keresztény katona vett részt. A flottához 

szükséges gályarabokat elsősorban a balkáni és az anatóliai férfiak közül toborozták, illetve az 

oszmán hatóságok előszeretettel büntették gályarabsággal a vétkeseket. Az árbocmestereket 

és az evezősöket az éves toborzás során szedték össze. Az árboc- és vitorlamestereknél 

alapkövetelmény volt az ügyesség, ezért őket igyekeztek olyan, part menti településekről 

toborozni, ahol a jelöltek már feltehetően jártasságra szert tettek a hajózásban. A 

gályaraboknál csak a jó kondíció volt a feltétel, a legtöbb evezőst Ruméliából és Anatóliából 

verbuválták. A 16. század közepén több európai adat is szól a török evezősök 

hasznavehetetlenségéről, a számuk azonban nagy volt: 150 hajóra 23 538 fő jutott 1539-ben. 

A toborzás egyfajta adóforma is volt, mind az azaboknál mind az evezősöknél. 1570–1571-

ben a ciprusi háború idején 15 hánénként (háztartásonként) kellett egy evezős, míg 1572-ben, 

az oszmán flotta újjáépítése során 7–8 hánénként állítottak ki egy embert. Az evezősök 

fizetést kaptak, illetve azok a háztartások, akik nem voltak képesek a felszerelésükről 

gondoskodni, készpénzt fizettek a kincstárnak, amely fedezte az evezős egy havi ellátását. 

Egy muszlim evezős esetében az összeg 106, egy nem-muszlimnál 80 akcse volt. Az 

evezősszolgálat annyira népszerűtlen volt, hogy a rendeletek kezesek állítását követelték. 

Olykor egy jótálló személyével és/vagy vagyonával egy evezősért felelt, máskor egész 

csoportért, vagy akár az egész falu/negyed lakosaiért. Ha a toborzás befejeződött, az 

illetékesek az embereket egy felügyelő vezetésével az arzenálba vagy a kijelölt 

gyülekezőhelyre küldték, a toborzott emberek nevét tartalmazó listával együtt, amely alapján 

a hatóságok még egyszer ellenőrizhették, hogy minden behívott megjelent-e. Az evezősök 

számára maga az utazás is legalább olyan küzdelmes volt, mint maga a szolgálat. Az Oszmán 

Birodalom egész területén (beleértve a Balkán-félszigetet is) kötelező volt a toborzás, és az 

olyan messzi vidékekről, mint Albánia vagy Közép-Anatólia, nem volt egyszerű gyalogosan 

eljutni Isztambulig vagy bármilyen más part menti gyülekezőhelyig.493 

                                                           
492 IMBER, 2009. 322.  Ha a legalacsonyabb, Szelániki-féle adatokkal számolunk, a 208 hajó 62.400.000 akcse, a 

legmagasabb, Pecsevi által megadott 400 hajó esetén ez az összeg 120 000 000 akcse. 
493 1566-ban, Kiosz megtámadásakor a Porta az evezősöket Anatólia, Rumélia és Karamán vilájetjeiből gyűjtötte 

be. Közülük azonban csak a birodalmi flotta állománya került ki, az egyiptomi hajók, és a kisebb helyi erők a 

legénységet helyben toborozták. Rumélián belül Thrákia, Albánia és Epirosz kerületeiben folyt toborzás, illetve 

Dél-Görögországban, például a Szigetvilág vilájetben. A 17. században is hasonló módon folyt a gályarabok 

begyűjtése: 1600-tól az adólajstromok feltüntették, hogy mely szandzsákok mely háztartásai kötelesek a 

toborzásra. Ezek közül a legtöbb Nyugat és Középnyugat-Törökországban volt. Az 1640-es lajstrom például 

62946 háztartást tüntet fel, amelynek 6634 evezőst kellett szolgáltatnia, ami azt jelentette, hogy tízből egy 
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A toborzás mellett olykor önkénteseket is igénybe vettek. 1571–1574 között például Izmit, 

Szilivri és Zlatica kádijai megbízást kaptak, hogy szerződjenek evezősökkel 900 és 1000 

akcse értékben. Hasonló adatot találunk 1585-ből, amikor is az arzenál 1139 evezőssel 

szerződött 900 akcséért és 2475-tel 1000 akcséért.494 

A gályarabok iránti igényt bűnözők bevonásával is igyekeztek kielégíteni. A 

legkülönfélébb vétkekért járt gályarabság: a ciprusi hadjárat idején például gyakran büntették 

ezzel a posztjukat elhagyó várvédő katonákat, a lázadókat. Erre ítélték például az Anavarin 

várából megszökött, ám később elfogott két védőt, Mehmedet és Hizirt, akiket 1571 tavaszán 

Anadolu kapudánjához, Pervizhez küldtek.495 Ugyancsak gályarabsággal büntették a 

Tatarpazarihoz tartozó Kotos kisvárosában lévő Mehmed bég imaret vakufjának megbízottját, 

Musztafát, miután kiderült, hogy az alapítvány pénzét elherdálta, és ugyanez a sors jutott az őt 

elbújtató Mümin vagy Memi szubasinak is. Emellett további vizsgálatokat rendeltek el az 

ügyben, hogy kiderítsék, ki bujtogatta fel az őt megszöktetni kívánó azabokat, akik éjszaka 

betörtek a börtönbe, ahol Musztafát fogva tartották.496  

Ha a flottának evezősre volt szüksége, a hatóságok parancsot kaptak, hogy a kerületükben 

lévő rabokat tartsák vissza, és küldjék őket a birodalmi flottához gályarabnak. Ez történt 

például 1571–1572-ben is, a lepantói csata után: az illetékesek a birodalom minden pontján, 

Vantól Erzurumon át Budáig utasítást kaptak, hogy az összes bűnözőt irányítsák a nagyúri 

flottához.497 Később a törökökben is aggályok merültek fel a bűnözők gályarabokként történő 

alkalmazását illetően: Kátib Cselebi például a fegyencekből és rabokból verbuvált evezősöket 

megbízhatatlanabbnak és lázadóbbnak tartotta a társaiknál, ezért azt javasolta, a legénységben 

vegyesen legyenek az éves toborzásból származó megbízható törökök és a büntetésüket töltő 

gályarabok.498 

Gályarabokra a birodalom szert tehetett foglyokból is, azonban az evezősök 

legnagyobb része a birodalom alattvalóiból került ki. Emellett mind a spanyol Habsburgoknál, 

mind a törököknél szokás volt, hogy egymás fogságba esett gályarabjait munkára fogták. Az 

                                                                                                                                                                                     
háztartás adott egy embert, a többi kilenc pedig az ellátásáról gondoskodott adó formájában. Ez a létszám 

körülbelül 40 gályára volt elegendő. IMBER, 2009. 313. 
494 Amikor a krétai háború idején megnövekedett a gályarabokra való igény, a toborzás mellett 1646-tól szokássá 

vált, hogy isztambuli kereskedőket (köztük sok görögöt, örményt és zsidót) jelöltek ki evezősnek, és cserébe 

minden más adójukat elengedték. Természetesen ők nem szolgáltak személyesen a háborúkban, hanem csupán a 

pénzt biztosították evezősök bérlésére, és gondoskodtak az arzenálba való szállításukról. 1646-ban például az 

arzenál ilyen módon 337 evezősre tett szert. A későbbiekben ez a szám több ezer lett. IMBER, 2009. 314. 
495 12 NUMARALI, I. 1996. 120–121., No. 154. Mora bégjéhez. 978. L. 15./1571. 
496 Uo. I. 34–35., No. c. 55. 977. zilkáde 18. /1570. április 24. 
497 IMBER, 2009. 314. 
498 Dzsigalazade Szinán pasának egyenesen azt tanácsolja, hogy három fogoly mellé három törököt tegyen, így 

lesz a hajó biztonságban. IMBER, 2009. 321. és KATİB ÇELEBİ, 1911. 100. 
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egyébként állandó evezőshiánnyal küzdő velencei hajóhad – lázadástól tartva – ódzkodott a 

török foglyok ilyesféle felhasználásától.499  

Nagy figyelmet fordítottak a hadsereg élelmének biztosítására. Az állam terményadókkal 

és kényszerfelvásárlásokkal biztosította a felvonuló hadsereg számára az élelmet. Mindaddig, 

amíg a kívánt árucikkek nem érkeztek meg a kijelölt raktárakba, magánkereskedők nem 

vásárolhattak ezekből az élelmiszerekből.500 A központ arra törekedett, hogy legalább 

háromhavi indulókészlete legyen. Fontos szempont volt az élelmiszer tartóssága, ezért a Porta 

leginkább kétszersültet süttetett a felvonuló szandzsákok területéről nagy mennyiségben 

felvásárolt gabonából és lisztből. A hajóhad igényei óriásiak voltak, például 1539-ben, Herceg 

Novi visszafoglalása során a kincstár 2305 tonna kétszersültet kért. A hadjáratok során 

komoly költséget és szervezési munkát jelentett a búza begyűjtése, megőrlése és megsütése. 

Így aztán nem meglepő, hogy a ciprusi hadjárat idején is a parancsok nagy részét a 

gabonaküldéssel kapcsolatos szervezések teszik ki. A parancsok tanulsága szerint az egyik 

ilyen gabonagyűjtéssel megbízott személy Mirza csaus volt, akinek érkezéséről Zülkadrije501 

és Aleppó beglerbégjeit is értesítették, és felszólították őket, hogy segítsék a csaus munkáját. 

A kádikat felszólították, hogy a begyűjtött gabonát és a készen várakozó élelmiszereket pénz 

ellenében neki adják át, ellenkező esetben büntetés lesz.502 Az Üszküdár kádijának küldött 

parancsban (1570. március 25./977. sevvál 17.), az Üszküdárhoz tartozó Maltepe és 

Gekbovize (ma Gebze) nevű kerületek vendégfogadónak (szállásnak) kinevezett fogadók 

mindegyikétől 20 000 akcsényi kenyérlisztet, 500 müd árpát503 és 200 szekér fa előkészítését 

kérték, és a katonák érkezése előtt 4–5 nappal korábban ebből kenyérsütést rendeltek el. Ezen 

élelmiszereken kívül mézet, zsiradékot, rizst, sajtot, joghurtot vártak. Hasonló, élelmiszerkérő 

üzenetek mentek ki Tarszusz, Adana, Karsz (Kelet-Anatóliában, Törökországban), Maras, 

Kilisz és Ajntab (ma Gaziantep, Törökország) kádijainak. Zülkadrije és Aleppó beglerbégjei 

is kapott ilyen jellegű parancsot.504 Jenisehir kádijától, Muszliheddintől és Piri Mehmed 

csaustól azt kérték, hogy a flotta számára pekszimettel és gabonával megrakott hajókat 

Szakizba küldjék, és ott érjék utol a flottát. Ha ez nem sikerülne, Rodoszig menjenek, ott 

adják át a gabonát és a pekszimetet, és a hadjáratra menő katonák Teke szandzsákjából505 

                                                           
499 GUILMARTIN, 1974. 116. Az evezősökhöz jutás különböző módozatairól (toborzás, foglyok és bűnözők 

bevonása, önkéntesség) l. még DÁVID, 2013. 307–308. 
500 HEGYI–ZIMÁNYI, 1986. 124. 
501 1831 után Maras tartomány, Anatóliában, Törökországban. 
502 12 NUMARALI, I. 1996. 48–49., No. 16. 977. zilkáde 12./1571. április 18., No. 18. 977. za. 11./1571. április 

17. 
503 1 müd = 542,86 gramm 
504 BİLGİN, 2015. 90–91. 
505 Gyakran Tekeili névváltozatban, ma is Törökországban. A szandzsák központja Antalja volt. 
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hajóra szállva hiányt ne szenvedjenek, elegendő élelmet készítsenek elő. A hadjáratra szánt 

gabona egy részét is Tekében rakták hajóra.506 A ciprusi háború idején Rodoszon gabona- és 

élelemhiány ütötte fel a fejét, ekkor Teke, Mentese (ma Törökországban, Mugla 

tartományában) és Hamidili507 bégjeitől és kádijaitól kértek segítséget, hogy kellő mennyiségű 

gabonát és lisztet gyűjtsenek össze, és szállítóhajókon küldjék Rodoszra.508 Akadt példa 

visszaélésekre is: Iznikben a hadjáratra a szegényektől a juhokat elvették, míg a gazdagoktól 

csak az értékét gyűjtötték be: a parancs nyomatékosan utasítja a vezetőket, hogy ilyen 

túlkapásokra máskor ne adjanak alkalmat.509 

Olykor a gondatlan tárolás akadályozta a gabona felhasználását: például a Pajasz 

kikötőjének közelében lévő mezőkön tárolt, Aleppó vilájetjéből érkezett gabona tetejét nem 

fedték be, így az egész termés tönkrement. Ezért újból parancsok mentek ki Biredzsik, 

Szamszad (ma Szamszat, Törökország), Amik és Rumkal (Rumkale, Gaziantep közigazgatási 

területén, Törökország) kádijainak, hogy a használhatatlanná vált gabona helyére ugyanannyi 

mennyiségben gyűjtsenek össze újabbat, és azt mielőbb juttassák el Trablusz kikötőjébe, 

Damaszkusz és Aleppó nüzul eminjének, Monla agának.510 Ugyancsak a nem megfelelő 

raktározás okozta Aleppóban az ellátmány megromlását, ezért újak összegyűjtésére utasították 

az illetékes kádikat.511 

Tengeri hadjáratoknál gondot jelentett, hogy a gályák, 200–300 emberrel a fedélzeten, 

legkevesebb kétnaponta utánpótlásra szorultak élelemből és vízből.512 A vizet viszonylag 

könnyen be tudták szerezni a partokról és a folyókból. Az élelem beszerzése már nagyobb 

gondot okozott. A flotta ellátását az olyan távolabbi célpontok során, mint Málta (1565) vagy 

Kréta (1645) élelemszállító hajók küldésével igyekeztek megoldani. A szállítóhajók a partok 

mentén vették fel a szükséges élelmiszereket, így a hadihajók sem tudtak túlzottan eltávolodni 

a partoktól: az ütközeteket általában nem a nyílt vízen, hanem a szárazföld közelében vívták 

meg.513 Ezért hadviselésükben sohasem a nyílt tengeri ütközeteken volt a hangsúly, hanem a 

partok mentén ostromolták az ellenfél erődjeit, illetve rabolták ki az ellenséges településeket 

és hajókat. Ezt annál is könnyebben megtehették, mivel a Kelet-Mediterráneumban nem 

voltak igazán nagy távolságok. A nyílt tengeren a leghosszabb útvonal Kréta és az egyiptomi 

                                                           
506 BİLGİN 2015. 91. 12 NUMARALI, I. 1996. 30., No. c46. számú parancs. 977. zilkáde/1570. április–május 
507 Anatóliai szandzsák volt, székhelye Iszparta (ma Törökország Iszparta tartományában) 
508 12 NUMARALI, I. 1996. 168–169., No. 237. 978. sevvál 11./1571. március 8. 
509 Uo. I. 20., No. c24. 977. zilkáde 13./1570. április 19. 
510 Uo. I. 50–51., 56., 59., No. 20., No. 32., No. 35. 978. ramazán 22./1571. február 17. 
511 Uo. I. 141–142., No. 191. Elküldési dátum nélkül. 
512 PEDANI, 2005. 23–35. 
513 GREENE, 2007. 105. 
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partok között volt, mintegy 250 mérföld. Az Égei-tengert számos kicsi sziget szabdalta, délen 

pedig Kréta és Ciprus jelentette a szárazföldet.514 

Komoly nehézséget okozott egy hadjárat lőporigényének a kielégítése. A ciprusi hadjárat 

idején számos, puskaporral kapcsolatos birodalmi parancsot küldtek ki: 1571. március 9-én 

Aleppó defterdárjának megüzenték, hogy a Ciprus szigetén harcolók kifogytak a lőporból, 

ezért az Aleppóban található összes puskaport készítsék össze, és küldjék Ciprusra.515 

Ugyancsak lőporhiányról tanúskodik az a Musztafa pasa szerdárnak címzett utasítás is, 

amelyből kiderül: Musztafa lőport és fegyvereket kért a Portától, ám ott túl magasnak ítélték a 

kívánt mennyiségeket, és csupán a felét küldték meg annak. A parancsban felszólították a 

pasát, ne pazarolja a puskaport az ostromnál, és tudatták vele, hogy az Egyiptomból, 

Rodoszból és Bagdadból odaküldött lőpor mennyisége összesen 10 000 kantár, amelyet Ali 

pasa szerdár visz Ciprusra. Emellett Rodosz és Kodzsaeli bégjeinek megparancsolták, hogy 

hajóikkal segítsék a Famagusta váránál nehéz helyzetben lévő török sereget. Végezetül 

nyomatékosan utasították: ha kell, szárazföldön és vízen is semmisítse meg az ellenséget.516  

A ciprusi hadjárat idején keletkezett birodalmi parancsoknak egy jelentős részét a 

kémkedéssel, hírszerzéssel vagy éppen az ellenséggel való üzletelésen rajtakapottak 

megbüntetésével foglalkozik. A szemben álló felek kölcsönösen kémek/foglyok útján 

igyekeztek híreket szerezni az ellenség hadműveleteiről. Báli rodoszi béget megrótták, amiért 

egy ideje már nem küldött híreket az ellenségről, és most információkat kértek Iszkenderije 

kapitányáról, hogy megérkezett-e és hány hajóval jött. Egyúttal utasították, hogy az elfogott 

papot szabadon ne engedje.517 A ruméliai vilájetben két muszlim öltözéket viselő keresztény 

kémről értesültek a Portán, ahonnan Musztafa csaust küldték az ügy elintézésére, és 

elrendelték a kémek elfogását és Isztambulba való továbbításukat.518  

A velencei–török háborúban a dalmáciai partok lakói meglátták a lehetőséget az 

elszakadásra. A szultán már 1571 februárjában kénytelen volt parancsot küldeni Delvine és 

Janja bégjeihez a fellázadt és Velencével szövetségre lépett albánok megfékezésére. A májusi 

parancs szerint mindkét szandzsák lakosai megtagadták a dzsizje-fizetést, szövetkeztek a 

velenceiekkel, és a felkelők néhány falut kiraboltak: mindezekért utasították a bégeket, hogy 

mielőbb legyenek úrrá a helyzeten, és segítségért a ruméliai beglerbéghez irányították őket.519 

                                                           
514 GREENE, 2007. 112., 115. 
515 12 NUMARALI, I. 1996. 120., No. 153. 978. sevvál 12./1571. március 9. 
516 Uo. I. 138–140., 186. parancs. 978. sevvál 19. /1571. március 16. 1 kantár=56.5 kg 
517 Uo. I. 32., No. c50. 977. zilkáde 17./1570. április 23. 
518 Uo. I. 102., No. 117. Elküldési dátum nélkül. 
519 Uo. I. 55–56., 208–209., No. 30. 978. ramazán 19./1571. február 14., No. 315., No. 316. 978. zilhiddzse 

2./1571. április 27. 
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Delvine szandzsákjában emellett a parthoz közeli területen élők tornyokat és karámokat 

emeltek, és a keresztényeknek gabonát adtak el: az illetékes béget szigorúan utasították, hogy 

az efféle eseteket előzze meg, és az illegálisan emelt építményeket rombolja le.520 Hasonló 

eset történt Morában is, ahol a partmenti lakosok ugyancsak gabonát és állatokat adtak el az 

ellenségnek. Mora bégjét a szultáni parancs a vétkes gazdaságok elpusztítására utasította.521  

A célt, hogy mindkét fél a lehető legtöbb erődített kikötőt birtokolja a térségben, egyre 

nehezebb volt elérni. A jobb várak építése azzal járt, hogy elfoglalásuk is több időt vett 

igénybe, ami egyre költségesebbé tette a tengeri hadjáratokat. Míg Modont és Koront 1500-

ban a törökök rövid ostrom után megszerezték, 1522-ben Rodosz meghódítása már több 

hónapon át tartó kemény küzdelem eredménye volt. A gályák nehézkessé váltak, hiszen a 16. 

században már egyre több ágyút kellett elbírniuk, s ez erősebb szerkezetet kívánt. A hajók 

megnövekedett mérete pedig nagyobb létszámú legénységet igényelt, ami magával hozta a 

nagyobb élelem- és vízszükségletet. Imber számításai alapján, amíg 1520-ban a hajók 

kétszersült-szükséglete a hadművelet teljes költségének 25%-át tette ki, 1590-ben már a 30-

50%-át.522   

Összegzésül megállapítható, hogy noha tűzfegyverekben az oszmán flotta a 

keresztényekéhez képest gyengébben volt felszerelve, a hajók számát, illetve a katonákat és a 

legénységet tekintve állta velük a versenyt. Az Oszmán Birodalom nagy területének és népes 

lakosságának köszönhetően szinte kimeríthetetlen erőforrásokkal rendelkezett, így egy-egy 

hadjárat idején rendkívül nagy erőket tudott megmozgatni. A központi hatalom erős volt, így 

a vezetés az utánpótlás és a felszerelés biztosítására nagy távolságokat is képes volt áthidalni. 

A ciprusi hadjárattal kapcsolatos szervezésbe a mühimme defterik révén nyerhetünk 

bepillantást. Megtudhatjuk belőlük, mely területeken zajlott a toborzás, honnan biztosították a 

hadsereg élelem- és hadieszköz-ellátását, vallanak az ezzel kapcsolatos visszaélésekről, a 

hadseregben kitört járványokról, dezertálásról. Bár olvasóit elsősorban a szervezési 

nehézségekkel szembesíti, tény, hogy az uralkodói utasítások mindig valamilyen problémára 

reflektálnak, tehát elsősorban az derül ki belőlük, hogy mi nem működik, és a legritkább 

esetben íródnak dicsérő szándékkal azért, mert valaki a feladatát tökéletesen végrehajtotta. Az 

efféle méltatások inkább a kinevezések/javadalmazások szövegében vagy a propagandisztikus 

szándékkal (is) íródott győzelmi jelentésekben, krónikákban szerepelnek. 

                                                           
520 Uo. I. 187., No. 275. Delvine bégjének. 978. zilkáde 22./1571. április 17. 
521 Uo. I. 186–187., No. 272., No. 273. Mora bégjéhez. 978. zilkáde 29./1571. április 24. 
522 GREENE, 2007. 110.  



126 

 

A parancsokból kitűnik, hogy a hadjárat óriási emberigénye az anatóliai, ruméliai és az 

aleppói beglerbégség területét egyaránt érintette. Sok, büntetésül gályarabságot kiróvó ítélet 

született, amely a szultáni flotta evezősök iránti megnövekedett igényét mutatja. Az 

élelemellátást elsősorban a Ciprushoz közeli területekről próbálták biztosítani, így kiemelt 

szerepet kapott Adana (élelmiszer, főként pekszimet), Aleppó (gabona), Mentese (gabona, 

liszt, pekszimet), ugyanakkor az élelembegyűjtés olyan távolabb eső területeket is sújtott, 

mint például Iznik. A hadsereg utánpótlásának biztosításában kulcsfontosságúak voltak a 

kikötők, így Trablusz és Pajasz. A hadjárat Rodosz szigetére rótta a legnagyobb terhet, 

amelynek az utánpótlás biztosítása mellett védelmi és hírszerzési feladatokat is el kellett 

látnia. A ciprusi háború a birodalom egész területére hatással volt, így például a lőpor nagy 

része Egyiptomból és Bagdadból érkezett. A parancsokból kiderül, hogy a Porta nagy 

figyelmet fordított a hátország védelmére is, elsősorban a nemrég pacifikált területek és a 

velencei hábrú miatt különösen veszélyeztetett adriai és görög partok felügyeletét igyekezték 

megszervezni. Ennek köszönhető, hogy alattvalóik a lepantói vereséget követően sem tudtak 

hathatósan fellázadni. 

Az Oszmán Birodalom a 16. század folyamán taktikailag is körülbelül egy szinten volt 

ellenfeleivel, amit a törökök elsősorban a flottában működő kalózaiknak köszönhettek. A 

tűzfegyverek és a keresztények folytonos technikai újításai azonban mégis az európaiak javára 

billentette a mérleget: a törökök ugyan bizonyos késéssel átvették ezeket a vívmányokat, ám 

sohasem, még hatalmuk zenitjén sem váltak azok kezdeményezőivé. Így, amikor az anyagi 

feltételeik már nem voltak olyan kedvezők, az európai hajózás fejlődésével sem tudtak többé 

lépést tartani, és elkerülhetetlenül lemaradtak.  
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IV. Ciprus elfoglalása 

 

Amikor a velenceiek számára nyilvánvalóvá vált, hogy a török flottát Ciprus megtámadására 

szerelik fel, hozzáláttak annak megerősítéséhez. Azonnali segítségként 4500 katona érkezett a 

szigetre,523 mindazonáltal az első utánpótlások nem jártak sikerrel: a Signoria Girolamo 

Martinengo vezetésével mintegy kétezer katonát küldött Ciprusra, ám a környező vizeken 

őrködő Murád reisz lecsapott rájuk. Végül csupán a csapatok fele érte el a szigetet, az úton 

pedig maga Martinengo is életét vesztette. A helyére lépő Sforza Pallavicino csupán Krétáig 

jutott háromezer fős seregével. Ugyancsak nem érkezett meg a szigetre az 1569. december 30-

án elhunyt Lorenzo Bembo ciprusi parancsnok helyére kinevezett utód, Sebastiano Venier.524 

Sikeresen Ciprusra jutott viszont március 27-én Eugene Sinclicito, Roucha grófja ezer 

emberrel.525 A ciprusi erők parancsnokául Astorre Baglionét (1526–1571) nevezték ki, aki 

1570 áprilisában indult el Velencéből és május elsején érkezett Ciprusra kétezer katonával.526 

A nehézségek ellenére a szenátus mindaddig vonakodott flottát útnak indítani Ciprusra, amíg 

nem látta biztosítottnak az európai hatalmak segítségét a török elleni harcban. Végül csupán 

Spanyolország és a pápa küldött nekik hajókat, Portugália, a Német-Római Birodalom és 

Franciaország helyeselte ugyan a ligát, de semmiféle érdemi segítséget nem nyújtott a 

velenceieknek. A Signoria nem kívánt lemondani Ciprusról, a Porta küldötteit, Kubad csauszt 

és Mahmúd tolmácsot március 27-én hűvösen fogadták, az általuk közvetített feltételeket 

pedig a szenátus (220 szavazatból 190-nel) elutasította.527 

1570 tavaszán az az elképzelés is felmerült a Portán, hogy Szelim – apjához hasonlóan – 

személyesen vezeti majd élete első, keresztényekkel vívott hadjáratát. Erről tanúskodik az a 

parancs, amelyet 1570. április 19-én küldtek el a trónörökös lalájának (nevelőjének): „Mivel 

nagyúri szándékom, hogy szerencsével és boldogsággal a győzedelmes hadsereg élén 

elfoglaljam és megszerezzem Ciprus szigetét, ezért szükséges, hogy fiam – [Allah] tegye 

hosszú életűvé – maradjon a jól védett Edirne védelmében. Ha véglegessé válik, hogy az 

említett hadjáraton […] felséges buzgalmamból személyesen veszek részt, a nevezett város 

védelmére kell mennie. Az utazás szükségleteit illetően ne legyél hanyag, mostantól 

fokozatosan igyekezzél előkészíteni mindazt, amire a nevezettnek (a sehzádénak) az utazás 

                                                           
523 HALE, 1974. 175–183. 
524 HILL, 1972. 899–900. 
525 BICHENO, 2003. 190. 
526 AYSAN, 1971. 71–72. 
527 ORBÁN, 1861. 161. BRAUDEL, 1996. 1146. 
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terén szüksége van.”528 Végül Szelim a hadjárat irányítását hadvezéreire bízta, ő maga pedig 

Edirnében maradt. 

A török flotta 1570. május 16-án, az áldozati ünnep (kurban bajrami) első napján indult el 

Besiktasból. Indulás előtt Lala Musztafa a vallási előírásoknak megfelelően először 

imádkozott és áldozott a besiktasi dzsámiban, és csak ezután kelt útra a hajóhaddal. Indulás 

előtt az „iszlám katonái elbúcsúztak a hozzátartozóiktól, és az ágyúk és fegyverek ropogása 

feltört a legmagasabb mennyei szférába.”529   

Ciprus szigetéig az alábbi területeket érintették: Tavsan szigete, Gelibolu, Bogazhiszári, 

Bozdzsaada (görögül Tenedosz, ma Törökországban), Midilli, Szakiz, Szigadzsik, Sziszám 

Bogázi, Isztanköj, Rodosz, Meisz és Finike.530 Mindazoknak a ruméliai szandzsákok által 

kiállított csapatoknak, amelyek a szultáni flottához való csatlakozást Geliboluban 

elmulasztották, Antaljába kellett menniük, és itt hajóra szállva kapcsolódniuk a fősereghez.531 

A parancsokból kitűnik, hogy a Portán aggódtak amiatt, hogy a velenceiek Krétára menve 

majd könnyedén utánpótlást juttatnak Ciprusnak, ezért szigorúan meghagyták Musztafa és 

Pijále pasáknak, hogy a Kréta és az afrikai partok közötti szakaszt tartsák szemmel, mert az 

ellenség, hogy az erejét nagynak mutassa, több helyen is feltűnt.532 A rodoszi béget ugyancsak 

a környék figyelésére, „hasznos nyelvek”, azaz vallatásra bírható foglyok ejtésére utasították, 

emellett kétezer, tüzifának való vágott fa küldését kérték tőle a ciprusi szükségletek 

teljesítésére.533 

1570. július 1-én a török flotta Ciprus nyugati partjaihoz érkezett, megszerezték Limaszolt 

(július 2.), másnap Larnacába indultak és ott lehorgonyoztak (július 3.). A partraszállás során 

először a szerdár sátrát állították fel, és a következő napon ütött mellette tábort a teljes 

hadsereg.534 Miután Lala Musztafa pasa a larnacai Tuzla kikötőben felvonultatta csapatait, 

információgyűjtésért felderítőket küldött a sziget belsejébe. A törökök egyúttal a sziget 

hajóforgalmát is szemmel tartották. Nicolò Dandolo proveditore semmiféle akadályt nem 

gördített az útjukba, amit maguk a török történetírók is a hadjárat legnagyobb keresztény 

mulasztásának tartanak. Bár Dandolo vélhetően csakugyan nem rendelkezett a megfelelő 

vezetői és katonai képességekkel, a hatékony hadműveleteket emellett a komoly személyi 

rivalizálások is hátráltatták. Astorre Baglione hiába javasolta, hogy a törökökkel még a parton 

                                                           
528 12 NUMARALI, I. 1996. 22., No. c28. 977. zilkáde 13./1570. április 19. 
529 SELÂNİKİ, 1999. 78. 
530 Uo. 78., BOSTAN, 2010. 25. Finikéből június 30-án indultak tovább. AYSAN, 1971. 87. 
531 9 NUMARALI, 95., No. 241. A ruméliai beglerbégnek. 977. zilhiddzse 25./1570. május 31. 
532 Uo. 92., No. 237. Pijále pasának. Uo. 94., No. 239. Musztafa pasának. 977. zilhiddzse 28./1570. június 3. 
533 Uo. 97., No. 246. A rodoszi bégnek. 977. zilhiddzse 26./1570. június 1. 
534 PEÇEVİ, 1866. 488. 
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csapjanak össze, indítványát Dandolo elutasította. Ugyancsak Baglione tanácsolta, hogy 

legalább Tuzla partjait védjék, ezt azonban olyan rosszul szervezték meg (a vezetési 

feladatokat megosztva Baglione és ellenlábasa, Roucha grófja között), hogy a törökök minden 

nehézség nélkül eljuthattak az általuk kiszemelt célállomásokra. A teljes sikertelenséget látva 

Baglione kénytelen volt csapataival Famagustába menni, hogy a vár védelmi feladatait 

ellássa. Dandolo maga beszámolóiban később Baglionét vádolta a törökök feltartóztatásának 

elmulasztásával.535  

Az oszmánok előrehaladását nagyban támogatták a ciprióták is, akik megmentőjükként 

üdvözölték a partraszálló csapatokat, és bőségesen ellátták élelemmel a törököket, emellett 

előzékenyen segítették felderítőik munkáját.536 Ennek veszélyét a velenceiek ugyan 

felismerték, ám rossz választ adtak rá: a törököket barátságosan fogadó Lefteri (Lefkara vagy 

Pano) falun a keresztény védők kíméletlen bosszút álltak, és lakosai között nagy vérengzéssel 

statuáltak példát a többi ciprióta településnek. Tettükkel mindazonáltal csak növelték az 

őslakosság oszmánok iránti szimpátiáját.537  

A velencei parancsnokok a sziget három főbb várába, Nicosiába, Famagustába és 

Kyreniába csoportosították katonai erőiket. A nicosiai hadműveleteket Nicolò Dandolo, a 

famagustaiakat Astorre Baglione és Marcantonio Bragadino (1523–1571), a kyreniait pedig 

Giovanni Maria Mundazzo irányította. 

A török parancsnokok haboztak, hogy Nicosiát vagy Famagustát támadják-e először meg: 

Lala Musztafa Nicosia, Pijále Famagusta mellett érvelt. Végül a döntő szót Lala Musztafa 

mondta ki, így Nicosia ostromával kezdték, azon logika mentén, hogy az a sziget kulcsa, és 

még az Európából megérkező segítség előtt el kell foglalni. A törökök Nicosia felé menetelve 

sem találkoztak semmiféle ellenállással, így júliusban felütötték táborukat a város délkeleti 

részén.538 Az ostrom július 22-én kezdődött,539 és több tízezer török vett benne részt.540 A 

keresztények feleannyian sem voltak, mint az oszmánok: Nicosiát 20 000, Famagustát 10 000 

fegyveres védte.541 A nicosiai vár falai 12 méter magasak és 5,4 méter szélesek voltak. 11 

bástyáját 4–4 ágyúval lehetett védeni, és az egész erődítésben legkevesebb 250 ágyút 

helyeztek el. Famagusta várfalai 15 méter magasak és 6–9 méter közötti szélesek voltak. 

                                                           
535 AYSAN, 1971. 88–91. NEWMAN, 1953. 163–164. 
536 ÇİÇEK, 2002. 375. 
537 AYSAN, 1971. 88–89. 
538 NEWMAN, 1953. 164. 
539 Más források szerint 978. szafar 21-én, azaz 1570. július 25-én. ÇİÇEK, 2002. 375. 
540 BICHENO, 2003. 191. A török sereg létszámáról megoszlamak a vélemények: 60 000 főre teszi Hammer (Uő., 

1836. 255) és Danişmend (Uő., 1948. 388.), 100 000 főre Orbán (Uő., 1861. 161.), Hill viszont 200 000-es 

oszmán hadról ír. (Uő., 1972. 962–965.) 
541 AYSAN, 1971. 71–74. 
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Magát az erődítést 15 lépés szélességű (körülbelül 11 méter) árok vette körül.542 Bár a ciprusi 

várak korszerűsítését a velencieknek nem sikerült befejezniük, az erődítések bevétele így is 

komoly feladatot jelentett az oszmán csapatoknak. 

 

 

Nicosia 1570. évi török ostroma. A rézmetszet a várost látképszerűen, erődítésrendszere alaprajzban ábrázolja, és 

feltünteti az ostromló török sereg állásait is. A kép forrása: Nicossia. Giovanni Francesco Camocio: Isola famose 

porti, fortezze, e terre maritime sottoposte alla Ser.ma Sig.ria di Venetia ad altri Principi Christiani et al Sig.or 

Turco. D. Bertelli, Venezia. 1574. 66. 

 

A török krónikák magáról a nicosiai hadműveletekről csak elnagyoltan írnak, inkább csak 

a harcok hevességét érzékeltetik: miután a törökök „egy Lefkosa (Nicosia) nevű erős várnál és 

szilárd erődnél letáboroztak, és a várat minden oldalról ostromolni kezdték, felállították az 

ágyúkat és sáncokat ástak, az egyes szárnyak támadáshoz és harchoz kezdtek, és az alávaló 

hitetlenek népe, akiknek nem volt reménye, hogy a többi várból segítséget kapjanak, 44 nap 

folyamatos erős pusztítás és harc, küzdelem és öldöklés után a magasságos Allah kegyelméből 

az éles kard martaléka lett […]. Az iszlám népéből is sokan kiitták a vértanúság serbetjét és a 

paradicsom boldogságának országába siettek.”543 

Az első ütegek 300 lépésre helyezkedtek el a sáncoktól, a szemközti mérföldes kiterjedésű 

területen, paphoszi kaputól a famagustai kapuig, és a város négy déli bástyáját (Podecatterót, 

Costanzát, Davilát és Tripolit) kezdték támadni.544 

                                                           
542 AYSAN, 1971. 41–44. 
543 SELÂNİKİ, 1999. 78. 
544 Newmannal szemben Colin Imber azt írja, hogy az első üteget Szent Marina hegyén, Podocattaro és Carrasa 

bástyáitól 170 lépésre állították fel, majd a helyiek által Szent Györgynek nevezett dombon építettek egy 
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Az ostromlók csakhamar elfoglalták a régi középkori árkot, amit a védőknek nem sikerült 

teljesen feltölteniük, és innen aztán cikkcakkos árkokat ástak előre, amelyeket a ciprusiak 

nem tudtak végigpásztázni a bástyákról. Tizennyolc lépésre megközelítették a védők töltéseit 

és felállították a második üteget, amely négy napig bombázta a négy déli bástyát. Mivel az 

össztűz nem hozta meg a várt hatást a földsáncok ellen, újabb lövészárkot ástak a szemközti 

lejtőn, a csatorna külső szélén, és földből mellvédfalat emeltek, ahová puskásokat helyeztek, 

hogy a várfalakról leszedjék a védőket. Egy kortárs beszámoló szerint, amikor a törökök 

elérték a Nicosiát körülfonó földsánc szemközti lejtőjét, „ásásba kezdtek, és teraszt emeltek, 

amely majdnem egyenlő szinten volt a mi Podocattaro, Constanza, Anaba és Tripoli 

erődítéseinkkel. Szemben ezekkel, komoly munkával és szorgalommal négy remek erősséget 

emeltek, körülbelül ötvenlépésnyire a mi falainktól”,545 és így már képesek voltak 

megrongálni azokat. Miközben a puskások fedezték őket, a törökök újabb árkokat ástak a 

csatornán keresztül, és a védők tüzével szemben földből és bozótból emelt sáncokkal 

védekeztek. Ezzel a módszerrel elérték a bástya sarkát és elkezdték kivágni a falat, egy lejtős 

feljárót építve hozzá, amin feljutva folytathatták az ostromot. A védők eközben képtelenek 

voltak a töltéseikről megfékezni a törököket, a városban pedig nem volt elég felszerelt katona 

ahhoz, hogy ellentámadást indítsanak. A védelem irányítói úgy vélték, az ellenség 

építményeit egy kitöréssel meg lehet semmisíteni. Ennek megvalósítására taktikusan délben 

került sor, amikor is az oszmánok az árnyékban pihentek. A keresztények két üteget 

elfoglaltak, ám a szétszóródva fosztogatni kezdő katonák a török támadásnak már nem tudtak 

ellenállni, így végül visszamenekültek a városba. A védők ezek után túl kockázatosnak ítéltek 

egy újabb kitörést, ezért igyekeztek a négy ostromlott bástya körüli védelmet minél jobban 

megszervezni, és segélykérő futárt küldtek Famagustába. Mindeközben felbátorodtak azon a 

híren, miszerint a velenceiek felmentő flottát küldenek feléjük, és elutasították Musztafa 

megadási feltételeit. Az ostrom már hat hete tartott, a nyár a végéhez közeledett, és mivel az 

utóbbi tizenöt nap támadásait a védők visszaverték, Musztafa nagy általános offenzívát 

határozott el a város ellen.546 Miután Rodosz bégjétől értesült arról, hogy Velencének 

problémái támadtak a szövetségeseivel, így flottája egyhamar biztosan nem éri el a szigetet, 

az összes, Larnacában állomásozó csapatát és hajóját Nicosiába hívta, amit korábban (a 

keresztény felmentő seregtől való félelmében) nem mert megtenni. Ez további katonákat 

                                                                                                                                                                                     
erősséget és onnan tüzelték az ellenséget. Mindkét esetben túlságosan távol voltak a védőktől, ezért jelentős kárt 

nem tudtak nekik okozni, csupán néhány épületet és háztetőt értek lövedékek. Ezt követően még két további 

erődítést emeltek, de csak akkor tudtak komolyabb eredményt elérni, amikor a védőket jobban megközelítették. 

IMBER, 2009. 289.  
545 Idézi: IMBER, 2009. 289. 
546 NEWMAN, 1953. 165. 
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jelentett a török seregnek. A szeraszker város falait először megmászó janicsároknak jutalmat 

helyezett kilátásba, így növelve a harci kedvüket. A támadást 1570. szeptember 9-én, hajnal 

előtt kezdték meg. A védők még aludtak, amikor a törökök megmászták és elfoglalták a 

Constanza bástyát, megszállták a Tripoli-bástyát és három ágyút szereztek. A törökök utcáról-

utcára verekedve jutottak el a város szívébe. A védők elkeseredetten próbálták védeni a 

palotát, ám miután a harcokban a legtöbben meghaltak (köztük a kormányzó és a püspök is), a 

kapuk megnyíltak az oszmánok előtt. Mivel Nicosia az utolsókig ellenállt, a negyvenöt napos 

ostrom után a törökök nagy mészárlást rendeztek (becslések szerint 20 000 fő halt meg), és 

tizennyolc napon keresztül fosztogatták a várost.547 A török források eltérő adatokat közölnek 

az ostrom időtartalmáról: Szelániki szerint negyvennégy, Pecsevi szerint ötvenegy napig 

tartott.548 A győzelemről az egyik első török beszámolónak az a levél tekinthető, melyet 

közvetlenül utána írtak Lala Musztafa parancsából a szultánnak. Ebből végigkövethető az 

ostrom egész menete, a hadvezér hangsúlyozza csapatai hősies küzdelmét, hogy a 

keresztényeket többször is felszólították a megadásra, ám azok továbbra is vérontást okoztak a 

muszlim katonáknak, majd az utolsó nagy támadás részletes leírása, amelyben Allah végül 

győzelemre segítette őket. A vár elfoglalásában név szerint is kiemeli Anatólia beglerbégjét, 

Iszkendert, Karamán beglerbégjét, Haszánt, Aleppó beglerbégjét, Dervist, és Nicosia/Lefkosa 

elfoglalásának napján Ciprus beglerbégjévé kinevezett Muzaffert.549 Hasonló, bár kevesebb 

konkrétumot tartalmaz a szakirodalomban Ciprus fethnáméjaként, valójában azonban Nicosia 

elfoglalása után, de még Famagusta megszerzése előtt keletkezett győzelmi jelentés, amely az 

akkori eseményeket figyelembe véve még nem egészen helytállóan tudósít az egész sziget 

török kézre kerüléséről. A 978-ban, tehát Nicosia elestének dátumát figyelembe véve biztosan 

1570. szeptember 9-e után, de még 1571. június 5-e előtt keletkezett dokumentum egy 

másolatát az Isztambuli Egyetem T.Y. 3851-es jelzetén őrzik. Szerzőjéről, akit Serifi Mehmed 

költővel (szül. 1520(?)–megh. 1578 és 1586 között) azonosítanak, meglehetősen keveset 

tudni. Úgy tűnik, kádiként és tanítóként ténykedett néhány anatóliai és ruméliai városban, és a 

kutatók mintegy négy verses munkát tulajdonítanak neki.550 A beszámoló szövege elsősorban 

Lala Musztafa tetteit domborítja ki. A megfogalmazás kimondottan irodalmi jellegű, számos 

verses betéttel és Korán-idézettel írja le Nicosia elestét. A háború indokaként ugyan 

                                                           
547 ORBÁN, 1861. 161. 
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[utolsó megtekintés:2017.05.09.] 
550 Serifi Mehmedről bővebben l. YAZAR, 2009. 1095–1097. 

http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi15/45yazarsad%C4%B1k.pdf 

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/427/417
http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi15/45yazarsad%C4%B1k.pdf
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olvashatunk arról, hogy a muszlim népre a sziget veszélyt jelentett, de az okokat kevéssé 

részletezi. A beszámoló kezdetén előbb Szelim szultánt és nagyvezírét, Szokollu Mehmedet, 

ezt követően pedig a hadjárat két fontos szereplőjét, Müezzinzáde Alit és Lala Musztafa pasát 

dicsőíti a szokásos áldóformulákkal, majd kitér ki a hadjárat előkészületeinek a leírására, 

amelyben tükröződik a birodalom rendkívüli ereje. Legrészletesebben Nicosia ostromáról 

szól, amelyben a harcok hevességét és az oszmán sereg helytállását igyekszik bemutatni, ám 

eközben kevés adattal szolgál. A keresztényeket gonosztevő bűnösöknek jellemzi, és a 

történteket olyan odaillő Korán-idézetekkel egészíti ki, mint például az 58. szúrából (A vita) 

vett sor („jól tudjátok, hogy a Sátán követői mindig rajtavesztenek”) vagy éppen a 37. 

szúrából (A felsorakozás) vett citálás („seregünk kétségtelenül felülkerekedik”). A vár elestét, 

összhangban a többi forrással, szeptember 9-ére teszi.551 

A Lefkosánál szerzett zsákmány Szelániki szerint jelentős volt: „Ebben a hitharcban az 

iszlám sereg oly gazdag zsákmány és [oly sok] rab birtokába jutott, amilyet [és amennyit] a 

történelem során soha nem láttak és hallottak.”552 Akik túlélték az uralomváltást, elhurcolták 

rabszolgának vagy evezősnek, és azokat a kincseket, amelyeket a győztes sereg nem hordott 

szét, Musztafa pasa összegyűjtötte és elküldte Isztambulba a szultánnak. A török oldalon is 

akadtak veszteségek: Szelániki leírja, hogy a jól megrakott, összezsúfolódott hajókon a 

puskapor meggyulladt, és sok fogoly, illetve muszlim katona lelte halálát a lángok között. Bár 

Szelániki nem írja egyértelműen, hogy ez az eset mikor következett be, mivel a hadjárat 

„veszteséglistáját” annak végén közli, Orbán Balázsnál és Zimányi Veránál azt olvashatjuk, 

hogy a lefkosai ostromot követően történt a szerencsétlenség. Orbán szerint, amikor a kétezer 

elfogott nőt a város kincseivel a flottára vittek, az egyik rabszolganő gyújtogatni kezdett, és 

miután a lángoktól a lőpor meggyulladt, három hajó is a levegőbe repült a legénységgel, 

mintegy ezer ciprusi nővel és a kincsekkel együtt. Zimányi Vera csak annyit ír, hogy 

gondatlanság következtében égett le három török hajó nyolcszáz keresztény 

rabszolgalánnyal.553  

A törökök, hogy Ciprus szigetének hódoltatását felgyorsítsák „a megölt hitetlen urak 

levágott fejét a Girne (Kyrenia) várában ostromlandó hitetleneknek küldték”.554 Musztafa 

pasa erre az útra a foglyul ejtett Paolo Maria Guasto kapitányt küldte, aki bilincsben ült a 

lovon és nyergéről két fej lógott. A kyreniai vezér, Giovanni Maria Mundazzo és castellánja, 

                                                           
551 A szöveget közli: KÜLEKÇİ–KARABEY, 1995. 83–102. A Korán idézeteket l. Uo. 87., 91. 

http://docplayer.biz.tr/48533413-Kibris-yrd-doc-dr-numan-kulekci-yrd-doc-dr-turgut-karabey.html [utolsó 

megtekintés:2017.07.07.] 
552 SELÂNİKİ, 1999. 78. 
553 Uo. 80. ORBÁN, 1861. 161. ZIMÁNYI, 1983. 103. 
554 PEÇEVİ, 1866. 488. 

http://docplayer.biz.tr/48533413-Kibris-yrd-doc-dr-numan-kulekci-yrd-doc-dr-turgut-karabey.html
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Alfonso Palazzo először öt napot kértek a törököktől a Famagustával való tanácskozásra. 

Levelük szeptember 12-én érkezett meg Famagustába. Ebben az írták, a parancsnokság az 

utolsókig védeni fogja az erődöt, és ennek hatékony végrehajtására a famagustaiak tanácsát 

kérik. Bragadino és Baglione válaszukban ellenállásra biztatták Mundazzoékat és dicsérték 

elszántságukat, ám szeptember 14-én, még mielőtt a szívélyes válasz odaért volna, a Nicosia 

példájából okult Kyrenia váratlanul megadta magát és megküldte a törököknek a vár kulcsait 

„noha egy ellenséges ágyút sem láttak.”555 A sziget többi része ezek után Kyreniához 

hasonlóan cselekedett: Paphosz, Limasszol, Larnaca, és Karkina (Cercina) is megadta magát, 

így Famagusta kivételével 1570 őszén egész Ciprus a törökök kezén volt.556 A sziget (szinte) 

teljes elfoglalásáról gyorsan parancsokat küldtek a ruméliai partok mentén lévő kádiknak és 

dizdároknak, amelyekben tájékoztatták a címzetteket Lefkosa elestéről. A híradás szerint az 

ostrom során „többezer alávaló hitetlen kard által esett el, és további többezer rabbá és 

fogollyá tétetett”, a várvédők vezérét megölték, fejét más erődökhöz vitték és ezáltal 

behódolásra bírták azokat. A címzetteket fokozott figyelemre és elővigyázatosságra, valamint 

információgyűjtésre szólították fel. A Herszek és Klissza bégjeinek szóló utasításban már 

konrétabb (bár vélhetően túlzó) számokat olvashatunk a lefkosai ostromról: eszerint húszezer 

keresztényt öltek meg, és további húszezer foglyot ejtettek. A háború azonban még nem ért 

véget, így Herszek bégjét is elővigyázatosságra intették és felszólították, vigyázzon, nehogy a 

Nova várából szerzett két hajó az ellenség kezére kerüljön.557 Az elfoglalt várak közül Pecsevi 

csak Lefkosa és Girne birtoklását emeli ki, amikor beszámol a török csapatok további 

ténykedéséről: „a helyes gondolkodású Pijále pasa a flotta felével a sziget környékét védte, a 

másik felével a kapudán pasa Lefkosa kikötőjében lehorgonyzott, hogy a várba senki se 

mehessen be. Azután Ali pasa, mivel fiatal és erős volt, bement a sáncba. Helyére Szivasz 

beglerbégje, az idős Iszkender pasa lett kinevezve a kikötőben állomásozó hajók vezérévé. A 

meghódított két vár mindennemű szükségletét kielégítették. Mivel a tél közeledni kezdett és a 

tengeri [hadi]idény elmúlóban volt, a nagyúri flotta a Boldogság Udvara felé indult.”558 Lala 

Musztafa pasa Páfosz (Baf) városának megszerzését is jelentősnek ítélte: egy 1570. november 

25-én kelt szultáni parancsból kiderül, hogy a szerdár a meghódított szigetről részletes 

jelentést küldött a Portára: eszerint Baf előtt két kikötő található, az egyik 100, a másik 50 

hajó befogadására alkalmas, a várát kijavítva a kikötő torkolatához két bástyát emelve 

                                                           
555 HILL, 1972. 987–988. ALTUĞ, 1977. 120. 
556 NEWMAN, 1953. 166. 
557 14 NUMARALI, No. 680. Rumélia partjain lévő kádiknak és dizdároknak. és Uo. 486. No. 686. Herszek és 

Klissza bégjeinek. 978. rebiüláhir 27./1570. szeptember 28. 
558 PEÇEVİ, 1866. 489. 
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kiválóan ellátná a védelmi feladatokat, emellett Bafban és Girnében 1–1 dzsámi és hamam 

emelését javasolta. Indítványait a szultán jóváhagyta.559 

Musztafa Famagustát is felszólította a békés megadásra: nekik Dandolo fejét mutatták 

meg. A famagustaiak a fejet eltemették és bosszút esküdtek,560 Bragadino pedig „önhittségből 

és büszkeségből erejében és képességeiben bízva semmiképpen nem hódolt meg.”561 

Lala Musztafa pasa 4000 janicsárt és 1000 lovast Lefkosában hagyott, és a serege többi 

részével Famagusta ellen vonult. A török fősereg szeptember 16-án érkezett Famagusta alá, 

áthozva az ágyukat és a szükséges hadifelszerelést. Musztafa szeptember 22-én érkezett meg 

négy napos menetelés után a helyszínre. 1570 októberében Pomodamo falujában, mintegy 3 

mérföldre a várostól délre, tábort ütött. Csakhamar nyilvánvalóvá vált, hogy jól megerősített 

Famagustát nem lesz egyszerű bevenni, és a harci idény is a végéhez közeledett, a szeraszker 

úgy döntött, már nem kezd bele az ostromba, és elvonult telelni.562 A szigeten maradó törökök 

ellátásához előzőleg Damaszkuszból, Aleppóból és Karamánból kértek gabonát, amelyet 

Trablusz, Pajasz és Szilifke kikötőjén keresztül kellett Ciprusra szállítani.563    

Már Lefkosa ostromakor megkezdődtek a tímárbirtokokért és emelésekért való 

folyamodások. Az erre érdemesnek tekintett katonát felettese terjesztette fel a szultánnak. A 

hadműveletek során kellő igyekezetet mutatók között kiutalandó tímárok értéke általában 

3000–5000 akcse között változott. A felterjesztések szultáni jóváhagyása nem jelentett 

azonnali birtokhoz jutást: a kedvezményezettnek gyakran még éveket kellett várni, mire a 

megítélt, vagy azzal közel azonos értékben földet kapott. Hasonló volt a helyzet az 

emelésekkel (terakki), amelyekkel a kiemelkedő teljesítményt nyújtó javadalombirtokosokat 

jutalmazták meg. Ezzel elvben a birtokos jogot szerzett a növedékkel megegyező mértékű 

nagyobb éves bevételre, de neki is várakoznia kellett, mire a megítélttel azonos jövedelmű 

pénzforrást szerzett.564 Egy-egy javadalombirtokos akár több emelést is összegyűjthetett, és a 

felhalmozásnak köszönhetően az is előfordulhatott, hogy valaki váratlanul tímárbirtokosból 

egyszerre ziámetbirtokossá lépett elő. Összességében elmondható, hogy a szultán által 

                                                           
559 14 NUMARALI, 585. No. 837. 978. dzsemáziláhir 26./1570. november 25. Lala Musztafa pasának. 
560 HILL, 1972. 988. 
561 SELÂNİKİ, 1999. 79. 
562 ÇİÇEK, 2002. 375. 
563 14 NUMARALI, No. 389. Elküldési dátum nélkül. Lala Musztafa pasának. 
564 A terakki-rendszerről bővebben l. ÖZÜNLÜ, 2010. 238–244. Magyar nyelven is elérhető szakirodalom: 

DÁVID, 1982. 24–25., 69–70. FODOR, 1996. 55–81. SZ. SIMON, 2017. 1–12. Utóbbi tanulmány az 1574. évi 

kanizsai oszmán támadás kapcsán vizsgálja a tímár- és terakki-kiutalásokat, és arra az eredményre jut, hogy a 

jutalmazottak csupán töredékéről (záimok 39%, tímáros szpáhik 21%-a) tudni biztosan, hogy sikerült 

érvényesíteni jussát. 
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jóváhagyott felterjesztések érvényre juttatása nagyban függött a jutalmazott személyes 

ügyességétől és kapcsolataitól.   

A mühimme defterik a ciprusi hadjáratra vonatkozóan több tímárbirtokokért és emelésekért 

történő folyamodványt is tartalmaznak. A kedvezményezettek teljes listáját csupán ebből a 

forráscsoportból lehetetlen kigyűjteni, azonban bizonyos tendenciákra a szultáni 

parancsokban megörökített ügyek is felhívják a figyelmet. 

 
Lefkosa ostromáért/elfoglalásáért történő tímár-kiutalások a 8., 11. és 13. számú mühimme defterik 

alapján 
Felterjesztő Kedvezményezett neve További információ a 

kedvezményezettről 

Kiutalandó tímár értéke 

akcséban 

Muzaffer ciprusi beglerbég 

(korábban avlonjai 

szandzsákbég) 

Karagöz fia Memi Hüszejn elbaszáni alajbég 

emberei közül való 

3000 565 

Muzaffer ciprusi beglerbég 

(korábban avlonjai 

szandzsákbég) 

Hamza - 3000 566 

Iszkender anatóliai 

beglerbég 

Abdullah fia Karamán Ali - 3000 567 

Iszkender anatóliai 

beglerbég 

Haszán, Dzsáfer, Behrám, 

Rizván, Hüszrev, Ferhád, 

Haszán, Musztafa, Kejván, 

Bilál 

Az anatóliai beglerbég 

emberei közül valók 

fejenként 5000568  

Haszán karamáni beglerbég Abdullah fia Behrám - 4000 569 

Haszán karamáni beglerbég Hadzs Perviz bin Abdullah Ferhád kirsehiri bég 

rokona és kethüdája 

6000 570 

Haszán karamáni beglerbég Abdullah fia Hüszejn Ferhád kirsehiri bég 

rokona 

4000571 

Haszán karamáni beglerbég Abdullah fia Hüdaverdi (?) önkéntes vitéz (garip jigit) 5000572 

                                                           
565 11 NUMARALI, 2., No. 17. 978. dzsemázilevvel 10./1570. október 10. A ruméliai beglerbégnek. 
566 8 NUMARALI, 98., No. 1089. 978. rebiülevvel 5./1570. augusztus 7. 
567 11 NUMARALI, 3., No. 22. 978. dzsemázilevvel 10./1570. október 10. A ruméliai beglerbégnek. 
568 Uo. 115., No. 579. 978. dzsemáziláhir 16./ 1570. november 15. Az anatóliai beglerbégnek. Ugyanitt további 

nevek is szerepelnek, így ugyancsak az anatóliai beglerbég emberei közül való Behrámot, Haszánt, Kejvánt, 

Dzsáfert, Mehmedet, Hüszrevet, Ramazánt, Hürremet, Pervánét, Rizvánt 4000 akcse, míg Szülejmánt, Júszufot, 

Hürremet, Kubádot, Pijálét, Júszufut, Hüszejnt, Pervánét, Kejvánt, Kászimot és Bálit 3000 akcse értékű tímárra 

terjesztették fel, ám számomra nem világos, közülük ki az a 10 személy, akit érdemesnek tartottak a 3000 akcse 

értékű birtokra. 
569 Uo. 3., No. 23. 978. dzsemázilevvel 10./1570. október 10. A ruméliai beglerbégnek. 
570 8 NUMARALI, 107., No. 1203. 978. dzsemáziláhir 1./1570. október 31. 
571 Uo. 112., No. 1266. 978. dzsemáziláhir 9./1570. november 8. 
572 13 NUMARALI, 91., No. 637. 978. zilhiddzse 23./1571. május 18. Az aleppói beglerbégnek. A garip jigit 

fogalmának pontosabb meghatározására, illetve az ezzel kapcsolatos bizonytalanságokra l. FODOR, 1996. 68–71. 
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Dzsánbulád kiliszi 

szandzsákbég 

Abid Dzsánbulád kiliszi 

szandzsákbég emberei 

közül való 

3000 573 

Halil elbaszáni 

szandzsákbég 

Abdullah fia Ferhád - 4000 574 

Lala Musztafa pasa (?) Iszkender Lala Musztafa pasa 

ekmekcsibasija 

9261 575 

Mehmed szafedi 

szandzsákbég 

Ahmed fia Mehmed - 5000 576 

Mehmed bejsehiri 

szandzsákbég 

Mehmed fia Abdulkerim Mehmed bejsehiri 

szandzsákbég önkéntes 

vitézei (garip jigit) közül 

való 

5000 577 

Mehmed bejsehiri 

szandzsákbég 

Mehmed fia Ahmed - 3000 578 

Mehmed bejsehiri 

szandzsákbég 

Abdullah fia Rejhán - 4000579 

Mehmed bejsehiri 

szandzsákbég 

Abdullah fia Kászim - 3000 580 

- Hüszejn fia Szülejmán A lovasság 

jobbszárnyának 33. 

szakaszában 11 akcse 

napidíjért szolgált 

5000 581 

- Kurd szpáhi fia Mehmed(?) A lovasság balszárnyának 

55. szakaszában 12 akcse 

napidíjért szolgált  

5000582 

Ali, Csankiri 

szandzsákbégje 

Oszmán fia Emirsáh önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 583 

- Kenán fia Mehmed - 3000 584 

Oszmán, Ohri 

szandzsákbégje 

Ömer Lala Musztafa pasa 

emberei közül való 

4000 585 

                                                           
573 11 NUMARALI, 5., No. 42. 978. dzsemázilevvel 10./1570. október 10. Az aleppói beglerbégnek. 
574 Uo. 5., No. 45. 978. dzsemázilevvel 10./1570. október 10. A ruméliai beglerbégnek 
575 Uo. 9., No. 75. 978. dzsemázilevvel 18./1570. október 18. A ruméliai beglerbégnek. 
576 Uo. 16., No. 123. 978. dzsemázilevvel 19./1570. október 19. A ruméliai beglerbégnek. 
577 Uo. 18., No. 136. 978. dzsemázilevvel 19./1570. október 19. A ruméliai beglerbégnek. 
578 Uo. 102., No. 479. 978. dzsemáziláhir 11./1570. november 10. A ruméliai beglerbégnek. 
579 Uo. 104., No. 495. 978. dzsemáziláhir 11./1570. november 10. A ruméliai beglerbégnek. 
580 Uo. 119., No. 602. 978. dzsemáziláhir 16./ 1570. november 15. A ruméliai beglerbégnek. 
581 Uo. 102., No. 483. 978. dzsemáziláhir 11./1570. november 10. A ruméliai beglerbégnek. 
582 Uo. 102., No. 485. 978. dzsemáziláhir 11./1570. november 10. A ruméliai beglerbégnek. 
583 Uo. 106., No. 513. 978. dzsemáziláhir 11./1570. november 10. Az aleppói beglerbégnek. 
584 Uo. 115., No. 574. 978. dzsemáziláhir 16./ 1570. november 15. Az anatóliai beglerbégnek. 
585 Uo. 99., No. 462. 978. dzsemáziláhir 11./1570. november 10. A ruméliai beglerbégnek. 



138 

 

Ali kapudán pasa Haszán bin Ferrúh, Naszúh 

bin Iljász, Haszán bin 

Abdullah 

- fejenként 3000586 

Hemdem, Kirkkilisze 

szandzsákbégje 

Ibrahim bin Kocsi (?) - 3000587 

Hemdem, Kirkkilisze 

szandzsákbégje 

Hüszejn bin Abdullah Hemdem, Kirkkilisze 

bégjének emberi közül 

való 

3000588 

Hemdem, Kirkkilisze 

szandzsákbégje 

Kaja bin Abdullah, Haszán 

bin Musztafa 

Hemdem, Kirkkilisze 

bégjének emberei közül 

valók 

2000589 

- Abdullah fia Szülejmán - 3000590 

- Ali fia Mehmed önkéntes vitéz (garip jigit) 4000591 

- Ferhád írnok (kátip) - 3000592 

Mehmed jenisehiri 

szandzsákbég, Mehmed 

prizrini bég 

Júszuf fia Hüszejn - 6000593 

- Oszmán önkéntes vitéz (garip jigit) 3000594 

Müezzinzáde Ali, a 

Szigetvilág beglerbégje 

Abdullah fia Ahmed A Szigetvilág 

beglerbégjének emberei 

közül való 

4000595 

- Kurd fia Mahmúd önkéntes vitéz (garip jigit) 5000596 

- Hizir fia Piri önkéntes vitéz (garip jigit) 4000597 

A ruméliai beglerbég Abdullah fia Ali - 5000598 

 

Lefkosa ostromáért/elfoglalásáért történő emelések a 8. és 11. számú mühimme defterik alapján 

                                                           
586 8 NUMARALI, 101., No. 1124. 978. dzsemázilevvel 22./1570. október 22.  
587 Uo. 99., No. 1092. 978. rebiülevvel 5./1570. augusztus 7. 
588 Uo. 146., No. 1675. 978. rebiülevvel 10./1570. augusztus 12. 
589 Uo. 146., No. 1675. 978. rebiülevvel 10./1570. augusztus 12. 
590 13 NUMARALI, 1., No. 4. 978. sevvál 27./1571. március 24. Az anatóliai beglerbégnek. 
591 Uo. 8., No. 51. 978. zilkáde 25./1571. április 20. A ruméliai beglerbégnek. 
592 Uo. 8., No. 52. 978. zilkáde 25./1571. április 20. Az anatóliai beglerbégnek. 
593 Uo. 10., No. 62. 978. zilkáde 25./1571. április 20. A ruméliai beglerbégnek. 
594 Uo. 59., No. 415. 978. zilhiddzse 11./1571. május 6. A ruméliai beglerbégnek. 
595 Uo. 66., No. 466. 978. zilhiddzse 15./1571. május 11. A Szigetvilág beglerbégjének. 
596 Uo. 81., No. 575. 978. zilhiddzse 20./1571. május 16. A ruméliai beglerbégnek. 
597 Uo. 91., No. 641. 978. zilhiddzse 23./1571. május 18. Az anatóliai beglerbégnek. 
598 Uo. 91., No. 638. 978. zilhiddzse 23./1571. május 18. A ruméliai beglerbégnek. 
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Felterjesztő Kedvezményezett neve További információ a 

kedvezményezettről 

Kiutalandó emelés 

(terakki) értéke akcséban 

- Musztafa fia Báki Dijárbekir vilájetjében 

20 200 akcse értékű ziámet 

birtoklója 

4000 599 

Mehmed bejsehiri 

szandzsákbég 

Abdullah fia Dzsáfer Hüdávendigár 

szandzsákjában 10 000 

akcse értékű tímár 

birtoklója 

3000 600 

Mehmed bejsehiri 

szandzsákbég 

Mehmed Pasa szandzsákjának 

Nevrekop náhijéjéban 20 

450 akcse értékű tímár 

birtoklója 

3000601 

- Mehmed bejsehiri szandzsákbég 50 000602 

Lala Musztafa (?) Behrám Lala Musztafa 

kapidzsibasija, Szaloniki 

szandzsákjában 7740 

akcse értékű tímár 

birtoklója 

5000 603 

Muzaffer ciprusi beglerbég 

(korábban avlonjai 

szandzsákbég) 

Ali Mehmed avlonjai alajbég 

fia, Avlonja 

szandzsákjában 10 000 

akcse értékű tímár 

birtoklója 

6000 604 

Muzaffer ciprusi beglerbég 

(korábban avlonjai 

szandzsákbég) 

Ahmed Avlonja szandzsákjában 

15 283 akcse értékű tímár 

birtoklója 

5000605 

Haszán karamáni beglerbég Mahmúd Divrigi szandzsákjában 

5000 akcse értékű tímár 

birtoklója 

2000 606 

Haszán karamáni beglerbég Mahmúd Ferhád kirsehiri bég fia, az 

anatóliai Karahiszár-i 

Száhib szandzsákjában 

18 000 akcse értékű tímár 

birtoklója 

3000607 

- Iszkender ruméliai csaus, Avlonja 

szandzsákjának 

Argirikaszri náhijéjében 

2000 608 

                                                           
599 11 NUMARALI, 3., No. 20. 978. dzsemázilevvel 10./1570. október 10. A dijárbekiri beglerbégnek. 
600 Uo. 6., No. 46. 978. dzsemázilevvel 10./1570. október 10. Az anatóliai beglerbégnek. 
601 8 NUMARALI, 114. No. 1287. 978. dzsemáziláhir 15./1570. november 14. 
602 11 NUMARALI, 8. No. 66. 978. dzsemázilevvel 18./1570. október 18. A karamáni beglerbégnek. 
603 Uo. 8., No. 61. 978. dzsemázilevvel 10./1570. október 10. A ruméliai beglerbégnek. 
604 11 NUMARALI, 18., No. 144. 978. dzsemázilevvel 19./1570. október 19. A ruméliai beglerbégnek. 
605 8 NUMARALI, 102., No. 1138. 978. dzsemázilevvel 24./1570. október 24. 
606 11 NUMARALI, 103., No. 490. 978. dzsemáziláhir 11./1570. november 10. A ruméliai beglerbégnek. 
607 8 NUMARALI, 100., No. 1106. 978. rebiülevvel 5./1570. augusztus 7. 
608 11 NUMARALI, 112., No. 553. 978. dzsemáziláhir 16./1570. november 15. A ruméliai beglerbégnek. 
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10 740 akcse tímár 

birtoklója 

Iszkender anatóliai 

beglerbég 

Hüdávendigár Ahmed morai bég 

kethüdája, a budai 

szandzsákban növedékkel 

12 833 akcse tímár 

birtoklója 

4000 609 

Iszkender anatóliai 

beglerbég 

Ibrahim Prizrin szandzsákjában 

20 000 akcse értékű ziámet 

birtoklója 

4000610 

Mahmúd korábbi elbaszáni 

bég 

Haszán Elbaszán szandzsákjában 

4000 akcse értékű tímár 

birtoklója 

2000611 

Ali, Csankiri 

szandzsákbégje 

Sábán Ankara szandzsákjában 

12 272 akcse értékű tímár 

birtoklója 

2000612 

Mehmed [bejsehiri 

szandzsák (?)]bég  

Mahmúd Szilisztre szandzsákjának 

Hirsova náhijéjében 7000 

akcse értékű tímár 

birtoklója 

5000613 

Bolu szandzsákbégje Hamza Pasa szandzsákjának 

Florina náhijéjében 10 000 

akcse értékű tímár 

birtoklója 

4000614 

Dervis aleppói 

beglerbég(?)615 

Abdurrahman Aleppó csausai közül való, 

Aleppó szandzsákjában 

8340 akcse értékű tímár 

birtoklója 

2000 

 

A felterjesztések zömét október–november folyamán, tehát a Lefkosa elfoglalását követő 

egy–két hónapban hagyták jóvá. A defterekben a kiutalások általános indoklásaként a ciprusi 

küzdelmekben való helytállás szerepel, olykor konkrétabban is meghatározva, például az 

anatóliai beglerbég által felterjesztett Abdullah fia Ali esetében, aki Lefkosa várának 

meghódításában való sok fáradozásáért,616 vagy a Halil, elbaszáni szandzsákbégje által 

ajánlott Abdullah fia Ferhád jutalmazásánál, aki a támadásnál mutatott bátorságáért és a 

hitetlenek fejének levágásáért kapta birtokát.617 Az ilyesfajta indoklások természetesen nem 

                                                           
609 8 NUMARALI, 99., No. 1094. 978. rebiülevvel 5./1570. augusztus 7.  
610 Uo. 101., No. 1120. 978. dzsemázilevvel 22./1570. október 22. 
611 Uo. 102., No. 1130. 978. dzsemázilevvel 23./1570. október 23. 
612 Uo. 101., No. 1126. 978. dzsemázilevvel 22./1570. október 22. 
613 Uo. 104., No. 1153. 978. dzsemázilevvel 24./1570. október 24. 
614 Uo. 105., No. 1176. 978. dzsemázilevvel 28./1570. október 28. 
615 13 NUMARALI, 33., No. 143. 978. zilkáde 10./1570. április 5. Az aleppói beglerbégnek. 
616 11 NUMARALI, 3., No. 22. 978. dzsemázilevvel 10./1570. október 10. A ruméliai beglerbégnek. 
617 Uo. 5., No. 45. 978. dzsemázilevvel 10./1570. október 10. A ruméliai beglerbégnek.  
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csupán a ciprusi hadjáratra jellemzők: Emine Erdoğan Özünlü kutatásai alapján jutalmat érő 

hőstettnek minősült például várostromnál a zászló kitűzése, „hasznos nyelvek” (azaz 

vallomásra kényszeríthető foglyok) hozása, vagy az ellenség fejének lekaszabolása.618 A 

ciprusi harcokban való kiemelkedő részvétellel a korábbi botlásokat is feledtetni lehetett, 

ahogyan az látható Ajkut példájából, aki Aláije (Alanja) szandzsákjában a 4999 akcse értékű 

tímárját korábban elvesztette, ám a Lefkosa várának ostrománál mutatott tettrekészsége miatt 

ezúttal Karamánban tímárt kapott.619 Az osztogatás gyakran a ciprusi hadjáratra el nem 

mentek javadalombirtokaiból történt: így miután Abdi fia Ali szpáhi nem jelent meg a 

toborzáson, és emiatt a Kirkkilise szandzsák (ma Kirklareli, Törökországban) Fere 

náhijéjának Ilidzsa nevű falujában lévő 4000 akcse értékű tímárja megüresedett, azt a Karliili 

szandzsákban 5000 akcsényi javadalombirtokot vesztett Ibrahim kapta meg.620 Lala Musztafa 

ekmekcsibasija, Iszkender, akit egyébként 10 000 akcse értékű tímárral jutalmaztak, végül a 

ciprusi hadjárattól távolmaradt Hüszrev 9261 akcsényi janjai földjét szerezte meg.621 

Hasonlóan járt a 6000 akcsényi tímárra jogosult Mehmed is, akinek a ciprusi hadjáratra el 

nem ment Ahmed Hüdavendigár (Bursza) Gönen náhijéjében lévő 5000 akcse birtokát adták 

át.622 A példákból látható, hogy a javadalombirtokok kiosztásánál a kedvezményezettnek 

gyakran a megítéltnél szerényebb jövedelművel kellett beérni. Egy hadjárat tehát jó alkalom 

volt az előmenetelre és a földszerzésre, de mulasztások esetén el is lehetett veszteni a 

javadalombirtokot. Sokan kaptak emelést (terakki) is, így például a Dijarbekiri vilájetben 20 

200 akcse jövedelmű ziámet-birtokkal rendelkező Musztafa fia Báki a Lefkosánál tanúsított 

helytállása további 4000, a szaloniki szandzsákban 7740 akcsényi tímárt birtokló Behrám, 

Lala Musztafa kapdzsibasijáé 5000, az Avlonja szandzsákjában 10 000 akcsényi tímárt 

birtokló Alié pedig, aki mellesleg Mehmed avlonjai alajbég fia volt, 6000 akcsét ért.623 

Általánosságban is megfigyelhető, hogy a nagyobb befolyású hozzátartozókkal bírók 

magasabb juttatásokat szereztek, mint a néhány akcsényi napidíjjal vagy szerényebb 

tímárbirtokkal rendelkező katonák. Lefkosa meghódításából különösen nagy hasznot húzott 

Ferhád kirsehiri bég rokonsága, akik közül többen tímárt és emelést kaptak: a karamáni 

                                                           
618 ÖZÜNLÜ, 2010. 239. 
619 11 NUMARALI, 8., No. 59. 978. dzsemázilevvel 18./1570. október 18. A karamáni beglerbégnek. 
620 Uo. 8., No. 64. 978. dzsemázilevvel 18./1570. október 18. A ruméliai beglerbégnek. 
621 Uo. 9., No. 75. 978. dzsemázilevvel 18./1570. október 18. A ruméliai beglerbégnek. 
622 Uo. 14., No. 104. 978. dzsemázilevvel 19./1570. október 19. Az anatóliai beglerbégnek. Számos ehhez 

hasonló példát olvashatunk: így Biredzsik szandzsákjában 5333 akcse tímárt vesztett Ferhád egy 1570. október 

19-i parancs szerint a ciprusi hadjárattól távolmaradt Harim náhijéjéből való másik Ferhád birtokát kapta meg. 

11 NUMARALI, 11., No. 90. 978. dzsemázilevvel 19. Az aleppói beglerbégnek. 
623 Uo. 3., No. 20. 978. dzsemázilevvel 10./1570. október 10. Uo. No. 61. 978. dzsemázilevvel 18./1570. október 

18. 
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beglerbég felterjesztésére így Ferhád bég fia, aki az anatóliai Karahiszár-i Száhib (ma 

Afjonkarahiszár) szandzsákjában 18 000 akcse jövedelmű tímárral bírt, 3000 akcse emelést, 

ugyancsak Ferhád rokona és egyben kethüdája, Hadzs Perviz bin Abdullah 6000, Abdullah fia 

Hüszejn pedig 4000 akcse értékű tímárt szerzett.624 Természetesen a juttatás nagysága a 

harcban tanúsított vitézség mellett attól is függött, hogy az illető a katonai hierarchia mely 

fokán állt: szembeötlő a különbség az átlagos néhány ezres növedékek és Mehmed bejsehiri 

szandzsákbég 50 000 akcsés emelése között, amelyet lehetőség szerint a Karamáni vilájet 

területéről kellett teljesíteni.625 A felterjesztések jól mutatják a ciprusi hadjáratban részt vevő 

oszmán sereg összetételét: látszik, hogy a hadműveletekre a birodalom minden pontjából 

toboroztak. Bár a felterjesztő bégek is különbözők, különösen sok ilyen jellegű folyamodvány 

érkezett Iszkender anatóliai, Haszán karamáni, Muzaffer ciprusi beglerbégtől, valamint 

Mehmed bejsehiri, és Hemdem kirkkiliszei szandzsákbégtől. Ezek a vezetők maguk is 

jelentősen kivették a részüket a harcokból. A bégek gyakran a saját embereiket terjesztették 

fel a különböző juttatásokra, ahogyan ez megfigyelhető például a ciprusi beglerbég (korábban 

avlonjai szandzsákbég) terakki, vagy a kirkkiliszei szandzsákbég tímár-folyamodványaiban. 

Miközben a törökök, ha a vártnál lassabban és több véráldozattal is, de egyértelműen 

haladtak céljuk, azaz a sziget teljes elfoglalása felé, a Ciprus megsegítésére szerveződött 

spanyol, pápai és velencei egyesült haderő képtelennek bizonyult a nicosiai események 

befolyásolására. Eleve késve kelt útra: a Krétában összegyűlt flotta még csak Castelorizoban 

(Rodosztól keletre fekvő kis sziget) járt, amikor Nicosia elestéről értesültek. Bár a velenceiek 

szerettek volna előremenni, hogy megsegítsék Famagustát, a spanyol kontingens vezetője, 

Doria ellenállt. A hadiidény lejárta miatt végül semmi sem lett a megsegítő hadjáratból, a 

spanyol flotta hazautazott, a velencei pedig Krétára ment. Csupán januárban, amikor a török 

flotta már visszatért Isztambulba, hogy ott teleljen, érkezett néhány velencei hajó 

Famagustába élelemmel, felszereléssel és csapatokkal. A 12 keresztény gálya január 16-án 

indult el Candiából Marco Quirini vezetésével: közülük négyet pedig egy bizonyos Marc 

Antonio Quirini irányított. A hajókon a hadfelszerelés mellett mintegy 1200 itáliai katonát 

szállítottak. Az erősítés eljuttatásához kihasználták a muszlimok szent hónapját, a Ramadánt, 

és január 27-én sikerrel támadtak meg egy török galleont, január 29-én pedig egy muszlim 

zarándokokkal teli hajót. Quririni magával vitte az elfogott török katonákat Krétára, ahová 

február 16-án érkezett vissza, a muszlim zarándokokat viszont Famagustán, Marc Antonio 

                                                           
624 8 NUMARALI, 100., No. 1106., No. 1203., 108. 978. dzsemáziláhir 1./1570. október 31., 112. No. 1266. 978. 

dzsemáziláhir 9./1570. november 8. 
625 11 NUMARALI, 8., No. 66. 978. dzsemázilevvel 18./1570. október 18. A karamáni beglerbégnek. 
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Bragadino őrizetében hagyta.626 Bragadino vezetésével eközben folyamatosan zajlottak az 

erődítési munkálatok Famagustán, és mintegy 4000 gyalogossal, 800 fős milíciával, 3000 

közemberrel, valamint 200 albánnal erősítették meg a várost. A Portán nagy riadalmat váltott 

ki a keresztény hajók Ciprusra érkezése, és alaposan megfedték miatta a környék 

felügyeletével megbízott Báli rodoszi béget. A szultán egy hónappal későbbi, Musztafának 

küldött utasításából is érződik a harag: hiába küldött számtalan parancsot Rodosz, Mentese és 

Aláije (Alanja) bégjeinek, miszerint ügyeljenek rá, az ellenség a rossz időt kihasználva 

nehogy utánpótlást juttasson Ciprusra, ez mégis megtörtént. A Haszán csaustól kapott hír 

szerint a keresztények Famagusta kikötőjébe 22 kadirgát, valamint 4 barcsát küldtek 

fegyverrel és gabonával megrakodva, majd egy újabb értesítés szerint Páfosz (Baf) irányában 

további 12 vitorlást láttak. Ezért a szultán ismét nyomatékosan felszólította Rodosz, 

Iszkenderije és Midilli bégjeit, hogy kellő igyekezetet mutassanak a keresztény utánpótlás 

megakadályozására.627 Báli rodoszi bégnek külön is felhívták a figyelmét, hogy a hiányain 

mielőbb legyen úrrá, az ellenséges hajókat kövesse és igyekezzen elfogni őket: ha Ciprusra 

további keresztény erősítés érkezik, a bocsánatkérését már nem fogadják el, hanem 

megbüntetik.628 Rodosznak evezősök, katonák és gabona tekintetében Ajdinból és 

Szaruhánból ígértek erősítést, továbbá arra utasították, hogy az Iszkenderijéből, Sziglából, 

Szakizból, Midilliből és Agribozból érkező egységekkel szövetkezve hatékonyan szálljon 

szembe az ellenséges flottával.629 A fegyelem fellazulásáról tanúskodnak azok a parancsok, 

amelyekből kiderül: Ajdin és Szigla szandzsákjainak néhány szpáhija a hajóit a szemle után 

elhagyta, vagy eleve meg sem érkezett a szolgálati helyére: amennyiben nem térnek vissza 

azonnal feladatuk ellátásához, elveszik tőlük a tímárbirtokaikat.630 A távolmaradásban 

vélhetően szerepet játszott az a járvány is, amelyről a márciusi parancsokból értesülhetünk.631 

Áprilisban a törökök már jobban résen voltak: amikor értesültek arról, hogy Kréta szigetéről a 

velenceiek újabb kilenc barcsányi utánpótlást kívánnak eljuttatni Ciprusra, emellett Krétán 

további harminc, Korfunál pedig nyolcvan gálya áll készenlétben, felszólították Avlonja 

azabjainak bégjét, Kara Hadzsét levendjeinek és kalózainak összegyűjtésére, és a nagyúri 

                                                           
626 BICHENO, 2003. 204–205. 
627 12 NUMARALI, I. 1996. 57–59., No. 34. 978. ramazán 22./1571. február 17. és Uo. II. 26–27., No. 748. 978. 

ramazán 12./ 1571. február 7. 
628 Uo. II. 37–38., No. 771. 978. ramazán 18./ 1571. február 13. 
629 Uo. II. 32–33., No. 762. 978. ramazán 18./ 1571. február 13. 
630 Uo. II. 30–31., No. 756. 978. ramazán 17./ 1571. február 12. és Uo. II. 42–43., No. 779. 978. ramazán 18./ 

1571. február 13. 
631 Uo. I. 150., No. 207. Elküldési dátum nélkül. 
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flotta érkezésekor az ahhoz való csatlakozásra.632 Ugyancsak egy április 11-i parancsból 

értesülhetünk arról, hogy a Krétáról Korfura és Velencébe menő két ellenséges hajóból öt 

ember Sábán reisz fogságába esett: Kara Hadzsét a szultán a flotta odaéréséig újra a terület 

védelmére utasították.633 

Mindeközben a törökök nagy erőkkel készültek az 1571. évi hadiidényre: Lefkosa 

megerősítéséről bővebben szól Musztafa pasa szultánnak küldött levele, miszerint a várban 

katonákat, fegyvereket és gabonát hagyott, és további erők odaküldésén igyekszik. Szelim 

megnyugtatta, hogy Báli rodoszi bég és Solák Muhammed huszonnégy hajójukkal feléjük tart, 

ezenkívül Szakiztól és Iszkenderijétől is várható segítség. Kaja, Kodzsaili bégje húsz hajót 

küldött, de az Ali kapudán pasa vezetésével induló flottával is érkezik fegyver és felszerelés. 

Nyomatékosan utasította Musztafát, hogy tegyen meg mindent Famagusta elfoglalásáért.634  

1571. március 18-án Szelemije és Bálisz (ma mindkettő Szíriában) bégjeit, és a 

szandzsákjaikhoz tartozó alajbégeket, ziámet- és tímárbirtokosokat küldte Musztafa pasának, 

aki korábban jelezte, hogy a famagustai ostromhoz további katonákra van szükségre.635  

 

                                                           
632 Uo. I. 247., No. 377. 978. zilkáde 16./1571. április 11. Hasonló értelmű parancsot kapott mintegy két 

hónappal korábban is: 12 NUMARALI, II. 1996. 47. No. 787. 978. ramazán 18./1571. február 13. 
633 Uo. I. 264., No. 403. 978. zilkáde 16./1571. április 11. 
634 Uo. I. 48–49., No. 16. 978. sevvál 18./1571. március 15. 
635 Uo. I. 130–131., No. 178. 978. sevvál 21./1571. március 18. 
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Famagusta 1570–1571. évi török ostroma. A rézmetszet a várost és erődítéseit látképszerűen ábrázolja, emellett 

bemutatja az ostromló török sereg és a hadiflotta állásait is. A kép forrása: Famagosta. Giovanni Francesco 

Camocio: Isola famose porti, fortezze, e terre maritime sottoposte alla Ser.ma Sig.ria di Venetia ad altri Principi 

Christiani et al Sig.or Turco. D. Bertelli, Venezia. 1574. 67. 

 

Az ostrom tavasszal kezdődött. Az első üteget mintegy 1000 lépésre a város déli részétől 

helyezték el, a kikötőhöz közel, egészen a ravelinig,636 amely a bejárattól a délnyugati sarokig 

vezetett. Szemben állt a fegyverraktár tornya. A törökök egyrészt emelvényeket állítottak fel 

az ágyúiknak, másrészt kazamatákat (fedett ágyúállásokat)637 és bástyákat építettek. Ezek a 

föld- és kőtörmelékből készült erősségek mindig a földfelszínen épültek, és fedezékük 

segítségével a törökök számos aknát helyeztek el az ostromlott falak és tornyok alatt.638 A 

munkálatok természetesen az európai nagyhatalmak előtt sem maradtak titokban. Carolus 

Rym 1571. április 15-én az alábbi jelentést küldte II. Miksának Isztambulból: „Ami Cipruson 

Famagusta ostromát illeti, azt mondják, hogy tízezer szamarat vittek át arra a szigetre 

Ciliciából földszállításra, melyből töltéseket emeltek, ahonnan azt a várost lövedékekkel 

                                                           
636 A ravelin célja az elöl fekvő térszín pásztázása, a támadó kereszttűzbe vétele, a főközlekedés és oldalazó 

művek fedezése.  

http://www.urbanisztika.bme.hu/segedlet/A_vilag_varosepiteszete/vedelmi_eszkozok_velence.pdf [utolsó 

megtekintés: 2015.09.30.] 
637 A kazamata eredetileg várak, erődök föld alatti helyisége volt, a 16. századtól azonban így nevezték a fedett 

ágyúállást, amely esetenként külön véderőműként is szolgált.  
638 IMBER, 2009. 289.  A kazamata bástyaboltozat, erődbolt. 

http://www.urbanisztika.bme.hu/segedlet/A_vilag_varosepiteszete/vedelmi_eszkozok_velence.pdf
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megrengették. Az a hír terjedt el, hogy ostrom lesz, és ezt erősíti meg Ali pasa tengeri 

parancsnok, aki – miként korábban jelentettem – innen március 15-én elindult és annál a 

szigetnél fog kikötni. Katonaságot, ágyúlövedékeket, fegyvereket, és sok más, ostromhoz 

szükséges dolgot visz magával.”639 

Május végétől a törökök sáncokat ástak a szemközti lejtőig. Olyan szorosan körbezárták a 

várat, hogy tudtuk nélkül onnan „a gyors röptű madarakon kívül senki nem léphetett be, és 

nem jöhetett ki onnan”640 Miután bejutottak és átszelték a csatornát és elkezdték aláaknázni a 

ravelint és a fegyverraktár tornyát.641 A klasszikus módszer az volt, hogy az aknák 

fölrobbantása ledöntötte a falazatot, és leégette a lejtő támaszát, de a 16. századtól kezdve – 

így ez alkalommal is – a művelethez egyre gyakrabban használtak puskaport, amely hatékony 

fegyver volt ugyan, de módfelett rizikós: a föld alatt ugyanis könnyen berobbanhatott.642 

Néhány aknát felfedeztek és hatástalanítottak a védők, akik a vártnál gyorsabban kezdtek 

kifogyni a munícióból. Június 21-én az ostromlóknak sikerült felrobbantaniuk egy aknát a 

fegyverraktár tornya alatt. A robbanásban a fal ledőlt, és a törökök azonnal támadni kezdtek a 

romokon. Baglione személyesen vezette a védőket, és az offenzívát öt órás kézitusában 

sikerült elhárítani. Június 29-én a második akna is felrobbant a ravelin alatt, aminek 

következtében a falon hatalmas rés keletkezett. A törökök csakúgy, mint előző alkalommal, 

most is rögtön támadást kezdeményeztek ezúttal Musztafa pasa személyes vezetésével, sőt, 

mindeközben a fegyverraktár tornyát is folyamatosan támadták. A védőknek ezt a támadást is 

sikerült mintegy hatórányi harc után elhárítani. A ciprusiak ezután úgy döntöttek, hogy ők 

maguk is elhelyeznek egy aknát a ravelin alatt, amelyet majd felrobbantanak akkor, ha úgy 

látják, már nem tudják tovább védeni.  

Július 9-én a törökök harmadszor is megtámadták az egész töltést és a három tornyot, ami a 

ravelin és a fegyverraktár között helyezkedett el. A ravelint elfoglalták, ám ekkor a védők 

felrobbantották az aknát, és a robbanás következtében mintegy ezer török odaveszett. Az 

áldozatokról a török krónikák is megemlékeznek. „a neves emírek közül sokan a mennyek 

országába repültek, és az evilágban [csak] szép említésük maradt. Malatja bégje, az elhunyt 

nagyrabecsült Ferhád aga, és Ajntab bégje, Ajasz pasa fia Szülejmán bég, továbbá Ajasz pasa 

                                                           
639 Carolus Rym jelentése II. Miksának. 1571. április 15. Konstantinápoly. 

ÖstA HHStA Türkei I. Karton 27. Konv. 4. 1571. IV–VI. 146. 
640 PEÇEVİ, 1866. 489. 
641 NEWMAN, 1953. 167. 
642 IMBER, 2009. 289. 



147 

 

másik fia Gázi Mahmúd bég és még sokan mások vértanúk lettek.” Ferhád bégről Pecsevi még 

kiemeli, hogy Szelim szultánnak jó barátja és szeretett embere volt.643 

Július folyamán a törökök módszeresen pusztították a töltést aknákkal és ágyúkkal. Újra és 

újra támadást kíséreltek meg a réseken, és bár a védők ezeket visszaverték, ők is nagyon 

kimerültek, ráadásul híján voltak az élelemnek, felszerelésnek, és egyre inkább az 

emberanyagnak is. Miután hat nagy rohamot visszavertek, de a törökök még mindig 

fáradhatatlanul támadtak, a velencei parancsnokok úgy látták, a további ellenállás értelmetlen, 

74 napos ostrom után, augusztus 1-jén békeköveteket küldtek a török táborba.644  

Pecsevi hangsúlyozta, hogy a törökök mindig is nyitottak voltak a békés megoldásra, 

Musztafa pasa kétszer is küldött levelet a famagustaiaknak, amelyben a várat és 50 nevezetes 

muszlim fogoly átadását kérte. Azonban mindig elutasító választ kapott, amelyben a 

keresztények a hamarosan megérkező felmentő flottájukkal fenyegetőztek, Musztafa pasának 

pedig megalázó földmunkákat helyeztek kilátásba a vár körül.645 

Musztafával a keresztények megállapodtak, hogy a várost átengedik, amennyiben a védők 

és a lakosság életét megkímélik, a hadsereg áthajózhat Krétára felszerelésével és személyes 

javaival, a városlakók pedig szabadon elköltözhetnek, ha úgy kívánják. A törökök még aznap 

elfogadták és aláírták a feltételeket. A megállapodás értelmében a törökök három mérföldre 

visszahúzódtak a várostól.646 Bragadino ezt követően elégette a megmaradt élelmet, lőszert, és 

értékes gyapjúkészletet, hogy azt a törökök már ne tudják felhasználni.647 Musztafa negyven 

hajót küldött a kikötőbe, és augusztus 4-én az egész hadsereg a fedélzetre ment, a várost pedig 

átadták a törököknek. Bragadino már ekkor panasszal élt az oszmán csapatok ellen, azt állítva, 

hogy azok zaklatták a hajókra fel nem fért embereket. A szerdár megígérte, megteszi a 

szükséges lépéseket, hogy a további nézeteltéréseknek elejét vegyék, és hozzáfűzte: szívesen 

megismerné Bragadinót személyesen is. Bragadino még aznap este tiszteletét tette a vezér 

sátrában, ahol a szívélyes fogadtatás csakhamar vitába torkollott. Musztafa túszt kért annak 

biztosítására, hogy az ellenséges hadsereg rendelkezésére bocsátott török hajók épségben 

vissza is érnek Ciprusra, Bragadino azonban ezt határozottan elutasította, a Pecsevi 

krónikájában olvashatók szerint az alábbi szavakkal: „nem hogy egy urat, de még egy kutyát 

sem tarthattok vissza [túszul].”648 A „kutya” szó az iszlámban komoly sértés, így nem 

meglepő, hogy ennek hallatán Lala Musztafa felháborodott. Mindazonáltal úgy gondolom, 

                                                           
643 SELÂNİKİ, 1999. 80. PEÇEVİ, 1866. 489. 
644 NEWMAN, 1953. 168. Az utolsó török támadás 1571. július 31-én volt (979. rebiülevvel 8.) 
645 PEÇEVİ, 1866. 490. 
646 ORBÁN, 1861. 161. 
647 BICHENO, 2003. 207. 
648 PEÇEVİ, 1866. 490. 
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hogy az oszmánok a kibontakozott vitától függetlenül sem engedték volna el Famagusta 

védőit: hogy a keresztényeknek adott szó milyen keveset jelentett a számukra, jól példázza az 

a szintén 1571-ben, az albániai Ülkün és Bar bevételénél történt epizód, amikor is a törökök a 

vár átadását követően ugyancsak megszegték a korábbi megállapodást.649 Bármi is volt a 

kiváltó ok, a beszámolók egybehangzó állítása szerint Musztafa a famagustaiakkal való 

tárgyaláson feldühödött (vagy legalábbis feldühödni látszott), és megvádolta Bragadinót, hogy 

a Quirini által még januárban elfogott muszlim zarándokokat meggyilkoltatta.650 A hadvezér 

válaszában nem titkolta, hogy a foglyok katonái áldozatául estek, akiket ő sem igyekezett 

meggátolni tettükben. Mindez annyira kihozta a sodrából a pasát, hogy kijelentette: a 

megadási feltételeket semmisnek tekinti, és az összes katonát kivégezteti. A sátorba 

Bragadino kíséretében érkezett összes keresztényt megkötöztette, és „a tíz átkozott fejét a 

sátor előtt levágatta. A hajókon lévő hitetleneket elvitték onnan, a lábaikra láncot vertek, és 

[Musztafa] szétosztatta őket a nagyúri flotta hajói között.” Bragadino szenvedte el a 

legszörnyűbb ítéletet, melynek során előbb megcsonkították, utána néhányszor a tengerbe 

merítették, majd kosarakat tettek a hátára, és napokig földet hordattak vele a várfalak újbóli 

felépítéséhez. Végül élve megnyúzták, a holttestét szalmával tömték ki, és elrettentésül hajóra 

kötözve Isztambulba vitték. Pecsevi a büntetés súlyosságát enyhítendően azt állítja, a 

keresztény hadvezért csupa olyan kínzásnak tették ki, amelyet ő is elkövetett a muszlim 

foglyokon, és még a földhordás is egy olyan elem, amely a krónikaíró által közölt török 

békejobbra nyújtott válaszban szerepelt.651 Az oszmán interpretációt megerősíti a keresztény 

Agostino da Famagusta elbeszélése is, aki szintén ír Bragadino muszlimokat kutyaként 

történő szidalmazásáról, illetve győzelme esetén a szerdár földhordási munkákra való 

kényszerítéséről. Agostino da Famagusta művéből kiderül, Lala Musztafa Bragadino elfogása 

után ezzel a kijelentésével szembesítette is a velenceit, aki tagadás helyett még megtoldotta 

                                                           
649 L. a disszertáció 172–173. oldalát. 
650 A muszlim zarándokok kivégzéséről Bicheno is beszámolt. Uő, 2003. 207. 
651 PEÇEVİ, 1866. 490–491. NEWMAN, 1953. 169. Orbán Balázs új mozzanatokkal is gazdagítja a történetet. 

Szerinte Musztafa Quirinit kérte túszként a keresztényeket Kandiába szállító hajók őrzéséért, és amikor 

Bragadino ezt megtagadta, 50, Mekkába zarándokoló muszlim meggyilkolásával vádolta meg. Miután a vád 

ellen tiltakozó Bragadinót a Signoria palotája előtt élve megnyúzták, bőrét egy tehénre húzták és azon vörös 

napernyő alatt hurcolták körbe, amellyel Musztafa táborába ment. Utána kifeszítették az árbocra, majd 

Martinengo, Baglioni és Quirini besózott fejeivel együtt Isztambulba vitték, ahol Szelim az arzenál falára 

szegeztette ki. Uő., 1861. 162. A török interpretáció általában Pecsevit veszi alapul: Bragadino a famagustai 

várban túszként tartott 50 török rabot a megállapodás feltételeivel ellentétesen nem adta át az oszmán seregnek, 

hanem kivégeztette őket, és amikor Musztafa rákérdezett az esetre, a keresztény hadvezér „elvesztette a fejét”, 

lehetetlen magatartása miatt pedig a szeraszker őt és kíséretében lévő 11 társát kivégeztette. ÇİÇEK, 2002. 375. 
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azzal, hogy ha a szerdárt elfogja, a földhordáson kívül az ő szakállával tisztíttatta volna a 

latrinát.652  

A Bragadino által elszenvedett, elrettentő büntetésről a keresztények még sokáig beszéltek. 

Különféle találgatások kaptak szárnyra Musztafa indítékaival kapcsolatban: a kortárs velencei 

történetíró, Paolo Paruta (1540–1598) szerint a szerdár saját, Famagusta kifosztásának tilalma 

miatt elégedetlenkedő katonái előtt igyekezett erőt demonstrálni, emellett lobbanékony 

természetéből adódóan felháborodott azon, hogy Bragadino olyan büszkén vonult be a 

táborába, mintha legalábbis ő nyerte volna meg a háborút.653 Egy másik lehetőség, hogy 

Musztafa így kívánt bosszút állni az ostrom során elszenvedett veszteségeiért. Niccolò 

Capponi azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a velenceiekkel való kegyetlenkedéssel riválisát, a 

Signoriával való jó kapcsolatot ápoló Szokollu Mehmedet kívánta nehéz helyzetbe hozni, sőt 

a birodalom nyugati kapcsolatait rombolni.654 Ez a feltevés mind közül a legvalószínűtlenebb, 

hiszen az államérdekkel szemben, önfejűen cselekvő hadvezérekre azonnali kegyvesztés, 

rosszabb esetben kivégzés várt. Lala Musztafának minden bizonnyal nem állt szándékában a 

győzelem után megerősödött nimbuszát a Portán elfogadhatatlan baklövésekkel rombolni, és 

nincs is semmi nyoma annak, hogy tettének Isztambulban bármilyen visszhangja lett volna. 

Néhány évvel később a testvére hatalmas összeg fejében kiváltotta Bragadino földi 

maradványait, és Velencébe vitette, ahol a Santi Giovanni e Paolo (a velencei nyelvjárásban 

San Zanipolo) bazilikában helyezték végső nyugalomra. 655 Természetesen a kivégzés után a 

törökök a megállapodás további részeit sem tartották be: a már hajókra szállt famagustai 

katonákat leparancsolták onnan, egy részüket meggyilkolták, a többieket pedig rabszolgává 

tették. A ciprióták kiváltságos helyzetét mutatja, hogy néhány velencei úgy próbált 

megmenekülni a vérengzésekből, hogy görögnek vallotta magát.656 Egy 1571. november 5-én 

kelt szultáni parancs arról tanúskodik, hogy a foglyok egy részét a velencei bailo igyekezett 

kiváltani, aki a rabok megvásárlására és szabadon engedésére 20 000 filorit költött.657  

Miután a szeraszker a legfontosabb dolgokat elrendezte, őrség hátrahagyásával a több 

tízezer főt vesztett seregével elhagyta a szigetet.658 Musztafa pasa rúznámcse defterjének 

                                                           
652 Frate Agostino: La perdita di Famagosta e la gloriosa morte di M.A. Bragadino, a cura di Gigi Monello, 

Scepsi & Mattana Editori, Cagliari, 2013. A művet idézi: CAPPONI, 2007. 234. 
653 Paolo Paruta: Storia della Guerra di Cipro. Rossi, Siena, 1827. 260–261.  A nevezett részletre hivatkozik még 

CAPPONI, 20007. 235. 
654 CAPPONI, 2007. 236. 
655 NEWMAN, 1953. 170. 
656 CAPPONI, 2007. 233. 
657 16 NUMARALI, 332–333., No. 587. 979. dzsemáziláhir 16./1571. november 5. és 15 NUMARALI, 171., No. 

1440. 979. dzsemáziláhir 17./1571. november 6. 
658 ORBÁN, 1861. 162–163. 
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adatai szerint Lefkosa meghódításának a napján Ciprus beglerbégségi státuszt kapott, a 

tartomány központjává Lefkosát tették meg, és a sziget élére a korábban Avlonja 

szandzsákbégjeként ténykedő Muzaffer pasát helyezték. Rajta kívül Ciprusra küldték még 

Kâmil efendi kádit, Ekmel efendi muftit és egy Mehmed nevű egyént defterdárnak.659 

A különböző tímár- és terakki felterjesztésekben kifejezetten a Magoszánál/Famagustánál 

(illetve az indoklásban gyakran Lefkosa és Magosza ostroma együtt szerepel) tanúsított 

helytállásért az alábbi személyeket jutalmazták meg a mühimme defterik alapján: 

Magosza ostromáért történő juttatások a 11. és 13. számú mühimme defterik alapján 

Felterjesztő Kedvezményezett neve További információ a 

kedvezményezettről 

Kiutalandó juttatás 

Lala Musztafa (?) Mehmed Lala Musztafa csasnigirbasija 

(szerájbéli felszolgálói 

feladatokat ellátó személy), 

Aleppó szandzsákjában 30 000 

ziámet birtoklója 

5000 akcse emelés660 

Ali avlonjai 

szandzsákbég 

Abdullah fia Ali - 6000 akcse rétékű tímár661 

Ali csankiri 

szandzsákbég 

Musztafa Ajdin szandzsákjában 34 289 

akcse értékű ziámet birtoklója 

5000 akcse emelés662 

Prizrini 

szandzsákbég 

Piri Ali Trigoviste náhijéjában 3000 

akcse értékű tímár birtokosa 

1500 akcse emelés663 

- Musztafa önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse értékű tímár664 

- Halil bin Ibrahim önkéntes vitéz (garip jigit) 2000 akcse értékű tímár665 

- Ali a kirsehiri szandzsák 

kapidzsibasija 

4000 akcse értékű tímár666 

adanai 

szandzsákbég 

Perváne önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse értékű tímár667 

- Abdullah fia Hajdár önkéntes vitéz (garip jigit) 4000 akcse értékű tímár668 

                                                           
659 ÇİÇEK, 2002. 375.  
660 11 NUMARALI, 117., No. 583. 978. dzsemáziláhir 18./1570. november 17. Az aleppói beglerbégnek. 
661 Uo. 119., No. 601. 978. dzsemáziláhir 18./1570. november 17. A ruméliai beglerbégnek. 
662 Uo. 119., No. 607. 978. dzsemáziláhir 18./1570. november 17. Az anatóliai beglerbégnek. 
663 13 NUMARALI, 5., No. 31. 978. sevvál 29./1571. március 26. A ruméliai beglerbégnek. 
664 Uo. 6., No. 34. 978. sevvál 29./1571. március 26. Az aleppói beglerbégnek. 
665 Uo. 4., No. 23. 978. zilkáde 29./1571. április 24. A karamáni beglerbégnek. 
666 Uo. 4., No. 25. 978. zilkáde 29./1571. április 24. A karamáni beglerbégnek. 
667 Uo. 6., No. 48. 978. sevvál 29./1571. március 26. A damaszkuszi beglerbégnek. 
668 Uo. 18., No. 114. 978. zilkáde 4./1571. március 30. Az aleppói beglerbégnek. 
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Hajdár akszaráji 

szandzsákbég 

Behrám Kütahja szandzsákjában 10 000 

akcse értékű tímár birtoklója 

5000 akcse emelés669 

Hajdár akszaráji 

szandzsákbég 

Ugurlu Akszaráj szandzsákjában 

12 296 akcse értékű tímár 

birtoklója 

2000 akcse emelés670 

Haszán karamáni 

beglerbég 

Haszán Szivasz szandzsákjában 3000 

akcse tímártól megfosztott 

(mazul) 

2000 akcse emelés671 

Mehmed nigdei 

szandzsákbég 

Abdi fia Rüsztem  4000 akcse értékű tímár672 

Mehmed nigdei 

szandzsákbégje 

Müszlüm (?) Nigde bégjének emberei közül 

való 

4000 akcse értékű tímár673 

Mehmed nigdei 

szandzsákbégje 

Szinán  önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse értékű tímár674 

Müzaffer ciprusi 

beglerbég 

Abdullah fia Haszán - 3000 akcse értékű tímár675 

Kászim aksehiri 

szandzsákbég 

Szübhánverdi önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse értékű tímár676 

Gazanfer 

kajszerijei 

szandzsákbég 

Hüszejn önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse értékű tímár677 

Gazanfer 

kajszerijei 

szandzsákbég 

Hüszejn Hamid szandzsákjának 

Gölhiszár náhijéjében 9300 

akcse értékű tímár birtoklója 

2000 akcse emelés678 

Mahmúd 

karahiszári 

szandzsákbég 

Ali fia Hüszrev önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse értékű tímár679 

Karahiszár-i Száhib 

bégje 

Ibrahim Karahiszár-i Száhib bégjének 

emberei közül való 

2000 akcse értékű tímár680 

Mehmed bejrúti 

szandzsákbég 

Haszán, Perviz, Júszuf Mehmed bejrúti bég emberei 

közül valók 

fejenként 3000 akcse értékű 

tímár681 

                                                           
669 Uo. 27., No. 182. 978. zilkáde 14/1571. április 9. Az anatóliai beglerbégnek. 
670 Uo. 35., No. 239. 978. zilkáde 17/1571. április 12. A karamáni beglerbégnek. 
671 Uo. 30., No. 201. 978. zilkáde 16/1571. április 11. A ruméliai beglerbégnek. 
672 Uo. 22., No. 145. 978. zilkáde 10./1571. április 6. A ruméliai beglerbégnek. 
673 Uo. 33., No. 221. 978. zilkáde 16./1571. április 11. A karamáni beglerbégnek. 
674 Uo. 46., No. 315. 978. zilhiddzse 3./1571. április 28. A karamáni beglerbégnek. 
675 Uo. 23., No. 148. 978. zilkáde 10./1571. április 6. A ruméliai beglerbégnek. 
676 Uo. 34., No. 227. 978. zilkáde 16/1571. április 11. Az aleppói beglerbégnek. 
677 Uo. 37., No. 252. 978. zilkáde 18/1571. április 13. Az aleppói beglerbégnek. 
678 Uo. 39., No. 266. 978. zilkáde 28./1571. április 23. Az anatóliai beglerbégnek. 
679 Uo. 37., No. 253. 978. zilkáde 18./1571. április 13. A karamáni beglerbégnek. 
680 Uo. 26., No. 173. 978. zilkáde 14./1571. április 9. Az anatóliai beglerbégnek. 
681 Uo. 36., No. 246. 978. zilkáde 17./1571. április 12. A damaszkuszi beglerbégnek. 
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Habib dzsebelei 

szandzsákbég 

Gazanfer Maarra szandzsákjában 9700 

akcse értékű tímár birtokosa 

4000 akcse emelés682 

- Bajrám Magosza várában lévő európai 

(frenk) úrfik közül való, aki 

muszlimmá válásakor kapta a 

Bajrám nevet 

10 000 akcse értékű tímár683 

- Budak fia Musztafa Jenisehir szandzsákjának 

Manastir náhijéjában 7500 

akcse értékű tímár birtoklója 

5000 akcse emelés684 

Szinán 

kasztamonui 

szandzsákbég 

Abdülvahháb Tarszusz szandzsákjában 5000 

akcse értékű tímár birtoklója 

2000 akcse emelés685 

- Musztafa fia Ali önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse értékű tímár686 

Kabur 

szandzsákbégje 

Halil Damaszkusz szandzsákjában 

39 405 akcse értékű tímár 

birtoklója 

4000 akcse emelés687 

Kabur 

szandzsákbégje 

Davud fia Oszmán önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse értékű tímár688 

Kabur 

szandzsákbégje 

Mehmed fia Kaja Ohri szandzsákjának Diri 

náhijéjében 5999 akcse értékű 

tímár birtoklója 

1500 akcse emelés689 

Akszaráj 

szandzsákjából 

Memi önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse értékű tímár690 

Haszán karamáni 

beglerbég 

Abdullah fia Száid - 3000 akcse értékű tímár691 

Haszán karamáni 

beglerbég 

Muhiddin fia Ahmed önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse rétékű tímár692 

- Abdullah fia Musztafa Magosza várából elszökött, és 

muszlimmá válásakor az 

Abdullah fia Musztafa nevet 

vette fel 

5000 akcse értékű tímár693 

- Hadzsi csaus Nigde bégjének emberei közül 

való 

4000 akcse értékű tímár694 

                                                           
682 Uo. 39., No. 267. 978. zilkáde 28./1571. április 23. Az aleppói beglerbégnek. 
683 Uo. 43., No. 290. 978. zilhiddzse 29./1571. május 24. Az anatóliai beglerbégnek. 
684 Uo. 43., No. 291. 978. zilhiddzse 29./1571. május 24. A karamáni beglerbégnek. 
685 Uo. 43., No. 297. 978. zilhiddzse 29./1571. május 24. Az aleppói beglerbégnek. 
686 Uo. 46., No. 317. 978. zilhiddzse 3./1571. április 28. A ruméliai beglerbégnek. 
687 Uo. 26., No. 174. 978. zilkáde 14./1571. április 9. A damaszkuszi beglerbégnek. 
688 Uo. 46., No. 318. 978. zilhiddzse 3./1571. április 28. Az aleppói beglerbégnek. 
689 Uo. 46., No. 319. 978. zilhiddzse 3./1571. április 28. A ruméliai beglerbégnek. 
690 Uo. 51., No. 356. 978. zilhiddzse 6./1571. május 1. A ruméliai beglerbégnek. 
691 Uo. 52., No. 365. 978. zilhiddzse 8./1571. május 3. Az aleppói beglerbégnek. 
692 Uo. 78., No. 551. 978. zilhiddzse 28./1571. május 23. A ruméliai beglerbégnek. 
693 Uo. 70., No. 498. 978. zilhiddzse 16./1571. május 11. A ruméliai beglerbégnek. 
694 Uo. 78., No. 547. 978. zilhiddzse 28./1571. május 23. A karamáni beglerbégnek. 
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- Veli Szinán Kasztamonu bégjének 

emberei közül való  

3000 akcse értékű tímár695 

- Juszuf bin Haszán, Jahja bin 

Abdullah, Mehmed bin 

Musztafa, Szinán bin Kászim, 

Ali bin Jakub, Mehmed bin 

Durszun, Kara Musztafa bin 

Abdullah, Ibrahim bin 

Abdullah, Ahmed bin 

Abdullah, Hüszejn bin 

Abdullah 

- 3000 akcse értékű tímár 

fejenként696 

- Abdullah fia Ahmed - 3000 akcse értékű tímár697 

- Abdullah fia Perviz önkéntes vitéz (garip jigit) 5000 akcse értékű tímár698 

Ali, Csankiri 

szandzsákbégje 

Mahmúd önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse értékű tímár699 

Dervis aleppói 

beglerbég 

Abdullah fia Memi önkéntes vitéz (garip jigit) 3000 akcse értékű tímár700 

- Szálih A damaszkuszi vilájetben 

20 000 akcse értékű ziámet 

birtoklója 

4000 akcse emelés701 

Mahmúd tarszuszi 

szandzsákbég 

Ali írnok (kátip) Tarszusz szandzsákjában 7500 

akcse értékű tímár birtoklója 

2000 akcse emelés702 

- Kejván Magosza várából való, aki 

muszlimmá válásakor a Giván 

nevet vette fel 

7000 akcse értékű tímár703 

Dzsánbulád kiliszi 

szandzsákbég 

Hadzsi Dzsemál fia Imirze  3000 akcse értékű tímár704 

Mehmed jenisehiri 

bég 

Ahmed - 4000 akcse értékű tímár705 

Mehmed jenisehiri 

bég 

Latif Jenisehir szandzsákjában 1500 

akcse értékű tímár birtoklója 

1000 akcse emelés706 

Mehmed jenisehiri 

bég 

Haszán fia Ahmed - 3000 akcse értékű tímár707 

                                                           
695 Uo. 79., No. 556. 978. zilhiddzse 28./1571. május 23. Az anatóliai beglerbégnek. 
696 Uo. 83., No. 583. 978. zilhiddzse 20./1571.május 15.  
697 Uo. 98., No. 680. 978. zilhiddzse 26./1571. május 21. A ruméliai beglerbégnek. 
698 Uo. 91., No. 640. 978. zilhiddzse 23./1571. május 18. Az anatóliai beglerbégnek. 
699 Uo. 104., No. 725. 978. zilhiddzse 29./1571. május 24. A ruméliai beglerbégnek. 
700 Uo. 129., No. 905. 979. muharrem 5./1571. május 30. A ruméliai beglerbégnek. 
701 Uo. 133., No. 934. 979. muharrem 6./1571. május 31. A damaszkuszi beglerbégnek. 
702 Uo. 170., No. 1223. 979. muharrem 20./1571. június 14. Az aleppói beglerbégnek. 
703 Uo. 185., No. 1340. 979. muharrem 25./1571. június 19. A ruméliai beglerbégnek. 
704 Uo. 224., No. 1637. 979. szafar 19./1571. július 13. Az aleppói beglerbégnek. 
705 Uo. 229., No. 1672. 979. szafar 20./1571. július 14. Az anatóliai beglerbégnek. 
706 Uo. 238., No. 1743. 979. muharrem 24./1571. június 18. A karamáni beglerbégnek. 
707 Uo. 163., No. 1150. 979. muharrem 19./1571. június 13. A ruméliai beglerbégnek. 
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- Báli önkéntes vitéz (garip jigit) 6000 akcse értékű tímár708 

 Abdullah fia Sábán  5000 akcse értékű tímár709 

a trabluszi alajbég Ahmed Trablusz szandzsákjának 

Buzun náhijéjében 6000 akcse 

értékű tímár birtoklója 

2000 akcse emelés710 

 

A mintavétel alapján nem állapítható meg komoly eltérés a Lefkosánál tapasztalt 

eredményektől: a mühimme defterik elsősorban a magoszai ostromnál is az alacsonyabb 

beosztású katonák jutalmazásáról adnak tájékoztatást, a tímárok és emelések összege 

ugyanúgy 2000–6000 akcse között változik, zömében 3000 akcse értékben.711 A megítélt 

jutalmak azonban így is magasabbak, mint például az 1574-es kanizsai támadásnál tapasztalt 

átlagosan 1500–2000 akcse, ami mutatja azt, hogy egy birodalmi hadjáratban mennyivel 

nagyobb kiugrási lehetőség volt részt venni, mint egy helyi portyában.712 Ezúttal is 

találhatunk példákat arra, hogy a felterjesztők közvetlenül a saját embereiket javasolták a 

különféle juttatásokra, így Mehmed jenisehiri bég, Mehmed bejrúti bég, a tarszuszi 

szandzsákbég és Nigde szandzsákbégje is tett ilyen indítványokat. Ugyanakkor a mühimme 

defterikből nyerhető adatok hiányosak ahhoz, hogy ezt a gyakorlatot tendenciózusnak 

értékelhessük. Különösen érdekesnek tűnik a magoszai frissen áttért személyek tímár-

juttatásai, kivált, hogy azok a magasabb kategóriába esnek: Abdullah fia Musztafa 5000, 

Kejván 7000, Bajrám 10 000 akcse értékű tímárt kapott. A szultáni parancsok esetükben 

sajnos nem kellően adatgazdagok, így nem derül ki a számunkra, hogy miért kapták 

jutalmukat. A defterek más felterjesztéseknél olykor részletezőbbek az indoklásnál. Ennek 

alapján tudjuk, hogy például az 1571. május 15-én kelt utasításban jóváhagyott tíz 

kedvezményezettnek a fejenként 3000 akcse tímár-juttatás a Lefkosa és Magosza 

várostromoknál végzett ágyúvontatásért és árokásásért járt.713 Abdullah fia Ahmed azzal 

érdemelte ki 3000 akcse értékű tímárját, hogy egy sebesült szekbánt két alkalommal is 

kimentette a keresztények kezei közül.714 Szálih 20 000 akcse értékű ziámet-birtokos 4000 

akcse emelésre történő felterjesztését azzal indokolták, hogy Magosza ostrománál puskájával 

                                                           
708 Uo. 246., No. 1727. 979. szafar 29./1571. július 23. A ruméliai beglerbégnek. 
709 Uo. 246., No. 1728. 979. szafar 29./ 1571. július 23. A ruméliai beglerbégnek. 
710 11 NUMARALI, 121., No. 623. 978. dzsemáziláhir 18./1570. november 17. A damaszkuszi beglerbégnek. 
711 Emine Erdoğan Özünlü kutatásai alapján ezek átlagos juttatásoknak tekinthetőek. ÖZÜNLÜ, 2010. 242. 
712 Az 1574. évi kanizsai támadásra vonatkozóan l. SZ. SIMON, 2017. 1. A magyarországi portyákon való 

részvételért kapott juttatásokról l. még FODOR, 1996. 58–79. és a simontornyai szandzsák tímár-defterjeiről 

DÁVID, 1982. 70–87. 
713 13 NUMARALI, 83., No. 583. 978. zilhiddzse 20./1571.május 15.  
714 Uo. 98., No. 680. 978. zilhiddzse 26./1571.május 21. A ruméliai beglerbégnek. 
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sok hitetlent lelőtt és meggyilkolt.715 A magoszai áttértek mindegyike ennél magasabb 

juttatásban részesült, amit magyarázhat esetleges előkelő származásuk és/vagy kémkedésben 

játszott szerepük. Vera Costantini kutatásai során ráakadt egy muszlimmá válása után 

Mehmednek nevezett illetőre, aki a girnei vár vértelen átadását követően iszlamizált, és Lala 

Musztafa pasa kikötőparancsnokká (limán reisszé) nevezte ki.716 A keresztények áttérését a 

legtöbb esetben karrierépítési vágyuk motiválta. 

Az itt táblázatba foglalt adatok a ciprusi hadjárat kapcsán felterjesztetteknek és később 

birtokot kapottaknak csupán töredékét mutatja. Miután a sziget ostroma valamilyen formában 

a birodalom teljes katonai erejét megmozgatta, a hadjárat kedvezményezettjei és vesztesei 

(ide értve az elhunytakat, a meg nem jelenteket vagy a dezertőröket) is, komoly tömeget tettek 

ki, akik az ország legkülönfélébb területéről származtak. Egy-egy birodalmi hadjárat után a 

felterjesztettek földhöz juttatása komoly kihívást jelentett az államnak, a juss megszerzése 

pedig általában évekig tartó procedúrát a kedvezményezettnek. 

Ciprus elfoglalását követően az Oszmán Birodalom minden városába és falvába győzelmi 

jelentés ment, hogy az elöljárók az örömhírt hallván, a szükséges ünnepségeket és 

mulatságokat megszervezzék, valamint a (muszlim) lakosság továbbra is imádkozzon a siker 

és dicsőség folytatásáért. A szultán győzelmi beszámolója egy olyan propagandaszöveg, 

amely hűen tükrözi a központ álláspontját, egyúttal egy rövid összefoglalót is ad az 

eseményekről: eszerint a ciprusi hadjárat a velenceiek hibájából tört ki, akiket elbizakodottá 

tett a hosszú idő óta tartó béke, és tengeri portyákra ragadtatták magukat a jámbor muszlim 

zarándokok ellen. Ezért a nagyúri flotta és a győzedelmes sereg a kalózok fészke, Ciprus ellen 

indult, ahol Musztafa pasa szerdár vezetésével előbb Lefkosa várát ostromolta meg. A harcok 

megkezdése előtt a muszlimok békét ajánlottak, aminek elfogadásával a lakosság az Oszmán 

Birodalom adófizetője lett volna, ám mivel ebbe senki sem egyezett bele, így (ismét a 

keresztények hibájából!) megkezdődött a negyven napig tartó ostrom, amit a jelentés heves 

harcokkal teli, rövid időnek jellemez. A vár eleste után a benne tartózkodó 40 000 embert 

részint kardélre hányták, részint fogságba vetették: a győzelmi jelentésben olvasható számok 

tehát megegyeznek a mühimme defterikben szereplő adatokkal, amelyek húszezer halottról és 

ugyanennyi fogolyról szólnak.717 Girnében megtudván, hogy mi történt Lefkosában, a védők 

megértették, hogy nem állhatnak ellen. Ekkor átadták a vár kulcsait, ők pedig Nyugatra 

távoztak. Ezt követte Magosza ostroma, amelynek tornyait és várfalait a hadiesemények során 

                                                           
715 Uo. 133., No. 934. 979. muharrem 6./1571. május 31. A damaszkuszi beglerbégnek. 
716 COSTANTINI, 2009. 56. 
717 14 NUMARALI, 486., No. 686. 978. rebiüláhir 27./1570. szeptember 28. Herszek és Klissza bégjeinek.  
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erősen megrongálták. A védők, hogy életüket mentsék, békét kértek és kaptak. Az ostrom 

visszaverésében fővezérként ténykedő átkozott azonban bevallotta, hogy több muszlim 

katonát megölt, ezért füleit levágták, őt magát pedig láncra verve közszemlére tették, a 

hátramaradókat fogságba vetették, a várat pedig a birodalomhoz csatolták.718 A szöveg tehát a 

háborút a jó és a rossz küzdelmeként láttatja, amiben a pozitív főhős egyértelműen az oszmán 

sereg, aki méltányos célokért harcol és csak indokolt esetben ont vért. A hadjárat szerdárját, 

Lala Musztafát csupán egy ízben említik, a szultáni flottáról pedig kizárólag az adriai és görög 

szigeteken történő portyázással kapcsolatban esik szó. A cél az alattvalók tájékoztatása volt: 

nézetem szerint ebből (is) adódik egyszerű vonalvezetése, az egyértelműen beállított 

helyzetek, amelyek leírása során nem merül el az apró részletekben, adatokban és nevekben, 

nem említ semmiféle vereséget, egyszóval pusztán a főbb, győztes mozzanatokra 

összpontosítva beszéli el a hadjárat történetét. 

Az oszmánok ciprusi fennhatóságát a velenceiek hivatalosan 1573. március 7-én ismerték 

el. A török uralom ezt követően mintegy 250 évig tartott a szigeten.719  

                                                           
718 A győzelmi jelentés szövegét l. AYSAN, 1971. 167–168.  
719 ALTUĞ, 1977. 120. 
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V. A legjobb alkalom, mit a századok láttak 

 

1571. október 7-én a Szent Liga váratlan győzelmet aratott a szultáni flotta felett. Keresztény 

oldalról ez volt az első igazán nagy siker a tengeren azóta, hogy a 14. század második felében 

az Oszmán Birodalom megkezdte terjeszkedését. Az utókor azonban elszigetelt győzelemként 

emlékszik rá vissza, hiszen az ütközetet követő felfokozott elvárásokból – amelyek a törökök 

visszaszorítását tűzték ki célul – semmi sem valósult meg. Kérdés azonban, hogy ezeket az 

elvárásokat mennyiben osztották Lepanto kortársai, és mennyiben formálta a következő 

évszázadok emlékezetpolitikája. Az események tükrében a kor nagyhatalmainak vezetői 

mindannyian úgy ítélték meg, az adott körülmények között a lepantói ütközetből nem lehet 

többet kihozni. Ahhoz, hogy álláspontjukat megértsük, érdemes megvizsgálnunk a csatában 

részt vevő országok politikai-gazdasági helyzetét és célkitűzéseit.720 

 

V.1. A lepantói csata diplomáciai előzményei 

A Szent Liga három hatalomból tevődött össze: a pápai államból, Spanyolországból721 és 

Velencéből. A hosszas egyeztetéseket követően egy 3 évre (1571–1573) szóló katonai 

szövetség jött létre, amelynek résztvevői kötelezték magukat arra, hogy minden hadi idényben 

200 gályából és 100 „kerek hajóból”722 álló flottát állítanak ki, 50 000 katonával és 4500 

könnyűlovassal. A haditervet a három kontingens parancsnokának közösen kellett megvitatni, 

de a végrehajtó hatalom a föléjük kinevezett főparancsnoké lett. A meghódított területeket a 

szövetségesek szétosztották volna maguk között, kivéve Algériát, Tuniszt és Tripoliszt, 

amelyek egyenesen Spanyolországhoz kerültek volna. Kimondták, hogy senki sem köthet 

titokban békét, az ellátmányt illetően méltányos árakat kell szabni, és egyik fél sem emelheti a 

kiviteli vámokat és illetékeket. Ha a Szentszék nem fizette volna a rá eső költségeket, akkor a 

kiadások Velence és Spanyolország között oszlottak volna meg 3/5–2/5 arányban.723 Annak 

ellenére, hogy a szövetség elsősorban Velence szorult helyzete miatt jött létre, és a két másik 

ország csupán a megsegítésére vállalkozott, a ligában szinte kezdettől fogva nem a 

köztársaság, hanem Spanyolország töltötte be a vezető szerepet. A spanyolok adták a közös 

                                                           
720 Az alább közölt alfejezetet részben publikáltam: SCHMIDT, 2010 a. 77–92. 
721 Illetve Spanyolország itáliai birtokaiból: Toszkánából, Pármából, Savoyból, Genovából, Ferrarából, Szicília–

Nápolyból, Monacoból és a szintén spanyol fennhatóság alá tartozó Máltából. 
722 A karcsú és gyors gályákat „hosszú hajóknak”, a nehézkesebb formájú, pusztán a szél erejére hagyatkozó, 

vitorlás hajókat pedig „kerek hajóknak” nevezték. SOUCEK, 1996. 14. 
723 FULLER, 1954. 563. A Szent Liga költségeiről részletesen ír Giovanni Motta, aki szerint egy gálya egy 

hónapban 600 dukátnyi összeget emésztett fel. Kutatásai alapján május 1. és november 1. között a gályák 

összesen 720 millió dukátba kerültek, a 62 500 fős hadseregre pedig mintegy 1 819 467 scudit költöttek a 

keresztények. MOTTA, 1998. 94–95. 
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költségek legnagyobb részét,724 a szövetség katonailag legkiemelkedőbb kontingensét, és nem 

utolsó sorban a hadjárat főparancsnokát, Don Juan de Austriát (1547–1578).725 A szerződő 

felek közötti bizalmatlanság az első percektől kezdve tapintható volt: Velencét aggasztotta a 

spanyol vezetés, és attól félt, hogy végül II. Fülöp (1527–1598)726 érdekeiért kell harcba 

küldenie katonáit, Spanyolország viszont nem bízott a törökbarát politikát folytató 

Signoriában, amelyről úgy tartotta, hogy bármikor kész elárulni szövetségeseit némi 

kereskedelmi haszonért cserébe. II. Fülöp nemcsak, hogy nem kívánt egy kalmárállamért 

spanyol vért ontani, de kifejezett kárörömmel szemlélte, amikor a törökök közvetlen támadást 

indítottak a velencei fennhatóság alatt álló Ciprus ellen. Az, hogy a liga ilyen körülmények 

között egyáltalán létrejöhetett, kizárólag V. Piusnak volt köszönhető, aki ügyesen ötvözte a 

hitbuzgóságot a hajlékony pápai diplomáciával, és végül sikerült olyan feltételeket 

megfogalmaznia, amelyben mindkét hatalom egyetértett. 

Mit diktáltak a spanyol érdekek? Fülöp célkitűzései nagy vonalakban megegyeztek 

apjáéival. Elsősorban ő is családi politikát folytatott, fontosnak tartotta a katolicizmus 

ellenségeinek visszaverését és Spanyolország dominanciájának biztosítását, egyrészt a már 

meglévő területek megszilárdításával, másrészt új foglalásokkal, mind az Ó-, mind az 

Újvilágban.727 Mindezt főként szakadatlan háborúzásokkal próbálta elérni: egész, 42 évet 

felölelő uralkodása alatt csupán 1577-ben volt hat hónapon keresztül teljes béke a 

birodalmában. A spanyol népet a hadakozás, a magas adók, az esetenkénti rossz termés és 

pestisjárványok egyaránt megviselték.728 Nem csupán a spanyolok gyengültek meg, de 

korábbi vetélytársuk, Franciaország is így járt a katolikusok és hugenották között dúló 

vallásháború következtében.  Ezzel egy időben komoly ellenségeskedés kezdődött 

Spanyolország és Anglia között. A konfliktus a protestáns Erzsébet (1533–1603, uralk. 1558–

1603) és II. Fülöp felesége, Tudor (Véres) Mária (1516–1558, uralk.1553–1558) 

rivalizálásától keltezhető, folytatódott azzal, hogy a végül uralomra kerülő I. Erzsébet nem 

hivatalosan ugyan, de mégis csak támogatást nyújtott a lázongó Flandriának, kalózhajói pedig 

                                                           
724 A spanyolok a költségek felét, a velenceiek az 1/3-át, a pápa az 1/6-át fizette. ZIMÁNYI, 1983. 63. 
725 V. Károly német-római császár és spanyol király törvénytelen fia Barbara Blomberg regensburgi 

polgárlánytól. Első jelentősebb hadi sikerét a granadai moriszkók elleni küzdelemben aratta. 
726 II: Fülöp 1555–1598 között spanyol király, 1580-tól Portugália királya. Rövid ideig (1554–1558) az Anglia és 

Írország királya címet is viselte felesége, I. Mária (1516–1558, angol és ír királynő 1553–1558) révén, titulusa 

azonban tényleges hatalommal nem járt. 
727 A Habsburgok területszerzési stratégiáit Geoffrey Parker az alábbi módon csoportosítja: házassági/családi 

kapcsolatok, tárgyalás, fenyegetés és vásárlás. Érdekességképpen említi, hogy az utóbbi háromra egyaránt 

találhatunk példát Németalföldön: Károly Frielandot pénzért, Utrechtet diplomáciával, Gelderlandot pedig 

hódítással szerezte meg. PARKER, 2000. 12., 28. Mindazonáltal ezek a stratégiák (talán a házasságit leszámítva, 

amelyben a Habsburgok mindenkinél ügyesebbnek bizonyultak) nemigen különböznek más nagyhatalmak 

területszerzési módszereitől. 
728 PARKER, 2000. 14–16. 



159 

 

rendszeresen támadták a Karibi-térség spanyol kolóniáit,729 miközben Gilbert és Raleigh 

földrajzi felfedezései megtörték Amerika spanyol–portugál hegemóniáját. A két ország 

közötti háború már csaknem 30 éve érlelődött, amikor Fülöp 1583-ban végül rábólintott, és 

korántsem csupán Erzsébet ügyes diplomáciájának volt köszönhető,730 hogy a megvalósítás 

ennyi ideig elhúzódott: magának a spanyol királynak is sok más lekötöttsége akadt, amelyek 

miatt nem tudta vállalni a hadjáratot. Madrid mind Angliában, mind Franciaországban 

hasonló politikát folytatott: a hit védelmezőjeként fellépve, a protestáns Erzsébettel szemben 

Tudor Mária halála után a skót Stuart Máriát, Franciaországban pedig előbb saját magát, 

később a lányát szerette volna trónra segíteni.  

A külső ellenségek mellett komoly gondokat okozott saját lázongó területeinek, 

Németalföldnek és Granadának a megfékezése is. A felkelésre mindkét esetben az állam 

türelmetlen, abszolutista, központosításra törekvő politikája miatt került sor, ám míg a 

granadai mórokat, ha nehezen is, de leverték, Németalfölddel nem boldogultak. A számok 

magukért beszélnek: 1577 kivételével, amikor a flandriai sereg teljesen le volt szerelve, az 

állandó, Spanyol-Németalföldön szolgáló csapatok létszáma 13 000–14 000 fő körül mozgott, 

ám ha kitört a nyílt háború, ez az erő is kevésnek bizonyult: tekintettel a súlyos helyzetre, 

(egy évvel Lepanto után!) 1572. április 1–augusztus 31. között Alba a sereget 13 000 főről 

67 000-re növelte, 1574-ben pedig Nassaui Lajos ellen már 85 000 embert állítottak ki. 

Mindez hihetetlen pénzösszegeket emésztett fel: 1570-ben mintegy 0,7, 1572-ben 3,4, 1573-

ban 3,5, 1574-ben már 7,35 millió florint küldtek Németalföldre. Ezzel párhuzamosan a 

Mediterráneumban is helyt kellett állniuk, nemcsak azért, mert beléptek a Szent Ligába, 

hanem mivel földrajzi helyzetükből kifolyólag a törökök és az észak-afrikai kalózok állandó 

veszélyt jelentettek a számukra. 1572-ben 3,6, 1573-ban 3,3, 1574-ben pedig 4 millió florint 

költöttek a mediterrán flottára és védelemre. Az állam kiadásai messze túllépték bevételeit: 

1574-ben például 11 060 298 florin éves költségvetéséből kellett volna finanszíroznia 

20 215 237 florin kiadást.731 A pénzügyi egyensúly szempontjából a legkedvezőbb év 

kétségkívül az 1571-es volt, amikor is a Lepantónál harcoló spanyol flotta mintegy 2,5 millió 

florinba került, míg Németalföldön a helyzet átmenetileg konszolidálódott, így megtartása – 

kis túlzással – egyetlen fillérjébe sem került Madridnak. Ugyanebben az évben Flandria 

kiugróan magas, 4,1 millió florin összeget fizetett be a központi kincstárba, így jelentős 

                                                           
729 Különösen Drake és Hawkins portyái voltak hírhedtek. 
730 CHAPMAN, 1965. 253. Számos kisebb súrlódás is akadt, például amikor Erzsébet kisajátította azt az összeget, 

amelyet Fülöp Németalföld felé küldött zsoldkifizetésre: a spanyol hajók az őket üldöző kalózok elől egy angol 

kikötőben kerestek menedéket, és a segítség fejében a királynő elvette a rakományukat: Uo. 254.  
731 Az adatokra l. PARKER, 2004. 116. 
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mértékben segítette a spanyol állami költségvetést.732 Ha nem jutnak Flandriában egy 

lélegzetvételnyi szünethez, Spanyolországnak minden bizonnyal komoly nehézségeket 

okozott volna a mediterráneumi hadjáratban való részvétel. II. Fülöp mediterráneumi 

kifizetéseivel Geoffrey Parkeren kívül Felipe Ruiz Martin is behatóan foglalkozott. A spanyol 

történész a kiadásokat escudóban számolta, és vizsgálata során Parkertől eltérő eredményre 

jutott. Miközben Parker a földközi-tengeri kiadások tekintetében a legköltségesebb évnek 

1571 és 1573 között 1572-t jelölte meg (3,6 millió florin), addig Martinnál a kifizetések 

folyamatos emelkedését tapasztalhatjuk: kutatásai alapján a spanyolok a Mediterráneumra 

1571-ben 1 976 299, 1572-ben 2 507 966, 1573-ban pedig 2 657 397 escudót költöttek.733  

Geoffrey Parker és Felipe Ruiz Martin kutatási eredményeinek összehasonlítása a spanyol állam 

1571–1573 közötti mediterráneumi kiadásaira vonatkozóan, florinban számolva734 

 
Év Geoffrey Parker  Felipe Ruiz Martin  

1571 ~ 2 500 000 4 940 747,5 

1572 ~ 3 600 000 6 269 915 

1573 ~ 3 300 000 6 643 492,5 

 

Szembetűnő, hogy a két kutató által megadott összegek között hozzávetőlegesen kétszeres az 

eltérés. Parker adatai alapján 1571-ben a spanyol állami költségvetés mintegy negyedét, 1572-

1573-ban már nagyjából a harmadát, míg Ruiz Martin számításai szerint több mint a felét vitte 

el a mediterráneumi hadszíntér. A komoly nagyságrendi különbségek ellenére mindkét 

történész eredményei alapján nyilvánvaló, hogy a két front fenntartása olyan komoly anyagi 

terhet jelentett, amelyet hosszabb távon képtelenség volt finanszírozni.  

Felmerül a kérdés, hogy ha ilyen nagy kiadást jelentett, miért nem adta fel Spanyolország 

Németalföldet, és fordította teljes erejét a Földközi-tengerre, hogy megvédje közvetlen 

közelében lévő területeit a törököktől és a kalózoktól? Flandria elsősorban azért volt fontos 

Fülöp és utódai számára, mert ez a terület biztosította az itáliai spanyol birtokokat. A másik 

érv, amelyet a politikusaik gyakran felvetettek: amíg a birodalom ellenségei Németalföldön 

harcolhatnak, addig sem támadnak magára Spanyolországra, tehát a területét egyfajta 

ütközőállamként használták. Ugyancsak fontos szempont volt, hogy adott esetben Flandriából 

lehet a legideálisabb körülmények között offenzívát indítani Franciaország ellen.735 Emellett 

                                                           
732 PARKER, 1972. 141, 234.  
733 Felipe Ruiz Martin az éves összköltségekkel kapcsolatban további részletezést is tesz. Eszerint 1571-ben a 

mediterráneumi hadszíntér rendes kiadása 680 400, a rendkívüli 1 295 899 escudót tett ki, ami 1572-ben a rendes 

840 000 illetve 1.667.966 escudóra emelkedett. 1573-ban a rendes kiadás már 907 000 a rendkívüli pedig 1 750 

000 escudóra rúgott. MARTIN, 1974. 327–333.  
734 1 escudo = 2,5 florin, Geoffrey Parker nyomán, aki 8 escudóra 20 florint számolt. PARKER, 2004. 90. 
735 PARKER, 1972. 128–129. 
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Fülöpre nyilvánvalóan hatással volt V. Károly politikai végrendelete, miszerint az örökül 

kapott területet semmi szín alatt nem szabad feladni.736  

Fülöp egyfelől nem mondhatott le Németalföldről, ugyanakkor a pápai hívást sem 

utasíthatta el. Egyrészt a már említett granadai háború miatt, melynek során a moriszkók 

felvették a kapcsolatot az észak-afrikai kalózokkal és Isztambullal is.737 Végül egyik fél sem 

avatkozott be, bár a törökök azért nem mulasztották el kihasználni a kínálkozó lehetőséget, és 

a nagy zűrzavar kellős közepén, 1570 januárjában Ulucs Ali algíri beglerbég könnyedén 

bevette Tuniszt, félreállítva a spanyolok által pártfogolt Muláj Hamidát.738 A felkelést ugyan 

Don Juan de Austria végül elfojtotta, ám hatására a spanyolok többé nem érezték magukat 

biztonságban, s az egyre hisztérikusabbá váló légkör csúcspontjaként, 1609–1614 között 

kiutasították a mórokat az országból.739 Ha ebből a szemszögből nézzük, a muszlimok által 

nemrég megszorongatott Spanyolországnak nagyon is kapóra jött egy keresztény szövetség, 

amelynek segítségével erőt demonstrálhatott az oszmánok felé. Másrészt, Európa egyik 

legjelentősebb nagyhatalmaként, amelynek az uralkodója annyira egynek tekintette magát a 

katolicizmus védelmével, jelentős presztízsveszteség nélkül egyszerűen nem mondhatott 

nemet a hitetlenek elleni harcra, különösen, hogy minden háborúját az „eretnekek 

visszaszorításának szükségességével” indokolta. Mindemellett, bár a török támadások 

egyelőre a Signoriát sújtották, nem lehetett kizárni egy esetleges, spanyol területek ellen 

irányuló oszmán hadműveletet sem. Ha ez bekövetkezik, Fülöp – szövetségesek nélkül – 

nehéz helyzetbe kerül, hiszen a németalföldi háborúk miatt veszélyesen kiürítette itáliai 

birtokait. Ha kelletlenül is, ám Madridnak mindenképpen csatlakoznia kellett a Ligához. Bár 

II. Fülöp életrajzírója, Henry Kamen úgy látja, a spanyol király csak sodródott az 

eseményekkel és sohasem vált annak igazi irányítójává, mások éppen a túlzott 

kontrollvágyából fakadó lassú ügyintézésében, állandó egyeztetéseiben és a túlburjánzó 

adminisztrációban látják a legfőbb problémát.740 Fülöp nem csupán karakterében tért el jóval 

dinamikusabbnak tartott apjától, hanem az uralkodási feltételek is nagyot változtak. A 

Habsburg Birodalom kettéosztásából adódóan az utódok mögött már egységes országok 

álltak, de a különválást követően egymás háborúiba nem szívesen avatkoztak be.  

                                                           
736 PARKER, 2000. 13. 
737 BICHENO, 2003. 179. 
738 BRAUDEL, 1996. 1133. 
739 Az intézkedések mintegy 500 000 embert érintettek. A témáról bővebben l. CHAPMAN, 1965. 279–280, 

BRETT, 1985. 67. és KOENIGSBERGER, 1971. 68.  
740 Erre és II. Fülöp életére bővebben l. KAMEN, 1997.  Az aprólékos egyeztetésekről ír például Lepantót 

követően Braudel is. Uő. 1996. 1176.  



162 

 

Velence helyzete ennél lényegesen egyszerűbb: felé egyértelmű ultimátumot intéztek a 

törökök, vagy átadja Ciprust, vagy háború lesz. A törökök fellépése ugyan fenyegető, 1570 

első hónapjaiban mégis mindkét fél abban bízott, hogy elkerülhetik a hadjáratot. A törökök 

igyekeztek ráijeszteni a Signoriára: 1570 januárjában letartóztatták az Isztambulban 

tartózkodó velencei kereskedőket és visszatartották a köztársaság kereskedőhajóit. Válaszul a 

velenceiek is bebörtönözték az országuk területén élő szultáni alattvalókat, javaikat pedig 

elkobozták: a megtorló intézkedések alól azonban a keresztények mentesültek.741 Nem sokkal 

később kölcsönösen elengedték a foglyokat, és a törökök kártérítést ígértek a velencei 

hajótulajdonosoknak. Az oszmánok a velenceiek áruit csak azzal a feltétellel adták vissza, 

hogy a zsidók is visszakapják javaikat: ennél a követelésnél Joszef Nászi Szelimre gyakorolt 

befolyása egyértelműen érződik.742 Szokollu Mehmed a történtekkel párhuzamosan arra 

biztatta a Signoriát, hogy ajánljon fel néhány „jelentéktelen” területet a dalmát határnál, és 

emelje fel az éves adófizetést, így talán megőrizheti Ciprust.743 Ekkor már harminc éve tartott 

a béke a két állam között, s ez idő alatt a köztársaság erődrendszere elavult, katonai igazgatása 

pedig szervezetlenné vált. Fő bevételi forrása a kereskedelemből származott, így – miután 

nem tudta legyőzni – az elsők között egyezett ki a térségben feltűnt oszmánokkal, hogy a 

muszlim fennhatóság alá került partokat továbbra is könnyedén megközelíthesse, és 

megőrizhesse gazdasági pozícióit.744 Természetesen Velencének is volt hadserege és katonai 

flottája. Hajóhaduk 1540 után békeidőben ötven gályából állt, de háborús években (1537–40; 

1570–73) ez a szám akár százra is nőhetett. Amikor 1570-ben a törökök megtámadták 

Ciprust, a velenceieknek mintegy negyvenöt gályájuk volt a tengeren, ebből húsz Krétán és 

huszonöt az Adrián. Igazi problémát a köztársaság esetében nem a hajóhad, hanem a hozzá 

tartozó személyzet kiállítása jelentette. Bár a flottában velenceiek is szolgáltak, a legénység 

legnagyobb része görögökből és a dalmát, albán partokról toborzott szlávokból tevődött 

össze.745 Emellett arzenáljukban komoly haditechnikai vívmányokat is kifejlesztettek: egyik 

legjelentősebb újításuk a hatalmas méretű, „úszó erődként” funkcionáló galeassza – ágyúkkal 

felszerelt „kerek hajó”–, amelyeknek nagy szerepe volt a lepantói győzelemben.746 Mindezt 

                                                           
741 KUMRULAR, 2011. 87. 
742 BIRNBAUM, 2008. 97. 
743 HILL, 1972, 885–886. 
744 MCNEILL, 1974., 139–140. és LYNCH 1991. 329–331. Hasonló következtetésre jut Rogers és Ward (ROGERS-

WARD, 1988. 15) is, amikor megállapítják: Velence kereskedelmileg többet veszthetett egy esetleges háborúval 

Szülejmánnal szemben, mint nyerhetett volna katonailag egy spanyol szövetséggel.  
745 LANE, 1987. 18, 41. 
746 Az első galeasszát 1529-ben építették fel a velencei arzenálban, egy görög mester vezetésével, aki klasszikus 

(a Római Birodalom korából előkerült) tervrajz alapján dolgozott. Az 5 evezősoros gálya 74 méter hosszú és 11 

méter széles volt, ám monumentális mérete olyan nehézkessé tette, hogy ütközetekben egyáltalán nem lehetett 

bevetni. A velenceiek tanultak a hibából, és 1540-ben egy kisebb (50 méter hosszú és 9 méter széles) „kerek 
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azonban a kereskedelemből származó bevételekből finanszírozták, egy olyan tevékenységből, 

amelyet egy hosszas háború szükségszerűen korlátozott. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy 

földrajzi adottságaiból kifolyólag sem volt egyszerű feladat tengeri támaszpontjainak 

védelme, mindjárt világossá válik a számunkra, miért igyekezett távol maradni a 

mediterráneumi csaták nagy részétől. Most, hogy saját területét fenyegették, megpróbált 

minden eshetőségre felkészülni: nagy hévvel fegyverkezett, szövetségeseket keresett, 

ugyanakkor szoros diplomáciai kapcsolatban maradt Isztambullal is, sőt, a titkos tárgyalásokat 

a háború alatt is folytatta. 

Elsőként a pápai állam sietett a szorult helyzetben lévő Velence segítségére, jóllehet V. 

Pius sem bízott jobban a Signoria hűségében, mint Fülöp. A pápa azt javasolta a 

velenceieknek, hogy hozzanak létre egy, a legfontosabb keresztény hatalmakat tömörítő 

szövetséget, amely ellen a köztársaság kezdetben hevesen tiltakozott, kijelentve: ők nem ligát, 

hanem pénzt, embereket, élelmiszert és felszerelést várnak Rómától.747 Pius azonban kitartott 

a Liga gondolata mellett, és mindent megtett, hogy tervét keresztülvigye: 1570 márciusában 

átengedte a Signoriának a velencei papságnak járó tizedet, hogy ezzel is segítse a 

fegyverkezést, és beleegyezett abba, hogy a törökök ellen pápai flottát állítson fel. A pápai 

flotta felállítása, illetve a majdani Liga költségeinek 1/6-ának vállalása súlyos terhet rótt a 

kicsiny pápai államra. Pius a szükséges pénz előteremtésében is zseniálisan gyorsnak 

bizonyult: először a flotta felszerelésére 40 000 aranyat különített el az Angyalvárban lévő 

kincstárból, majd külön adót vetett ki a bíborosok javadalmaira. Amikor mindez kevésnek 

bizonyult, egyházi tisztségeket bocsátott áruba (például a templomi kincstárosi posztot elvette 

unokaöccsétől és 70 000 dukátért eladta Luigi Cornaro bíborosnak), valamint 400 000 scudi 

értékben megadóztatta a kolostori rendeket. Először 24 gályával akarta megsegíteni Velencét, 

de ennyi hajó kiállítására nem volt elég pénze, így megfelezte ajánlatát, sőt, kötelezettsége 

teljesítéséhez Firenze segítségét is igénybe vette. Az a 12 gálya, amellyel végül hozzájárult a 

szövetség sikeréhez, mintaszerűen volt felszerelve.748 Ezzel egy időben Luis de Torrest 

Spanyolországba küldte, aki magával vitte a pápai engedélyt a cruzada szedésére.749 Fülöp 

                                                                                                                                                                                     
hajót” építettek, amelyet vitorlával és evezőkkel is lehetett irányítani. A galeasszát alaposan felfegyverezték: 

nemcsak a hajóorrba és a hajóvégre, de még a gálya oldalaira is ágyúkat helyeztek. Hadi erejük elsöprőnek 

bizonyult: a Lepantónál harcoló 6 galeassza körülbelül 70 török gályát süllyesztett el, úgy, hogy ezt megelőzően 

tengeri ütközetben még soha nem próbálták ki ezt a típust. PARKER, 1988, 87. A velencei galeasszákról l. még: 

GUILMARTIN, 1974, 232–234. 
747 HILL, 1972. 887. 
748 Vö. BALANYI, 1942. 152 és HILL, 1972. 902. 
749 A cruzadával kapcsolatos bullát V. Pius eladdig nem újította meg, ami évi 400 000 dukát veszteséget okozott 

a spanyol államnak. Fülöp másik fontos egyházi bevétele a subsidio volt, amelyet a spanyol papság fizetett neki, 

s évi 500 000 dukát jövedelmet hozott. 
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nyolc nappal azután, hogy beszélt a pápai követtel, elvben beleegyezett a Ligába.750 Torresnek 

kellett volna meggyőznie Portugáliát is, hogy csatlakozzon a szövetséghez, Sebestyén király 

azonban makacsul ellenállt. Pius ugyancsak eredménytelenül szólította fel az osztrák 

Habsburgokat, Lengyelországot és Oroszországot a segítségnyújtásra.751 Miksát a törököknél 

sokkal jobban aggasztotta a birodalma határainál dúló francia vallásháború és a németalföldi 

felkelés, attól tartva, hogy a zavargások az ő országára is átterjednek. Ebben a helyzetben esze 

ágában sem volt felrúgni az oszmánokkal kötött békét, ugyanakkor 1570. február 3-án arra 

utasította római császári követét, Prospero Acro grófot, hogy igyekezzen legkevesebb 30 000 

scudi támogatást kicsikarni a pápától. V. Pius azonban ezúttal nem adott segélyt.752 A 

birodalmi rendek végül 1570 decemberében jóváhagyták a császárnak fizetendő 

Türkenhilfét,753 Miksa pedig 1571-ben nyíltan kimutatta a lutheránusok iránti rokonszenvét is, 

amikor – Róma nem kis megbotránkozására – újra megerősítette az alsó-ausztriai protestáns 

rendeket és lovagokat vallásuk szabad gyakorlásában.754 Zsigmond lengyel király olyannyira 

nem pártolta a Ligát, hogy át sem engedte az országán a Moszkvai Fejedelemség felé igyekvő 

velencei követeket, mondván nem akarja megsérteni a törököket, akikkel kötik a 

szerződések.755 A pápának Franciaországot sem sikerült megnyernie céljainak, bár még az a 

gondolat is felmerült, hogy a Liga élére esetleg Guise hercegét kellene meghívni, így az ő 

családi kapcsolataira alapozva talán egy angol–francia katonai kontingenst is be lehetne 

építeni a szövetségbe.756 Angliát eleve nem hívták a Ligába, mivel Erzsébet nyílt 

szembefordulása óta a pápa az országot nem tekintette a katolikus világ részének. 

Franciaországban viszont megjelentek a pápa és Velence követei, így IX. Károly nehéz 

helyzetbe került: a „legkeresztényibb” király kénytelen volt elutasítani az ajánlatot, hiszen 

                                                           
750 BRAUDEL, 1996. 1151. 
751 Minderről bővebben l. JEDIN, 1974. 108. 
752 BAGI, 2001. 81–82. 
753 Uo. 83–84. 
754 Míg Fülöp és Pius között a legsúlyosabb konfliktust a király azon törekvése okozta, hogy Rómát alárendelje a 

spanyol állam érdekeinek (Figuerra, a királyi tanács elnöke egy alkalommal nyíltan ki is jelentette: 

„Spanyolország számára nincs pápa”), addig Miksával annak lutheránus érzelmei miatt különbözött össze. Már 

pápasága kezdetén megüzente a császárnak: szívesen segíti a török ellen, de csak úgy, ha megszűnik őt a hittől 

elpártoltak érdekében benyújtott kérvényekkel zaklatni. Miksa Alsó-Ausztriában már 1568-ban biztosította a 

protestáns rendek vallásszabadságát, 1571-ban pedig – e jogok megerősítése mellett – engedélyezte a lutheránus 

ágenda árusítását is. A pápa többször is hiábavalóan tiltakozott ezen intézkedések ellen. BALANYI, 1942. 140–

144, 152. A császár pedig azért neheztelt Piusra, mert az Cosimo de Medicinek nagyhercegi címet 

adományozott. Mindazonáltal a velencei követnek szívélyesen válaszolt: a törökökkel való békeszerződést csak 

abban az esetben szegné meg, ha azt látná, más erők (ti. a lengyelek és az oroszok) is ezt teszik. HILL, 1972. 909.  
755 FORGÁCH, 1977. 956. Az oszmánoknak a lengyelekkel kötött béke legalább olyan fontos volt a ciprusi 

hadjárat idejére, mint a magyarországi helyzet rendezése. A lengyelekkel elsősorban határviták, és a kozák 

kérdés jelentett állandó konfliktusforrást. Emellett a lengyelek fontos szerepet játszottak az Oszmán Birodalom 

és a Moszkvai Fejedelemség között zajló szőrmekereskedelemben is. BEYDİLLİ, 1976. 9. 
756 Guise hercege Stuart Máriával állt rokonságban. 
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semmiképpen sem akarta volt sógorát, a francia belügyekbe folyton beavatkozó II. Fülöpöt 

támogatni. Úgy vélte, a Liga létrehozásával fennáll annak a veszélye, hogy a spanyolok 

Velencére is kiterjesztik befolyásukat, így teljesen bekerítik országát, ha pedig sikeresen 

harcolnak a törökök ellen, akkor az még inkább megerősíti őket, s ezzel párhuzamosan a 

„spanyolbarát” katolikus pártot is Franciaországban. Ezért mindent elkövetett, hogy 

megakadályozza a szövetség létrehozását: még szorosabbra fűzte diplomáciai kapcsolatát az 

oszmánokkal, és együttes erővel igyekeztek eltántorítani az egyébként is bizonytalankodó 

Velencét a Ligába való belépéstől. A Liga végül a tervezettnél jóval szerényebb keretek 

között, több mint egy éves tárgyalások után mindössze három állam részvételével, 1571. 

május 20-án jött létre. Mint láthattuk, a benne részt vevő országok sem akarták igazán: Pius 

dolgát alaposan megnehezítette Spanyolország vezetésre törekvő, arrogáns magatartása és 

túlzott érdekérvényesítési szándéka, csakúgy, mint Velence halogató taktikája, ahol egészen 

az utolsó percig abban bíztak, hogy sikerül megegyezniük a törökkel és kihátrálhatnak ebből a 

számukra olyannyira nem kívánatos szövetségből.  

 

V.2. A lepantói csata hadi előzményei 

A Liga megalakulása előtt megszervezett 1570. évi keresztes hadjárat757 okot adott a 

törököknek a bizakodásra. Bár a hadművelet célja Ciprus gyors megsegítése lett volna, a 

szövetségesek széthúzása folytán az egyesült csapatok még csak meg sem közelítették a 

szigetet, és egyetlen csatát sem vállaltak. Velence a kezdet kezdetén kijelentette, hogy a 

hadjárat élére nem akar egyedüli parancsnokot, hanem a három kontingens vezetői közösen 

vitassák meg a teendőket, és a közülük kinevezett legfőbb irányító csupán a többség akaratát 

hajtsa végre. Pius a maga részéről egyáltalán nem kívánt ebben a hadjáratban részt venni, 

hanem szíve szerint csak pénzt küldött volna, de végül vállalta egy kisebb hajóhad 

felszerelését, flottája élére pedig Marcantonio Colonnát nevezte ki. A velenceiek először 

kritizálták a pápai hajóhad kis számát (szerintük Piusnak legalább 30 hajót kellett volna 

felszerelni), majd Marcantonio személyét, akit túlságosan „spanyolosnak” véltek.758 Végül 

Colonna a hadjárat során mindvégig készségesen együttműködött Hieronimo Zanéval,759 nem 

                                                           
757 Noha keresztes hadjáratok alatt elsősorban a 11–13. században, a római katolikus egyház szentesítésével a 

muszlimok ellen vívott háborúkat értjük, amelyek elsősorban a Szentföld visszaszerzésére irányultak, ide 

sorolhatóak a 14–17. században keresztény államok összefogásával vívott törökellenes harcok is. Az 1570–1571. 

évi hadjáratokra már csak a pápai szervezés miatt is indokolt ezt a terminológiát használni. A keresztes háborúk 

ideológiájáról és a keresztesek motivációjáról bővebben l. IMBER, 2008. 45–48. 
758 Marcantonio Colonna római főnemes, Paliano és Tagliacozzo hercege, aki nápolyi grand connétable lévén 

egyúttal II. Fülöp hűbérese is volt. BICHENO, 2003. 195. A Signoria neheztelése mellett Colonna kinevezésének a 

spanyol király sem örült maradéktalanul, mivel az előzetes egyeztetés nélkül fogadta el a pápa megbízását. 
759 A velencei hajóhad parancsnoka. 



166 

 

úgy a spanyol kontingens vezetője, a genovai Gian (Giovanni) Andrea Doria (1539–1606), 

aki mindenekfelett a spanyol érdekeket tartotta szem előtt,760 és folyamatosan súrlódott 

szövetségeseivel. Doria kezdettől fogva azon a véleményen volt, hogy túlságosan későn 

fogtak hozzá egy ilyen vállalkozáshoz (a szövetségesek csak augusztus 31-én találkoztak a 

Kréta északi partjainál fekvő Szudánál), a velencei flotta, bár létszámra tetszetős, gyengén 

felszerelt és a legénység tekintetében is elmarasztalható, mindennek tetejében pedig a török 

flotta jóval erősebb náluk, ő pedig nem hajlandó kockáztatni egy ilyen kétes kimenetelű 

küzdelemért a spanyol kontingens 49 hajóját. Andrea Doriának komoly tengeri tapasztalatai 

voltak: már 1556-ban a genovai flotta admirálisa volt, 1560-ban pedig ő vezette a végül 

alulmaradó keresztény flottát a törökökkel szemben a dzserbai csatában.761 A többiek mégsem 

hadi jártasságának tulajdonították óvatosságát, hanem úgy látták, Doria inkább a saját 12 

gályáját félti, amelybe egész apai örökségét fektette, és elvesztésük esetén senki sem térítette 

volna meg neki a kárt. A két másik parancsnokot inkább az esetleges felelősségre vonás 

aggasztotta, ami kétségkívül bekövetkezett volna, ha ennyi előkészület után 

dolgavégezetlenül, egyetlen csatavállalás nélkül tértek volna haza. A velencei flotta 

hiányosságaira a krétai vesztegelés során szembetűnőek voltak: „az egész legénység sokat 

szenvedett nemcsak élelem hiányában, hanem a szokatlan éghajlattól is: mintegy negyvenezer 

ember pusztult el. Pótlásukra azonban vagy Velencéből, vagy a szigeten toboroztak 

embereket. Egy alkalommal összetűzés támadt az olasz és görög katonák között, melynek 

során sokan megsebesültek vagy meghaltak.”762 

Mialatt egymással vitatkoztak, a törökök elfoglalták Nicosiát,763 ezt követően pedig már 

egyik hadvezér sem mert velük megütközni. Az oszmánok eleinte attól tartottak, hogy a 

keresztény erők bosszút állnak majd Nicosia meghódításáért: kémhíreik alapján a flotta 130 

velencei, 49 spanyol és 11 pápai hajóból állt, és meg voltak róla győződve, hogy a ciprusi 

város eleste után nem maradnak tétlenek, hanem az Adriára vonulnak, és megsegítik az 

egyébként is lázadó albánokat: a ruméliai beglerbégnek küldött parancs értelmében 

elsősorban a pargaiakat kellett figyelmeztetni a lehetséges veszélyekre, de hasonló utasítást 

küldtek Herszek bégjének is.764 A szövetséges hajóhaddal kapcsolatban ugyanezekkel az 

adatokkal küldtek utasítást Pijále pasának is, felhívva a figyelmét arra, hogy a flotta katonái 

megbetegedtek és nyomorúságos állapotban vannak, valamint a keresztények néhány hajót 

                                                           
760 Jelentős birtokai voltak Spanyolországban. BICHENO, 2003. 111. 
761 BICHENO, 2003. 158–163. 
762 FORGÁCH, 1977. 962. 
763 1570. szeptember 9-én. 
764 14 NUMARALI, 366., No. 520. A ruméliai beglerbégnek. 
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előreküldtek Krétáról, hogy hírt szerezzenek Ciprusról. Pijále azt a parancsot kapta, hogy 

néhány hajót hagyjon hátra Ciprus védelmére, a többi, legalább 150 hajóval pedig induljon az 

ellenség irányába.765 Október 24-én már ingerült hangvételű szultáni parancs tudakolta tőle 

annak okát, hogy miként történhetett meg az, hogy az egész hónapban nem sikerült odaérnie a 

keresztény flottához. Egyúttal erélyesen felszólította őt, hogy tisztítsa meg a környéket az 

ellenségtől. Szelim főleg azért volt haragos, mert a rodoszi szandzsákbég helyettese és a 

sziget kádija még október 15-én egy olyan jelentést küldött a Portára, hogy az ellenséges 

hajók rátámadtak a rodoszi Ajaluki falura, ahol 25 foglyot ejtettek, tehát a rodosziaknak nem 

sikerült maradéktalanul teljesíteni azokat az utasításokat sem, hogy figyeljék a keresztények 

minden lépését és akadályozzák meg a károkozásukat.766 Pijále válaszában megírta, hogy 

többször próbált Krétára menni, de vihar állta az útját. Ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a 

szultánt, hogy a legutóbb kézre kerített foglyok vallomása alapján a szövetségesek 

megkezdték a visszavonulást.767 Pijále értesülése igaznak bizonyult: bár a keresztények tervbe 

vettek néhány kisebb offenzívát,768 a hadi idény elmúltával az idő olyan rosszra fordult – 

amely részben Doria véleményét igazolta –, hogy végül mindenki igyekezett a lehető 

legkevesebb veszteséggel hazaszállítani a flottáját. Marcantonio Colonna különösen pórul járt 

a visszavonuláskor: a fővezérek közül ő időzött a legtovább Krétán, amikor pedig hazaindult, 

flottája viharba került, melynek során a parancsnoki hajót villámcsapás érte, és a lángoló 

hajóból csak nehezen tudták kimenekíteni egy másikra. A hadjárat kudarca miatt a velenceiek 

Zanét bebörtönözték, azzal vádolva, hogy elhanyagolta a flotta gabonaellátását, kizárólag a 

saját meggazdagodására gondolt, és közpénzeket tulajdonított el. Elfogását nem bízták a 

véletlenre: elébe küldték Marcus Quirinust, és vele hozatták be Velencébe megbilincselve a 

többi előkelő velencei hajóparancsnokkal együtt.769 Ezzel szemben a kudarcért az utókor a 

                                                           
765 14 NUMARALI, 382., No. 539. 978. rebiüláhir 27./1570. szeptember 28. Pijále pasának. A keresztény flottával 

kapcsolatban ugyanezeket az adatokat ismétli a No. 680 és No. 686. parancs is, a ruméliai partoknál lévő 

kádiknak és dizdároknak, illetve Herszek és Klissza bégjeinek címezve. A keresztény flottát összességében, a 

szállítóhajókat is beleértve 200 hajónyira becsülték. Uo. 978. rebiüláhir 27./1570. szeptember 28. 
766 14 NUMARALI, 360., No. 517. 978. dzsemázilevvel 24./1570. október 24. Pijále pasának. Kréta 

megfigyelésével kapcsolatban számos utasítást küldtek. Július végén, amikor még a keresztény flottának híre-

hamva sem volt a szigeten, a szultán olyan parancsot is kiadott, hogy a törökök támadják meg a krétai kikötőt és 

ejtsenek minél gazdagabb zsákmányt. Uo. 308–309., No. 441–442. 978. szafar 23./1570. július 27. 
767 A jelentés nyomát az 549. számú szultáni parancs őrzi. Ebben Szelim tudomásul vette az elhangzottakat, és 

arra utasította Pijálét, hogy a flottájából 40 hajót hagyjon hátra a sziget védelmére. 14 NUMARALI, 391., No. 549. 

978. dzsemáziláhir 20./1570. november 19. 
768 Zane Negroponte megtámadását javasolta, ám Doria leintette, mondván, semmi értelme egy olyan helyet 

elfoglalni, amelyet aztán úgy sem tudnak megtartani. Helyette az Itáliához közeli területek (pl. Dirács és 

Avlonja) elleni offenzívát javasolta, amelyek a lehető legmesszebb esnek a győztes török flottától, és a 

védelmüket is könnyebb megszervezni. HILL, 1972. 929–931.  
769 FORGÁCH, 1977. 1000. 
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folyton ellenkező Doriát tette felelőssé.770 Valójában az egész szervezés rossz volt: a hadjárat 

három, azonos jogkörrel rendelkező parancsnoka gyakorlatilag megbénította a vállalkozást: a 

vitákkal és a folytonos tanácskozásokkal elhúzták az időt, így amikor végre sikerült 

megállapodniuk egymással, már mindenhez késő volt. A hadieseményeket az egész 

keresztény világ figyelemmel kísérte: Batthyány Boldizsár (1535/1538–1590) hadvezér, 

humanista mecénás például a törökökkel kapcsolatos legtöbb hírt sógorától, Zrínyi Györgytől 

kapta, aki 1570. szeptember 24-én még arról számolt be rokonának, hogy „a török császárral 

igen hadakoznak tengeren”, miközben valójában az ellenfelek között egyetlen ütközet sem 

történt.771 

1571-ben a török flottáról egymás után érkeztek a kémhírek: februárban Itáliában úgy 

értesültek, hogy a törökök Isztambulban 250 gályát és 100 hajót szerelnek fel, áprilisban, 

hogy szárazföldi hadsereget is útnak indítanak Albánia vagy Dalmácia felé, a flotta pedig a 

kapudán pasa vezetésével már kifutott a tengerre. A hírek emberhiányról is beszámoltak, 

aminek következtében a ciprusi török sereget csak ötven hajóval tudják megerősíteni. A flotta 

létszámát egyesek száz, mások kétszáz főre tették.772  

A Szent Liga ugyan papíron már létezett, de a szövetségesek valójában messze voltak az 

együttműködési készségtől. Fülöp csalódottan vette tudomásul, hogy ebben az évben is 

kizárólag velencei érdekekért kell kockára tennie a spanyol flottát, így ha győznek is – erre 

akkoriban senki sem számított igazán – akkor sem nyer semmit, maximum az eszmei 

elismerést. Mindezért a spanyol király azt a bizalmas utasítást küldte féltestvérének, a Szent 

Liga flottájának főparancsnokának kinevezett Don Juan de Austriának, hogy mielőtt a keleti 

területek felé menne, legalábbis kísérelje meg Bizerta vagy Tunisz bevételét. Emellett 

nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a levantei hadjárat során kímélje a spanyol hajókat és a 

katonákat.773 II. Fülöp szerette volna a hatalmas flotta élén álló öccsét is biztonságban tudni, 

ezért többször is szigorú instrukciókkal látta el őt, hogy hadi kérdésekben hallgasson a józan 

és tapasztalt Andrea Doriára.774 A velenceiek eközben éppen Don Juan kinevezése miatt 

voltak bosszúsak, amivel a pápa ezúttal elvetette a vezetés demokratikus elosztására történő 

                                                           
770 Rómában és Velencében már a kortárs politikusok egy része is Doriát (és többé-kevésbé nyíltan II. Fülöpöt) 

hibáztatta, Madridban viszont a tengeri hadviselésben járatlan Marcantoniot okolták a történtekért. A nápolyi 

alkirály, Granvelle egy magánlevelében lesújtóan állapította meg: „Colonna ugyanannyira nem ért a tengerhez, 

mint én…”. Idézi: BRAUDEL, 1996. 1155. 
771 MNL OL P 1314 No. 53570. Zrínyi György levele Batthyány Boldizsárhoz. 1570. szeptember 24. Batthyány 

Boldizsár (1535/1538?–1590) 1566-ban vette feleségül Zrínyi Dorottyát, Zrínyi Miklós szigetvári hős egyik 

lányát. 
772 BRAUDEL, 1996. 1166. A hírek esetenként meglepően pontosak: a flotta létszámát ugyan alábecsülték, de a 

nagyobbik része valóban március elején, míg a szárazföldi sereg április 29-én indult el Isztambulból. 
773 WITTMAN, 1967. 141. 
774 BICHENO, 2003. 179. 
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javaslatukat. Az új hadvezért már érkezése előtt leírták: úgy vélték, rosszabb lesz, mint Doria, 

még inkább a spanyol érdekek érvényesítésére törekszik majd, ráadásul mindehhez elődjénél 

nagyobb hatalommal is rendelkezik. Don Juan lelkesedése azonban mindenkit váratlanul ért: 

már májusban indulásra készen várakozott Aranjuezben, pedig ekkor még a Liga szerződését 

sem írták alá. Noha Fülöp minden tőle telhetőt megtett öccse késleltetésére, Don Juan sietett, 

ahogyan tudott, és augusztus 24-én Messinába érkezett. Az ott várakozó szövetségesek 

eközben egymással vitatkoztak, és hajóik még a spanyolok megjelenésekor sem voltak 

egészen harcra készek. Az egyik legnagyobb problémát az jelentette, hogy a velencei flotta 

egésze (beleértve a legerősebb, krétai kontingensüket is) komoly hiányosságokkal küzdött, ezt 

azonban vezetőjük, Sebastiano Venier (1496?–1578) velencei admirális nem ismerte el, mi 

több kijelentette, amennyiben a hadműveleteket újra halogatni fogják, menten visszafordul. 

Csupán nehezen, az 1570. évi hadjárat során jó szándékáról már bizonyságot tett Colonna 

segítségével sikerült meggyőzni őt arról, hogy hajóira engedjen fel „idegeneket”, azaz 4100 

spanyol és olasz katonát. Veniert bosszantotta, hogy amíg a Szent Liga flottája Messinában 

vesztegel, a törökök az Adriáról visszafordulva zavartalanul fosztogatják Korfut.775 Don Juan 

maga is a támadás híve volt, így a haditanácson nem vétózta meg a velenceiek terveit, hanem 

éppenséggel ő állt elő a legmerészebb javaslatokkal: egészen Ciprusig el akart jutni, onnan 

pedig az Égei-tenger szigetein át a Dardanellákig. Egyelőre azonban megelégedett azzal, hogy 

a török flotta felkutatása után a Liga hajóhada megütközzön az ellenséggel. A Szent Liga 

hajóhada október 4-én érte el Kefalónia partjait, és itt értesült Famagusta elestéről egy 

krétaiak által küldött hajó legénységétől. A spanyolok többségének egészen elment a kedve a 

további hadjárattól, amely szerintük így értelmét vesztette, a velenceiek viszont bosszúra 

szomjaztak.776 Bár a Lepantót megelőző utolsó haditanácsban sem mindenki helyeselte a 

csatavállalást, Don Juannak megvolt a jogköre arra, hogy eldöntse a vitát. 

 

                                                           
775 BICHENO, 2003. 239. 
776 CROWLEY, 2008. 261. 
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A lepantói csata színtere és tágabb környéke, 1571. Rézmetszet. A kép forrása: Qui ui rappresento il sito del 

Golfo di Lepanto. Giovanni Francesco Camocio: Isola famose porti, fortezze, e terre maritime sottoposte alla 

Ser.ma Sig.ria di Venetia ad altri Principi Christiani et al Sig.or Turco. D. Bertelli, Venezia. 1574. 44. 

 

Az egész idényben roppant aktív török flottában ugyancsak komoly viták folytak a 

küszöbönálló ütközetről.  

A Porta 1571 februárjában értesült arról, hogy a velenceiek összegyűjtötték erőiket 

Korfuhoz közel, és jelenleg éppen a spanyol flottára várnak. A következő hírt a morai bég 

szállította, akinek a tudósítása szerint a velencei flotta Krétán állomásozik harminc hajóval és 

oly nagy szükséget szenved felszerelésben, hogy azt tervezik, elfogják az Egyiptomból és 

Szíriából Isztambul felé igyekvő, élelmet és muníciót szállító kereskedőhajókat.777 Az 

albánok lázongása miatt utasították Mora bégjét, hogy azonnal térjen vissza állomáshelyére, 

és lássa el a beglerbégség védelmét; megérkezésig ezzel a feladattal Mora alajbégjét, 

Mehmedet bízták meg.778 Mezisztre bégjét, aki szintén elhagyta a szandzsákját, ugyancsak a 

visszatérésre és szandzsákja védelmére szólították fel, miután néhány falu a távollétében 

fellázadt és manjai keresztényekkel szövetkezve a dzsizje-szedőket az ellenség kezére juttatta, 

és fosztogatni kezdett.779 A velencei flotta közelsége láthatóan reményt adott az oszmán 

fennhatóság alatt álló dalmát partok keresztényeinek is az elszakadásra. Február 20-án a 

                                                           
777 A Krétán állomásozó hajók létszámával kapcsolatban lásd a disszertáció 143–144. oldalát (632. lábjegyzet). 
778 12 NUMARALI, II. 1996. 43–44., No. 780., No. 782. 978. ramazán 18./1571. február 13. 
779 Uo. II. 44. 48., No. 781., No. 789. 978. ramazán 18./1571. február 13. 
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törökök úgy tudták, a velenceiek 58, a spanyolok pedig 49 hajóval készülnek a harcokra.780 

Ugyancsak márciusban hírt kaptak Janja bégjétől, hogy a velenceiek Korfu szigeténél 

várakoznak, onnan Prevezébe (Préveza) és Ajamavra (Lefkada) szigetére készülnek. 

Mindezek miatt Janja szandzsákbégje azt kérte a szultántól, hogy mivel az ő szpáhijait 

Ciprusra küldték, a tartománya védelmét a közelben lévő Tirhala és Inebahti (Lepanto) 

katonái biztosítsák, amennyiben ez lehetséges. Szelim segítségül 300 szpáhit küldött oda egy 

alajbég vezetésével.781 Az albániai Delvinéből is lázadás és a velenceiekkel való 

kapcsolattartás nyugtalanító híre jutott el a központba.782 

 A szultáni hajóhad az összes tengeri erő parancsnokává kinevezett Pertev pasával március 

4-én futott ki Isztambulból. A második vezérből előléptetett Pertev 124 hajóval rendelkezett, 

amelyből 20-at Cipruson hagyott a sziget védelmének megerősítésére. Müezzinzáde Ali pasa, 

az oszmán flotta admirálisa március 21-én hagyta el Isztambult harminc hajóval, és az égei-

tengeri haderő összegyűjtése után érkezett Ciprusra.783 Szelim, miután kémek útján értesült 

róla, hogy a pápa, a spanyolok és portugálok királya a velenceiek megsegítésére szövetkezett, 

meghagyta a kapudán pasának, hogy a szükséges felszerelés Ciprusra juttatása után, a 

megmaradt hajóival mielőbb csatlakozzon a szultáni flottához, és közös erővel akadályozzák 

meg, hogy az ellenséges hajók elérjék Ciprust.784 A Portát tehát elsősorban az aggasztotta, 

hogy a szövetséges flotta beavatkozhat a ciprusi ostromba. Ezt megelőzendő, amellett, hogy 

erősítést küldtek a Cipruson állomásozó oszmán egységeknek, az összes tengeri erőt 

igyekeztek egy parancsnok alá szervezni, hogy ütőképes ellenfelei lehessenek a keresztény 

hajóhadnak. A Rodosznál gyülekező tengeri erőknek Alexandria bégje, Csuluk Mehmed lett a 

parancsnoka, és azt az utasítást kapta, hogy azonnal támadja meg a velencei hajókat, mihelyt 

azt tapasztalja, hogy megpróbálnak beszivárogni Ciprus vizeire.785 Szelim a tengeri hadjárat 

ideje alatt a szárazföldön is igyekezett megerősíteni az oszmán uralmat, és megfékezni az 

esetleges lázadásokat: kinevezte a harmadik vezért, Ahmedet a szárazföldi erők vezetőjévé, 

aki április 29-én hagyta el az oszmán fővárost, hogy Szkopjébe (Üszküp) érve összeszedje 

hadseregét.  Egy április 16-i szultáni utasításból kiderül, hogy Dubrovnik bégjétől azt a hírt 

kapták, a spanyolok száz hajóval fogják megsegíteni a velenceieket.786 Áprilisban Názir 

Mahmúd az albániai Dirács váránál komolyabb összecsapásról számolt be a keresztényekkel, 

                                                           
780 12 NUMARALI, I. 1996. 72–73., No. 61. 978. ramazán 25./1571. február 20. 
781 Uo. I. 163., No. 225. 978. sevvál 14./1571. március 11. 
782 Uo. I. 164., No. 227. No. 228. 978. sevvál 7./1571. március 4. 
783 İNALCIK, 1974. 185–186. 
784 12 NUMARALI, I. 1996. 152–153., No. 211. 978. sevvál 28./1571. március 25. 
785 İNALCIK, 1974. 185–186. 
786 12 NUMARALI, I. 1996. 183–184., No. 266. 978. zilkáde 21./1571. április 16. 
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amelynek során sikerült felülkerekednie az ellenségen. A szultán továbbra is a környék 

védelmét várta tőle.787 Folyamatosan érkeztek a kémhírek, amelyek a keresztény flotta 

mozgásáról tájékoztattak, és a törökök mindig igyekeztek úgy csoportosítani az erőiket, hogy 

a lehetséges támadásokat visszaverhessék. Így április végén a Porta arról értesült, hogy 

néhány keresztény hajó Kotorba gabonát szállított, a Dubrovnikhoz közeli kikötőben további 

három mavna és hét gálya indulásra kész, a Korfunál állomásozó flotta pedig Novát 

(Castelnuovo) akarja megtámadni: ezért a szultán Kösztendil, Aladzsahiszár és más közeli 

helyekről küldött szpáhikat Herszek bégjének parancsnoksága alá. Az utasításban ugyancsak 

sürgette a Belgrádból várható lőpor érkezését.788 

Május 9-én Müezzinzáde Ali elhagyta Ciprust, hogy Pertev pasához csatlakozzon. Pertev 

flottája komoly hiányokkal küzdött: a Portának küldött leveléből kiderül, sem elég tüzér, sem 

pedig elegendő lőpor nem volt a hajóin. A szultán úgy rendelkezett, hogy hajónként három, 

kalitenként pedig két tüzérrel és 15 kantárral több lőpor legyen: hogy a kijelölt tüzérekkel mi 

történt, hol vannak, megérkeztek-e a szolgálati helyükre, és mi a hiány oka, arról további 

felvilágosítást kért. Miután Krétán és Korfun már jelentős létszámban (30–30 hajóval) 

összegyűlt az ellenséges flotta, ám a hiányosságaikon egyelőre a velenceiek sem tudtak úrrá 

lenni, Szelim arra utasította Pertevet, hogy mihelyt neki sikerül a tüzéreit és a lőport pótolni, 

támadja meg és fossza ki a szigeteket.789 A Porta értesülései szerint Krétán a velenceieket 

járvány tizedelte, a helyi lakosság pedig nem akart nekik szolgálni, így ez jó alkalomnak tűnt 

a csatavállalásra. Szelim továbbá utasította Pertevet a part menti erődök megtámadására, 

valamint, hogy Parga várának elfoglalása után rombolja le annak erődjét, nehogy a 

keresztények kijavíthassák és megerősíthessék azt.790  

Mindebben a szárazföldi erők segítségére is számítottak. Ulucs Ali Kréta közelében 

csatlakozott a flottához 20 gályával. Az utasításnak megfelelően a törökök végigpusztították 

Krétát, Kythérát (Csuha adaszi, olaszul Cerigo), Zontát (Zaklise), Kefalóniát valamint Korfut. 

Az oszmánok 1571 folyamán megszerezték és és lerombolták az albániai Sopot, és – a 

jelenleg Montenegróban lévő – Dulcigno (törökül Ülkün, ma Ulcinj), Antivari (törökül és mai 

nevén egyaránt Bar) és Budua erődjeit. Ülkün és Bar ostromával kapcsolatban a nicosiai 

esethez hasonló szószegésről olvashatunk Szelánikinél: „[…] a szárazföldi szerdár Ahmed 

pasa őnagysága bátorsággal és ügyességgel Ülkün és Bar várát megtámadta és a 

megostromlott hitetlenek a várat önként átadták és feltételként azt kérték, hogy [a pasa] 

                                                           
787 Uo. I. 184.,197.  No. 267 978. zilkáde 17./1571. április 12., No. 292. 978. zilkáde 22./1571. április 17. 
788 Uo. I. 196., No. 290. 978. zilkáde 23./1571. április 18. 
789 Uo. I. 325–326., No. 512, No. 513. 978. zilhiddzse 19./1571. május 14. 
790 Uo. I. 326., No. 514. Elküldési dátum nélkül. 
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javaikkal együtt kegyeskedjék őket békében és biztonságban visszaküldeni tartományukba.”791 

Ezért Pertev pasa mellé adták őket, hogy vigye őket lakhelyükhöz közel, de amint odaértek, a 

törökök elszedték mindenüket, ily módon megszegve a megállapodást. Ülkün elfoglalásának 

különösen örültek az oszmán fővárosban: Ahmedet ki is tüntették emiatt. Ugyanakkor a 

hadműveletek során sok oszmán katona, aki harcolni ment ki a szárazföldre, megszökött és 

többé nem is tért vissza a hajókra. Ahmed és Pertev Kotor éppen ellen készült, amikor 

értesültek arról, hogy a szövetséges flotta megjelent az Adrián, így visszafordultak. A Porta az 

adriai oszmán birtokok védelmében számos intézkedést hozott. Kösztendil bégjének kellett 

őrizni az albán partokat Lestől (ma Lezhë, olaszul Alessio) Dirácsig, a ruméliai kádiknak 

pedig ellátni a flottát mindazzal, amire szükségük lehet. A szultán szeptemberi utasítása 

offenzívára szólította fel Müezzinzáde Alit. Ekkor a Porta Ali leveléből már tudta, hogy a 

keresztény flotta elérte Otranto kikötőjét, és úgy döntött, Korfura jön. Ugyancsak tisztában 

volt vele, hogy a csapatokat Don Juan de Austria vezeti, és vagy a birodalmi flottát, vagy 

pedig az oszmán partokon lévő valamely helyet akarja megtámadni. Így, „miután megbízható 

híreket kaptam az ellenségről,” szólt a parancs „elrendelem, hogy támadd meg a hitetlenek 

flottáját, bízva Allahban és az ő prófétájában.”792  

A törökök legalább olyan bizonytalanok voltak a szövetséges flotta célkitűzésében, mint 

fordítva. A Portán szeptemberben még tartotta magát a vélekedés, miszerint a Liga hajóhada 

Novát fogja megtámadni, ezért szeptember 25-én a kapudán pasának parancsot küldtek, hogy 

az algíri beglerbéggel Kotornál teleljen a birodalmi flottával és védje Nova erődjét Ahmed 

pasával és a szárazföldi erőkkel.  

Ahmed pasa mindeközben megérkezett Albániába, és hozzáfogott az ohridi albánok 

lázadásának leveréséhez, egyúttal megerősítette Preveza, Patrasz, Delvine és Dirács várait 

oszmán katonákkal. Jelentésében azt írta a Portának, hogy az esőzések és a rossz ellátmány 

miatt elképzelhetetlen, hogy a török hadsereg Albániában teleljen. Gelibolulu Áli krónikája 

szerint: „A flotta már hosszú ideje cirkált a tengeren és [mindezidáig] nem tűnt fel az ellenség. 

Az oszmánok azt hitték, hogy a hitetleneknek hiányzik a bátorságuk ahhoz, hogy 

megütközzenek velük. A tél közeledtével a kalózok és a part menti vilájetek bégjei arra kérték 

a Portát, hogy engedje meg a hazatérésüket. A sereg felbomlóban volt…”793 Noha Pecsevi 

krónikája becsüli a legmagasabb létszámúra a szultáni hajóhadat, ő is szükségesnek látta 

hangsúlyozni, hogy mivel a flotta ezúttal minden addiginál korábban hajózott ki az isztambuli 
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kikötőből, hogy a keresztény hajóhad ciprusi segítségnyújtását megakadályozza, evezősökben 

és katonákban komoly hiányok mutatkoztak. Hasonlóképpen érvel Kátib Cselebi is, aki 

azonban megemlíti azt is, hogy a keresztény oldalon sem voltak tökéletesen urai a helyzetnek: 

„a velencei hajók élelme igencsak fogytán volt, a spanyol hajók némi romlott pekszimetet 

adtak [nekik]”. Mindennek ellenére a szeptember 23-án Lepantóhoz érő török hajóhad olyan 

híreket kapott, hogy a közelben lévő Don Juan de Austria csapatai elszánták magukat a 

küzdelemre.794 Október 3-án a szultáni flotta vezetői, „Pertev pasa szerdár, Ali pasa kapudán, 

az elhunyt Hajreddin pasa fia, Haszán a Szigetvilág beglerbégje, Ulucs Ali pasa egy helyre 

összegyűlt és tanácskozást tartott.”795 Pertev pasa nem támogatta az offenzívát: „A flottánk 

minden szempontból hiányos. Maradjunk Inebahti (Lepanto) kikötőjében, és [csak akkor] 

harcoljunk, ha jönnek a hitetlenek.”796 Ali kapudán pasa ekkor azzal érvelt, hogy bármekkora 

is a veszély, ha Allahban bízunk, nem szenvedünk hiányt semmiben. Ulucs Ali a realitások 

talaján maradt, és Pertevvel egyetértve, ő sem javasolta az ütközetet.797 A kapudán pasa az 

ellenvetésekre bevallotta, hogy a fenyegető szultáni parancsoktól félti a fejét, és Szelim 

akarata szerint feltétlenül támadniuk kell.  Ulucs Ali ekkor azt indítványozta, hogy az ő 

osztaga védje a tenger felőli oldalt, mire Ali kapudán pasa leintette: „Helyesebb a partokat 

védeni.” Pecsevi leírása alapján nagy vita kerekedett, amelynek során Ulucs Ali a szakállát 

tépte, „de bárhogyan is ellenkezett, nem volt haszna.”798 A végeredmény ismeretében 

Gelibolulu Áli krónikájában a vereségért egyértelműen Müezzinzáde Alit tette felelőssé, aki 

nem adott helyt a józan ellenérveknek, túlzottan vakmerő volt, és bár egyébként alkalmas és 

szorgos embernek bizonyult, a tengeri csatákban nem rendelkezett kellő tapasztalattal, a 

kalózkodás tudományát pedig megvetette.799 

 

V.3. A lepantói csata 

Október 7-én a két flotta felsorakozott egymással szemben 15 mérföldre nyugatra 

Lepantótól. A flottákkal kapcsolatban ugyan nem rendelkezünk egybevágó számadatokkal, a 

meglévőeket tekintve azonban megállapíthatjuk, hogy a keresztények valamivel több, mint 

200, a törökök pedig valamivel kevesebb, mint 300 hajót vonultathattak fel a döntő 

ütközetben. Mindkét fél három részre osztotta a seregét: a Ligában a balszárny gályáit 
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Agostino Barbarigo (1500?–1571) velencei admirális vezette, a középső hadtestet Don Juan, a 

jobbszél hajóit pedig Doria. Mindhárom egységét két–két galeassza védte elölről, míg hátul 

Don Álvaro de Bazán (1526–1588), Santa Cruz márkija harminc gályával fedezte a 

hadtesteket.800 A törököknél középső hadtestet Ali kapudán pasa vezette Szultána nevű 

hajóján, de ebben az osztagban volt Pertev és Haszán pasa is. A hadtest jobbján Csuluk 

Mehmed alexandriai bég (keresztény forrásokban Mehmed Sirokko/Sirocco), balján pedig 

Ulucs Ali állt a hajóhadak élén.  

A flották hadrendjéről az Országos Széchényi Könyvtár két korabeli metszetet is őriz.801  

 

A lepantói ütközet csatarendje. Balra a keresztény, jobbra a török flotta látható. A kép forrása: Il vero ordine 

delle due potente Armate Christiana et Turcha nel modo si appresentorno alla loro Battaglia... li. 7. Ottobrio. 

1571. al Colfo di Lepanto. Civitatum aliquot insigniorum, et locor. magis munitor. exacta delineatio cum 

additione aliquot insularum principalium: disegni di alcune piu illustri città, et fortezze del mondo, con aggiónta 

di alcune isole. Ferrando Bertelli, Venetia, 1572. 94. 

 

                                                           
800 A szembenálló flották létszámával kapcsolatban jelentős eltérések vannak a forrásokban. A legrészletesebb 

bontással Contarini próbálkozott, aki szerint a keresztényeknél 53 hajó volt a balszárnyon, 61 a főhadtestnél és 

50 a jobbszárnyon, míg török oldalon 55 hajó a jobbszárnyon, 96 középen és 94 a balszárnyon. A hátvédet a 

keresztényeknél és a törököknél egyaránt 30 hajóra teszi. CONTARINI, 1572. 37–50.  
801 BERTELLI, 1572. 94., 95. 
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A lepantói ütközet csatarendje. Balra a keresztény, jobbra a török flotta látható. A kép forrása: Il vero ordine 

delle due potente Armate Christiana et Turcha nel modo si appresentorno alla loro Battaglia... li. 7. Ottobrio. 

1571. al Colfo di Lepanto. Civitatum aliquot insigniorum, et locor. magis munitor. exacta delineatio cum 

additione aliquot insularum principalium: disegni di alcune piu illustri città, et fortezze del mondo, con aggiónta 

di alcune isole. Ferrando Bertelli, Venetia, 1572. 95. 

  

A metszetek leginkább a szembenálló felek középső hadtestének ábrázolásában egyeznek. 

Eszerint a törökök középső hadteste sokkal népesebb volt, mint a keresztényeké, arcvonala 

pedig félköríves, amely lehetővé tette az átkaroló hadmozdulatokat, szemben a keresztények 

egyenes és zárt arcvonalával, amely felállás inkább a koncentrált támadásnak kedvezett. A 

metszetek egybevágnak még a keresztény flotta arcvonala elé állított hat galeassza 

ábrázolásában is, közel azonos helyre rajzolva őket, és az írásos forrásokkal megegyezően 

minden hadtest elé két–két darabot helyezve belőlük.802 A jobb- és balszárny ábrázolásában 

már jelentős eltéréseket találhatunk a metszetek között. Az első rajzon a törökök jobb- és 

balszárnya, valamint utóvédje jóval kisebb, mint a keresztényeké. A metszeten a törökök 

mindkét szélső hadteste egyenes arcvonalban sorakozik fel, a keresztények viszont 

félkörívben. 

                                                           
802 A lepantói győzelmet követően, 1571. október 9-én Onorato Caetani részletesen beszámolt az ütközetről, így 

a hat galeasszáról is: Di Onorato Caetani al cardinal di Sermoneta. In: CAETANI, 1870. 51–55. különösen 52. 
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A második ábrázolás közel ugyanakkorára teszi az Ulucs Ali és Andrea Doria vezette török 

bal- és keresztény jobbszárnyat, valamint a középső hadtest mögött álló utóvédeket.  A 

keresztények balszárnya a rajz szerint népesebb volt, mint a velük szemben felsorakozó török 

jobbszárny. Nevek tekintetében az első metszet feltünteti a főbb keresztény hadvezéreket és 

hajókat, míg török vonatkozásban jóval kevésbé részletes, bár Ulucs Ali, Csuluk Mehmed 

(Mehmed Sirocco néven) és Caracosa (helyesen Kara Hodzsa)803 nevét azért feljegyzi. E téren 

a második metszet részletesebb, bár a keresztény utóvéd parancsnokát, Alvaro de Bazánt nem 

tünteti fel, és ugyancsak akadnak hiányosságok a török nevekkel kapcsolatban. 

Készültek metszetek a csata pillanatairól is: ezek közül a leghitelesebbnek talán az 

tekinthető, ami a kezdés pillanatait örökíti meg, hiszen a küzdelem lefolyásának részleteiről 

már egyre pontatlanabb és szubjektívebb beszámolók készültek, amelyek nagymértékben 

függtek attól, hogy az illető a szintér melyik részén harcolt és onnan mit észlelt az 

összecsapásból. Az első pillanatokat bemutató metszeten jól látszik, hogy a küzdelmet a 

keresztények hat galeasszájának összehangolt támadása indította, amely az ábrázolás szerint 

arányosan elosztva a törökök mindhárom hadteste ellen irányult. Mindez egybevág az írásos 

beszámolókkal is.804 

Ulucs Ali – akiről azt tartották, hogy „ugyanarra képes a hajójával, mint lovas a jól 

trenírozott lovával”805 – feladatául tervezték a legbonyolultabb megmozdulásokat igénylő 

bekerítő, oldalba támadó és átkaroló hadműveleteket. Ulucs Ali manővereivel azonnal 

eltávolodott a kapudán pasa hadtestétől, így szerencsésen kikerülte az ellene küldött két 

galeassza támadását. Doria szorosan a nyomában haladt a vezetésére bízott hajóival, így 

mindkét csapat kihajózott a nyílt vízre: ez a két vezető volt az, akik a maguk oldalán a 

leghatározottabban ellenezték a csatavállalást. A keresztényeket Doria odébbállása 

megzavarta, a törökök viszont megörültek neki, mert úgy értelmezték a történteket, hogy a 

genovai máris megfutamodott. Eldördültek az első lövések, Fuller számításai alapján 

körülbelül 9.30-kor, Capponi szerint 11-kor, mivel az ezt megelőző három órában a flottánk 

csupán lassan közeledtek egymáshoz.806 A nagyméretű keresztény galeasszák ágyúzásával 

                                                           
803 Kara Hodzsa, Avlonja (ma Vlora, Albánia) bégje, hírhedt kalózvezér, aki a lepantói csatában életét vesztette. 
804 Civitatum aliquot insigniorum, et locor. magis munitor. exacta delineatio cum additione aliquot insularum 

principalium: disegni di alcune piu illustri città, et fortezze del mondo, con aggiónta di alcune isole. BERTELLI, 

1572. 96. 
805 CROWLEY, 2008. 283. Ulucs Ali olyannyira elismert hadvezérnek számított, hogy még II. Fülöp is felajánlotta 

neki – 1569-ben, a mórokkal szembeni harcok kellős közepén – Tuniszt és spanyol főnemességet, amennyiben 

átáll az ő oldalára. BICHENO, 2003. 179.  
806 CAPPONI, 2006. 264–265. Contarini, és vélhetően ennek nyomán Zimányi Vera és Hugh Bicheno szerint Ali 

kapudán pasa hajója lőtt először, amit Don Juan viszonzott. Fuller szerint éppen fordítva történt, és Don Juanék 

ágyúztak először, ugyanezt írja Luis Coloma is, azt állítva, hogy az első lövést a Capitana nevű galeassza adta le, 

amelyet Francisco Duodo (1518–1592) vezetett. CONTARINI, 1572. BICHENO, 2003. 258. ZIMÁNYI, 1984. 143. 
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szemben a török gályáknak semmi esélyük sem volt, így amelyik nem süllyedt el azonnal, az 

a továbbiakban jobbnak látta kikerülni őket. Ali kapudán pasa hadteste sikeresen túlhaladt a 

veszélyes galeasszákon. Ali ezután Don Juan hajóját kereste, de tévedésből először rossz 

célpontra támadt: Girolamo Diedo szerint Venier velencei oroszlános zászlóval felékesített 

hajójára, míg a Colonna alá beosztott pápai gyalogosok parancsnoka, Onorato Caetani állítása 

alapján Colonna ellen fordult, és csak ezt követően vette észre Don Juan hajóját. Miután a 

hajók közel értek egymáshoz, a katonák átugráltak egymás hajójára és nagy küzdelem 

bontakozott ki, amelynek végén Ali egységét a keresztények legyőzték, sőt a kapudán pasát 

meg is ölték: fejét lemetszették, és lándzsára tűzték, hogy messziről is jól lássák. „Ha a fej 

elvész, a láb sem tart ki” állapította meg Kátib Cselebi, aki a vereség fő okát Ali pasa 

elestében látta.807 Pecsevi tudósítása alapján a török seregben pánik tört ki: „A legénység, ezt a 

helyzetet látva a szárazföld felé igyekezett.” Az eközben a pápai hajókat támadó Pertev pasa 

hasonlóképpen cselekedett, „kiment a szárazföldre, gyalogosan a hegyekbe menekült, és ezer 

nehézség közepette a fejét megmentette.” A törökök Karliili szandzsákjában menekültek (ma 

Etoloakarnanía prefektúra, Görögország) és a dezertőröknek Pecsevi leírása alapján nem volt 

könnyű dolga: „Én, jelentéktelen, láttam az összecsapás színterét. […] Egy meredek és köves 

hegy aljában található. Akik megmenekültek, azon a hegyen találtak menedéket.”808 

Hasonlóképpen ír Szelániki is.809 

A Csuluk Mehmed vezette török jobbszárny elszántan harcolt a Liga balszárnyával, és 

sikerült is körbekeríteniük Barbarigót, aki egy órán keresztül állta a rohamot. Ekkor gályák 

siettek a segítségére, így felülkerekedett a törökökön. Barbarigo unokaöccse, Marino 

Contarini elfogta a súlyosan megsebesült Csuluk Mehmedet, akit lefejeztek és holttestét a 

tengerbe hajították.810 Barbarigónak sikerült elsüllyesztenie a másik agilis kalózvezér, Kaur 

Ali hajóját, aki szintén fogságba esett. Ezt látva a török hajók görögjei pánikba estek, és 

mindannyian a szárazföld felé kezdtek menekülni. Barbarigo bal szemébe a harc folyamán 

nyíl fúródott, a sérüléseibe később belehalt. Helyét Frederico Nanni vette át, aki végül teljesen 

felmorzsolta a törökök jobbszárnyát.811  

                                                                                                                                                                                     
COLOMA, 1912. 266. FULLER, 1954. 570. A másik öt galeassza élén az alábbi kapitányok álltak: Andrea da 

Pesaro, Piero Pisani, Giacomo Guoro, Antonio Bragadino és Ambrosio Bragadino. VOLKOMMEN, WAHRHAFTE 

UND GRÜNDLICHE BESCHREIBUNG, 1572. 
807 KATİB ÇELEBİ, 2008. 114. 
808 PEÇEVİ, 1866. 497. A Pecsevi által említett Ergile (vagy Erkile?) Kaszr városa vélhetően azonos Karliili 

szandzsák egykori központjával, Engilikaszrival (ma: Angelokastro, Etoloakarnanína prefektúrában, 

Görögországban).  
809 SELÂNİKİ, 1999. 82. 
810 FULLER, 1954. 572. és COLOMA, 1912. 266. Zimányi Vera – Colomával ellentétben, Girolamo Diedo nyomán 

–  ezt a hőstettet Giovanni Contarininek tulajdonítja. ZIMÁNYI, 1984. 148.  
811 ZIMÁNYI, 1984. 143–150. 
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A törökök a legeredményesebben az Ulucs Ali vezette balszárnyon harcoltak, nem 

véletlen, hogy az oszmán krónikák is a hadjárat ezen mozzanatánál időznek el a legtovább. A 

török hadvezér és Doria körülbelül egy órára kivonták magukat a hadműveletekből, és 

távolról figyelték egymást. Ezt követően azonban a törökök váratlanul megfordultak és 

behajóztak a Doria és a középső hadtest eltávolodásából adódó szabad területre. Ezzel 

tulajdonképpen belülről megvalósították a genovai hadvezér átkarolását.812 „Ulucs Ali pasa 20 

hajójával a hitetlenek jobbján a nagyúri flotta bal oldaláról ellene jövő hitetlenek hajóival 

csatázva és megküzdve néhány hajót meglékelt és számos hitetlent megölt.”813 Legnagyobb 

sikere a máltai vezérhajó megtámadása és elfoglalása volt. Giustiniani, Messina priorja és a 

máltai flotta admirálisa volt az egyike azon három túlélőnek, aki a vezérhajón átvészelte az 

összecsapást, igaz, öt nyílvessző megsebesítette.814 Nem volt ilyen szerencsés a nyolc szicíliai 

gályával a máltaiak megsegítésére siető Don Juan de Cardona, aki halálos sebesülést kapott. A 

Liga hajói közül a pápai kontingens szenvedte el a legnagyobb pusztítást. A San Giovanni 

pápai és a Piemontesa nevű savoyai hajón egyetlen túlélő sem maradt. A vérfürdőt látva Santa 

Cruz márki hajóival a pápaiak segítségére sietett, amelynek La Marchesa nevű hajóján 

szolgált a híres író, Miguel Cervantes is. Santa Cruz példáját követte Don Juan is, miután 

sikerült húsz gályát összegyűjtenie. Ekkor már Doria kontingense is feltűnt, így a növekvő 

túlerőt látva Ulucs Ali jobbnak látta, ha hajóival és eddig megszerzett zsákmányával gyorsan 

eliramodik.815 Olyan gyorsan haladt, hogy nem érte utol senki, így megmenekült a 

hadjáratban szerzett hajókkal, valamint a hősiességét bizonyító máltai rend lobogójával 

együtt. 816 

 

V.4. A legjobb alkalom elmulasztása 

Az Edirnében tartózkodó Szelim október 23-án értesült a csatavesztésről Ulucs Ali rendkívüli 

követétől. Ulucs Ali ugyan mindent megtett, hogy mentse a menthetőt, így például az 

ütközetből kimenekített hajóival meglehetősen lassan közeledett Isztambul felé, és 

menetközben összegyűjtötte a hajókat, hogy a flotta veszteségét kisebbnek láttassa,817 a 

vezetők azonban így is szinte sokkos állapotba kerültek, amit a krónikák beszámolói is 

érzékeltetnek. Szelániki és Kátib Cselebi szerint a vereség szörnyű hírére az udvar teljes 

                                                           
812 CROWLEY, 283. 
813 PEÇEVİ, 1866. 497–498. Ulucs Ali helytállásáról Szelániki is megemlékezik: SELÂNİKİ, 1999. 82.  
814 Rajta kívül még egy spanyol katona maradt életben, akinek mindkét lába eltört, és egy olasz, akinek a 

páncéljába egy fejsze fúródott. COLOMA, 1912. 265–271. 
815 FULLER, 1984. 574–575. 
816 A lepantói csata részletes leírására l. BICHENO, 2003. 258–278. 
817 UZUNÇARŞILI, 1935. 262. 
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apátiába esett.  A helyzet súlyosságát Pecsevi így érzékeltette: „Ilyen áldatlan háború 

nemcsak a muszlimok országában nem volt soha, de talán a tiszteletreméltó Noé próféta – 

legyen áldás rajta – hajójának megalkotása óta nem esett a tengereken.”818 A vereség 

megmagyarázására egy tudós embert (álimot), bizonyos Taskentli Szejjid Muhterem efendit 

kérték fel, aki azt állította, hogy Allah ily módon akarta okítani és meginteni a muszlimokat, a 

károk helyreállítását pedig csak egy bölcs vezír tudja elvégezni. A szultán a szavaktól 

állítólag megvigasztalódott, és megértve az álim célzását, a vereséggel kezdettől fogva 

számoló, tehát bölcsnek bizonyuló Szokollu Mehmedre bízta az előállt helyzet megoldását.819 

Attól függetlenül, hogy Szelim uralkodása alatt az érdemi államigazgatási feladatokat eddig is 

a nagyvezír végezte helyette, így nincs okunk feltételezni, hogy a szultán éppen egy válságos 

helyzetben kívánt volna intenzívebben bekapcsolódni a szervezés irányításába, vagy hogy 

ebben a szituációban sokan szívesen átvették volna Szokollutól ezt a felelősséget, önmagában 

egy efféle tanácsadás véleményem szerint nem elképzelhetetlen. Ha valóban megtörtént, 

akkor nyilvánvalóan Taskentli Szejjid Muhterem Szokolluval előre egyeztetett arról, milyen 

vigasztaló szavakat mond majd a szultánnak, ily módon is erősítve a nagyvezír befolyását. A 

második vezírnek, Pertev pasának küldött utasítás (október 28-án) csupán egyetlen mondattal 

emlékezik meg Lepantóról, a vereséget éppúgy Isten akaratának tulajdonítva, mint a 

keresztények győzelmüket: „Egy csatát meg lehet nyerni és el is lehet veszíteni; minden úgy 

történik, ahogyan azt Allah elrendeli.”820 Hasonlóan fogalmaz Szelániki is, aki szerint Allah 

az iszlám népét az „az alávaló hitetlenek kezével megbüntette”.821 A lepantói ütközetet meg 

sem említi a Ciprus elfoglalásáról hírt adó győzelmi híradás: az oszmán flottával kapcsolatban 

csak a sikeres adriai és görög-szigeteki hadműveletekre tér ki, így megtudhatjuk belőle, hogy 

a hajóhaddal tengerre küldött Pertev pasa vezír parancsnoksága alatt Kréta, Kefalónia, 

Kythéra és Zante szigetén számos várat és erősséget elfoglalt és jelentős hadizsákmányt 

szerzett, a védőket pedig vagy kardélre hányta, vagy foglyul ejtette. A győzelmek hosszú sora 

itt nem ért véget: a háború kezdetén még velencei kézen lévő Sopot várát alig egy nap alatt 

elfoglalta. A velenceieknek segíteni szándékozó, lázongó albánokat ellen Ahmed pasa fékezte 

meg, aki emellett elfoglalta Ülkünt, Bart és további három várat, és mindezeket a 

birodalomhoz csatolta. A szövegben hangsúlyosan szerepel még Szokollu Mehmed rokona, 

                                                           
818 PEÇEVİ, 1866. 498. SELÂNİKİ, 1999. 84. KATİB ÇELEBİ, 2008. 114. 
819 EMECEN, 2009. 417.  
820 Idézi: İNALCIK, 1974.  190. 
821 SELÂNİKİ, 1999. 85. 
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Ferhád klisszai bég, aki számos hajót zsákmányolt és több várat is elfoglalt, melyek 

templomait dzsámivá és medreszévé alakította.822 

Bár a szultáni propagandában ez nem érhető tetten, a helyzet Lepanto után válságos volt. A 

díván azonnal összeült, és elrendelte a part menti erődök megerősítését (különös tekintettel a 

lázongó Moreára, amelyet a toborzások során veszélyesen kiürítettek), a kapudán pasává 

előléptetett Ulucs Alinak pedig a Lepantóból megmaradt hajókkal a görög területek és Szakiz 

közti vonalat kellett védenie. Kiosztották az ütközetben elesett bégek tisztségeit. Az oszmán 

vezetés Ebusszuúd efendi fetváján keresztül üzentek a háború elől elmenekülőknek, hogy 

kivívták a szultán haragját, és hamarosan utolérik őket.823 A törökök kétségkívül nagy 

presztízsveszteséget szenvedtek Lepantónál. Ha nem akarták, hogy a tekintélyük végképp 

elenyésszen, nem volt más választásuk, mint hogy emberfeletti erőfeszítéssel, alig hat hónap 

alatt újjáépítsék flottájukat, lehetőleg azonos számban, mint amekkorát 1571-ben is 

kiállítottak.824 Isztambulban, Geliboluban, Izmitben, Szinopban, Várnában, Szilisztrében, 

Szendrőn, Burgazban, Igneadán, Vizében, Ahjoluban, Szüzeboluban, Midjében, Kefkenben, 

Bartinban, Szamszunban, Bigában, Gemliken, Rodoszon, Alanjában, Antaljában és 

Szakarjában egyaránt lázas hajóépítésbe fogtak. 1571 novemberében száz hajó építését 

határozták el, amelyből ötven hajót a ruméliai, ötvenet az anatóliai partokhoz szántak.825 A 

hajóépítési munkálatokat természetesen a birodalmi parancsokból is nyomon követhetjük: 

1571. december 6-án Kodzsaeli bégjének küldött utasítás szerint a levend reiszeknek 20 

evezős kaljatákat kellett kiállítaniuk: a munkálatok Anatólia, Rumélia, és a Fekete-tenger 

partjainál egyaránt folytak.826 December 10-én a janicsáragát mavnák építésével bízták 

meg.827 December 25-én Vize bégjének küldött utasítás szerint öt gálya és egy bastarda 

építését kellett mielőbb befejezniük, valamint hajóépítéshez való tíz darab gerendát 

küldeniük.828 1572. január 15-én a szinopi kádinak küldött parancs arról tájékoztat minket, 

hogy 19 gálya, 3 bastarda, továbbá néhány at gemiszi épül, illetve Szülejmán reisz mindehhez 

még 5 gályát készít. A parancs a munkafolyamatok mielőbbi befejezését sürgette.829 A 

hajóépítéshez biztosítani kellett a szükséges nyersanyagokat és eszközöket is: Gelibolu 

                                                           
822 AYSAN, 1971. 169. 
823 BOSTAN, 2010. 27. 
824 A flotta építésének részleteiről ld.: ÇAKIR, 2009.  518–520. 
825 ÇAKIR, 2009. 520. 
826 10 NUMARALI, 2006. 110., No. 406. 979. redzseb 18./1571. december 6. 
827 Uo. 112–113., No. 410. 979. redzseb 22./1571. december 10. 
828 Uo. 146., No. 484. 979. sábán 7./1571. december 25. 
829 Uo. 63., No. 310.  979. sábán 28./ 1572. január 15. Az at gemiszi egy elsősorban állatok (főleg lovak) 

szállítására használt hajótípus, melynek az orrát és farát egyaránt lécekből épített rámpával kerítették el, hogy a 

rakomány ne essen a vízbe. 
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emínjétől az épülő hajókhoz szegeket kértek 1571. december 5-én, az Ahjoluban épülő 

hajókhoz pedig Kojun csausnak kellett a szegeket szolgáltatni.830 Kendert Ajdinból és 

környékéről, vasat illetve vasalkatrészeket (például több száz kantár horgonyt) pedig a 

Szamakovból szerezték be.831 Ugyancsak szükséges volt a hajók építéséhez a szurok és a 

kátrány, amit a Szinopban épülő hajókhoz Kasztamonu bégjének kellett biztosítania.832 

Csirnovi kádijának egy 1571. december 23-án kelt parancs szerint 500 kantár kenőanyagot is 

küldenie kellett Várnába a hajók bezsírozására.833 Az intenzív hajóépítés sok mesterembert 

kívánt. Egy 1571. december 5-én kelt parancs szerint a Kemerben épülő hajókhoz ácsokra és 

duggató munkásokra volt szükség, akiket Midilli és Szakiz kádijaitól kértek.834 

Nagy hangsúlyt fektettek a hadianyagok beszerzésére is: Csirnovi kádiját nyomatékosan 

figyelmeztették, hogy a Várnába küldendő puskaport, gyúlékony volta miatt mindenképpen 

óvják a tűztől.835 Ugyancsak puskapor küldésére szólították fel Temesvár beglerbégjét, 

Szendrő szandzsákbégjét és a janicsáragát is.836 Az újonnan épülő hajókhoz gályarabokra is 

szükség volt: Belgrád, Karamán, Várna és Ahjolu kádijait egyaránt evezősök összegyűjtésére 

és még nevrúz előtt Isztambulba küldésére utasították.837 

A törököknek hat hónap alatt végül több mint kétszáz hajót sikerült elkészíteniük.838 A 

flotta nagy részét a korábbihoz hasonlóan a gályák tették ki, ám ezúttal átvették a velenceiek 

nagy újítását, a galeasszát is, amelynek hatékonyságáról volt alkalmuk meggyőződni a 

lepantói csatában.839 Az „úszó erődöket” ugyanúgy evezőkkel irányították, és ágyúkkal 

szerelték fel a hajófartól a sarkokon át az oldalakig, oly módon, hogy az evezősök ne 

sérüljenek, ha tüzelésre kerül sor.  Miután Ulucs Ali admirális jóváhagyta a terveket, a szinopi 

arzenálban három, az isztambuliban további két ilyen típusú hajót építettek. 1572-től a 

galeasszák már az oszmán flotta részét képezték. Forgách Ferenc is nagy elismeréssel írt az 

oszmánok flottaépítő munkájáról, amire erdélyi kancellárként elég jó rálátása volt: „A török 

                                                           
830 Uo. 132., 145. No. 453. 979. redzseb 17./1571. december 5. No. 482. 979. sábán 7./1571. december 25. 
831 Uo. 114., No. 414. 979. redzseb 18./1571. december 6., No. 435. 979. dzsemáziláhir 26./1571. november 15. 
832 Uo. 109., No. 404. 979. redzseb 21./1571. december 9. 
833 Uo. 145., No. 481. 979. sábán 5./1571. december 23. 
834 Uo. 120., No. 426. 979. redzseb 17./1571. december 5. 
835 Uo. 73., No. 328. 979. ramazán 5./1572. január 21. 
836 Uo. 74., 112. No. 330., 331. 979. ramazán 4./1572. január 20. No. 409.  979. redzseb 22./1571. december 10. 
837 Uo. 85., 91., 156., No. 357. 979 ramazán 9./1572. január 25., No. 367., 979. ramazán 9./1572. január 25., No. 

500. Elküldési dátum nélkül. 
838 Miután az összes hajót befejezték, Çakır szerint 250 gálya, valamint a gönüllü reiszek evezőshajói alkották a 

szultáni flottát, amely így ismét elérte régi létszámát.  ÇAKIR, 2009. 520. Forgách ugyanakkor 208 elkészült 

hajóról ír. FORGÁCH, 1977. 1014. 
839 BOSTAN, 2010. 27. 1570-ben a velenceiek új hajóformát kísérleteztek ki: az eddig megszokott, kifejezetten 

harcra épített gályák helyett kereskedőhajókat alakítottak át hadihajóvá. Ezek sokkal nagyobbak voltak, több 

ágyúval lehetett felszerelni őket, ugyanakkor nehézkességüknél fogva nehéz volt velük manőverezni. IMBER, 

2009. 297. 



183 

 

népnek feltűnése óta ez volt a legsúlyosabb tengeri veresége. De a törökök felhasználták a 

telet és a rákövetkező, egyelőre háborúmentes tavaszt, és hihetetlen igyekvéssel új hajóhadat 

teremtettek: a számtalan tengerentúli és európai tartományból hajóskapitányokat és 

szövetséges tengerészeket toboroztak, továbbá nagy gyorsan mindenféle anyagot hordtak 

össze. Ebben a dologban oly nagy hévvel buzgólkodott mindenki, hogy a sok főember és a 

szultán családjának nőtagjai egymással versengve építtették magánvagyonukból a sok 

hadihajót. Báthori István is, mikor Szelim figyelmeztette, hogy megfelelő áron gondoskodjék 

kenderről, ezer félmázsát küldött le a Maroson ingyen Lippára. Ezt a szultán kegyesen 

fogadta. Mert bár ily nagy veszteség után sok mindent kellett minél gyorsabban előteremteni, 

a tartományokra és országokra mégsem vetettek ki a szokottnál többet, hanem illő áron 

szerezték be. Így szereltek fel egy kétszáznyolc mindenféle hajóból álló új hajóhadat, és hozzá 

a szárazföldi sereget is”.840 

Nem csupán az ütközetben elveszett gályák pótlása, de az új flotta emberekkel való 

feltöltése is olyan komoly kihívást jelentett, amit a kor keresztény államai, hasonló 

helyzetben, nehezen tudtak volna teljesíteni.841 Lepanto után a szultáni hajóhadban 

megnövekedett a gályákon harcoló fegyveresek (azabok) száma. Míg egy, a 16. század 

közepéről származó velencei adat szerint egy átlag harcoló osztag 60 főből állt, 1571 után 

Ulucs Ali javaslatára a Porta ezen változtatott, és a katonák számát egy osztagon belül 150 

főre emelte. A gályák katonái, csakúgy, mint a szárazföldi egységeké, általában a 

tímárbirtokosok közül kerültek ki, kisebb janicsár kontingensekkel kiegészülve. Az 1560-as 

dzserbai, az 1565-ös máltai, az 1566-os kioszi/szakizi és az 1570–71-es ciprusi hadjárat adatai 

alapján a flottán szolgáló tímárbirtokosok Rumélia tartományaiból és a Szigetvilág vilájetből 

érkeztek, valamint Törökország nyugati és középső részéből. Éppúgy harcoltak a tengeren, 

mint a szárazföldön, szandzsákjuk kormányzója, vagy más felettesük alatt. A hatóságok 

megkövetelték tőlük, hogy vigyenek fegyvereseket, páncélt és felszerelést magukkal. Ha 

Anatóliából érkeztek, a Dardanelláknál kellett a szultáni flottára várva gyülekezniük. Mivel 

külső szolgálaton vettek részt, általában ez a tímárjuk növekedésével (terakki) járt együtt.842 

A lepantói csatában nagyon sok tímáros életét vesztette, aki pedig túlélte (vagy nem volt 

jelen a harcban), ódzkodott attól, hogy a továbbiakban is hajón szolgáljon. 1572-ben a 

kormányzat csupán 4396 tímárbirtokost és 3000 janicsárt tudott toborozni, noha a flotta 15 

000–20 000 harcost igényelt. Az emberek mellett a fegyverekben is hiányosságok 

                                                           
840 FORGÁCH, 1977. 1014. 
841 AYMARD, 1974. 78. 
842 IMBER, 2009. 315. 
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mutatkoztak: a kapudán pasa helyesen ismerte fel, hogy a flotta kudarcát az ellenség jóval 

nagyobb tűzereje okozta. Ennek kiküszöbölésére az újjáépített hajóhad gályáinak mindegyik 

padja közé két puskást és egy íjászt helyezett el. A háborúba behívó parancsokban felhívták 

az illetékesek figyelmét, hogy a tímárosok puska mellett íjat is hozzanak, és amelyik tímáros 

nem tud a fegyverrel bánni, tanuljon meg. Ám ez nem oldotta meg a problémát, hiszen még 

ha az összes tímárost is kiképezték volna a tűzfegyverek használatára, a puskások létszáma 

akkor is alulmúlja az európaiakét. Ezért a Porta korábban nem tapasztalt mértékben 

támaszkodott az önkéntesekre. Mindegyik kormányzó, aki megkapta a parancsot tímárosok 

toborzására, egyben parancsot kapott önkéntesek toborzására is, ezeket aztán tízes 

csoportokba osztotta, és a flottához küldte őket, ahol pénzt és élelmet kaptak. A ruméliai 

bégeket a parancsok kifejezetten önkéntesek toborzására utasították. Délkelet-Törökországban 

és Szíriában főleg a kurdokat részesítették előnyben, akik jártasak voltak a tűzfegyverek 

használatában.843 A fegyverforgatásban tapasztalt emberek toborzása kitűnik például az 1572. 

január 20-án Bosztán csausnak küldött parancsból, amely Kaz Dagiból (Törökország 

északnyugati részén), Karaburunból (ma Törökország Izmir tartományában) és Baldzsilarból 

íjhoz, nyílhoz és puskához értő férfiak küldését sürgette a nagyúri flottához, amely tavasszal 

újra tengerre kívánt szállni.844  

A lepantói események mindazonáltal nem hoztak tartós változást a legénység 

összetételében: a katonák többsége továbbra is tímárbirtokos maradt. A mintegy 7500–8000 

ember 50 hajóra volt elegendő, és mivel komoly hadjárat nem volt 1574–1645 között, ez a 

létszám elegendő is volt a flottának, hogy megtegye az éves ellenőrző útját a Kelet-

Mediterráneumban és a Fekete-tengeren.845 

Az új armada természetesen minőségileg messze elmaradt az előzőtől, nem véletlen, hogy 

az 1571. június 13-án újra tengerre szálló Ulucs Ali a hadi idényben mindvégig kerülte a 

komolyabb összecsapást a keresztényekkel. Az újjáépült hadiflotta látványa azonban így is 

impozáns volt, amely nagy hatást gyakorolt az oszmán alattvalókra is, feledtetve a lepantói 

kudarc miatti elégedetlenségüket.846 A Porta az új flottát reprezentatív célokra is felhasználta, 

megragadva minden alkalmat, hogy megmutassa a birodalomba látogató prominens 

keresztényeknek. Így Miksa követeinek, akik a nyolcéves békében megállapított éves 

                                                           
843 IMBER, 2009. 316. 
844 10 NUMARALI, 2006. 63., No. 311. 979. ramazán 4./ 1572. január 20.   
845 A szultáni flotta ezt a rendfenntartó körutat minden évben elindította, akkor is, ha éppen hivatalosan béke volt 

a felek között. Ennek során egy jól felszerelt hajókaraván indult el Alexandriából Isztambul felé, melyben 

számos nagy gályát kísért több kisebb hadihajó, amelyek először Rodoszra hajóztak, majd innen végighaladtak 

az anatóliai partok mentén, megálltak Kiosznál, Szamosznál és Mytilénénél, végül behajóztak a Dardanelláknál. 

IMBER, 2009. 317. GREENE, 2007. 116. 
846 ÇAKIR, 2009. 521. 
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ajándékot vitték Isztambulba több ízben is lehetősége nyílt megszemlélni a törökök új 

flottáját. 1572-ben, Ungnád Dávid kíséretében a török fővárosba látogató Franz Ömich így írt 

a lepantói kudarc utáni első hadiidényben összegyűlő szultáni hajóhadról: „[1572] június 12-

én reggel az egész török armada kihajózott. Lövéseket adott le, amikor három csónakra 

ültünk, és a török hajók között eleveztünk, melyek ezen a napon föl voltak fegyverezve, ezeket 

előreküldték. Mindegyik hajót jól megnéztük. Mindnyájan kikötöttek ott, ahol a Pontus 

Euxinusnál az Égei- vagy a Fekete-tengerbe folyik a Vörös templomnál. A templomot 

Barbarossáról nevezték el, ő tanította először a törököket gályát építeni. Ő tanította az 

armada irányítását a tengeren. Azóta török szokás, hogy indulás előtt a gályáikkal ide jönnek 

imára. Az ezredes, az oláh (valójában calabriai) születésű Uludzs Ali pasa, Algír királya, 

legelőkelőbb kapitányaival és másokkal együtt e napon imát mondott. Másnap aztán 

trombitások és seregdobosok jöttek a szárazföldről, majd vitorlát bontottak. Százhúsz gályát 

számoltunk meg, köztük öt nagyot. A következő nap utánuk indult tizenkettő, majd még több, 

addig, míg száznyolcvan hajó gyűlt egybe.”847 Az egy évvel később, 1573-ban szintén Ungnád 

Dávid kíséretében Isztambulban járt Johann von Schlenitzre hasonlóan mély benyomást tett 

az oszmánok hadi ereje: „augusztus 10-én sétahajózásra indultunk a tengerre. Először a török 

császár arzenálját, azaz fegyvertárát tekintettük meg. Ennek több mint száz kikötőhídja és 

fedett helye van, alatta ennyi gálya köthet ki, biztonsággal időzhet. Közülük sok itt 

horgonyzott. Bár sokat megkaptak ezekből a velenceiek, és sok indult a spanyol király ellen, 

naponta még többet építettek.”848 Ugyancsak elismeréssel nyilatkozott az újjáépült hajóhadról 

Costantino Garzoni (1547–1629) velencei bailo, aki mindezt Ulucs Ali érdemének tekintette, 

és az oszmán flotta szervezettségét kiemelő Paolo Contarini (1529–1585), aki 1573-ban volt 

velencei bailo Korfun.849 Az addig örömmámorban úszó Ligát is megzavarta az oszmán 

hajóhad gyors regenerálódása, és nagy szerepe volt abban, hogy a két éves ünneplés után 

kijózanodott Velence 1573-ban francia közvetítéssel különbékét kötött a törökökkel. Mindez 

logikus lépés volt, hiszen 1572 májusában V. Pius meghalt, utódja, XIII. Gergely pedig 

korántsem bizonyult olyan erőskezű szervezőnek, hogy egyben tudta volna tartani az 

érdekellentétektől meggyengült Ligát. A többéves háborúban Velence kivérzett és 

gazdaságilag ellehetetlenedett. Giovanni Francesco Morosini, a velenceiek franciaországi, 

majd 1574 novemberétől angliai követe szerint a Signoriának 14 millió aranyába és tetemes 
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emberáldozatába került a háború.850 A ciprusi hadjáratot lezáró béketárgyalások három 

hónapig húzódtak. A két fél között de Noailles francia követ közvetített. A tárgyalások Ferhád 

pasa boszniai beglerbég, Feridún bég nisándzsi, Orám bég, a szeráj tolmácsa, Szokollu 

bizalmasa, Solomon és Marcantonio Barbaro velencei bailo részvételével kezdődtek meg 

Isztambulban és mintegy három hónapon keresztül tartottak. A megállapodást 1573. március 

7-én írták alá, az erre vonatkozó szultáni ahdnáme pedig március 18-án (980. zilkáde 14.) 

kelt. A Signoriának küldött ahdnáme szerint a tárgyalásokat Velence kezdeményezte bailója, 

Marcantonio Barbaro által, aki urának ez ügyben íródott pecsétes levelét a Portára hozta, és 

miután a szultáni udvar mind a baráti, mind az ellenséges viszony kérőivel szemben érdeme 

szerint nyitott, a kívánságot a birodalom boldogságát szem előtt tartva elfogadták. Az 

ahdnáme is követi tehát azt az iszlám formulát, miszerint nem-muszlimokkal akkor lehet 

békét kötni, ha az az iszlám világra nézve hasznos. Az előnyök felsorolására ezt követően a 

feltételek ismertetésénél kerül sor: „A nevezett bailo levelében meghatározott összes feltétel 

közül az egyik az, hogy a velencei bég a megboldogult apám, Szülejmán szultán hán […] 

idejében adott 300 000 filorit a régi ahdnámékban foglalt szokás szerint adja meg. Ezenkívül 

a Sopot nevű várat a zsákmányolt ágyúkkal együtt adják át. A benne lévő ráják közül, aki 

akar, maradjon, aki nem akar, az javaival és családjával együtt a kívánt helyre mehet, senki 

ne akadályozza őket! Zaklise (Zante) szigetéért korábban 500 filorit adtak; ez most 1000 

filorival emelkedjen, és a régi szokás szerint a pénzt küldjék a Boldogságos Küszöbünkhöz! 

[…] A velencei urak Ciprusért ezentúl évről évre Boldogságos Küszöbünkhöz 8000 aranyat 

ne fizessenek! És az Albánia és Bosznia vilájetjében lévő helyek közül némelyik a mi 

birtokunkba került, némely továbbra is a velencei urak kezén van. Ahogy korábban, a béke 

megszegése előtt a két fél kezén lévő várak régi határait és falvait birtokolták, úgy tegyék 

ezentúl is. És ez ügyben a felek a nevezett vilájetek vezetőinek újfent parancsot küldjenek 

figyelmeztetésül. És a béke megtörésekor a két oldal elfogott és rabságba vetett kereskedőinek 

a javait, árucikkeit és hajóit adják vissza, és engedjék szabadon őket. Ha a nevezett 

kereskedők holmiját eladták vagy azok elvesztek, az értük kapott pénzt, illetve az elveszettek 

ellenértékét adják meg.” A szultán vállalta, hogy ezen feltételekkel a békét jóváhagyja és 

betartja.851 Míg a békekötést elemző nyugati szakirodalom a kikötéseket Velencére nézve 

megalázónak minősíti, az ahdnáme hangsúlyozza, a szultán csupa olyan dolgot kért, amik a 

korábbi szerződésekben is szerepeltek, csupán némely esetben (például Zante szigetéért) 

kívántak az eddig megszokottól magasabb adót. A vesztes félnek a háborúban szerzett albán 
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hódításairól le kellett mondania. Az ahdnáme szövegében nem szerepelnek olyan, a 

szakirodalomban olvasható feltételek, ami szerint a velenceiek vállalták, hogy flottájukat 60 

gályára korlátozzák, és a Kefalóniáért fizetendő adójuk évi 2500 zecchinóra emelkedett.852 

Bár a szövetségesek látszólag felháborodtak az „áruláson”,853 valójában mindenki 

megkönnyebbült. Fülöp minden erejével Flandria ellen fordulhatott, és a Földközi-tengeren 

elegendő volt saját partjainak a védelmét megszerveznie.  

 

V.5. A lepantói csata visszhangja 

Lepantót követően a törökök legyőzhetetlenségének mintegy 200 éves mítosza semmisült 

meg egyik pillanatról a másikra. A hír futótűzként terjedt el Európában: alig egy hónap után 

már a keresztény világ minden szegletében tudták, sőt ez idő alatt még a kételkedők is 

meggyőződhettek a hír valódiságáról. A csatában résztvevők már az ütközet után néhány 

nappal elküldték beszámolóikat az otthoniaknak: Don Juan és Sebastiano Venier között ebből 

konfliktus is adódott, ugyanis a velencei admirális Don Juan engedélye nélkül, őt megelőzve 

küldött győzelmi hírnököt Velencébe.854 Onorato Caetani október 9-én számolt be a 

győzelemről, de a levelezése tájékoztat minket a keresztény hajóhad visszaútjáról is: eszerint 

a flotta október 26-án még Korfun volt, és november 1-jén érkezett Messinába.855 

V. Pius 1571 novemberében erősítette meg a hírt Lotaringiai Krisztina (1521–1590) 

hercegnének: „a nagy és dicsőséges győzelem a mindenható Isten akaratából a Korinthoszi-

öböl előtt a kereszténység vezetőinek adatott a hatalmas törökökkel szemben, ami korábban 

még sohasem történt […] valóban csodálatos isteni jóság és irgalom”.856 Zrínyi György 1571. 

október 28-án ekként adta tudtul sógorának, Batthyány Boldizsárnak a történteket: „az 

velencés urak az terrek császár vízen való erejével megvíttanak, az Istennek segétsége által 

győzedelmessé lettenek az ős ellenségeken. Tekegyelmed nyilván megérti: egyéb hírem, se 

                                                           
852 Ezeket a feltételeket olvashatjuk pl. Braudelnél. Uő., 1996, 1198. A fentebbi két kikötés az ahdnáme olasz 

fordításában sem szerepel, amelynek Jean Dumont Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un 

recueil des traités d'alliance, de paix, de toutes les conventions et autres contrats, qui ont été faits en Europe, 

depuis le règne de l'empereur Charlemagne jusques à présent ; avec les capitulations imperiales et royales et en 

général de tous les titres qui peuvent servir à fonder, établir, ou justifier les droits et les intérêts des princes et 

États de l'Europe című 1728. évben kiadott művének szövegközlésén nyugvó tartalmi kivonatát közli: SETTON, 

1984. 1091. A velencei–oszmán béketárgyalásokat részletesen tárgyalja még CAPPONI, 2006. 310–312. 
853 Velencét már korábban is gyakran illették a „concubina del turco” (a török ágyasa) jelzővel. KUMRULAR, 

2011. 96. 
854 FORGÁCH, 1977. 1012. 
855 Di Onorato Caetani a Gianfrancesco Peranda; Di Onorato Caetani al Cardinal di Sermoneta. In: CAETANI, 

1870. 61–62. 
856 ÖStA HHStA UR LUK 220. Papst Pius V. verständigt die Herzogin Christina von Lothringen von dem 

Seesieg bei Lepanto, 1571. 11. 02. 
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újságom mostan ennél nincsen.”857 Az általános örömmámorból még a Ligától ilyen-olyan 

okok miatt távol maradó hatalmak sem vonhatták ki magukat: IX. Károly (1560–1574) francia 

király elrendelte a Te Deumot, és – Angliához hasonlóan – országszerte ünnepségeket tartott a 

győzelem tiszteletére.858 Velencében a kézművesek és kereskedők társaságai a város 

különböző negyedeiben pompás játékokat és látványosságokat rendeztek. Messinában Don 

Juan káprázatos győzelmi felvonulást tartott, V. Pius pápa, valamint a római szenátus és a 

nép, hosszú idő óta először Marcantonio Colonnának diadalmenetet szavazott meg, aki így az 

ókori hagyományoknak megfelelően vonulhatott be Rómába.859 A határozat szerint a 

felvonulást december 4-én tartották és a Porta San Sebastianótól (az egykori Porta Capena) 

indult.860 V. Pius, aki a keresztény–török összecsapást segítendően rendelte el a rózsafüzér 

imádságot Mária közbenjárásáért, október 7-ére tette a Rózsafüzér Királynője (más néven 

Olvasós Boldogasszony vagy Legszentebb Rózsafüzér) ünnepét, amelyet már következő 

évben, 1572-ben megtartottak.861 

A győzelem híre Magyarországra is eljutott, ennek emlékét őrzi a Magyar Országos 

Levéltárban fellelhető részletes beszámoló, amelyet Miklós deák küldött Sibrik Mátyásnak 

Bécsből, 1572. október 25-én.862 A levél elején írója mentegetőzik, hogy csupán ilyen későn 

számol be az eseményekről, de meg akarta várni, hogy a Mediterráneumból biztos híreket 

kapjon. Értesülései, ha nem is minden esetben pontosak, meglepően részletesek. Tudomása 

van például a keresztény seregben uralkodó megosztottságról „Az keresztények tanácsa három 

részre oszla. Egyik részének e tetszik vala, hogy mostan, mivel hogy az idő változó volna, az 

tenger is alhatatlan volna, haladna esztendőre az ütközés alkalmatosabb időre. Az másik rész 

azt mondá volt, hogy ne haladna hanem először megkémlelik jól az töröknek minden erejét és 

azután végeznének vala. A harmadik résznek penig kiben mind az fő nép volt, a tetszett, hogy 

nagy gyalázatokra ne haladna se más esztendőre se ne kémleljenek hanem mindjárt az 

istennek nevében rá menjenek az törökre, valahol találnák. Ez utolsó tanács Austriai don 

Jánosnak is (ki generál volt, Karol császárnak ág kívül való fia) teccék, és ehhez 

ragaszkodik”; a változékony szélirányról, amely végül a keresztényeknek volt segítségére „A 

                                                           
857 MNL OL P 1314 – No. 53580. Zrínyi György levele Batthyány Boldizsárnak. 1571. október 28. 
858 VAUGHAN, 1954, 162. A hatalmas diadalmenetekkel tarkított ünnepségsorozatra l. még: GOMBRICH, 1967. 

62–88. 
859 FORGÁCH, 1977. 1014. 
860 Feste decretate dal Senato e Popolo Romano ai vincitori di Lepanto. CAETANI, 1870. 63. 
861 1573-ban XIII. Gergely pápa október első vasárnapjára helyezte át az ünnepet, amelynek megtartását a 

lepantói ütközet 100. évfordulójára XI. Kelemen pápa engedélyezte egész Spanyolország számára.  1913-ban X. 

Pius pápa az ünnepet visszahelyezte az eredeti napjára, október 7-ére. BÁLINT, 2004. 

http://mek.niif.hu/04600/04657/html/unnepikii0067/unnepikii0067.html 
862 MNL OL Batthyány levéltár, Missiles (1527–1944) (= P 1314) – No. 31226 (117. d.) 
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szél is azon közben feltámadván is mégis töröknek szolgála. Az török elbízván magát mindjár 

azt az viadalnak állának olyan hamar és meg fordula a szél az keresztények mente. Maradtak 

volt hátra az nagy temérdek gályák, kiket nem eveznek, hanem csak a szél hordoz. Ezeken volt 

Andrea Doria ezek az jól szélnek, mondjam inkább Istennek segítségéből csak ott teremnek 

[…] az török gályák köziben”; Barbarigo haláláról; Ulucs Ali megmeneküléséről és a nagy 

zsákmányról. Pontatlan a csata időpontjának megadásában: szerinte hajnali négytől estig 

tartott, pedig valójában csak délelőtt kezdődött, és alig néhány óráig tartott. A török 

veszteségét totálisnak ábrázolja, a keresztényekét pedig elbagatellizálja: „az keresztényeknek 

csak négy gályájuk veszett el és egy főhadnagy Barbarigus. Az törökökben penig veszett, 

akiket megöltek húszezer, elevenen fogtak kétezert. Ki előttük fő volt, azt is megölték. Hét 

szandzsákot és harminc hadnagyot öltek meg azoktól megvallva kiknek még úgymint ilyen 

hamar nem mehettek végére. Tizennégyezer körösztén rab szabadult meg. Továbbá nyertek ép 

jó gályákat, kiken semmi szakadás avagy lövés nincsen, száz harminc sok egyéb hajókkal 

egyetemben tűz mellett égtek meg negyvenöt gálya, süllyedett harmincöt.” Annak alapján, 

amilyen pozitív szerepet tulajdonít Miklós deák a genovai Andrea Doriának Ulucs Ali 

megfutamításában, úgy tűnik, a mediterráneumi informátor genovai vagy spanyol lehetett, 

mivel rajtuk kívül senki sem volt elégedett a parancsnok akadékoskodó magatartásával és a 

csata kezdetén végrehajtott érthetetlen manőverével. Ezzel szemben Miklós deák a hadvezér 

helytállását hangsúlyozza: „Az viadal közt Uchali basa harminc gályával futam[od]ik el. 

Andrea Dore könnyű vékony fákon utána sietvén eléri. Az basa egy kis hajón elszalad. De 

mind az harminc gályát elnyeri és visszahozta. Élést azon gályákon annyit leltek, hogy öt 

hónapig bőséggel az körösztének vizi ereje beéri vele. Pénzt is sokat nyertek.” A levél 

legérdekesebb része az a néhány sor, amelyben a győzelem magyarországi kihatását fejtegeti: 

„Ím Horvát országból és azon dologból uramnak ő H. Ghyczy Farkas uram mit írjon ezt 

bekötött cédulából megérti kegyelmed. Ha az frigy nem volna soha jobb alkalmasságba nem 

volna fejedelmünknek török ellen hadat indítani nincs mostan. Kiért az Pápa követe is választ 

törekszik, de hitet szegni [mily] veszedelmes legyen, megtanít az Várnánál való nagy 

veszedelem.” 

Miklós deák levele a bécsi udvar álláspontját tükrözi, hiszen a békét Miksa sem akarta 

megszegni. Számára az 1572. év legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a magyar 

országgyűléssel elfogadtassa fiának, Rudolf főhercegnek az utódlását. Ezért még 1571 

második felében visszahívta fiát Fülöp udvarából, és 1571. november 11-ére kihirdette a 

magyar országgyűlést. A tomboló járványok miatt azonban a határnapot a következő év 

január 6-ára, majd február 2-ára tűzte ki. A halogatáshoz a lepantói csata is hozzájárult: 
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miután felmerült a törökök elleni nagy hadjárat terve, Miksa az első hetekben várakozó 

álláspontra helyezkedett, hogy kiderítse, van-e ennek bármilyen realitása, és módosítson-e az 

országgyűlésre tervezett témákon.863 A győzelem után Pius, Fülöp, és Velence is Miksához 

küldték követeiket, megpróbálva rábeszélni őt a Ligához való csatlakozásra. A császár 

azonban mindenre következetesen nemet mondott, ami Istvánffy szerint a történtek fényében 

bölcs döntés volt: „ [Miksa] vagy a törökkel való hadakozást megunván, melyet nagy nehéz 

veszedelemnek szenvedett volna, vagy hogy az velencéseknek a spanyolokkal való frigyét nem 

sokáig tartónak lenni ítélvén, kiket nem sok idővel azelőtt megértett vala, hogy társok híre 

nélkül Szelimmel az békességszerzés felől nagy titkos tanácsokat forgatna, szándékában 

megmarada, s inkább akart néző, hogysemmint társ avagy segítő lenni. S nem sok idővel 

azután a velencések, jóllehet győzedelmesek volnának, alávaló tanácsokkal élvén a pápa híre 

nélkül s a spanyol király sem intvén meg felőle, az egymással való frigykötéstől 

elhasonlanának, és Szelimmel együtt titkon a békességet megújíták, úgyhogy a császár 

tanácsát, hogy az frigyesekkel nem társolkodott volna, semmiképpen nem bánná, akiktől kevés 

idővel azután elhagyattatván, a törökök fegyverét s erejét csak egyedül maga ellen könnyen 

kihíhatta volna.”864 

Mindezek ellenére Balassi János 1572 nyarán azt jelentette a törököknek, hogy Miksa 

katonákkal támogatja a Velencét.865  A segítségnyújtásról Forgách Ferenc is beszámol a Liga 

kisebb támadásai kapcsán, amelyeket a török fennhatóság alatt álló dalmát városok ellen 

intézett: „Mivel pedig az olasz lovasok és gyalogosok az efféle portyázó-dúló hadviseléshez 

nem értenek, az ilyen harci feladatok ellátására Miksa engedélyével mintegy kétszáz felső-

magyarországi lovaszsoldost irányítottak ide Sarmasághy Miklós kapitánysága alatt.”866  A 

Habsburg uralkodó a minimális segítségnyújtás ellenére továbbra is kimaradt az 

eseményekből, és a töröknek sem állt érdekében az ügy a békeszegésnek való értékelése.  

Miklós deák beszámolójánál jóval szűkszavúbb az az ismeretlen keltezésű és szerzőjű 

levél, amelyet a budai beglerbégnek küldtek el másolatban. A keresztény kéz által írt híradás a 

csata mozzanatairól meglehetősen nagy pontossággal számolt be: „hat nagy gályát küldtünk 

előre, melyek ágyúikkal szabad utat és bejáratot vágtak az armadának a támadáshoz. Don 

Juan de Austria és ezredesünk gályája rögtön megütközött a basa hajójával és a többi török 

hajóval, azután mondott basa, és valamennyi ellenség, vagyis mintegy 300 hajó egyszerre 

                                                           
863 MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK, 1877. 279–280. 
864 ISTVÁNFFY, I/2., 2003. 465. 
865 Az esetről beszámol és a Balassi János jelentésére válaszul érkezett szultáni levél teljes szövegét közli: 

DÁVID, 1998. 911. 914–915. 
866 FORGÁCH, 1977. 1021. 
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megütközött a mieinkkel, a török hajók közül 40 vagy 50 odalett, egy része fogságba esett, egy 

része leégett. Sok elsüllyedt, tönkrement.” Itt már helyesen szerepel a csata időtartalma (négy 

óra), és külön figyelemreméltó a keresztény veszteségek leírása, ugyanis csupán a magasabb 

posztokat betöltő nemesek haláleseteit/sérüléseit számítja közéjük: „a mieink közül Barbarigo 

tábornagyot egy nyíllal szemen lőtték, a főemberek és vezérek közül a parasztokat és 

közkatonákat nem számítva 15 személy halt meg, ezredesünket nyíllal sebesítették meg.”  A 

török veszteséget totálisnak írta le: „valamennyi előkelő és hadban járatos embere, főleg 

pedig Caracoza aga867 halt meg, és senki sem menekült meg, csak egyedül Luzali.”868 

A lepantói csata elsődleges forrásainak tekinthetőek a benne részt vettek memorandumai, 

amelyek igyekeztek minél több tényt és adatot megosztani olvasóikkal. Mivel az íróknak a 

küzdelem egészére nem, csupán szűkebb környezetükre volt rálátásuk, az információk ott 

biztosabbak, ahol vélhetően saját tapasztalataikat, és nem az utólagos adatgyűjtésből 

származó értesüléseiket jegyzik le. A beszámolók között a számadatok tekintetében olykor 

egészen komoly eltérést tapasztalhatunk. Gerolamo Diedo munkái alapján például Ulucs Ali a 

máltaiak legyőzése után 40 hajóval menekült el, míg 224 török hajó odaveszett, ebből 94 

elégett, 130-at a szövetségesek osztottak fel maguk között. Az ellenség ágyúi, azaz 117 nagy, 

és 256 kiságyú ugyancsak szétosztásra került. 15 000 keresztény foglyot szabadítottak fel, és 

3468 foglyot ejtettek.869  

Giovanni Pietro Contarininál a számok részben egyeznek a Diedo által megadott 

adatokkal. Historiajában ő is azt írta, hogy Ulucs Ali 40 hajóval távozott, az odaveszett török 

hajók száma is csak 14-gyel kevesebb (210), mint Diedónál. Egyezés van abban, hogy ebből a 

keresztények 130-at zsákmányoltak, ám Contarini szerint „csupán” 80-at semmisítettek meg 

(Diedónál 94-et). Török foglyokból Contarini többet, 3846-ot számolt (Diedo adata szerint 

3468). A Historia további adatokat is megad: eszerint a törökök 29 990 embert vesztettek 

(ideértve a foglyokat is), míg keresztény oldalon 7656 halottat számoltak össze. A legnagyobb 

veszteséget a velenceiek szenvedték el (4856 halott), a spanyol flottából kétezren, a pápaiból 

pedig nyolcszázan vesztették életüket.870 

Hasonló, de mégis más számadatokat közöl a külpolitikai ügyekben rendkívül tájékozott 

Forgách Ferenc emlékiratában, amelyet nem sokkal az ütközet után zárt le. A leírás szerint 

százkilencven hajót fogtak el a keresztények, húszat felgyújtottak, huszonötnél többet pedig 

                                                           
867 Kara Hodzsa. 
868 A budai beglerbégnek átküldött levél másolata. ÖStA HHStA Türkei I. Karton 28. Konv. 1. 1571. X–XII. 

17–18. 
869 DIEDO, 1588. 26–27. és DIEDO, 1863. 43. Utóbbiban részletesen beszámol még a keresztény és török 

veszteségekről. Uo. 41–42. 
870 CONTARINI, 1572. 53–54. 
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elsüllyesztettek. Forgách 15 000 keresztény rabszolga felszabadításáról és hét keresztény hajó 

tönkretételéről ír. Tudott róla, hogy Sebastiano Veniert a térdén érte nyíllövés, Barbarigót 

pedig a szemén, és hogy utóbbi ebbe belehalt.  Az egész hajóhadból négyezren haltak meg, és 

körülbelül ugyanennyire teszi a sebesültek számát. 117 hajót már nem volt érdemes 

újjáépíteni, 3496 foglyot ejtettek, a legtöbbet közülük a katonák és a vezérek kapták. A 

keresztény világ győzelem utáni eufóriája is jól tükröződik munkáján: „Lelkesedésem most 

annak a híres tengeri ütközetnek az előadására ragad, amelyet századunkban az első 

dicséretes, sőt magasztalandó eseménynek mondhatunk. A különben szomorú háborút 

örvendetes vég koronázta be.”  A csata részletezésébe olykor hibák csúsztak: Ali pasát és 

Pertevet például következetesen összekeverte és a török fősereg parancsnokául Pertevet tette 

meg (ezt Istvánffy utólag ki is javította a munkához írt jegyzetében). Ulucs Ali manővereit 

majd megmenekülését – a törökökkel ellentétben – nem győzelemnek, hanem 

megfutamodásnak értékelte. „Mivel a győzelem már nem volt kétes, az ausztriai egy darabig 

üldözte ugyan őket, de a kedvező szelek jóvoltából sikerült dagadó vitorlákkal 

elmenekülniük.”871  

Az eseményekről érezhető büszkeséggel és lelkesedéssel írt Istvánffy Miklós is. Az 1590-

es években papírra vetett Magyarok dolgairól... című művében hangsúlyozta, hogy 

témaválasztása folytán Lepantóról nem kívánt bővebben írni, kivált, mivel az olaszok már 

úgyis részletesen beszámoltak róla. „Mindazonáltal el nem hagyhatom, hogy ennek a  

hadakozásnak az lött légyen a vége, hogy midőn a velencések elvesztvén Cyprust, 

megfélemlvén, az V. Pius pápának segítségéből ővéle s az spanyol királlyal frigyet kötöttenek, 

és három fejedelmeknek három–három rendbéli vízi erejek együvé szerkesztettenek volna, az 

Corinthus-tenger szakadásában levő Echina szigetinél igen nagy, jeles, minden időben 

megemlékezendő győzedelmet nyertenek, megbírván s rész szerint a mélységben elmerítvén, s 

rész szerint elfogván az ellenség vízi hajóit, s levágatván annak hadnagyi, s felette igen 

kevesen elszaladván bennek, úgyhogy az elveszett hajóknak s lövőszerszámoknak sokaságú 

számok s nagy vízi erőnek kára felett 30 ezer töröknél többen vesztek légyen. Mintegy 14 ezer 

keresztények, kik különbféle nemzetségekből az gályák deszkáihoz láncolva szörnyű 

rabságban szolgálnak vala, Istennek kiváltképpen való segítségéből megszabadulván, kiknek 

nagy része különbféle esetekben elfogattatott magyarországiakból vala, kik a spanyol s olasz 

győzedelmes vitézektől hazabocsáttatván örvendetesen, mintegy újonnan löttek, 

megjövének.”872 A bő két évtized után az eseményekre már némi rálátással bíró Istvánffy az 

                                                           
871 FORGÁCH, 1977. 1000–1012. 
872 ISTVÁNFFY, I/2., 2003. 464. 
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ütközettel kapcsolatos számokkal már óvatosabban bánik elődeinél. Valószínűleg ő maga is 

több, egymástól eltérő adatot közlő beszámolót olvasott a történtekről.  

A fentebbi forrásokat áttekintve megállapítható, hogy pontos számokat nem, csupán 

hozzávetőleges adatokat nyerhetünk a lepantói csatára vonatkozóan a rendelkezésünkre álló 

kútfőkből. Bizonyos, hogy az ütközet alig néhány óra leforgása alatt végbement, amelynek 

során török flotta körülbelül 200 hajót vesztett. A beszámolók 4000–7000 közé teszik a 

keresztény halottak számát, és ennek mintegy négyszeresére–ötszörösére a török 

veszteségeket. A Liga résztvevői több ezer foglyot ejtettek, és ugyancsak több ezer 

keresztényt szabadítottak fel. A csata a benne résztvevő hadak méretei miatt grandiózus volt, 

a győzelem pedig a zsákmányolt javakat tekintve pénzben kifejezve is jelentős. Ezt mutatja az 

is, hogy az ütközet után nem sokkal a szövetségesek összevesztek a zsákmányon: kivált a 

velenceiek nehezményezték, hogy a spanyolok a szerzett javak felét elvitték, ők pedig csupán 

a másik felén osztozkodhattak a pápaiakkal 2/3–1/3 arányban.873 Bármilyen tetemes volt is a 

zsákmány, a hadjárat költségeit (a rengeteg ember mozgósítása, élelmezése, fegyverekkel való 

ellátása, a hajóhad felszerelése stb.) figyelembe véve senki sem tett szert komoly anyagi 

nyereségre. A történészek nem véletlenül hangsúlyozzák inkább a győzelem pszichológiai 

hatását, amelybe a fentebb említett összes forrásban tízezres nagyságrenddel szereplő 

keresztény fogoly felszabadítása is beletartozott. 

A keresztényeknek korántsem sikerült azonban az ütközetben részt vevő összes rabot 

felszabadítaniuk. A továbbra is török fogságban maradtak közül név szerint is ismerünk két 

magyart, Erdélyi Pétert és Domonyi Jakabot. Az egri védők a hódoltságkori békeidő egyik 

portyája alkalmával, 1560 körül estek török rabságba. Az 1575. április 18-án a Magyar 

Kamarához írt levél alapján a két egri 15 éves rabságuk alatt elsősorban Rodoszon dolgozott, 

de gályarabként részt vettek Ciprus elfoglalásában és a lepantói ütközetben is, amelynek során 

a Dardanelláknál teljesítettek evezőszolgálatot a szultáni flotta hajóján. A Liga győzelmét 

nem sikerült a javukra fordítani, ezt követően még Goletta ostrománál is jelen voltak, majd 

végül, amikor szálfa vágására küldték őket, hogy a többi rabbal hajót ácsoljanak, sikerült 

megszökniük. A levélben pénzt kértek, és szerettek volna ezután a saját hazájuk oldalán 

harcolni. Sajnos, további sorsukról nem tudunk, de a levélen az szerepel, hogy „válaszukat 

                                                           
873 A zsákmányról bővebben l. BICHENO, 2003. 320–321. Maurice Aymard a foglyok elosztásánál hasonló 

arányról ír. Kutatásai szerint a Szent Liga összesen 3651 rabot szerzett (ez 183 emberrel több, mint amit 

Diedónál, és 195-tel kevesebb, mint amit Contarininél olvashatunk, hogy csak a legismertebb visszaemlékezők 

adatait idézzük, de a fentebb áttekintett mindegyik forráshoz képest valamelyest eltérő szám), közülük 558-at a 

pápai, 1223-at a velencei és 1870-et a spanyol kontingens kapott. AYMARD, 1974. 83. Giovanna Motta 

Aymardhoz képest kevesebbre, 3500 főre teszi a Lepantónál keresztény fogságba esettek számát. MOTTA, 1998. 

89. 
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megkapták”.874 A lepantói ütközetben több magyar is harcolhatott török oldalon: Contarini két 

„Magar” melléknevű hajóparancsnokról tesz említést: a középső hadosztályban harcoló 

Magar Aliról és a balszárnyon Ulucs Ali felügyelete alá tartozó Magar Ferhádról.875 Tudunk 

olyan régiókról is, akiknek lakói mindkét oldalon képviseltették magukat: a fent említett 

Ulucs Ali például calabriai származású volt, az ellene harcoló velencei gályákon pedig 

ugyancsak erős calabriai-korzikai kontingens vett részt az ütközetben.876 

A csata számos, az eseményt dicsőítő festmény, röpirat, zenemű, történeti és irodalmi 

munka témájául szolgált. A festmények előszeretettel hangsúlyozzák a keresztények 

győzelmében az égi segítséget, ahogyan ezt jól példázza Paolo Veronese (1528–1588) A 

lepantói csata (La battaglia di Lepanto) című műve, vagy Jacopo Tintoretto (1518–1594) 

Sebastiano Venierről készített portréja, amelynek hátterében a festő az angyali támogatással 

végbemenő ütközetet örökítette meg.877 A szélesebb közönség tájékoztatására szolgáló 

röplapok és nyomtatványok szövege a csata résztvevőinek beszámolóin alapult, műfajánál 

fogva azonban azoknál jelentősen rövidebb és egyszerűbb megfogalmazásban. 

Általánosságban jellemző rájuk, hogy fő mozzanatokként a keresztény győzelem mellett 

elsősorban az ellenség nagyfokú veszteségét és a számos keresztény rab felszabadulását 

emelik ki. Mindegyik tartalmaz néhány Don Juant dicsőítő sort, sőt gyakran egy-egy hozzá írt 

rövidebb költeményt is, amelyek általában időmértékes versformában íródtak. Erre példa a 

számos röplapon megjelenő alábbi epigramma is: 

Don Juan de Austriához 

 

Rád, ha a császár atyád letekint az ég magasáról, 

gyors bárkáddal amint futsz tenger tükörén, 

mondja: tovább fiú, ne rémítsen a barbár hajóhad, 

harcra ha kélt teveled ellenséges istene. 

Lám, fényes győzelem röpdösi körbe hajódat, 

nem fenyeget többé sem szél, sem a hullám ma már. 

Bátorság! Én úgy szabtam törvényt a földeknek, 

Mint vize tengernek fog szolgálni neked.878 

                                                           
874 MNL OL Litterae ad cameram exaratae (=E 41) 1575/101. Az irat a szakirodalomban sem ismeretlen; latin és 

magyar nyelvű fordításának publikálásra is vállalkozott Kárffy Ödön (KÁRFFY, 1912. 308–309.) Rövid magyar 

nyelvű ismertetést követően a latin nyelvű dokumentum szövegét közölte még MAKSAY, 1978. 78–79.   
875 CONTARINI, 1572. 44–47. Magar Ali talán a pályafutását kalózként kezdő, az utókor számára azonban 

későbbi, térképészeti munkássága révén ismertté váló Madzsar Alival azonos. Minderről bővebben l. a 

disszertáció 66. oldalát (255. lábjegyzet). 
876 BICHENO, 2003. 56. 
877 A lepantói csata képi ábrázolásairól bővebben l. pl. DAWKINS, 1930. 1–3. SARRE–NEUBECKER, 1938. 233–

246. PALLUCCHINI, 1974. 279–288. A csata hadvezéreinek felmagasztaló ábrázolása a későbbiekben is jellemző 

maradt, gondoljunk csak az 1698–1700 között készült Marcantonio II. Colonna megdicsőülése (L'apoteosi di 

Marcantonio II Colonna) című freskóra, amelyet Giuseppe Bartolomeo Chiari (1654–1727) itáliai festő a 

Colonna család megrendelésére festett a római Palazzo Colonnába. 
878 „Ad Joannem Austriacum/ Te pater aspiciens ex alto Caesar Olympo/Aequoreum celeri dum trabe curris 

iter;/ Perge, puer, dixit, nec te jam barbara classis/Terreat, adverso quae movet arma Deo./Ecce tuam 

circumvolitat victoria puppim,/Ecce suas ponunt Eurus et und aminas./Macte animo, út dederam terris ego jura 
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Olykor a csatáról szóló beszámolót éppúgy rímbe szedték: a szövegeken a győzelem miatti 

elégedettség mellett a török veszély elmúltával egyfajta megkönnyebbülés is érezhető. A 

nyomtatványok a Liga vezetője mellett egyúttal a keresztény összefogást is magasztalják.879 A 

röplapokra gyakran képi ábrázolás is került, az Il vero successo della grande bataglia… címet 

viselőre például a Lepantónál elhunyt Agostino Barbarigo velencei admirális lovas portréját 

tették, míg a L’ordine delle galere et le insegne loro ismeretlen szerzőjű, de Velencében 

kiadott nyomtatvány metszetén a „prudentia perpetuat” (örökké vált okosság) felirat 

szerepel.880 A lepantói ütközet különösen a spanyol-portugál térség íróira, költőire volt nagy 

hatással. Fray Miguel Ferrer Sepa se por todo el mundo/la victoria y alegria címet viselő 

költeménye, amelyet a csata után egy évvel, 1572-ben jelentettek meg Barcelonában, egyike a 

legkorábbi spanyol balladáknak. 1573-ban Juan Timoneda a témában több verset is közzétett 

a Rosa española című műben, míg 1588-ban Juan de Medañho Primera parte de la Sylua de 

varios Romances című munkáját három, Lepantóról szóló balladával nyitotta meg. A Lepanto 

utáni pár évben csupán az Ibériai-félszigeten 500-nál is több nyolcszótagos (oktoszillabikus) 

verset írtak a csatáról, nem szólva az egyéb költeményekről.881  

E sorba illeszkedik Zsámboki János (1531–1584) filológus, történetíró, irodalmár munkája, 

az Arcus aliquot triumphalis, melyet Don Juan de Austriának ajánlott. A számos külföldi 

egyetemen megfordult Zsámboki ekkor már évek óta Bécsben élt, és Miksa udvari történésze 

volt, noha filológiai munkásságát – elsősorban görög klasszikusok latinra fordítását – 

jelentősebbnek tartják. A lepantói csatát dicsőítő latin nyelvű könyvét 1572-ben adták ki 

Antwerpenben, és vegyesen tartalmaz prózai és verses elemeket. Soraiból jól kiolvasható a 

győzelmet követő időszak eufóriája: „az egész keleti hajóhad öt óra alatt, forgószél 

gyorsaságával megsemmisült, a Földközi-tenger mindkét partja engedelmes lett. Ahaliust 

levágták, az Égei-szigetek elöljáróit csaknem összes fiaikkal egyetemben szolgaság kötelére 

                                                                                                                                                                                     
subactis,/Sic tibi devictis serviet aequor aquis.” In: IL VERO SUCCESSO DELLA GRANDE BATAGLIA ET FELICISSIMA 

VITTORIA, 1571. A fordítást ezúton is köszönöm Sölch Miklósnak. 
879 L. például az IL VERO SUCCESSO DELLA GRANDE BATAGLIA ET FELICISSIMA VITTORIA, 1571. röplapjait. A 

lepantói eseményeket rímbe foglalja még: DiCHIARATIONE, 1571. Az utolsó versszak sorai egészen líraiak: A 

föld, az ég, a csillagok és az elemek/örülnek egy ilyen ajándéknak/a friss levegőért a szellők édesen/dicsérik az 

Alkotót lágy hangon/ a halandók nagyon elégedettek (La terra el ciel, le Stelle, e li elementi/Lieti si mostran per 

un tanto dono,/Per l’aere fresco dolcemente i venti/Lodano il creator con dolce suono/Son gli animi mortali 

molto contenti). Ugyanitt egy Szelimnek címzett gúnyverset is találhatunk, amely latin–olasz és francia szavakat 

egyaránt felhasznál: Zamb de Val Brombana à Seli gran Turc. OC que pars est o Seli Salamech/Dell’ V niú de 

hic et haec et hoc/Sessantamillia de quei tuo tarloc/Con tresent so galie gié stag a sech/E glo’anime t’aspetta iló 

a Lamech/D’Ali, Piali, Caracosa e Siroc/Perque in Bisanz, né in Alger, o Maroc/Te si segur da sti nuoui 

Scanderbech/Pensauet fors haui a fa co’ merlot/O con Zent co ti éti usag al bif?/Despresiador del santo sabaot/ 

L’Aquila col Leo’col bech e i grif/Te squarzará ol cur so del magot:/Stamo a senti el tof, el taf, el tif 
880 L’ORDINE DELLE GALERE ET LE INSEGNE LORO, 1571. 
881 FONTES, 1979. 487–489. A Lepantót dicsőítő irodalmi és képzőművészeti alkotásokról alapos képet nyújt 

BICHENO, 2003. 139–154. 
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fűzték, alig maradt túlélő, hogy megvigye a vész hírét Szelimnek. Október hó 9-én (valójában 

október 7-én) a gyors hadiszerencsének emlékezetül, kiszabadítottak százezer foglyot, 

lekaszaboltak és rabul ejtettek százezernyi ellenséget. Általában tönkretették a kártékony 

hajóhadat az 1571. keresztény esztendőben.” Ahogyan a kortársak közül sokan, Zsámboki is 

nagy reményeket fűzött Don Juan további pályájához: „Ausztria ifjú sarja, vitéze csak Adria 

árján/ küzdve arat diadalt?/Még mire képes? Az éveiben gyarapodva, jövendőn/ mily csoda 

műre merész?”. A közvéleményt átható optimizmus, amely a lepantói csata után 

küszöbönállónak gondolták az addig verhetetlennek tekintett ellenség teljes legyőzését, 

Zsámboki soraiból is kicseng: „a mi elbeszélésünk révén is az utódok valamikor majd 

tiszteletben tartják, ha majd a keresztény névre tátongó örvényt és annak veszedelmét teljesen 

megsemmisítitek (ti. Don Juan).”882  

Már a „dicstelen folytatás” tudatában íródott két világirodalmi remekmű, amelyekben 

érintőlegesen szerepel a lepantói csata. 1603 körül készült el William Shakespeare (1564–1616) 

Othello című drámája, melynek főhőse a Velence kezén lévő Ciprus védelmezője. 

Othello zászlótartójával, Jagóval a szigetet ostromló törököket több alkalommal visszaverte, 

és a dráma cselekményének kezdetén is éppen a szultáni flottával hadakozik. A keresztények 

szerencséjére a teljes török hajóhad megsemmisül egy viharban. Mindez a színműben Ciprus 

megmeneküléséhez vezet, tükrözve a keresztények vágyait, egyúttal a valós események felett 

érzett csalódottságukat is: „Nemes és vitéz vezérünk Othello ezennel parancsolja, hogy most 

érkezett biztos tudósítás szerint a török hajóhad egészen elpusztulván, minden ember győzelmi 

ünnepet üljön; tánccal, örömtüzekkel, kinek-kinek amint kedve és hajlama hozza magával, 

mert a mondott örvendetes híren kívül egyszersmind nászát is ünnepli. Kegyes akarata, hogy 

ezt közhírré tétessék, kamrái és éttermei nyitva álljanak mindenkinek, most öt órától fogva 

egészen tizenegyig. Isten áldja meg Ciprus szigetét s nemes vezérünket, Othellot!”883 Amíg 

William Shakespeare a lepantói eseményeket csak távolról, még gyereként szemlél(het)te, 

addig az 1604 decemberében kiadott Don Quijote szerzője, Miguel de Cervantes Saavedra 

(1547–1616) spanyol író személyesen is kivette a részét a hadműveletekből.884  

                                                           
882 ZSÁMBOKI, 1572. 
883 SHAKESPEARE, 1879. 42–43.  A drámában Ciprusra vonatkozó részek találhatóak még uo. 4., 30–34., a török 

flottáról pedig uo. 30–32., 39. 
884 Cervantes elszegényedett nemesi családból (hidalgo) származott. Bár egyes életrajzírói a család 

felemelkedését II. János (1405–1454) kasztíliai király második feleségéhez, az Avis-házból való Portugáliai 

Izabellához (1428–1496) kötik, az író származása körüli bizonytalanságot jól mutatja, hogy a Cervantes családot 

a kasztíliaiakon túl az andalúziaiak (kordobaiak) és a gallegók is sajátjuknak tekintik. Hat testvére volt, három 

idősebb: Andrés (1543), Andrea (1544) Luisa (1546) és három fiatalabb: Rodrigo (1550), Magdalena (1554) és 

Juan. Vándororvosként tevékenykedő apja mellett gyakran utazott, életrajzírói szerint megfordult Sevillában, 

1561-ben Madridban a neves humanista, Jeronimo Ramirez által vezetett iskolába járt, és egy Erasmus-követő 

humanista, López de Hoyos volt a mestere. Elszegényedett nemes ifjúként érdeklődése korán a katonai pálya felé 
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Cervantes a velencei kontingensben harcolt a Marquesa nevű 130 láb hosszú és 16 láb 

széles kétárbocos, 400 férőhelyes hajón, kapitánya Francisco de Santo Pietro volt. 

Ellentmondásos információk maradtak fent arról, hogy pontosan mit is csinált az ütközetben. 

Egyes leírások szerint Cervantes a hajó fedélzetén küzdött a törökökkel, mások szerint a hajó 

oldalához csatolt egyik kis csónakban helyezkedett el, és tizenkét embert rendeltek a 

parancsnoksága alá. Ez esetben Cervantes az elsők között lehetett, amikor át kellett ugrani a 

megcsáklyázott hajókra.885 Úgy tűnik, az írónak a csáklyázással kapcsolatban közeli 

tapasztalatai voltak, mivel a Don Quijotéban rendkívül életszerű leírást olvashatunk a tengeri 

csaták menetéről: „ha két hadihajó orral egymásnak ront a sík tengeren, egymást csáklyázza, 

összenyomul, s a katonának egyéb helye sincs, csak két lábnyi deszka a hajó párkányán; s 

mégis, bár látja, hogy a halálnak szolgái fenyegetik, hogy az ellenséges hajó nekiszegezte 

ágyúit, és testétől alig állnak egy dárdányira, bár látja, hogy lába egyetlen vigyázatlan 

mozdulatára Neptun mély kebelébe temetkeznék, mégis rendületlen szívvel, a dicsőség és 

becsület parancsára egész sereg puskacső célpontjául teszi ki magát, s azt nézi, hogy a 

keskeny bürün hogyan törhetne át az ellenséges hajóra. Ami még csodálatra méltóbb, alig 

suhant alá az egyik oda, ahonnan mind a világ végéig nem fog többé felbukkanni, a másik 

máris elfoglalta helyét, s ha ez is tengerbe vész, nyomban más váltja fel, meg se várva társa 

halálát; bizony a háború iszonyában van szükség a legnagyobb bátorságra és 

vakmerőségre.”886 Az sem világos, pontosan melyik kontingens ellen harcoltak: a Don 

Quijotéban az író Ulucs Aliról közölt egy hosszas és igazán élményszerű beszámolót, noha 

ennek több pontja is nyilvánvaló fikció. Könnyen lehet, hogy a leírást ezúttal nem személyes 

élmények ihlették, hanem a kalózvezér kalandos megmenekülése, ám az is elképzelhető, hogy 

a Marquesa valóban az Ulucs Ali által megtámadott máltaiak megsegítésére indult. 

Ugyanakkor vannak olyan vélemények, hogy a hajó Mehmed Sirocco alexandriai 

beglerbéggel harcolt, sőt, egyes Cervantes-életrajzírók egyenesen a Marquesának 

                                                                                                                                                                                     
fordult: fennmaradt irodalmi művei alapján (amelyekben gyakran felhasznált életrajzi elemeket) úgy gondolják, 

hogy talán 1567-ben, vélhetően Alba seregével, egy rövid időre kijutott a flandriai frontra, majd visszatért 

Madridba tanulni. Aquaviva kardinális szolgálatában huszonévesen bejárta Itáliát, később a spanyol király 

zsoldjába állt. 1569. szeptember 15-én rendősrégi elfogatóparancsot adtak ki ellene, miután egy illegális éjszakai 

párbajban megölte szerelmi riválisát, Antonio de Sigurát. Büntetése jobb karjának elvesztése és 10 év 

száműzetés lett volna, ám Cervantes gyorsan elhagyta Spanyolországot. A török elleni hadjárat hívó szavára ő is 

csatlakozott a Szent Ligához, amelynek hajói 1571. szeptember 27-én érkeztek Korfura. Ekkor már Cervantes 

nagyon beteg volt. Elkapta a maláriát és megviselték a katonaélet nem várt viszontagságai: a hajót ellepő 

élősködő férgek, bolhák, tetvek, patkányok, küzdött a tengeribetegséggel, fulladással, valamint a legénység és az 

evezősök durvaságával. Minderről bővebben l. SÓS, 1955. 19–27. REMÉNYI, 2015. 20. KŐRÖSI, 1918. 5. 

PARKER–PARKER, 2003. 38–40. 
885 SÓS, 1955. 31. 
886 38. fejezet. Don Quijote érdekes előadása a fegyverviselésről és a tudományokról. In: CERVANTES, 1970.  

350–351. 
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tulajdonítják az alexandiai beglerbég hajójának megcsáklyázását.887  Bizonyosnak tűnik, hogy 

az írót az ütközetben három sebesülés érte: két lándzsaszúrás a mellkasát, egy lövés pedig a 

balkarját sebesítette meg.888 Saját beszámolójából tudjuk, hogy sok vért vesztett, el is ájult: 

„Míg egyik kezem a kardot fogta, a másikból vér ömlött. Éreztem, hogy mellemet mély seb 

vágta és bal kezem már ezer darabra törött. De az öröm, mely lelkembe hatolt, oly fenséges 

volt –látván a vad, hitetlen népet legyőzve a keresztények által –, hogy ügyet sem vetettem 

sebesülésemre, bár szinte haldoklónak éreztem magamat, mert olykor teljesen elvesztettem 

emlékezetemet.”889 Hősies részvételéért extra juttatást kapott, és többi katonatársával együtt a 

messinai hadikórházban lábadozott, ahol karját fertőzés következtében amputálni kellett. 

Innen kapta az „El Manco de Lepanto” azaz „a lepantói félkezű” gúnynevet. Hat hónapos ott-

tartózkodása során (1571. október 31-től 1572. április végéig) bőven volt lehetősége 

katonatársaitól még több információt begyűjteni a lepantói csatáról, így aztán munkáiban is 

nehéz elkülöníteni, mit írt saját személyes tapasztalatából, mit pedig mások elbeszélései vagy 

saját képzelőereje alapján.  

Műveit tanulmányozva úgy tűnik Cervantes életének meghatározó eseményei volt a lepantói 

ütközet. Vélhetően erről szólhatott a Tengeri csata (Comedia de la Battala Naval) című 

színdarabja is, amely azonban sajnos nem maradt ránk, és létezéséről csupán a Nyolc komédia 

és nyolc új közjáték (Ocho Comedias y Ocho Entremeses Nuevos) című műve előszavából 

tudunk. A bőkezű szerető című szerelmi történetének rabságba jutott főhőse párhuzamot vont 

saját és a törökök által elfoglalt Ciprus sorsa között: „Oh! Ti siralmas romjai a szerencsétlen 

Nicosiának, alig szárazak vitéz, de balsorsú védőinek vérétől! Ha érzésetek volna, amint nincs, 

együtt kesereghetnénk baleseteink felett, s talán enyhülést találna kínunk abban, hogy társra 

találhatunk. […] ez omladékok látása még inkább felháborított.” Az egész keresztény világ 

szomorúságát és tehetetlen haragját megfogalmazó rab szavait még jobban felerősíti az, hogy a 

pusztítást tényét muszlim oldalról is elismeri egy Mahomed nevű török jóbarát: „Méltán 

sirathatod ezeket, ha felettük elmélkedésbe merülsz. Ki ez előtt két évvel látta e nagynevű és 

gazdag Ciprus szigetét csendben és nyugalomban, s lakóit, mindent bírva, mit az emberi 

boldogság élvezetül nyújthat, s most látja őket száműzve, vagy mint nyomorult rabszolgákat, 

hogy tartóztathatná magát ily balsors és ínség felett?”890 Az események eképpen történő 

beállítása – ti. Cipruson a török időket megelőzően idillikus állapotok uralkodtak, a törökök 

                                                           
887 SÓS, 1955. 31–32. 
888 Az irodalmi sikerei ellenére nagy szegénységben elhunyt Cervantest névtelen sírba helyezték. Földi 

maradványait később éppen a Lepantónál szerzett jellegzetes sérülései alapján azonosították be. 
889 Miguel de Cervantes levele az algíri fogságból Mateo Vázquezhez. Idézi: REMÉNYI, 2015. 26. 
890 CERVANTES, 1843. 1843. 30. 
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nyomában pedig csak a pusztulás járt – korántsem egyedi. A sziget eleste egy újabb komoly 

keresztény veszteség volt, az évszázadokon keresztül ősellenségeknek tekintett törököknek 

pedig az európai közgondolkodás egész egyszerűen nem tulajdoníthatott semmilyen pozitív 

cselekedetet: ez pedig hosszú időre meghatározta a hivatalos kánont.   

Cervantes véleményét a legteljesebben a Don Quijote alapján tanulmányozhatjuk. 

Feladatunkat megnehezíti, hogy a műnek számos fordítása forog közkézen, és ezek többsége 

nem is a teljes változat, az eredetit ugyanis annak terjedelme és régies nyelvezete miatt nehéz 

olvasni.891 Az eredeti szövegben Cervantes Ciprussal és Lepantóval kapcsolatos gondolatai 

először Zoraida történetében kerülnek elő, ahol egy rabszolga meséli el az író részben valós, 

részben pedig fiktív élményeit:  „miután hosszabb időt töltöttem Flandriában, arról értesültem, 

hogy őszentsége, a boldog emlékezetű Pius pápa, szövetségre lépett a velenceiekkel és 

Spanyolországgal, közös ellenségünk, a török ellen, mert a pogány épp ekkoriban ejtette 

hatalmába tengeri hadával –szerencsétlen és sajnálatos veszteség – a híres Ciprus szigetét, 

mely ezelőtt Velence birtoka volt. Egész bizonyossággal állították, hogy a szövetség fővezére 

Don Juan de Austria őfensége lesz, jó királyunknak Fülöpnek természetes testvére. A nagy harci 

készülődés szájról-szájra járt, engem is felbuzdított, s vágyat keltett szívemben, hogy részt 

vegyek a küszöbönálló háborúban. Ámbár kilátásba helyezték, sőt majdnem bizonyosan tudtam, 

hogy a legelső kínálkozó alkalommal kapitánnyá fognak előléptetni: kész voltam mindentől 

megválni s Olaszországba menni; meg is cselekedtem. Jó szerencsém úgy akarta, hogy Don 

Juan de Austria éppen akkor érkezzék meg Genovába, ahonnan aztán Nápolyba ment, hogy 

egyesüljön a velencei hajóhaddal; ez utóbbi Messina mellett meg is történt. Ebben a szerencsés 

hadjáratban csakugyan részt vettem hát, s kapitány lettem a gyalogságnál; a tisztes ranghoz 

nem annyira érdemeim, mint inkább kedvező szerencsém segített. S azon a napon, mely a 

kereszténységnek oly nagy dicsőségére vált, mert a világ és minden népek szeméről hályog esett 

le: láthatták, hogy a törökök nem legyőzhetetlenek a tengeren, e napon, ismétlem, midőn az 

ottomán dac és kevélység megtört, annyi meg annyi ottlevő szerencsefia között (mert azok a 

                                                           
891 Jellemzően a rövidített fordításokkal – többek között – a Lepantóval kapcsolatos részeket szinte mindig 

kihagyták. Így nem találkozhatunk vele a Florian-féle francia fordítás nyomán készült Karády Ignác 

(CERVANTES, 1848), Horváth György (CERVANTES, 1850 és 1853), valamint a Győry Vilmos munkáján 

(CERVANTES, 1876) alapuló Radó Antal (CERVANTES, 1895), Huszár Vilmos (CERVANTES, 1900), Gaál Mózes 

(CERVANTES, 1915) és számos névtelen fordító által készített magyar Don Quijote szövegekben sem. Ugyancsak 

kimaradt Radnóti Miklós (CERVANTES, 1943. b) és Mándy Iván (CERVANTES, 1943. a) fordításából. Az utóbbi 

idők rövidített és teljes fordításai továbbra is Győry Vilmos fordításán alapulnak és Benyhe János 

átdolgozásában kerültek kiadásra. Újabban a Lepantóra vonatkozó részekre általában már a meghúzott 

szövegekben is történnek utalások, még ha teljes terjedelmükben nem is szerepelnek. (lásd pl. CERVANTES, 

1993.) A disszertációban szereplő Don Quijote idézetekhez egy teljes kiadás (CERVANTES, 1970.) szövegét 

használtam. A Don Quijote fordítások bibliográfiájára lásd bővebben: REMÉNYI, 2015. 143–177. és VÉGH, 2012. 

34–60, 76–80. 
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keresztények, akik ott meghaltak, szerencsésebbek voltak, mint az életben maradtak s győztesek) 

egyedül engem sújtott a szerencsétlenség, mert ahelyett, hogy hajóskoronát nyertem volna – 

amit méltán remélhettem, ha ez a rómaiak korában történik –, a dicső napra következő éjjel 

kezemre-lábamra béklyók nehezültek.” Itt egy fiktív leírás következik arról, hogyan esett az 

elbeszélő Ulucs Ali fogságába, miközben a lepantói csata napján „15 ezer keresztény nyerte 

vissza várva várt szabadságát, akik a török hajóhadon evezősök sorában sínylettek.” A fogság 

adja a kerettörténetet arra, hogy elmesélje, hogyan hajózott haza Ulucs Ali Konstantinápolyba, 

ahol Szelim szultán „tengernaggyá tette, minthogy az ütközetben különösen kitüntette magát, s 

hősiessége jeléül elhozta magával a máltai rend lobogóját.” A rendkívül pontos információkkal 

rendelkező Cervantes a dicsőséges lepantói csata dicstelen folytatásáról is beszámol, ismét saját 

élményei alapján. Az elbeszélés hitelességét fokozza, hogy a történet főhőse még mindig 

gályarab a török hajóhadnál, így a leírtak „belső információnak” tűnnek: „A rákövetkezendő 

esztendőben, tehát hetvenkettőben, ott voltam Navarinónál, a három lámpás vezérhajón, mint 

evezős. Tanúja voltam, hogyan szalasztották itt el a kedvező alkalmat, hogy az egész török 

hajóhadat elfogják az öbölben, mert az egész tengeri és janicsár gyaloghad bizonyosnak vélte, 

hogy a kikötőben fognak rajtuk ütni, s már-már arra gondoltak, hogy ruhájukat és sarujukat 

eldobálják, hogy az ütközetet be sem várva, a szárazföld felé megszaladjanak, annyira féltek a 

mi hajóhadunktól. Az ég azonban másképpen akarta, nem a mieink vezérének hibája vagy 

mulasztása folytán, hanem a kereszténység bűnös volta miatt, s ezért, mert az Isten úgy rendeli s 

intézi, hogy mindig legyen vessző, mely megfenyíti az embereket, Uchali összeszedte haderejét a 

Navarino szomszédságában fekvő Modon szigeténél, embereit a szárazföldre szállította, az öböl 

nyílását megerősítette, s megvárta, amíg Don Juan vissza nem fordult.”892 

Az itt leírtak alapján jól látszik, hogy Ciprus elestének ódiumát Cervantes nem érezte a 

Ligáénak, hiszen az a lepantói csata előtt történt, az 1570. évi hadjárat eredményeit pedig nem 

tekintette feladatának bírálni. Érdekes megfigyelni, hogy 31 évvel a történtek után is milyen 

lelkesedéssel írja le az ütközetet, amelynek fő érdemét ugyanabban látja, mint az utókor 

történészei: az évszázadokon át legyőzhetetlennek vélt ellenségre a tengeri fronton mért totális 

vereségében. Ulucs Aliról ugyanakkor szinte elismeréssel nyilatkozik, és bár kapudán pasává 

történt kinevezését említi, a flotta újjáépítéséről szót sem ejt. A hadjárat folytatásával 

kapcsolatban úgy véli, Navarinónál könnyen megfutamíthatták volna az ellenséget, ha Don Juan 

az egy évvel korábbi lendülettel támad.893 Ugyanakkor a történtekben inkább a sorsszerűséget 

                                                           
892 CERVANTES, 1970. 356–357. 
893 Miután Cervantes 1572. április 24-én elhagyta a kórházat, La Figueroa ezredének Nápolyban állomásozó 

hadtestébe került, amelyet Manuel Ponce de León vezetett. Öccsével, Rodrigóval részt vettek a korfui és 
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véli felfedezni, semmint az őt mindvégig – zsoldemeléssel, ajánlólevéllel – támogató Don Juant 

marasztalja el.894 Mi több, szeretett hadvezérének érdemeit a továbbiakban is kiemeli, 

olyannyira, hogy az ő sikeres tuniszi hadjáratának tulajdonítja, hogy a törökök hajlandók voltak 

békét kötni az erre már régóta vágyó velenceiekkel: „Visszatértünk Konstantinápolyba, s a 

következő esztendőben, hetvenháromban híre terjedt, hogy Don Juan elfoglalta Tuniszt, s 

kiragadta ezt az országot a törökök kezéből, s Muley Hametet hatalomra segítette, Muley 

Hamidát895 pedig, azt a mórt, akinél kegyetlenebb, de egyszersmind bátrabb nem volt még e 

világon, megfosztotta minden reményétől, hogy ismét uralomra jusson. A szultán nagyon 

fájlalta ezt a veszteséget, s az uralkodó háza minden tagját jellemző ügyeséggel, békét kötött a 

velenceiekkel, akik ezt még nála is jobban óhajtották.”896 Mindezek alapján egy még mindig 

roppant erős török birodalom képe rajzolódik ki előttünk, amit a keresztény világnak teljesen 

legyőzni nem, csupán megingatni nyílt lehetősége. Cervantes a folytatás ismeretében sem érezte 

hiábavalónak az ütközetet, hanem büszke volt rá, hogy részt vehetett benne, és úgy gondolta, 

hosszú ideig nem lesz még egy ehhez fogható alkalma a kereszténységnek. A Példás 

elbeszélések című novellagyűjteményének előszavában harctéri sérüléséről szólva 

hangsúlyozza, hogy tulajdonosa azt „a legemlékezetesebb és legnagyszerűbb alkalommal 

szerezte, mit a századok láttak és a következők látni fognak; akkor, amikor a boldog emlékezetű 

V. Károly, a harci villám fiának győzedelmes lobogója alatt küzdött.”897A Don Quijote második 

részének előszavában mindezt még jobban kifejtette: „Azonban mégis fáj, hogy öregnek és 

csonkának csúfol (ti. Alonso Fernández Avellaneda)898 mintha bizony feltartóztathattam volna 

az időt, hogy át ne suhanjon fölöttem, vagy karomat valami kocsmában vesztettem volna el, nem 

pedig ama fenséges alkalommal, melyhez foghatót sem a múlt, sem a jelen századok nem láttak, 

sem a jövendők nem várhatnak. Ha sebeim szemre nem tündökletesek is, megbecsülik és tisztelik 

                                                                                                                                                                                     
navarrói hadműveletekben. 1573. október 8-án ott volt a spanyolok Tunisz elleni támadásában. PARKER–

PARKER, 2003. 40–43. 
894 Don Juan de Austria és a szicíliai alkirály, Sesa hercegének ajánlóleveleivel 1575. szeptember elején hagyta 

el Itáliát az El Sol nevű hajón, amely egyike volt a Barcelonába tartó négy hajónak. A konvoj a tengeren viharba 

került és az El Sol elsodródott a többi hajótól. A magányos hajót a kalózok megtámadták, kifosztották, a foglyul 

esett Cervantest pedig Rodrigo testvérével együtt eladták Algériában. A következő 5 évet rabságban töltötte, 

mivel fogvatartói a nála lévő ajánlólevelek miatt olyan magas váltságdíjat kértek érte, amit elszegényedett 

családja nem tudott kifizetni. PARKER–PARKER, 2003. 40–43. 
895 Don Juan Tunisz elfoglalása után a volt király, a hafszida Mulaj Hamida fivérét, Mulaj Muhammadot emelte 

hatalomra. BRAUDEL, 1996. 1205. 
896 CERVANTES, 1970. 357.  
897 CERVANTES, 1958. 10. 
898 A Don Quijote folytatását az Alonso Fernández Avellaneda álnév mögé rejtőző író készítette el először. 

Ebben kigúnyolta Don Quijotét, Sanchót, sőt magát Cervantést is. A kortársak és az utókor is szerette volna 

kideríteni, kit takarhatott az álnév, azonban eddig nem sikerült kétséget kizárólag megállapítani. Maga Cervantes 

is sokat foglalkozott a kérdéssel, de csak arra jött rá a mű nyelvezete alapján, hogy vetélytársa aragóniai ember 

lehet. A rivalizálás hatására készült el a Don Quijote második része, amelyet Cervantes nem sokkal a halála előtt 

fejezett be, és amelyben gyakran utal a közkézen forgó másik Don Quijotéra. 
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őket azok, akik tudják, mikor sebesültem meg. Mert a katonához jobban illik, hogy meghaljon a 

csatában, semmint futással meneküljön; ez nekem annyira meggyőződésem, hogy ha mostanság 

valaki lehetetlent ajánlana, s lehetővé tenné a választást, mégiscsak azt választanám, hogy jelen 

voltam legyen ama dicsőséges eseménynél, nem pedig hogy minden tagom ép maradt volna, de 

ne mondhassam el, hogy e csata részese voltam.”899 Cervantes neve az utókor számára a Don 

Quijote mellett Lepantóval is egybeforrt, és újabb irodalmi művek ihletője lett, felbukkan 

például a spanyol íróval egyébként is sokat foglalkozó Jorge Luis Borges (1899–1986) argentín 

költő Ni Siquiera Soy Polvo/Még csak por sem vagyok című versében.900 

Lepantóról, ha a győztes európaiaknál szerényebb mértékben is, de oszmán résztvevőktől is 

maradtak fenn beszámolók. Ezek közül a leghíresebb Szergüzestnáme-i Hindi Mahmúd című 

verses munka, melyben szerzője feldolgozta a lepantói csatát, majd az azt követő 4 évnyi 

keresztény fogságot, amelyből végül III. Murád segítségével szabadult ki.901 A Messina, Nápoly 

és Róma börtöneit is megjárt Hindi Mahmúd – aki Müezzinzáde Ali flottájához hatvan évesen 

csatlakozott – munkája érdekes kortörténeti forrás a Mediterráneum világáról. Művében a 

szerző beszámolt a ciprusi győzelemről, dicsérve Lala Musztafa pasa bátorságát, és ezután tért 

rá a lepantói eseményekre, előzményként megemlítve, hogy a betegségek és az elhúzódó 

hadiidény miatt az oszmán katonák egy része megszökött. Részletesen írt magának a csatának a 

lefolyásáról, ám elsősorban nem a hadmozdulatokra helyezte a hangsúlyt, hanem az ott 

tapasztalt elszánt harcokra, kiemelve a nagy vérontást, amelyből a törökök is kivették a 

részüket és számos keresztényt megöltek. A küzdelem hevességének leírása megegyezik a 

keresztény beszámolókkal, ám Hindi Mahmúd értelemszerűen az oszmán haditetteket helyezi 

előtérbe: 

A két oldalról nagy öldöklés támadt 

A vértől tulipánszínűvé vált az óceán 

 

A vallás útján vértanúkká lettekért 

Rizván kitárja a mennyek kapuját  

 

A gázik számos hitetlent megöltek 

Mások sebesülten jajongtak.902 

                                                           
899 CERVANTES, 1970. 475. 
900 „Még csak por sem vagyok. Csak puszta álom,/Melyet álmában és ébren sző atyám/és testvérem, Cervantes 

kapitány/aki Lepanto tengerén csatázott/s tudott kis latint, némi arabot…” Jorge Luis Borges: Por sem vagyok. 

Közli Somlyó György fordításában. KOVÁCS, 1999. 116–117. 
901 Hindi Mahmúd 1513–1514 körül született Afjonban, és legalább négy szultán (I. Szelim, Szülejmán, II. 

Szelim és III. Murád) alatt szolgált mint középszintű hivatalnok. KARATAŞ, 2011. 18. 
902 „263. İki cânibden oldı ceng-i ‘aźîm/ Kanla lâle-gûn oldı ‘ummân; 264. Dîn yolunda şehîd olanlar içün/ 
Cennetüñ kapusın açar Rıdvân; 267. Kırdılar ġāzîler niçe küffâr/ Kimi mecrûh olup ider efġān” KARATAŞ, 

2011. 26–27. Hindi Mahmúd művét Ahmet Karataş teljes (ismert) terjedelmében is kiadta: SERGÜZEŞTNAME, 

2013. A kötetben a cikkben megjelentekhez képest a bejtek számozása eltér: az idézett összes párverset 18-cal 

alacsonyabb sorszámon (245, 246, 249) lehet megtalálni a forráskiadványban. SERGÜZEŞTNAME, 2013. 258–259. 
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Bár nem hallgatta el a törökök veszteségeit sem, a török krónikaírókhoz hasonlóan ő is főleg 

az oszmánokkal kapcsolatos egyetlen dicsőséges momentumot hangsúlyozza: Ulucs Ali 

helytállását és az általa szerzett zsákmány nagyságát.  

Ulucs Ali beglerbég, a hős harcos 

A helyszínre érkezett, a bátor 

 

Számos hajót megszerzett 

Néhányat az óceánba süllyesztett903 

 

A verses költemény megemlékezik Pertev pasa elmeneküléséről is: 

Feje megmentésén fáradozott Pertev 

Puszta életét megmentette904 

Mindazok a muszlimok, akik nem vesztek oda az ütközetben, vagy Pertevhez hasonlóan nem 

sikerült elmenekülniük, a keresztények fogságába estek. Bár az európaiak a törökökkel való 

bánásmódot rendkívül kegyesnek és nagyvonalúnak jellemzik, Hindi Mahmúd művéből 

kiderül, hogy az oszmánok számára a fogság, legalábbis kezdetben, korántsem volt olyan 

kellemes: 

A lábunkra láncot vertek 

Bánat és jajongás lett 

 

Az éhségtől és zsarnokságtól legyengültünk, 

Egy falat kenyér lebegett a szemünk előtt 

 

A haj és szakáll leborotválásával 

Legénnyé tettek minket905 

Sorsuk Don Juannak köszönhetően fordult jobbra: 

Sugallat, szívére kegyességet bocsátottál, 

A szolgáinak parancsot adott Don Juan 

 

Ama muzulmán foglyaimnak 

Nadrágot, inget és kaftánt adjanak 

 

A betegeknek tyúk, vörös szőlő, 

Továbbá alma, mogyoró és gránátalma 

 

A beteg tyúkot evett és gyógyult 

[De] nem várt rájuk sok jó906  

A lábadozó foglyok között több oszmán előkelőség is volt, így például Müezzinzáde Ali fiai. 

A rabok sorsa sokáig kétséges volt: a velenceiek ki akarták őket végezni, de Don Juan és a 

                                                           
903 „268. Mîr-i mîrân Uluc ‘Ali ol şîr-merd/ Girdi âlây içine ol merdân; 269. Aldı akdırdı bir nice gemiler/ Yuddı 

bir ķaçını dahı ‘ummân” KARATAŞ, 2011. 27. SERGÜZEŞTNAME, 2013. 62., 259. 250, 251. bejt 
904 „271. Serin ķurtarmaġa cân atdı Pertev/ Yaluñuz başı ile kurtarur cân” KARATAŞ, 2011. 27. 

SERGÜZEŞTNAME, 2013. 260. 253. bejt 
905 „287. Urdılar pâyımuza zincîri/ İşimüz oldı zâr-ıla efġān; 288. Açlıķ ile ķatı zebûn oldıķ/ Gözümüzde uçardı 

bir pâre nân; 293. Saç ile sakalı tırâş idüp/ Bizleri kıldılardı nev-civân” KARATAŞ, 2011. 27. SERGÜZEŞTNAME, 

2013. 261. 269, 270, 275. 
906 „279. Kalbüne lutfin eyledün ilhâm/ Emr edip kullarına Don Civan; 280. Ol esîrüm olan müselmânı/ Ton u 

gömlek virün cuka kaftan; 284. Hastalara tavuk, kızıl üzüm/ Bile tüffah, fındık u rümmân; 285. Hasta tavuk 

yeyüp sağı bakup/ Nef’i olmadı anlara çendân” SERGÜZEŞTNAME, 2013. 263. 
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pápa ezt nem engedte. Végül minden nevezetesebb rab a pápához került, aki nagylelkűen bánt 

velük és római palotájában szállásolta el őket.907  

Hindi Mahmúdnak lehetősége nyílt megtapasztalni a keresztény világban lezajló 

ünnepségsorozatot, beszámolt V. Pius haláláról és az új pápáról, XIII. Gergelyről is. A jól 

követhető kronológia mellett a munka legérdekesebb részét a szerző keresztény világban tett 

megfigyeléseiről szóló párversek adják: a Szergüzestnáme például helytálló ismertetést ad az 

eucharisztiáról (úrvacsora). 908 Néhány évvel később, 1579-ben írta meg a Kiszász-i Enbijá 

című, ugyancsak verses művét. Miután ebben említést tesz a Szergüzestnáméról, innen tudjuk, 

hogy eredetileg 8000 bejtből állt, ma azonban csupán ennek töredékét, 1300 bejtet ismerünk 

belőle.909 

A fentebb elemzett források és irodalmi művek alapján kitűnik, hogy a kortársak számára a 

Lepantónál történtek rendkívüli eseménynek számítottak. A közvetlenül az ütközet után készült 

beszámolók sokkal lelkesebb hangvételűek, mint azok, amelyek a folytatás ismeretében íródtak. 

Az oszmán hódítást közvetlen közelről szemlélő magyarok az eseményeket kezdettől fogva 

higgadtabban szemlélték, és Zsámboki János propagandisztikus célzattal íródott munkáját 

leszámítva nem reménykedtek egy törökellenes európai méretű összefogásban. A hadjáratban 

személyesen is részt vett Cervantes munkáiban kevéssé érződik a csalódottság, Lepantót 

kiemelkedő teljesítménynek, a folytatást pedig az erőviszonyoknak megfelelőnek ítéli meg, míg 

az eseményekre térben és időben egyaránt távolabbról tekintő Shakespeare utópisztikus leírásba 

rejti a keresztény világ Ciprus elvesztése és a török flotta újjáépítése miatt érzett kiábrándulását. 

Miután az oszmánok számára Lepanto komoly kudarcot jelentett, amit mielőbb szerettek volna 

elfelejteni, ezért kevés kortárs muszlim forrás emlékezik meg az ott történtekről. Közülük 

kiemelkedik Hindi Mahmúd műve, amely jól kiegészíti a keresztény beszámolók 

ismeretanyagát, különösen a török foglyokkal való bánásmód tekintetében.  

 

V.6. Lepanto és a próféciairodalom 

A maga nemében egyedülálló lepantói győzelem váratlansága folytán (is) megrészegítette 

az embereket és Forgách Ferenc szavaival élve „azt, amit mindenki oly nagyon áhított, 

könnyen el is hitték; azonkívül ily hatalmas uralkodók szövetségkötése nyomán és a nemrégi 

győzelem utáni reménykedésben – ami máskor sohasem történt meg – szentül meg voltak róla 

győződve, hogy most már minden lehetséges, és amit akarnak, valóra is válik. Az emberek 

                                                           
907 Csupán a renegát kalózon, Dimo Baffon hajtották végre a halálos ítéletet. CAPPONI, 2006. 303–304. 
908 839–840. bejt.  Közli: KARATAŞ, 2011. 34. 
909 Kısas-ı Enbiyâ, 39. bejt. Közli: KARATAŞ, 2011. 34. 
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már a Dardanellákról és Bizáncról álmodoztak, hangoztatták és írásban terjesztették, hogy az 

ellenség, ha egyszer ott látja a keresztény zászlókat, Európát elhagyván rögtön siet vissza 

Ázsiába.”910 Az extatikus állapot főképpen azoknak a széles körben elterjedt próféciáknak 

volt köszönhető, melyek nagyban meghatározták a kor világszemléletét. A jövendölések a 

történelmi eseményeket és személyeket egyaránt isteni jelnek tekintették, amelyek a 

végítélethez vezetnek. A 16–17. századi toposzrendszert elsősorban a Bibliából átvett elemek 

határozták meg, amelyeket a múlt és a jelenkor eseményeinek elemzésére használtak, így 

próbálva megválaszolni az aktuálpolitikai kérdéseket. A francia, német, magyar, 

mediterráneumi és az oszmán birodalmi területek apokaliptikus világképét alapjaiban egyrészt 

a 7. században elterjedt Pszeudo Methodiusz jóslat határozta meg, amelyben a világcsászár az 

Antikrisztus népeivel harcol, másrészt Dániel próféta könyve. Utóbbiban négy vadállat 

szerepel, mint a tökéletlen világi birodalmak megtestesítői, melyek bukása után eljön a 

végítélet. A próféciák szereplőit természetesen minden nép és minden kor a saját szempontjai 

szerint azonosította. Európában úgy látták, az Oszmán Birodalom a dánieli álomban 

megjelenő négy, egyre félelmetesebb és több szarvval rendelkező vadállat utolsó, legkisebb 

szarva. A magyarázat kifejti, hogy az egymást követő vadállatok birodalmakat, a szarvak 

pedig a hatalmat és az erőszakot jelképezik: közülük a legszörnyűbb az utolsó, amely 

hatalomszerzésével három királyt tesz tönkre.911  Az eleinte főleg a végítélet, később 

hangsúlyosan az Oszmán Birodalom pusztulásához kapcsolódó próféciák kiválóan 

illeszkedtek a török elleni nagy keresztény hadjárat ideájába.912 Giovanni Battista Nazari 

1570-ben Velencében írt Discorso della futura et sperata vittoria című munkája apokaliptikus 

jövendöléseken keresztül jósolta meg a törökök közelgő vesztét, éppen akkor, amikor a 

ciprusi hadjárattal az oszmán fenyegetés ismét kézzelfoghatóvá vált a Signoria számára. Az 

                                                           
910 FORGÁCH, 1977. 1018. 
911 Az ószövetségi apokaliptikus irodalomban kiemelt szerepe van Dániel próféta könyvének, amely egy Kr. e. 2. 

században keletkezett, ismeretlen szerző művén alapszik, aki még feltehetően ismerte, és forrásként felhasználta 

a Kr.e. 6. században élt Dániel próféta tanítását. A dánieli látomások reményt nyújtottak, hogy a tökéletlen 

evilági birodalmak ideje véges, hamarosan bekövetkezik az utolsó ítélet, míg Isten birodalma örök.  LÁSZLÓ, 

2015. 69–70.  

Az említett idézet szerint: „Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és 

rendkívül erős; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék 

mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte valának, és tíz szarva vala néki. Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, 

másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, 

emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj […] Jön valaki az ég felhőin, 

aki emberfiához hasonló volt […] Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép 

és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.” 

Dániel 7:2–14. Az álomban a tengerből előjövő négy vadállat közül az első egy oroszlán sas szárnyakkal, a 

második egy medve, a harmadik egy négyszárnyú és négyfejű párduc, a negyedik szintén egy földöntúli állat. A 

jövendölés szerint a négy vadállat után az Emberfia országa fog megvalósulni. A vadállatokat a jóslat értelmezői 

többnyire a babiloni, méd–perzsa, görög–makedón és római monarchiákkal azonosították. SZIRÁKI, 2009. 34–35. 
912 Az ezzel kapcsolatos próféciákról bővebben l. KRUPPA, 2015. 163–170. és BENE, 1996. 67–85. 82. 
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alig 30 oldalas kiadvány a törököket a keresztények hatalmas erejű, veszélyes ősellenségeként 

festette le, akik a fél világot a hatalmukban tartják.913 Utalva a dánieli próféciákra, a szerző az 

oszmánokat szörnyetegként jelenítette meg, s ez a látásmód a könyv képi illusztrációiban is 

tetten érhető. A Szent Ligát alkotó Habsburg sasra, a pápai bárányra és a velencei oroszlánra 

félelmetesen ágaskodó, fején félholdat viselő sárkány egyértelműen az oszmánokat 

szimbolizálta.914 A kiadvány a keresztény összefogásra buzdított, és Dániel könyvén keresztül 

egészen Nosztradamuszig hivatkozva, jóslatokkal próbálta bizonyítani, hogy a török európai 

együttműködéssel legyőzhető: a próféciákkal tehát kiutat mutatott a kétségbeesett 

velenceieknek. Nazari művében a Szent Liga végül éppúgy diadalmaskodott a gonosz török 

„bestián”, ahogyan Dávid legyőzte Góliátot,915 és egy évvel később, Lepanto után néhány 

hónapig joggal tűnhetett úgy, hogy az élet beváltotta a velencei író jövendölését. 

    
A törököket szimbolizáló sárkány legyőzése a Szent Ligát alkotó Habsburg sas, pápai bárány és velencei 

oroszlán által. Forrás: Giovanni Battista Nazari: Discorso della futura et sperata vittoria contra il Turco: estratto 

da i sacri Profeti, et da altre profetie, prodigij, & pronostici, & di nuouo dato in luce. Appresso Sigismondo 

Bordogna. Venetia. MDLXX. (1570). 

 

A protestánsok megjelenése az apokaliptikus irodalomba is új megközelítést vitt: ők az 

ősellenséget elsősorban a pápában látták, ugyanakkor maguk sem tagadhatták, hogy a török 

hódítás milyen elemi veszélyt jelent a keresztény világra. Ebből adódik a kettős Antikrisztus-

szemlélet, melynek lényege, hogy a római katolikus egyház feje az Antikrisztus lelke, teste 

pedig a török, aki fegyverrel fordul Isten népe, az igaz keresztények ellen. Luther a 

Heerpredigt wider den Türken című művében Dániel 7:3 alapján arra a következtetésre jutott, 

                                                           
913 Giovanni Battista Nazari: Discorso della futura et sperata vittoria contra il Turco: estratto da i sacri Profeti, et 

da altre profetie, prodigij, & pronostici, & di nuouo dato in luce. Online is elérhető: 

http://www.propheties.it/1570%20Nazari,%20Discorso%20della%20futura/halbronns2ndpart.htm [Utolsó 

megtekintés: 2017.07.15.] 20. 
914 A Velencében dívó apokaliptikus ihletésű ábrázolásmódról kiváló tanulmányt írt: PAUL, 2011.  
915 NAZARI, 1570. 9–15. 

http://www.propheties.it/1570%20Nazari,%20Discorso%20della%20futura/halbronns2ndpart.htm
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hogy „a török az utolsó kártya az ördög kezében a kereszténység ellen, és egyben Isten 

legnagyobb büntetése a hálátlan és istentelen Jézus-követőkre. Hisz Dániel azt mondja, hogy 

a török után következik az ítélet és a kárhozat, ezt láthatjuk azon, ahogy a törökök ártatlan 

nőket, gyerekeket, időseket, fiatalokat válogatás nélkül a halálba taszítanak, úgy cselekszik, 

mintha maga lenne a sátán. Még soha királyság nem őrjöngött ennyire.” Már a 15. század 

közepén felbukkant az a vélekedés, miszerint a török Isten büntetése a keresztények erkölcsi 

eltévelyedéseiért, így amíg nem tisztulnak meg, nem is arathatnak győzelmet a csatatéren.916 

Ez a gondolkodásmód a csapásokat a kiválasztottság bizonyítékaként értékelte, amivel Isten 

megmutatja a szándékát, és jó útra tereli a híveit.917 Az elképzelés megfigyelhető Giovanni 

Battista Nazarinál is, aki szerint a törökök Isten büntetése, hogy a velenceieket ekképpen 

ösztönözze keresztényibb életmódra.918  

A közeli világvégébe vetett hit népszerűsége a ciprusi hadjárat idején felkeléseket is 

inspirált. A Karácsony György (megh. 1570) vezette tiszántúli megmozdulás alapgondolata az 

volt, hogy pusztán erkölcsi alapon, bűntelen, „szent” sereggel akár fegyverek nélkül is 

legyőzhetők a törökök. Forgách Ferenc inkább a zűrzavaros helyzetben látta a mozgalom 

indítékát: „Az emberek között a Ciprust ostromló hajóhad, sőt a [török] seregek 

elpusztulásáról is mendemondák kaptak szárnyra, de arról is beszéltek, hogy Miksa sereget 

fog küldeni Magyarországra. Mindez a híresztelés kapóra jött bizonyos tudatlan és felforgató 

szándékú embereknek. Egy közönséges származású, vakmerő és ravasz nagybányai ember – 

az úgynevezett fekete ember – először holmi isteni szellemtől megvilágosított személynek 

tettette magát, és ezt méltóságos fellépésével, elvonulásaival és megfelelő beszédeivel el is 

hitette némelyekkel.”919 Karácsony György felkelése abban kétségkívül elüt a többi 

parasztmozgalomtól, hogy sokkal erősebben jelentkeztek benne a vallási elemek. Magáról 

Karácsonyról például azt híresztelték, hogy „csillag jár le hozzája”, és úgy vélte, Mihály 

arkangyaltól kapja a sugallatokat.920 Forgách hajlamos benne csupán szemfényvesztőt látni: 

„Mikor éjszaka – az ő tudtával – török kémek jöttek és a tábort végigvizsgálták, reggel a 

nyomaikat követvén azt prédikálta a gyülekezet előtt, hogy imái folytán isteni jótéteményként 

                                                           
916 „nem az ellenséges katonaság, hanem az isteni ítélet csapásai alatt szenvedtünk és csupán tulajdon bűneink 

miatt kerekedhettek felül a barbárok” írták a várnai csatáról. Magyar humanisták levelei. 70. Vitéz János levelei 

64. A példát említi FODOR, 1997.a. 25. 
917 Mindez felvetett olyan gondolatok is, hogy miután a török csupán eszköz Isten kezében, hogy 

megfegyelmezze a kereszténységet, talán nem is érdemes vele harcolni. Mások (jellemzően protestánsok, mint 

például Georg Erasmus Tschernembl) a törökökkel való szövetséget sürgették, hogy ily módon segítsék elő 

megtérésüket és aztán együttes erővel fordulhassanak a pápa ellen. LÁSZLÓ, 2015. 172. és ŐZE, 1993. 1231–

1235. 
918 PAUL, 2011. 77. 
919 FORGÁCH, 1977.  975–976. 
920 RÉVÉSZ, 1936. 165., 189.  
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az itt látott ellenségek, mintha őrjöngés vett volna rajtuk erőt, szétfutottak; ő fegyverek és 

éjjel-nappali őrségek nélkül kellőképpen meg fogja védelmezni híveit.”921 Istvánffy sem volt 

róla különösebben jó véleménnyel, bár hangsúlyozta, hogy aszketikus és erkölcsös életet 

hirdetett híveinek, abban a reményben, hogy egy tiszta haddal legyőzhető lesz a török 

rabság.922 A csodavárás ekkor már évek óta izgalomban tartotta Erdélyt is, és a szélesebb 

néprétegekre a reformtanokból elsősorban az Új Jeruzsálem eljövetele volt nagy hatással. A 

passzív várakozással szemben egyre inkább előtérbe kerültek azok a nézetek, miszerint 

Krisztus országában csak azok lesznek boldogok, akik nemcsak tűrtek, de hadakoztak is érte, 

és ebben a harcban még a bukás is győzelem.923  

A muszlim apokaliptikus világkép a keresztényeket tette meg ellenségnek, és a különböző 

próféciákkal is hódításai jogosságát igazolta. Az olyan fogalmak, mint a végítélet (javm ad-

din), az Antikrisztus (Al Maszíh ad-Daddzsál) és a Megváltó (Mahdi/Mehdi) az iszlám 

számára sem ismeretlenek. Az utolsó ítélet a Koránban is számos helyen szerepel, leírása 

lényegében megegyezik a Bibliában olvashatókkal, ahogyan azt például a 82. szúra is mutatja: 

„Amikor az ég meghasad; s a csillagok szétszóródnak; és a tengerek kiáradnak medrükből; és 

a sírok fölfordíttatnak; megtudja minden lélek, hogy mit küldött előre és mit mulasztott el”.924 

A Daddzsálról és a Megváltó (Mahdi/Mehdi) második eljöveteléről az iszlám legszentebb 

könyvében nem, csupán néhány hadíszban esik szó. Eszerint az eljövetelt éppolyan káosz 

előzi meg, ahogyan az a zsidó és keresztény vallásban is szerepel, azonban a Mehdi 

természetesen az igaz muszlimok mellé áll, és színrelépésével beköszönt az igazságosság és 

az aranykor.925 Ugyanakkor az iszlám szunnita ágával (ahová az oszmán-törökök is tartoztak) 

a Messiásvárás nem összeegyeztethető, így ezek a jóslatok az Oszmán Birodalomban nem 

terjedtek el olyan széles körben, mint a keresztény Európában. Az iszlámban a miszticizmus a 

kezdetektől, tulajdonképpen Mohamednek a Híra-barlangban kapott első kinyilatkoztatása óta 

jelen volt, sőt, az ún. praktikus miszticizmusba még a Korán lapjainak varázslás és jóslás 

céljából történő felhasználása is belefért. A zsidó, keresztény és perzsa elemeket egyaránt 

ötvöző, apokaliptikus hiedelmek ihlette irodalom főként az iszlám misztikusoknál, a szúfiknál 

                                                           
921 FORGÁCH, 1977. 977. 
922 Miután sem Balaszentmiklóst nem sikerült fegyverek nélkül bevenniük, sem pedig Szolnok falai nem dőltek 

le a paraszthad puszta megjelenésétől, a hívek szétszéledtek. ISTVÁNFFY, I/2., 2003. 479–481. 
923 RÉVÉSZ, 1936. 184–190.  
924 Korán 82:1–5. In: KORÁN, 1988. 442. Teljes egészében a Végítélettel foglalkozó szúrák: 56. A bekövetkező, 

75. A feltámadás, 82. A széthasadás, 100. A száguldók, 101. A katasztrófa. In: KORÁN, 1988. 389–391, 429–

430., 442., 462–463. 
925 L. például Muhammed bin Isza Tirmizi (824–893) hadíszaiból No. 2331–2334. SÜNEN-İ TİRMİZİ TERCEMESİ, 

1975. 91–93. A Mahdi/Mehdire vonatkozó próféciák az iszlám gyakorlatilag minden irányzatában megjelentek, 

sőt számos politikus is felhasználta azokat hatalmi ambíciói megvalósításához. Minderről bővebben FIĞLALI, 

1981. 179–214. Online elérhető: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/771/9812.pdf [2017.01.02.] 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/771/9812.pdf
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virágzott, náluk is elsősorban a radikálisabbnak, azaz a szunnita ortodoxiával szembenálló 

(spirituálisan) mámoros irányzatnál.926 Az eszkatológia hatását mutatják Abdurrahman b. 

Muhammed Bisztami (megh. 1454) művei, így például a Nazmü's-szülúk fî tevúríhi'l-hulefá 

ve'l-mülú, amely II. Mehmed konstantinápolyi hódítását a Daddzsál népe elleni harcnak 

ábrázolja, vagy a Miftáhu’l-dzsifri’l-dzsámi című ezoterikus munkája. A próféciák még az 

olyan elismert asztronómusoknál is tetten érhetők, mint Ahmed Bídzsán Yazidzsioglu (megh. 

1466 k.), akinek a Dürr-i meknún című műve – legalábbis a szerzőséget többnyire neki 

tulajdonítják – a világ teremtését, néhány fontosabb próféta történetét és a végítéletet meséli 

el 18 fejezetben, melyek közül az apokalipszissal a 17. foglalkozik részletesebben.927  

A próféciák meghatározó eleme a közelgő világvégébe vetett hit. Dávid Ferenc (1520–

1579) unitárius püspök Rövid Magyarázat című, 1567-es munkájában Krisztus visszatérését 

1570-re jósolta. Johann Hilten (megh. 1500 k.) ferences rendi szerzetes jövendölése szerint a 

törökök egész Európát leigázzák, és uralmuknak 1600-ban, de legkésőbb 1606-ban vet véget 

Krisztus második eljövetele. Az 1600-as évtől a kortársak vallási különbségektől függetlenül 

komoly fordulatot vártak: Luther utolsó éveiben úgy vélte, hogy 1600-ban a török elpusztítja 

a német birodalmat.928 David Herlitz teológus azt állította, Isten csak ezeréves uralmat szánt a 

törököknek. Kiszámolta, hogy Mohammed 597-ben született, ezért azt jósolta, az Oszmán 

Birodalom legkésőbb 1597-ben lehanyatlik.929 Nemcsak a keresztények között élt a babonás 

félelem: egy török jövendölés is azt jósolta, hogy az oszmánok legfeljebb 150 évig tartják 

ellenőrzésük alatt Konstantinápolyt.930 Az egyébként bizánci eredetű kizil elma prófécia, 

amelyben az aranyalma (szó szerinti török fordításban: vörös alma) azt a végcélt jelentette, 

amelynek megszerzésével a törökök uralma zenitjéhez ér, majd összeomlik, kezdetben 

Konstantinápolyra vonatkozott, a bizánci főváros megszerzésével azonban újabb és újabb 

célokat (és kizil elmákat) jelöltek ki, hogy elodázzák végzetüket.931  

                                                           
926 A józanok általában a vallásjogi szunnita elit számára elfogadhatóak voltak, míg a mámorosokat túlzó 

kijelentéseik miatt gyakran eretnekeknek minősítették. A szúfikról bővebben l. HILLENBRAND, 2016. 192–215. 

Iványi Tamás a józanság (szahv) és részegség (szukr) kategóriáit két fő állomásnak nevezi, amely állandósulása 

esetén határozza meg a szúfik két alapvető típusát. IVÁNYI, 2002. 8. 
927 KISS, 2016. 148–151. 180. ÇAĞRICI, 1992. 219. ÇELEBİOĞLU, 1989. 50. 
928 ŐZE, 2010. 400. 
929 A kálvini apokaliptika ezzel szemben tiltotta a végítélet tér- és időhatárainak kutatását és szereplőinek 

megfeleltetését a kortársakkal, az apokalipszist csupán az egyén szintjére vonatkoztatta: ezek a tanok azonban a 

tárgyalt időszakban még nem voltak olyan elterjedtek. ŐZE, 2006. 203.  
930 KAUFMANN, 1999. 103. 
931 Konstantinápoly után újabb végcélt sokáig meg sem határoztak, végül a 17. század második felében Rómát 

kezdték aranyalmának tekinteni, nyilvánvalóan azért, mert ekkor már ennek meghódítása teljeséggel irreális volt. 

FODOR, 1997.a. 42–43. A kizil elma gondolatkör bizánci eredetére és az oszmán hódító ideológiába való 

beillesztésére bővebben lásd: FODOR, 1991. 132–140. FODOR, 1994. 1–2:25–31. 28. 
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Véleményem szerint Európában a lepantói győzelem tökéletesen beleillett abba az apokrif 

művek nyomán kialakult keresztény elképzelésbe, miszerint elérkezik egy szabadító, aki alatt 

egyesülnek a megosztott keresztény országok, és sikerrel vezeti csapatait Konstantinápoly 

ellen, felszabadítva a Szentföldet a muszlim uralom alól.932 Ez a hiedelem a törökökkel való 

összecsapás előtt bátorította a kereszténységet, a győztes ütközet után, amelynek kimenetelét 

egyébként is (mindkét fél) az égiek segítségének tulajdonította, pedig felerősítette a törökök 

végleges összeomlását és a közeli világvégét prognosztizáló, Messiásváró próféciákat.933 A 

gondolatot nagyban támogatták azok a különböző művekben megfogalmazott vélekedések 

(például Heinrich Müllertől a  Türkischen Historien (1563) vagy Francesco Sansovino (1521–

1586) római születésű, de Velencében dolgozó költő, író és tudóstól a Lettera o vero discorso 

sopra le predittioni le quali pronosticano la nostra futura felicità per la guerra del Turco 

l’anno 1570), amelyek szerint a dinasztia utolsó uralkodója Szulejmán szultán fia lesz. 

Sansovino ráadásul mindezt a ciprusi hadjáratra hivatkozva állította, úgy gondolva, hogy 

Szelim, az Oszmán-ház zsarnoka a Velencével való béke megtörésével kétszeresen is 

hitetlenné vált.934 Míg egyesek az Oszmán Birodalom bukásán elmélkedtek, mások úgy 

vélték, az iszlám pusztulását az oszmánok megtérése és megkeresztelkedése fogja elhozni.935 

A nézet kialakulásához kétségkívül hozzájárult az a tény, hogy a törökök által elfoglalt 

területen a keresztény Európánál jóval nagyobb vallásszabadság uralkodott, sőt a törökök a 

felekezeti viták során gyakran a gyengébb félnek tekintett protestánsokat támogatták. Ezzel 

kapcsolatban több idilli állapotot bemutató beszámoló is született: például 1557-ben Huszár 

Gál a magyar hódoltságot szinte „mintaterületnek” láttatta Heinrich Bullingernek írt 

levelében: „A török ugyanis azok között, akiket már uralkodójának alattvalóiként birtokol, 

annyiban kedvez az evangélium becsületes szolgáinak, és annyi emberséggel van irántuk (s ez 

minden bizonnyal isteni rendelés), hogy nem zaklatja őket gáncsoskodással [...] sőt gyakran 

az is megtörténik, hogy maguk a törökök csapatostul részt vesznek az egyházi 

gyülekezetekben, egészen addig, míg a keresztény néphez szóló prédikációt tart, rögtön 

eltávoznak azonban, amikor a legszentebb úrvacsoraosztás elkezdődik.”936 Őze Sándor úgy 

vélte, a kezdeti tolerancia abból adódott, hogy eleinte a felek kölcsönösen bíztak a másik 

megtérésében, ennek megszűnésével pedig mindkét oldal türelmetlenné vált egymással. Az 

                                                           
932 A jövendölések szerint a Messiás a világ vége előtt fog uralkodni egy rövid ideig, majd egy utolsó harcban 

összecsapnak Góg és Magóg seregei (t.i. a törökök) Isten erejével. A témáról bővebben l. LÁSZLÓ, 2015. 58–76., 

különösen 65. és KRUPPA, 2015. 163–170. 
933 A negyedik velencei–török háború korszakának próféciáról l. még CAFFIERO, 1998. 103–121. és PIEROZZI, 

1994. 317–363. 
934 KISS, 2016. 172–174. 
935 LÁSZLÓ, 2015. 172. 
936 Huszár Gál Heinrich Bullingernek 1557. október 26. Bécs. RÉGI MAGYAR LEVELESTÁR, 1981. 126–134. 
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ellentéteket véleménye szerint tovább mélyíthette, a gyakran protestáns végvári vitézekkel 

való összetűzések, illetve az a tény, hogy a keresztények – a protestánsok is – a törököket 

Antikrisztusnak tekintették.937 Én ezzel szemben azt gondolom, hogy a törököket inkább 

politikai/anyagi érdek vezette, amikor a felekezetek közötti megosztottságot segítették, és 

saját hatalmukat építették ki azáltal, hogy ők bíráskodtak az efféle összetűzésekben. Tömeges 

áttérések bizonyosan nem álltak érdekükben, hiszen ez jelentős adóveszteséget jelentett volna 

a számukra, miközben éppen azon fáradoztak, hogy a Hódoltságot anyagilag nyereségessé, 

vagy legalábbis önfenntartóvá tegyék. A magyar lakosság erőteljes iszlamizációja, így 

politikai-vallási betagozása ekkor semmiképpen sem lehetett elsődleges szempont. 

A közeljövőben várható világvégével kapcsolatos jövendölések beteljesülését emellett egy 

égi jel is alátámasztani látszott: 1572 novemberében ugyanis Európában és Ázsiában egyaránt 

megfigyeltek egy új csillagot (ma már tudjuk, hogy egy szupernóvát) a Cassiopeia 

csillagképben.938 Ha az ég tiszta volt, nemcsak éjjel, de nappal is jól látható volt a jelenség, 

amelyet a szakirodalom később, felfedezőjéről és első leírójáról, Tycho Brahe dán 

csillagászról (1546–1601) Tycho-féle szupernóvának nevezett el. A feljegyzések szerint az új 

csillag lüktető fényt árasztott, fényereje pedig csak a Vénuszéhoz volt hasonlítható.939 Egy 

másik leírója, Leovitius szerint a szupernóva eleinte sárgán és fehéren fénylett, december 

elejétől vörössé vált, a hónap közepétől pedig a vörös, sárga és fehér szín összekeveredett. 

Végül ismét vörösen kezdett izzani, majd 1573 elejétől egyszerre halványodni kezdett, 1574 

márciusára pedig szem elől veszett.940 Később, Simon Marius csillagász 1612–1613 telének 

tiszta éjszakáin az időközben feltalált távcső segítségével újra megpillantotta azt a csillagot, 

amelyet Tycho Brahe négy évtizeddel ezelőtt még szabad szemmel látott. Marius beszámolója 

alapján ekkor már korántsem volt olyan fényes, egy évvel később pedig már távcsővel sem 

lehetett észlelni.941 Miután a korabeli tudósok nem tudták sem a csillag eredetét, sem az 

                                                           
937 ŐZE, 2006. 193. 
938 A szupernóva a Napnál nagyobb tömegű csillag végső robbanása, melynek során a csillag ledobja külső 

rétegét, amely gömb alakban tágul. A szupernóva összsugárzása (luminozitása) néhány hónapig rendkívül 

intenzív. Az északi égbolton lévő csillagkép a görög mitológiaibéli Kassziopeiáról kapta a nevét. Minden derült 

éjszakán látható és helyzetétől függően „M” vagy „W” alakú. 
939 Tycho Brahe megfigyeléseit 1573-ban publikálta a De nova et nullius ævi memoria prius visa Stella című 

művében. A dán csillagászt a szakma a távcső felfedezése előtti kor legjelentősebb megfigyelőjének tartja. 

HORVÁTHY–NÉMETH, 2007. 1037. 
940 FARKAS, 2007. 27. A leírást közli még ZSOLDOS, 2010. 12.  A robbanás valójában nem 1572-ben, hanem – 

mai tudásunk szerint – 7500 esztendővel korábban, Kr.e. 6000 körül következett be, de a hatalmas távolság miatt 

a Földön csak évezredekkel később lehetett észlelni a szupernóva fényét. Pilar Ruiz-Lapuente spanyol csillagász 

egy nemzetközi tudóscsoporttal együtt 2004-ben sikeresen azonosította a Tycho-szupernóvát, pontosabban annak 

maradványait (SN 1572 csillagközi ködfelhő) a Föld körüli pályán keringő Hubble űrteleszkóp segítségével. The 

progenitor of Tycho Brahe’s 1572 supernova című beszámolójuk online is elérhető: 

http://hubblesite.org/pubinfo/pdf/2004/34/pdf.pdf [utolsó megtekintés: 2016.05.21.] 
941 KUN, 1992. 1003. 

http://hubblesite.org/pubinfo/pdf/2004/34/pdf.pdf
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eltűnését megmagyarázni, ráadásul puszta feltűnése is megingatta az arisztotelészi világképet, 

miszerint az állócsillagok szférája változatlan (tehát a menny romolhatatlan és állandó), a 

jelenség értelmezéséért az apokaliptikus irodalomhoz fordultak. A legtöbben isteni csodát 

láttak felbukkanásában: 1573-ban Tycho Brahe úgy gondolta, hogy az új csillag Isten 

kreációja, amelyet a Teremtéskor hozott létre, és kívül van a természet minden rendjén. A 

jelenségből sokan arra következtettek, hogy közel van a végítélet és Krisztus utolsó eljövetele 

a közeljövőben várható. Erre maga Brahe is rájátszott, amikor Progymnasmatájában942 három 

Szibilla jóslatot is közöl a csillaggal kapcsolatban: „De nyugaton egy csillag fog fényleni, amit 

üstökösnek hívnak,/Kardot, éhséget és halált jelez a halandóknak,/Vezetők és jeles személyek 

pusztulását./Újra nagy jel lesz az emberek között” (erithreiai Szibilla); „És mindennek utána 

hatalmas jelt ad az Isten:/mint fényes koszorú, csillag csillan meg az Égen,/fénylőn és 

ragyogón, a dicső mennyből sugarazva,/Nem néhánynapi fény...” (cumaei Szibilla). A 

csillaggal kapcsolatban a legérdekesebb a harmadik, korábban kevésbé ismert tiburi Szibilla 

jóslat, miszerint északon egy új csillag támad, amely a világra békességet hoz, ám eltűnése 

után újra háborúk lesznek, amelynek egy északi fényforrás vet véget, amely meghódítja a 

földet.943  

IV. Vilmos szász választófejedelem szintén isteni csodaként jellemezte az égi tüneményt, 

párhuzamba állítva a betlehemi csillaggal: ahogyan az a Megváltó megszületését hirdette, az 

őrgróf remélte, hogy a most feltűnt jelenség Krisztus utolsó eljövetelét jelenti. A korban a 

szokatlan jelenségeket – a szakirodalom mind a mai napig csak hét szupernóváról tud az 

elmúlt kétezer évből – előszeretettel kapcsolták össze különféle tragédiákkal, így 

kézenfekvőnek tűnt a magyarázat, miszerint a csillag a Szent Bertalan-éji mészárlást jósolta 

meg.944 Ez az interpretáció, annak ellenére, hogy a vérengzés augusztus 23-ról 24-re virradóan 

történt, a szupernóva pedig bő két és fél hónappal később vált láthatóvá, – elsősorban 

protestáns körökben – rendkívül elterjedtté vált. A magyar hagyományba bekerült 

elbeszélések erősen torzított datálással egyaránt összekötötték II. Rudolf magyar királlyá 

koronázásával (1576. október 12.) és Báthory Zsigmond születésével (1572. március 20.).945 

                                                           
942 Tycho Brahe: Astronomiae instauratae progymnasmata. Frankfurt, 1648. 
943 Idézi ZSOLDOS, 2010. 85. Az eredeti római Szibilla jóslatokat i. sz. 405-ben elégették. A fennmaradt könyvek 

ókori és kora középkori hamisítványok, amelyek közül tíz jóslat (könyv) a legelfogadottabb, ezek közé tartozik a 

Brahe által is idézett erithreiai és cumaei. 
944 Egy üstökös megjelenése és az utána következő természeti csapások összekapcsolására jó példa Mathias 

Miles krónikájában leírt esemény: „1569. november 6-án borzalmas üstököst láttak és tizennégy napig fénylett, 

majd erre megáradt szokatlanul a Küköllő, s Segesvár, Medgyes és Balázsfalva mellett nagy károkat okozott.” 

In: Mathias Miles: Siebenbürgischer Würg-Engel. Herman-Stadt, In Verlegung H. Andreae Fleischers, Gedruckt 

bey Stephano Jüngling, 1670. 117–118. Idézi: FARKAS, 2007. 50. 
945 Minderről bővebben l. ZSOLDOS, 2010. 45–46. 
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A korban ritka kivételnek számított Dudith András (1533–1589) humanista tudós józan 

mértéktartása, aki szerint „akár a földön, akár az égen valami szokatlan és teljesen új formájú 

csodajel mutatkoznék, amilyent előzőleg még soha egyetlen halandó sem látott, és amely 

minden értelmi képességünket felülmúlná, az emberek még abból sem tudnának jósolni 

semmit, sem jót, sem rosszat, legfeljebb véletlenül és vaktában.”946 

Török vonatkozása is van annak az ugyancsak a szupernóvából levont jövendölésnek, 

amelyet egy Isztambulban élő olasz kereskedő kapott egy zsidó asztrológustól, és miután 

héberből lefordították, következő évben franciául kiadták Lyonban. A prófécia által elbeszélt 

történet szerint 1572. október 15-én hajnali öt órakor Szelim szultán azt álmodta, hogy a 

kedvenc ágyasa mellől felkelve a kertbe sietett két szolgálójával. Hirtelen kentaurok 

bukkantak fel, akik egymással viaskodva a szultán útját állták. Mindeközben üstökös tűnt fel 

az égen, amely a kentaurok ellen fordult, lángolásától és villámlásától pedig az égbolt kis 

híján leszakadt. Ekkor egy nagy madárcsapat jelent meg az égen egy tüzes felhővel körülvett 

Főnix vezetésével, és a csapásaiktól az égi kentaurok elpusztultak és a földre zuhantak. 

Miután Szelim felébredt, magához rendelte a városban élő összes asztrológust, hogy valami 

magyarázatot találjon nyugtalanító álmára. Az értelmezés szerint a kentaurok jelképezték a 

keresztények közötti vallásháborút, a fénylő üstökös pedig a papok nagyságát és tekintélyét. 

Az üstökös által keltett mennykőcsapás a háborút, míg a madárcsapat a hadsereg nagyságát és 

hatalmát, a Főnix a Pásztor fenségét jelentette.947 

Ahogyan a szupernóva felbukkanására, úgy eltűnésére is különféle magyarázatok és 

történelmi párhuzamok születtek. Ezek közül a legérdekesebb, amely arról számol be, hogy a 

Sarkcsillaggal is hasonló dolog történt, amikor a törökök Konstantinápolyt ostromolták 1453-

ban.948 Az efféle hiedelmek elterjedtségét és a kortársakra gyakorolt pszichológiai hatását 

mutatja, hogy bár sem a lepantói győzelem, sem a szupernóva feltűnése nem hozta el a török 

uralom megtörését és/vagy a világvégét, a próféciák népszerűsége továbbra sem csökkent. A 

                                                           
946 DUDITH, 1982. 1163–1164.  
947 A szöveg francia eredetije: „S’ensuyuent les visions. Estant Selin Solta(n) couché en sonlict, auec la plus 

chere des ses concubines, la quinzieme nuict du moys d’Octobre dernier passé, sur les cinq heures apres auoir 

profondement dormy: en dormant il luy estoit auis qu’il se pourmenoit en vn iardin, accompagné de deux de ses 

varletz de cha(m)bre, et luy sembloit voir vn gra(n)d nombre de cruels Centaures qui se pourmenoyent et 

occupoye(n)t la voye par laquelle se pourmenoit, et auec grand force se combatoient l’vn contre l’autre. 

Mesmeme(n)t il songea qu’il voyoit vn tres-bel et apparent Comette qui tournoioit sur lesdits, lesquels de leurs 

alenes sembloyent rendre des feuz, et esclers si espouuen tables et auec telle vehemence, et impetuosité qu’il 

sembloit que le Ciel en deust tomber. Pendant que cest estrange conflit se faisoit, il luy sembloit veoir vne 

grande trouppe d’oiseaux, grands et gros, conduits par vn Phaenix en vne nuee de feu, lesquels faisoyent 

contenance d’offenser et battre lesdicts Centaures, lesquels à force de coups sembloie(n)t auoir estez prosternez 

en terre co(m)me mors par lesdits oiseaux, et Phaenix: mais si tost qu’ils furent tombez en terre s’esueilla, et 

demeura fort esmerueillé de telles visions.” Idézi: FARKAS, 2007. 55–56. 
948 FARKAS, 2007. 21–22. Az 1572. évi szupernóváról különösen részletes leírást ad uo. 9–91.  
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megjósolt dátumok elteltével a jövendőmondók egyszerűen újraszámolták és kitolták a 

korábban megállapított időpontokat. Amint az fentebb is látható, a 16. században a nyugati 

próféciákban a gonosz szerepét a törökök vették át, és az ő legyőzésüktől tették függővé a 

paradicsomi állapotok beköszöntét. Akárcsak a lepantói hadjárat idején keletkezett röplapok, 

a jövendölések is a keresztény világ megtisztulására és összefogására buzdítottak. Úgy tűnik, 

a jóslatok széles, ám elsősorban az alacsonyabb népréteget befolyásolták, míg az arisztokrácia 

levelezéséből, akár a lepantói győzelemmel kapcsolatos beszámolókból, ennek hatása már 

kevésbé érhető tetten. A velencei–török háború korszakának vezető politikusait szintén nem a 

próféciák vezették a döntéshozatalban, hanem a realizmus talaján állva, birodalmi 

érdekeiknek megfelelően cselekedtek.  

 

V.7. Lepanto értékelése a hadiesemények tükrében 

Ha egy győzelem ilyen hatalmas visszhangot vált ki, nem meglepő, ha a folytatását tekintve is 

megnőnek az elvárások. A hangos siker számos lehetőséget nyitott meg Európa előtt, ám a 

nagyhatalmak látszólag egyáltalán nem éltek ezekkel. Az előzetes reményekkel szemben a 

keresztények nem roppantották meg az Oszmán Birodalmat, sőt arra sem voltak képesek, 

hogy a hadjárat minimális célkitűzését, Ciprus megsegítését véghezvigyék. A nagy 

reményekre feljogosító keresztény győzelem tehát végül különösebb következmények nélküli, 

elszigetelt esemény maradt, és emiatt gyorsan megjelentek az első kritikák. A leghíresebb – 

nem történészi – elmarasztalás mintegy 200 évvel a történtek után, Voltaire-től származik, aki 

ezt írta: „A hitszónok, aki Juan de Austria előtt az ünnepelt lepantói ütközet után prédikált, a 

Bibliából ezt az idézetet választotta: Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Johannes (Isten 

egy embert küldött, akinek János volt a neve); ez az utalás949 tökéletes volt, még ha minden 

egyéb nevetségessé is vált ezután.”950 A történettudomány értékelése sem sokkal pozitívabb: a 

szakirodalom szinte egyöntetűen úgy véli, hogy a keresztény siker kézzelfogható 

eredményeket nem hozott, bár pszichológiai hatása kétségkívül nagy volt.951 

                                                           
949 A Keresztelő Szent János küldetéséről szóló idézetet minden bizonnyal a János=Juan névazonosság inspirálta. 

Az említett mondatot Károli Gáspár a következőképpen fordította: „Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve 

János”.  János 1,6. SZENT BIBLIA, 1961. 94.                                                                                                                 
950 VOLTAIRE, 1901. The Online Library of Liberty. http://olldownload.libertyfund.org Az említett prédikációt 

valójában V. Pius mondta el a római Szent Péter bazilikában 1571. október 22-én, egy nappal azután, hogy 

értesült a győzelemről. Don Juan de Austria természetesen nem volt jelen ezen az istentiszteleten. Vö. ZIMÁNYI, 

1983, 176. és BALANYI, 1942. 155. 
951 Így gondolja többek között KINROSS, 1977. 273. ÇAKIR, 2009. 517–518. MCNEILL, 1974, 141. Vaughan, 

1954. 163. HERRE, 1930. 253–254. ZIMÁNYI, 1983. 217.  FULLER, 1954. 578. PITCHER, 1972. 118. KUMRULAR, 

2011. 85.  Braudel éppen a következmények nélküliséget tekinti eredménynek, hiszen egy török győzelemnek 

feltétlenül lettek volna káros kihatásai a keresztényekre nézve: szerinte az oszmánok talán Nápolyra és/vagy 

Szicíliára támadnak, az algíriaiak pedig esetleg megpróbálják fellázítani a mórokat (i. m., 1175). Onur Yıldırım 

http://olldownload.libertyfund.org/
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A Lepanto utáni történéseket tekintve, általánosságban megállapítható, hogy a külpolitikai 

viszonyok nem kedveztek a törökök elleni hadjárat folytatásához. Itt első helyen a 

németalföldi felkelést kell kiemelnünk, amely annyira lekötötte a spanyol erőket, hogy 

mellette nem maradt kapacitása a Mediterráneumra, így az egy csapásra másodlagos 

fontosságú hadszíntérré vált. A spanyolok hiába voltak pénzszűkében, az előző évi győzelem 

után nem vonhatták ki magukat teljesen a küzdelemből. Mivel a németalföldi hadjárat elvitte 

az erejét, Fülöp a spanyol flottát Messinában tartotta, és csak huszonöt hajót küldött Korfura. 

A keresztény Európa győzelem feletti örömmámora ellenére egyetlen új ország sem 

csatlakozott a Ligához, és nem is segítette őket számottevő hadsereggel, felszereléssel vagy 

hajóval. Így ismét csupán a pápai és a velencei hajóhad egyesült Messinában, amelynek 

vezére, Marcantonio Colonna, aki a Liga szabályai szerint Don Juan távollétében a 

teljhatalmú parancsnok volt, sokáig hiába várakozott a spanyolokra. Mivel a törökök 

időközben megszállták a kikötőket és a tengereket, elhatározta, hogy elindul és megpróbál 

megütközni az ellenséggel. Augusztus elején 140 hadihajóval, 22 teherszállítóval kifutott és 

Kythéra szigeténél értesült róla, hogy Ulucs Ali 208 hajóval Malvasiánál tartózkodik. Az 

oszmán vezérnek azonban esze ágában sem volt szembeszállni a keresztények galeasszáival, 

ezért csupán ingerelte a flottát: ha „a keresztények – korábbi győzelmükben bízva – csak 

hadihajóikkal meg merészelnének ütközni, az ellenség felé fordította a hajók orrát, és ha a 

gályák nélkül kerülne sor harcra, többet húzódott hátra, mint amennyire azok előnyomultak, 

mivel a gályák és a vontatott teherszállító hajók nem voltak olyan gyors járásúak, viszont 

hátrahagyásuk nem látszott tanácsosnak, tekintettel a török hajók számbeli fölényére. Ezt [a 

török] olyan ügyesen rendezte el, hogy mind az ellenség szemét elvakító napfény, mind a 

szorgalmasan lődözött ágyúgolyók tüze miatt a mieink csak későn vették észre, és az éjszaka 

közeledtével vissza kellett térniük a kikötőbe.” – írta a török taktikáról pontos értesülésekkel 

bíró Forgách Ferenc emlékiratában. A lepantói csata utáni első keresztény–török ütközetet 

egészen rendhagyó módon értékeli, elmarasztalás helyett kiemelve a flották taktikusságát és 

előrelátását: „Mivel nyilvánvaló volt, hogy egyik hajóhad sem kerüli az ütközetet, de mind a 

kettő más tervet dolgozott ki, és egyik sem követett el meggondolatlanságot, ráadásul nemcsak 

egyik hajóhad vívott itt a másikkal, hanem bátorság is bátorsággal, okosság is 

                                                                                                                                                                                     
egyetért Braudel felfogásával, csupán a feltételezhető oszmán terjeszkedés irányát vitatja: szerinte ha Lepantónál 

a törökök nyernek, az elkövetkezendő években fokozottabb figyelmet szenteltek volna az Indiai-óceánnak, ahol 

Jemen és Áden stabilizálásával megpróbálták volna visszaszorítani a portugálokat (YILDIRIM, 2007. 544.) 

Ágoston Gábor is az utóbbi két történész véleményét osztja, kiemelve, hogy a Portának sok időbe telt, mire a 

Lepantónál elesett, tapasztalt katonáit és tengerészeit pótolta, a vereséggel megmenekültek Velence további 

birtokai és a Földközi-tenger nyugati medencéje. ÁGOSTON, 2006. 117. 
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okossággal”.952 Különösen érdekes, hogy Forgách mindkét fél hadvezérét dicséri, azt állítva, 

hogy a körülményekből a lehető legtöbbet hozták ki: „Horuch Ali ezen a napon megérdemelte 

a jó hadvezérnek járó dicséretet, mert okosan elrendezett hajóhadat vezetett ütközetbe. Ki is 

vitatná viselkedésének és cselekedetének bölcs voltát, hogy amikor kétszer is szabályos 

ütközetbe bonyolódott, a nagy hajókkal való találkozás elől hihetetlen ügyességgel kitért, a 

rendes hadihajókkal viszont, ha a keresztények ütközetbe mertek volna vele bocsátkozni, 

kihívásával és ingerlésével értésükre adta, hogy bátran szembeszáll és megküzd velük. Ily 

módon mind hadvezérhez méltó, kiváló dicsőséget szerzett, mind penig megmutatta, hogy van 

ereje, illetőleg a korábbi csata sorsa a vezéri bölcsesség hiányán múlott. Colonnát is, mivel 

az ellenség választása szerint – ami a legnagyobb oktalanság lett volna! – nem volt hajlandó 

megütközni, méltán mondhatták tapasztalt vezérnek, mert amikor látta, hogy ellenfele csupa 

kisebb egységgel sohasem fog szembeszállni, neki magának viszont nincsenek csapatai, hogy 

a szárazföldön akárcsak egy várost vagy bármely helyet is el tudjon foglalni, még akkor sem, 

ha hajóiról kiszállítaná a katonákat, ami veszedelmes is lett volna, és nem is kockáztathatta 

meg semmiképpen, akkor Korfu felé vonult, hogy Don Juan d’Austriához csatlakozzék, és 

nagyobb sereggel folytassák a háborút.”953 Forgách tehát tulajdonképpen ugyanazt mondja, 

amit Miguel Cervantes is megállapít: Ulucs Ali kiváló hadvezér volt, ám a keresztényeket 

sem terheli felelősség, a körülmények/sors miatt ennél több eredményt nem lehetett elérni. A 

spanyolok végül szeptember 10-én indulhattak el Szicíliából Don Juan de Austria vezetésével. 

Miután a spanyol vezér Kefalóniában egyesült a Liga hajóival, felderítők révén értesült arról, 

hogy a szultáni flotta Navarinónál van. Bár váratlan rajtaütést tervezett, a törökök időben 

értesültek erről, és visszahúzódtak Modonra. A lepantói győzelem közelségét jól jelzi, hogy 

mindez úgy terjedt el „mintha nem elgondolás, hanem tényleges haditett lett volna, mintha 

ütközetet folytattak, és az ellenséget leverték volna. Miksa nagy örömének jeléül ünnepélyes 

istentisztelet tartatott, amelyen harsona- és zeneszóval, harangzúgással és disz-sortüzekkel 

kísérték a dicsőítő énekeket. Ugyanígy jártak el a szomszéd országokban is, népes 

tömegünnepségeken”954 A keresztény vezetők tanácskozni kezdtek, ők is érezték, hogy az 

előző évi nagy győzelem után valamit fel kellene mutatni. Egyesek a kikötő védelmére 

szolgáló dombot szerették volna megszerezni, de ez meg volt erősítve négy rézágyúval és 

nagy védősereggel. Mások a várost javasolták, mert azt a tenger felől csak gyenge fal védte. 

Végül Fuscarinus velencei parancsnok indítványát fogadták el, és Navarino elfoglalását 

                                                           
952 FORGÁCH, 1977. 1015–1017. 
953 Uo. 1018. 
954 Uo. 1018. 
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igyekeztek megvalósítani, amelyet a legkönnyebben kivitelezhetőnek láttak. Éjszaka kiraktak 

3000 olasz és 1000 spanyol katonát 12 nagy ágyúval. Az ostromot a pármai hercegnek kellett 

volna irányítani, de a törökök annyira lőtték őket, hogy nem tudták elhelyezni az ágyúkat. 

Ezért éjszaka akarták azokat felállítani, de ekkor nagy vihar támadt, ami szétverte a sátor és 

egyéb felszerelés nélkül a parton lévő sereget. Közben a török segélycsapatok is odaértek, így 

a keresztények mindent visszapakoltak a hajókra, és az utolsó percben sikerült kifutniuk a 

tengerre a nagy létszámú török seregek elől, akik akkor már a kikötő bejáratához vontatták 

ágyúikat. Szelániki így írt erről: „a hitetlenek hajói hatalmasak és óriásiak voltak. Isten 

ments, hogy újra hiányozzék a becsület, rögvest meg kell védenünk az országot az ellenségtől. 

Ha Isten is úgy akarja, még sok hitharcunk lesz, legyetek türelemmel, mondván, leszállt az 

este, elmentünk. Ott, ahol a szoros kijárata van, a kapudán pasa (Ulucs Ali) elhelyezett 

néhány ágyút. A gonosztevő hitetlenek félelemmel és rettegéssel hagyták el a várat és a 

kikötőt.”955 Don Juan az idényben már csak egyszer kísérelt meg támadást Ulucs Ali ellen 

Modonnál, de az ismét ügyesen kitért a csata elől.956 Miközben Forgách nem győzte dicsérni 

Ulucs Ali taktikusságát, Szelániki roppant elmarasztalóan ír a török hadvezérről: szerinte a 

kapudán pasa tele volt félelemmel, és azzal az indokkal, hogy a hajóin nem maradt 

katonaságban jártas ember, nem vállalt csatát. A krónikaíró nézete szerint a muszlim seregben 

az iszlám iránti buzgalom gyenge volt, és a kudarcokból elővetítette saját korának 

korrupcióját, törvénytelenségeit, az evilági hiúságokban való elmélyülést, és az igaz hit 

parancsainak elhagyását.957 Gelibolulu Áli némileg árnyaltabban fogalmaz: véleménye szerint 

a navarinói ütközet azért maradt el, mert mindkét fél az előző évi eseményekre gondolt: a 

keresztények szerették volna megőrizni presztízsüket, a muszlimok pedig elkerülni a 

kudarcot. Ulucs Alit nem gyávának, hanem óvatosnak jellemzi, szemben Müezzinzáde Alival, 

aki annak idején a körülmények figyelembe vétele nélkül, mindenáron meg akart ütközni az 

ellenséggel.958 Pecsevi ugyancsak a kialakult patthelyzetet érzékelteti: „A muszlimok a múlt 

évben történtek miatti félelmükben nem mertek az ellenségre támadni, a hitetlenek pedig a 

tavalyi győzelemtől felfuvalkodva visszafordultak és elmentek.”959  

A következő évben II. Fülöp a velencei területek védelme helyett a spanyol birodalmi 

érdekeket szem előtt tartva Tunisz ellen küldte flottát. A hadjárat célja – a korlátozott 

pénzügyi keret miatt – nem lett volna egyéb, mint az erőd lerombolásával tanúsított 

                                                           
955 SELÂNİKİ, 1999. 87. 
956 FORGÁCH, 1977 1019–1020. 
957 SELÂNİKİ, 1999. 87. 
958 Gelibolulu Ali: Künhü’l-ahbarında II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet devirleri. Cilt 2. Kayseri, 2000. 81. 

Idézi: SOUCEK, 2008. 134. 
959 PEÇEVİ, 1866. 500. 
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kisebbfajta erődemonstráció, ám sajnálatos módon a testvérek félreértették egymást: Don Juan 

nem pusztította el a várat, hanem megerősítette azt, abban bízva, hogy megtartása további 

hódítások kiindulópontja lehet Észak-Afrikában.960 Tervét azonban nem tudta kivitelezni: a 

kiürült spanyol kincstár961 képtelen volt megvédeni az új szerzeményt, és a törökök 1574-ben 

nemcsak Tuniszt, de még a szomszédos spanyol erődöt, La Golettát is elfoglalták. A Lepanto 

után bekövetkezett, sokat emlegetett „nyugalom” kizárólag a Mediterráneum keresztény 

országait érintette. Észak-Afrikában a törökök foglalásaiknak köszönhetően megerősödtek és 

arra is módot találtak, hogy megregulázzák a nagyhatalmi terveket dédelgető marokkói 

Szádita dinasztiát. 1576-ban az oszmánok pártfogoltja, Abd al-Malik elfoglalta Fezt, és 

letaszította Muhammad al-Mutavakkilt a trónról. Ettől fogva Marokkó oszmán protektorátus 

lett, és bár Sebestyén portugál király megpróbálta elszakítani a törököktől, 1578-as 

hadjáratával kudarcot vallott.962 Spanyolország a portugálok minden sürgetése ellenére is 

távol maradt a hadműveletektől, ehelyett 1578 februárjában békeköveteket küldött 

Isztambulba, 1580-ban pedig meg is állapodott régi ellenségével. Az oszmánok a 

spanyolokhoz hasonlóan tartották magukat a békéhez: a szultán nem reagált Erzsébet angol 

királynő megkeresésére, aki az élesedő angol–spanyol ellentét idején arra kérte a Portát, hogy 

küldje a török flottát a Habsburgok ellen.963 A továbbiakban mindkét nagyhatalom 

megelégedett az ekkor rögzített status quóval, és más hadszínterek felé fordult.964 A 

spanyolok és az oszmánok viselkedésének egyik magyarázata a 16. századi hadügyi 

forradalom, melynek vívmányai annyira megemelték a hadakozás költségeit, hogy 

képtelenség volt több hadszíntéren egyszerre, huzamosabb ideig kitartani. A fejlődés Michael 

Roberts kutatásai alapján négy fő területen ment végbe: a taktikában, a stratégiában, a 

hadviselés méreteiben és a katonaság létszámában, illetve annak költségeiben bekövetkezett 

emelkedés társadalomra gyakorolt hatásában. A tűzfegyverek fejlődése komolyabb, 

tüzérekkel védett, bástyákkal jól körülvett erődítésrendszereket eredményezett, amelyek 

                                                           
960 Goletta erődítésére már korábban is komoly összegeket költött a spanyol állam: 1566–1568 között 100 000 

dukátot küldtek a helyreállítására. THOMPSON, 1995. 277. 
961 A mediterráneumi hadszíntéren harcoló spanyol egységek főleg Nápoly és Szicília befizetéseire 

támaszkodtak. 1571–1573 között Szicília 1 200 000 scudit költött Don Juan flottájára, de 1575-ben már 

Fülöpnek kellett 75 000 scudi azonnali segélyt küldenie a szicíliai kormánynak, hogy megelőzze annak pénzügyi 

összeomlását. A dél-itáliai államok anyagi helyzetén tovább rontott Madrid államcsődje (1575).  

KOENIGSBERGER, 1971., 98. 
962 A döntő ütközetet Alcazarban vívták meg 1578. augusztus 4-én. A portugálok teljes vereséget szenvedtek: a 

csata során elesett arisztokráciájuk színe-java, maga a király, Sebestyén, pártfogoltja, Muhammad al-Mutavakkil, 

de az oszmánok vazallusa, Abd al-Malik is. Marokkó oszmán kézen maradt, és a trónt Abd al-Malik testvére, 

Ahmad al-Manszúr vette át. Minderről bővebben l. HESS, 1972. 68–69.  
963 GREENE, 2007. 111. 
964 A törökök 1576 és 1606 között felváltva háborúztak a perzsákkal keleten és az osztrák Habsburgokkal 

nyugaton (l. İNALCIK, 1973. 42). Fülöp pedig uralma alá vonta az egész Ibériai-félszigetet, megtámadta Angliát 

és folytatta kimerítő hadjáratát Németalföldön.  
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bevételéhez hosszabb ostromok és nagyobb hadseregek szükségeltettek.965 A katonák egyre 

kvalifikáltabbá váltak, ám kiképzésük komoly összegeket emésztett fel. Gyakoribbá vált a 

különböző seregek kooperatív együttműködése egy-egy hadjárat idején.966 A nagyhatalmak 

korábban soha nem látott tömegeket tartottak fegyverben különböző hadszíntereken, 

felszerelésük, ellátásuk biztosítása pedig erős központi hatalmat, komoly szervezést és biztos 

anyagi hátteret igényelt. Miközben például Spanyolországban az 1470-es években mintegy 20 

000 fős hadsereget tartottak fegyverben, létszámuk az 1590-es évekre 200 000 főre nőtt. 

Mindez nem sikerülhetett volna demográfiai robbanás nélkül: 1450 és 1600 között Európa 

lakossága mindenütt megduplázódott (egyes prosperáló helyeken még nagyobb ütemben 

nőtt), ami magával vonta a nagyobb terményhozamot, a több adófizető révén a magasabb 

állami bevételeket.967  A központba érkező jövedelmeket azonban fel is emésztette az 1560–

1660 között folyó gyakorlatilag szakadatlan európai háborúskodás.968 Ha egy frontvonal 

felszabadult, az egyúttal katonák átcsoportosítását és az államkincstár számára némi 

megtakarítást is jelentett.969 Nem csupán az oszmánok kedvét vette el a lepantói vereség a 

Mediterráneum nyugati felétől, II. Fülöp is fontosabbnak érezte a közvetlen veszély 

elhárultával apai örökségének, Németalföldnek a megtartását, hogysem széthúzó keresztény 

szövetségesekkel egy még mindig nagyon erős ellenféllel háborúzzon. Spanyolország tehát a 

védelemre rendezkedett be: ebből kifolyólag határozták el még az 1570-es években 106 új 

őrtorony emelését a mediterráneumi partoknál, amelyre 1608-ban 112 000 dukátot fizettek 

ki.970 

A lepantói csata következményének tekintik, hogy az ütközet után a Kelet-

Mediterráneumban megnőtt a kalózok száma: a térségbe özönlöttek a johanniták, a pisai Szent 

István lovagok, a dél-itáliai és szicíliai spanyol alkirály hajói. A későbbiekben csatlakoztak 

hozzájuk a holland és angol kereskedők is, bár ők egy idő után éppen annyi kárt okoztak 

mediterrán társaiknak, mint az oszmánoknak.971 Lepantónál a törökök nem csupán a Földközi-

tenger nyugati medencéjének ellenőrzésének reményét vesztették el, de az európai kalózok a 

                                                           
965 Raymond de Rouer (1508–1574), Fourquevaux bárója már 1548-ban arra a megállapításra jutott, hogy a 

harminc évvel korábban épült erődítmények ellenálló ereje szinte nulla. PARKER, 1995. 42. A hadügyi 

forradalom tehát a már meglévő védelmi rendszerek költséges korszerűsítését is magával hozta. Fourquevaux 

műve, az Instructions sur le faict de la guerre (Paris, 1548.) online is elérhető: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86512f 
966 PARKER, 1995. 37–38. ROBERTS, 1995. 13–14. 
967 PARKER, 1995. 44–46. 
968 ROBERTS, 1995. 21. 
969 A hadügyi forradalomra l. még PARKER, 2005. 62–71. GUILMARTIN, 1995. 299–333. és CHARRIÈRE, 1850. 

178. 
970 THOMPSON, 1995. 277. 
971 GREENE, 2007. 115. 
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Kelet-Mediterráneum birtoklásában is megpróbálták megingatni őket, bár ebben a gyorsan 

újjáépülő és még mindig erős oszmán hajóhad miatt nem sok eredményt értek el. A keleti 

medence jobb közbiztonságát volt hivatott elősegíteni a szultáni flotta erődemonstráló éves 

ellenőrző útja is.972  

Lepanto kétségkívül „elszigetelt győzelemnek” bizonyult, hiszen nem követték a török 

felett aratott újabb diadalok. Önmagában kevés volt ahhoz, hogy véget vessen az oszmánok 

tengeri fölényének a Mediterráneumban. Noha mindezidáig verhetetlennek tekintették őket, 

valójában korábban is vallottak már kudarcot egy-egy hadjárat során (így például 1565-ben 

Máltánál), bár az igaz, hogy hajóhaduk most semmisült meg első ízben. Az elért eredmények 

(Ciprus megszerzése, Tunisz visszafoglalása)973 ellenére azonban a Portán világosan látták, 

hogy a jelenlegi erőviszonyok nem kedveznek a Földközi-tenger feletti oszmán hegemónia 

biztosításának, újabb mediterrán hadművelet esetén pedig az előzőeknél komolyabban kell 

számolniuk a keresztény államok összefogásának lehetőségével.974 Véleményem szerint egy 

kudarc azonban, legyen bármilyen súlyos is, önmagában kevés lett volna ahhoz, hogy ennyire 

minimalizálja a Mediterráneum térségének meghódítására irányuló oszmán törekvéseket.  A 

harci kedv alábbhagyásának legalább ilyen fontos oka, hogy az elkövetkezendő évtizedekben 

sem rátermett szultán, sem pedig tehetséges nagyvezír nem került huzamosabb időre az 

államigazgatás élére, aki sikerrel lehetett volna úrrá a birodalom belső problémáin és reális 

eséllyel tervezhetett volna komolyabb szárazföldi vagy tengeri hadjáratot a keresztény 

Európában. Mindezt kiválóan illusztrálja az 1591–1606 között zajló tizenöt éves háború, 

amelyet a törökök nagy erőkkel, ám kevés eredménnyel vívtak. Az Oszmán Birodalom 

hanyatlását az asszonyok szultánságának nevezett időszak975 után majd csak 1656-ban sikerült 

                                                           
972 Az ellenőrző hajókat a lovagok előszeretettel támadták meg az Egyiptom–Isztambul vonalon. GREENE, 2007. 

116.  
973 A lepantói vereség után Szokollu Mehmed magabiztosan mondta a velencei követnek: „Nagy különbség van a 

ti veszteségetek és a miénk között. Tőletek egy királyságot ragadtunk el, Ciprust, egy karotokat vágtuk le. Ti 

viszont leverve flottánkat, csak a szakállunkat borotváltátok le. Egy levágott kar nem nő ki többet, a leborotvált 

szakáll viszont igen, még nagyobb erővel.” Szavait idézi: ZIMÁNYI, 1983. 200–201. Először Demetrius Cantemir 

történetíró (1673–1723) vont párhuzamot a lepantói csata és a törökök 1402-es ankarai veresége között, azt 

állítva, hogy az Oszmán Birodalmat ért kudarc hasonló nagyságrendű volt, majd munkája nyomán (Uő, 1734, 

223–224) ezt a nézetet többen is átvették. (A párhuzam szerepel Guilmartinnál (Uő, 1974. 235) és Yıldırımnál 

(Uő, 2007. 534) is.) Bár valóban mindkét esetben török csatavesztésről beszélünk, hatásában egyáltalán nem 

lehet összemérni az eseményeket: az ankarai csata után az Oszmán Birodalom évtizedekre három részre szakadt 

és interregnumba süllyedt, míg Lepanto következményei messze nem voltak ilyen súlyosak.  
974 YILDIRIM, 2007. 553. Hasonlóan látja a helyzetet Svat Soucek is, aki a lepantói vereség számlájára írja, hogy 

a törökök a továbbiakban kerültek minden komolyabb összecsapást a keresztény flottával és sohasem 

merészkedtek a Mediterráneumon túlra. Soucek Tunisz elfoglalását sem tekinti komoly katonai eredménynek, 

hanem marginális eseménynek értékeli, amely csak azért végződhetett az oszmánok győzelmével, mert a főbb 

spanyol erők máshol voltak lekötve. SOUCEK, 2008. 134. Amit Soucek marginálisnak jellemez, az valójában az 

Oszmán Birodalom legfőbb gazdasági és katonai érdekszférájába tartozó terület volt.  
975 A szultánák hatalma Hürremmel (1534–1558) erősödött meg és egészen 1656-ig, Turhán Hatidzse haláláig 

tartott. Az időszak jellegzetessége, hogy a regnáló szultán családjának nőtagjai (elsősorban az anyja és az 
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átmenetileg megfékeznie az első igazán tehetséges és erőskezű nagyvezírnek, Köprülü 

Mehmednek (1656–1661) és fiának, Ahmednek (1661–1676). 

Noha Braudel véleménye szerint éppen a hosszú békeidőszak volt, amely megpecsételte a 

törökök földközi-tengeri uralmának a sorsát, mondván: a tartós tétlenség a flotta 

elhanyagolásához vezetett, amely lemaradást Isztambul a későbbiekben már nem tudta 

behozni,976 ez valójában így nem igaz. A szultáni hajóhadban számos reformot vittek véghez a 

nyugalmas évtizedekben is. A 17. század végén az egyre nagyobb számban megjelenő észak-

európai kereskedőhajókon végzett újításokat977 először a velenceiek vették át, és miután az új 

típusú gályák kiválóan beváltak az 1645-ös törökök elleni hadjáratban, a vívmányt az 

oszmánok is átvették. A krétai háború során a Signoria flottája még előnyt élvezett, mivel 

galleonok az oszmán hajóhadba csak Algírból érkeztek, mintegy húsz darab. Ezeken kívül a 

Porta a hollandoktól kölcsönzött hajókat, és csupán az 1640-es évek végén kezdett saját maga 

is építeni.978 Kátib Cselebi, akinek ekkoriban íródott munkája979 szintén bizonyság arra nézve, 

hogy a szultáni flottára az oszmán vezetés igenis figyelmet fordított, egyébként szkeptikus 

volt az újítással szemben, úgy vélte, hogy a galleonok oldalirányú ágyúi rövidebb 

hatótávolságra lőnek, mint a gálya tűzereje.980 A mediterráneumi követelményekhez igazodó 

török flottát a fekete-tengeri hadszíntér is karbantartotta.981 Molly Greene szerint a 

velenceiekkel való folyamatos háborúzás (1645–69; 1684–99) tette tönkre a megszokott 

mediterráneumi rendszert: ez idő alatt ugyanis az oszmánok egyre gyakrabban fordultak az 

akkor még semlegesnek tűnő európai hajós nemzetekhez (hollandokhoz, angolokhoz, néha a 

franciákhoz), bevonva őket a földközi-tenger keleti medencéjének kereskedelmi útvonalaiba. 

                                                                                                                                                                                     
ágyasa, illetve a reménybeli trónörökösöket szült ágyasok egymással) ádáz harcot vívtak a hatalom 

megszerzéséért, és a cél elérése érdekében különféle klikkekbe tömörültek koruk befolyásos oszmán 

politikusaival, akik aztán nemegyszer konspirációk áldozatául estek. A hatalmi intrikák következtében a gyorsan 

váltakozó vezetőség kevesebb figyelmet szentelt az államügyeknek, ez pedig komoly belső válságot idézett elő a 

birodalomban, amelyet az uralkodói réteg pazarló élemódja még tovább mélyített. A rendszer negatív hozadékai 

II. Szelim regnálásával kezdtek nyilvánvalóvá válni, és a 17. század első felében váltak igazán súlyossá. 

Minderről bővebben l. PEIRCE, 1993. ALTINAY, 2005.  
976 BRAUDEL, 1996. 1213–1214. 
977 A gályákat bronzágyúk helyett immár olcsóbb vaságyúkkal látták el, oldalaik pedig magasak voltak, és 

oldalirányban is tudtak tüzelni.  IMBER, 2009. 322–323. 
978 IMBER, 2009. 322–323. 
979 Tuhfetü’l-kibár fî eszfári’l-bihár.  
980 KATİB ÇELEBİ, 1911. 150. 
981 Az ott feltűnő kozákok ellen a Porta erődített városokkal és településekkel próbálta biztosítani a partokat, és 

szultáni flotta kisebb-nagyobb egységeit is az új tengeri rablók ellen küldte. A kozák csajkák azonban, amelyek 

hordozható evezős csónakok voltak, lapos fenékkel, tőkesúly nélkül, előnyben voltak a török gályákkal szemben, 

hiszen sekély vízben és nádasokban is lehetett őket használni. Az oszmánok 1614-ben, miután a kozákok 

megtámadták Szinopot, megpróbálták üldözni a hajókat, ám nem tudták követni őket a Dnyeperen. Néhány 

kudarc után rájöttek, hogy a csajkákat ki kell csalogatni a nyílt vízre, ahol esélyük sem volt a szultáni gályákkal 

szemben. PITCHER, 1972. 122–123. IMBER, 2009. 322. KATİB ÇELEBİ, 1911. 106–107. 
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Így, mire a velenceiekkel való háborúk véget értek, a nyugati hatalmak beférkőztek Isztambul 

kegyeibe, ahol megbízhatóságuk bizonyított ténnyé vált.982  

Összegzésül megállapítható, hogy a keresztények 1571. október 7-én váratlanul „túlnyerték” 

magukat, az előállt helyzetre pedig ők maguk sem voltak felkészülve. A győzelem egy olyan 

lélektani pillanatban valósult meg, amikor a véletlenek játéka folytán minden feltétel adott 

volt a sikeres csatához: egy tettre kész spanyol főparancsnok, egy nagyobb spanyol flotta, 

amelynek létrehozását a németalföldi helyzet átmeneti konszolidálódása tette lehetővé, egy az 

előző évnél határozottabban támadáspárti velencei és pápai kontingens, és a hadi idény végére 

már jelentősen elfáradt török flotta. Ezeket a feltételeket (vagy legalábbis egy részét) akkor 

lehetett volna újra biztosítani, ha a nagyhatalmak a lepantói csatát követően azonnal 

szakítanak minden korábbi külpolitikai elgondolásukkal, egész Európa összefog és 

csatarendbe áll a törökökkel szemben. Ennek megvalósulása teljes képtelenség volt, már csak 

azért is, mert Európának az oszmánok – minden retorikai fogás ellenére – csupán másodrendű 

ellenségei voltak. A kontinensen belüli, protestantizmus ürügyén fellángoló, gyakran 

függetlenségi törekvésekkel és/vagy területszerzési célokkal vívott harcok közelibb és 

jelentősebb problémának tűntek a kortársak számára, akik, ha nem éppen a Habsburg-magyar 

végvidéken vagy a mediterráneumi partokon laktak, csupán hallomásból értesültek a 

törökökről, személyesen nagy valószínűséggel egyet sem láttak, így az általuk hordozott 

veszélyt sem érezték húsbavágónak. A Szent Ligához a győzelem ellenére sem kívántak más 

országok csatlakozni: ahová nem ért el a török hódítás nyomán járó pusztítás, ott 

érdektelenségük okán, ahová pedig elért, azért, mert örültek, hogy végre fegyverszünet van a 

veszedelmes ellenséggel, és eszük ágában sem volt felrúgni a nagy nehezen tető alá hozott 

békét. Az oszmánok ellen aratott győzelem, legyen bármilyen örvendetes is, eltörpült a 

nagyhatalmak vezetőinek mindennapos gondjai mellett. Fülöp szinte neheztelt Don Juanra, 

amiért a hadiidény végén kockáztatta a vagyonokba kerülő flottát, és a saját, nem kevésbé 

értékes életét, egy csata kedvéért. Ő maga egyébként 1571. szeptember 28-án már arra 

utasította öccsét, hogy menjenek Szicíliába telelni, ahonnan következő évben korán útra 

tudnak kelni, ezt a parancsot azonban Don Juan csak jó egy hónappal később kapta meg, 

amikor visszatért Messinába.983 Hiába volt az ütközet kimenetelét tekintve sikeres, ha a 

biztonságos hajózási időszak végén történt, így a győzelmet lehetetlen volt kiaknázni, a téli 

kényszerpihenő pedig lehetőséget adott az ellenség megerősödésére. A szövetségesek 

legjelentősebb katonai kontingensét adó Spanyolország a Szent Liga éves hadjáratai során 

                                                           
982 GREENE, 2007. 116. 
983 BICHENO, 2003. 179., 242. 
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csupán némi erődemonstrációra gondolt, amellyel megőrzi presztízsét a keresztény 

Európában, egyúttal távol tartja saját partjaitól a törököket. Az oszmán flotta tönkrezúzása 

olyan új helyzetet teremtett, amelynek sem a felelősségét, sem az anyagi terheit nem tudta 

vállalni. A kortársak természetesen a csata Oszmán Birodalomra gyakorolt hatásait sem 

mérhették fel. Ők csupán annyit érzékeltek, hogy a hajóhad megsemmisülése után alig fél 

évvel a törököknek máris új flottája van, és ha ezúttal Ulucs Ali személyében óvatosabb 

parancsnok állt is az élére, a kiállított létszám továbbra is egy erős nagyhatalom képét 

sugallta. A magára maradt Velence békekötése az Oszmán Birodalommal józan és reális lépés 

volt.  

Minden történészi kritika ellenére Lepanto dicsőséges eseményként maradt meg a 

keresztények emlékezetében, és a későbbiekben is számos irodalmi és képzőművészeti munka 

ihletője volt.984 Noha térségünk kevésbé volt érintett az eseményekben, Lepanto itt is a 

köztudat részévé vált. A Markovits család például még az 1980-as években is őrizte 

emlékezetében, hogy „A Perastba (Cattarói-öböl) távozott ág egyik tagja – Markovich Péter 

– a Lepanto-i tengeri csatában (1571. október 7.) az egyesült keresztény flotta 

vezéradmirálisának, Don Juan d’Austriának vezérhajóján főkormányos volt. Ez volt az a 

tengeri csata, mely véglegesen és örökre összezúzta a török–arab Földközi-tengeri 

hegemóniát.”985 

                                                           
984 A Lepanto ihlette későbbi irodalmi művek közül kiemelt helyen szokás említeni Gilbert Keith Chesterton 

(1874–1936) angol költő Lepanto című versét: „Hajóján harcol Don Juan, mely vértől részegen/olyan, akár 

kalóznaszád a vérhabos vizen;/skarlát vérszínnel öntözi, mi ott ezüst, arany,/feltépi a fedélzetet s a hajóűrbe 

rohan!/Felcsődül mind a sok ezer, a tenger rabjai,öröm-sápadtak, fény-vakok, a szabadság ittasai./ Vivat 

Hispania!/Domino gloria!/Don Juan d'Austria/jött szabadítani!” Keresztury Dezső fordításában. A teljes vers 

elolvasható: http://www.magyarulbabelben.net/works/en/Chesterton,_Gilbert_Keith/Lepanto/hu/31826-

Lepanto?tr_id=1922 [utolsó megtekintés: 2016.05.10.] 
985 MNL OL P 495 – 21. tétel Szemelvények a VII-ik századig visszanyuló – avar eredetű – Markovits család 

történetéből 8. old. 7. doboz. Markovits család. Az információ helytálló: a szakirodalom is beszámol arról, hogy 

a perastiak kivették a részüket a lepantói ütközetből, Don Juan de Austria zászlóshajójának (vagyis a Realnak) 

kormányosa pedig a szintén perasti születésű Peter Stjepanovid-Markovic (horvát névváltozata Petar Stjepković 

Marković) volt. Minderről bővebben l. GELCICH, 1889. 32. 52. HUXLEY, 1935. 369. STJEPĆEVIĆ–KOVIJANIĆ, 

1955. 32. 

http://www.magyarulbabelben.net/works/en/Chesterton,_Gilbert_Keith/Lepanto/hu/31826-Lepanto?tr_id=1922
http://www.magyarulbabelben.net/works/en/Chesterton,_Gilbert_Keith/Lepanto/hu/31826-Lepanto?tr_id=1922
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VI. Ciprus a török uralom alatt 

 

A Lefkosa elestének napján Ciprus beglerbégjének kinevezett Muzaffert posztján csakhamar 

Szinán pasa váltotta.986 A törökök hozzáláttak Ciprus közigazgatásának átalakításához: a 

beglerbégséggé szervezett szigeten Baf, Magosza és Girne városait szandzsák-központokká 

alakították, és az újonnan létrehozott tartományhoz csatolták az anatóliai Aláije, Tarszusz, 

Icsel, Zülkadrije és Szisz987 szandzsákokat is, amik régi és új idzsmál988 és mufasszal989 

defterjeiket megküldték a ciprusi beglerbégnek.990 A területgyarapodás a bégség haderejét és 

bevételeit egyaránt növelte. A szigetet 17 kazára osztották, mindegyik élén egy-egy kádi vagy 

náib állt.991 A molla Lefkosában székelt és jogi fennhatósággal bírt Lefkosára, Girnére, 

Morfora, Jesiljurtra (Pentagia) és Karpásziára. 

A törökök első dolga a terület erőforrásainak és népességének a felmérése volt: az 1572. 

évi mufasszal defter még Muzaffer pasa idején készült és 85 000 adófizetőt számolt össze, 

amelyben kizárólag a 14–50 év közötti férfilakosság szerepel, a nők, gyermekek és idősek 

nem.992 Mivel népszámlálásra egészen a 19. századig nem került sor, ezért mindaddig a sziget 

demográfiájával kapcsolatban a kortársak becsléseire vagy a török összeírásokra 

hagyatkozhatunk. A törökök azonban nem a teljes lakosságot vették lajstromba, csupán annak 

adófizető részét, így összeírásaik a férfilakosságról és a hánékról (háztartás) adnak képet. A 

kutatók aztán az itt szereplő számokat felszorozva próbálnak hozzávetőleges adatokat közölni 

a sziget teljes lakosságára nézve. Çiçek a regiszterben szereplő 33 947 hánét úgy oldja fel, 

hogy egy hánéra 5 főt számol (szerinte ez lehetett egy átlag ciprusi család létszáma), így 

véleménye szerint összesen 169 735 főt vettek lajstromba a törökök.993 Emellett úgy gondolja, 

                                                           
986 1572. márciusi parancsok már Szinán pasa ciprusi beglerbéghez szólnak. 12 NUMARALI, II. 1996. 190–191., 

No. 1064. 979. zilkáde 4./1572. március 19. 
987 1573-ig Szisszel együtt Trabluszsám is a ciprusi beglerbégséghez tartozott. ÇİÇEK, 2002. 375. 
988 Az idzsmál (összesítő) defter a javadalombirtokokat és a javadalmazottakat tartotta nyilván. SZ. SIMON, 2011. 

42–45. 
989 A mufasszal (részletes) defterek olyan szandzsák-összeírások, amelyek részletesen felsorolták az adott 

szandzsák lakosságát és adótételeit. SZ. SIMON, 2011. 36–42. 
990 12 NUMARALI, II. 1996. 59., No. 811.  979. rebiüláhir ?/1571. augusztus–szeptember. Szisz, Tarszusz, Icsel, 

és Aláije szandzsákjának. Icsel szandzsákjára vonatkozóan a kérést 979. rebiüláhir 18./1571. szeptember 9-én 

megismételték. Uo. 87–88., No. 865. Karamán beglerbégjének.   

A pendzsik (ötöd) alapján a pénz, értéktárgyak és rabok ötöde az államot illette: ezt a 16. század elejétől már 

többnyire készpénzben fizették, összege a fogoly korától függően 100–200 akcse között változhatott. Az 1552. 

évi szegedi pendzsik-defterben egy rabot 1000 akcsére értékeltek, így az utánuk fizetendő összeg 200 akcse volt. 
991 Legfontosabb kazái: Tuzla, Limaszol, Piszkopi, Degirmenlik, Baf, Kukla, Hirszofu, Lefka, Morfo, Magosza, 

Meszariye, Girne. ÇİÇEK, 2002. 375. 
992 PAPADOPOULLOS, 1965. 17.  
993 ÇİÇEK, 2002. 377. Hasonló szorzót javasolt Dávid Géza is a magyarországi hódoltság török deftereinek 

családfői esetében. DÁVID, 2005. 45–46. Halil Fikret Alasya Çiçeknél valamivel kevesebbre, 150 000 főre teszi 

az 1571-ben a szigeten élő ciprióták számát, míg az ott tartózkodó muszlim katonákét 30 000 főre becsüli. 

ALASYA, 1987. 2.  
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az 1572. évi defter nem tekinthető teljesnek, hiszen ilyen közel a háború befejezése után még 

sok, a hódítók elől bujkáló ember kimaradhatott az összeírásból, akiknek száma – ugyancsak 

Çiçek szerint – akár több száz főre is rúghatott.994  Çiçek ezzel együtt is jóval magasabb 

számot ad meg a ciprusi lakosságra nézve, mint a görög és nyugati történészek, akik 

mindössze 120 000 főre becsülik a sziget teljes lakosságát ebben az időben.995 Az 

összeszámolt népesség keresztény, nemzetiségüket tekintve görög, örmény, maronita, kopt és 

egyéb. Legnagyobb létszámban természetesen ortodox görögök voltak, a többi náció csupán 

elenyésző számban képviseltette magát. Ha figyelembe vesszük a velencei kor idején végzett 

összeírásokat, amelyek alapján a török támadás előestéjén legkevesebb 200 000 ember élt a 

szigeten,996 jól látható, hogy a ciprusi lakosság komoly veszteségeket szenvedett el az 1570–

1571-es háború során. A ciprusi beglerbég mindenesetre gyorsan úgy döntött, hogy Konjából 

telepeseket fog kérni.997 Ez egybevágott a szultán kívánságával is, aki 1572. május 7-i 

rendeletében arra utasította a beglerbéget, a kádit és a defterdárt, hogy a törvényeket tartsák 

be, állítsák vissza a sziget korábbi virágzó gazdaságát, a lakossággal bánjanak igazságosan és 

az adószedés körüli túlkapásokat kerüljék el.998 Ezt tükrözi az az aleppói kádinak szóló 

parancs is, amelyből kiderül: néhány ciprusi kereskedő, akik üzleti ügyeiket intézték 

Aleppóban, a sziget ostromakor asszonyaikkal, fiaikkal és lányaikkal fogságba kerültek. 

Szelim elrendelte szabadon bocsátásukat, és felszólította az illetékeseket, hogy tartsák be a 

vallási és szultáni törvényeket, és ne zaklassák az adófizetőket.999 Már a sziget benépesítésére 

irányuló törekvéseket mutatja az az 1572 májusi, a ciprusi beglerbéghez írt utasítás, amely 

szerint a Ciprushoz csatlakozott Icsel, Tarszusz, Szisz és Aláije szandzsákjaiban megüresedett 

tímárokat ne az Anatóliában lakóknak, hanem a Cipruson letelepülni kívánóknak adják, 

ekképpen segítve a térség felvirágoztatását.1000 

 A török hatóságok először 5720 háne, tehát mintegy 28 600 ember áttelepítését határozták 

el. Ennek érdekében Anadolu, Karamán, Rum, és Zülkadrije vilájet kádijainak 

                                                           
994 Uo, 377. 
995 Az OSMANLI İDARESİNDE KIBRIS az 1572. évi defterre hivatkozva a 120 000 főt a sziget férfilakosságának 

számaként adja meg, noha az összeírásban csak 85 000 fő szerepelt. Uo, 2000. 42. 
996 GÖKÇE, 1998. 2. Bernard Sagredo provveditore 1562-ben a 172 295 főre becsülte a vidéki népességet. Mivel 

összeállítása nem teljes, megbízhatóbbnak tűnik Graziani számítása, aki 1570-ben 200 000 főre tette a 

népességet. Uő., 1624. 2. A törökök ugyanakkor vitatják a 200 000-es főnyi lakosságot: a levéltári 

dokumentumok alapján készült OSMANLI İDARESİNDE KIBRIS alapján a velencei időszak ciprusi népessége 100 

000–200 000 fő között volt. A demográfiai változásokról táblázatot is közölt, amelynek utolsó, az 1562. évre 

vonatkozó adata a lakosságot 180 000 főben állapította meg. (Uo. 2000. 41.) Benjamin Arbel 190 000 főre teszi 

a ciprusi népesség számát a török hódítás előtt. ARBEL, 2009. 38. 
997 PAPADOPOULLOS, 1965. 19–20. 
998 12 NUMARALI, II. 1996. 268–269., No. 1215. 979. zilhiddzse 23./1572. május 7. 
999 10 NUMARALI, 2006. 150., No. 490. Elküldési dátum nélkül. 
1000 19 NUMARALI, 31–32., No. 79. 980. muharrem 13./1572. május 26. A ciprusi beglerbégnek. 



226 

 

megparancsolták, hogy mindazokat a szegényeket, akiknek nem volt földje, nem szerepeltek 

az adókönyvekben, tönkrementek vagy napszámban dolgoznak, írják össze, és küldjék 

Ciprusra. Elhatározták azt is, hogy 10 hánénként 1 kereskedőt, kézművest vagy iparost is a 

sziget felé indítanak. Első évben az összeírt családokból csupán 1689 (kb. 8445 fő) települt át 

Ciprusra,1001 a költöztetések azonban még éveken keresztül folytatódtak. Egy 1581. évi irat 

szerint az első 10 évben 12 000 háne (60 000 fő) betelepítését tervezték, de ennek csak egy 

harmada (kb. 4000 háne, azaz 20 000 fő) érkezett meg a szigetre.1002 

Az újonnan betelepülők között voltak kimondottan szegények, akik odahaza vagy rossz 

minőségű földdel, vagy egyáltalán semmilyen tulajdonnal nem rendelkeztek, esetleg már 

huzamosabb ideje várták, hogy legelőhöz, szőlőshöz, vagy más földterülethez jussanak, ám az 

állam eddig még nem tett eleget kívánságuknak. Találunk köztük földműveseket, akik a 

városokba szöktek, és (valószínűsíthetően a magas adók miatt) elhagyták birtokaikat, ám 

egyúttal magasan kvalifikált mesterembereket (kovácsok, aranyművesek, rézművesek, 

cipészek, szabók, selyemkereskedők, szövők stb.) is, akiknek az lett volna a feladatuk, hogy 

helyreállítsák a sziget egykor virágzó iparát.1003 A betelepülőket lajstromba vették, és három 

évig tartó adómentességet biztosítottak a számukra, ahogyan ezt a ciprusi beglerbégnek, 

valamint Nigde bégjének, továbbá Konja, Lárende és Kajszeri kádijainak elküldött parancs is 

tanúsítja.1004 Úgy tűnik, a három évre szóló adómentesség nem volt állandó kedvezmény: az 

1572. augusztus 19-én kelt szultáni utasítás például az Aláije, Manavgat, Karamán, Icsel, 

Bozok és Teke területéről érkezőknek már csak két évre engedte el az adófizetési 

kötelezettséget.1005 Mindemellett „fegyencjáratok” is érkeztek Anatóliából Ciprusra: 

különböző nemkívánatos személyeket, bűnözőket előszeretettel száműztek a szigetre. 

Moszulból Ciprus elfoglalása után nem sokkal, 1571 júniusában 23 személyt ítéltek erre a 

büntetésre, amiért „hitetlenekkel” (ti. síita perzsákkal) tartottak kapcsolatot.1006 1572. március 

18-án hasonló sorsra jutott Hadzsi Halife, Homa kazájának náibja családjával együtt, miután 

elbocsátása után sem volt hajlandó elhagyni a posztját, tehát tulajdonképpen szembeszegült a 

                                                           
1001 Konkrét adatokkal rendelkezünk arról, hogy az első évben Bejsehirből 262, Szejdisehirből 202, Akszarájból 

225, Anduguból 145, Develikarahiszárból 197, Ürgüpből 64, Kocshiszárból 88, Nigdéből 172. Bor városából 69, 

Ilginből 48, Iszhakliból 87 és Aksehirből 130 háne települt át. Icsel szandzsákjából 1572–1573 folyamán 653 

háne érkezett, többségében földművesek. GÖKÇE, 1998. 7–9. 
1002 ÇİÇEK, 2002. 377. 
1003 PAPADOPOULLOS, 1965. 21–22. 
1004 10 NUMARALI, 2006. 96–97., No. 378. 979. ramazán 5./1572. január 21., No. 379.  979. ramazán 5./1572. 

január 21. 
1005 19 NUMARALI, 334–337., No. 669. 980. rebiüláhir 9./1572. augusztus 19. 
1006 12 NUMARALI, I. 1996. 411., No. 674. 979. szafar 3./1571. június 27. Sehrizol beglerbégjének és Moszul 

kádijának. 
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szultáni akarattal.1007 Ugyancsak ezt a büntetést kapta Azak várának napi 40 akcse fizetéssel 

bíró lovas agája, Haszán, akit bajkeverés miatt előbb Rodosz szigetére száműztek, ám 

valamely módon a büntetés elől megmenekült, így ezúttal Ciprusra való deportálása mellett 

döntöttek.1008 A száműzetési parancs keltekor is a morai Baljanadrában lakó záimot, Lutfit 

szintén bajkeverés miatt telepítették ki családjával együtt Ciprusra.1009 A Konja védelmét 

ellátó Nigde bégjének küldött parancs értelmében a címzettnek folyamatosan kellett 

gályarabként Ciprusra továbbítani a kézre kerített bűnözőket.1010 Hasonló parancsot kapott 

Dijárbekir beglerbégje is 1571. december 20-án1011 és 1572. február 12-én Aleppó és 

Damaszkusz beglerbégjeivel együtt.1012  Bár a büntetésként Ciprusra került emberek száma 

demográfiai szempontból nem volt meghatározó, deportálásukkal kapcsolatos rendeletekkel 

még a 18. század első feléből is találkozhatunk.1013 1575-ben B. Sagredo arról tájékoztat 

bennünket, hogy az Anatóliából érkezett telepesek nem tudják megszokni a ciprusi klímát, 

sokan közülük megbetegedtek és meghaltak. Egy másik kortárs forrás, Martinengo szerint 

Anatóliából mintegy 20 000 embert telepítettek át, részint katonákat, részint pedig 

nomádokat.1014 

Kérdés, hogy mindez hogyan befolyásolta Ciprus etnikai összetételét. Papadopoullos 

kutatásai alapján úgy tűnik, a betelepítettek között arányaiban sokkal több volt a görög 

etnikumú keresztény, mint a muszlim vallású török vagy görög.1015  

Mindemellett természetesen muszlim bevándorlók is megjelentek a szigeten, az 1570-es 

évek iszlám közösségét azonban elsősorban a Musztafa pasa seregéből itt letelepített katonák, 

illetve a ciprusi sziget védelmét szolgáló helyőrségek alkották. Mindkét elemnél kérdéses, 

hogy számszerűen mennyien is lehettek. Alessandro Podacataro jelentése szerint, amikor Lala 

Musztafa 1571 szeptemberében elindult a szigetről, 3000 lovast és 1500 janicsárt hagyott 

hátra a szigeten, 800-at Famagustában, 500-at Lefkosában, 200-at Girnében.1016 A török 

                                                           
1007 Uo. II. 189–190., No. 1062. 979. zilkáde 3./1572. március 18. 
1008 Uo. II. 250., No. 1180. 979. zilkáde 4./1572. március 19. és 227. No. 1135. 979. zilkáde 29./1572. április 13. 

Mindkettő Kefe bégjének. 
1009 Uo. II. 239., No. 1160. 979.zilkáde 29./1572. április 13. Mora bégjének. 
1010 10 NUMARALI, 2006. 89., No. 363. 979. ramazán 9./1572. január 25. 
1011 Uo. 144., No. 479. 979. sábán 2./1571. december 20. 
1012 18 NUMARALI, 12., No. 23. 979. ramazán 27./1572. február 12. 
1013 PAPADOPOULLOS, 1965. 20. 
1014 EXCERPTA CYPRIA, 1908. 161–162. és İNALÇIK, 1997. 2. 
1015 PAPADOPOULLOS, 1965. 25. 
1016 Hill ennél jóval magasabbra teszi az itt hagyott katonák létszámát: szerinte 16 000 fő maradt a szigeten, 12 

000 gyalogos és 4000 lovas, míg Martinengo 22 000 katonáról beszél. Angelo Calepio szerint 1572 februárjában 

csupán 2000 katona tartózkodott a szigeten. In: PAPADOPOULLOS, 1965. 27. Çiçek Podacatarohoz hasonló adatot 

közöl: szerinte Lefkosa, Baf és Girne várakba 2779 topcsut, gönüllüt, müsztahfizt, azabot és 1000 janicsárt, 

összesen tehát 3779 katonát helyeztek el. ÇİÇEK, 2002. 376. A gönüllü itt a legnagyobb várakban szolgáló elit 

lovast jelenti. A definícióra l. HEGYI, 2007. 362. 
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helyőrség nyomorúságos állapotáról a ciprusi beglerbég Szelimhez írt beszámolójából 

tájékozódhatunk: a pasa szerint a katonáknak nem volt lovuk, a helyzetük rossz, a védelmi 

feladatokat nem tudják ellátni.1017 Az itt állomásozó török erőknek a háború alatt 

megrongálódott erődítéseket is helyre kellett állítani. Különösen nagy energiákat fektettek 

Magosza megerősítésére: Konja, Lárende, Nigde és Icsel szandzsákjából egyaránt 

mesterembereket kértek az építési munkálatokhoz.1018 Ugyanezen okból Aleppóból és 

Damaszkuszból is kőműveseket és asztalosokat kértek.1019 A Cipruson állomásozó karamáni 

szpáhik, akiknek jelenlétére Magosza erődítésének évekig tartó helyreállítása miatt (is) 

szükséges volt a szigeten, két évvel Ciprus meghódítása után már szívesen hazatértek volna, 

ám a szultán elutasította Haszán karamáni beglerbég ez irányú kérését azzal az indokkal, hogy 

az ellenség szándékairól egyelőre nem rendelkeznek biztos információkkal, így fontos, hogy a 

szigetet továbbra is nagy erőkkel védjék.1020 Egy 1572. március 3-án kelt szultáni parancs 

ugyancsak megerősíti a muszlim erők alacsony létszámát: az utasítás szerint a karamáni 

beglerbég levelet küldött a Portára, ami szerint Magosza várában csupán 1000 főnyi muszlim 

lakosság tartózkodik, miközben az ott élő keresztények létszáma ennek sokszorosa. Ezt a 

helyzetet a levélíró veszélyesnek ítélte, ezért azt javasolta, hogy a keresztények közül csupán 

a mesteremberek maradjanak a várban, a többieket pedig költöztessék a váron kívül fekvő 

városba. A szultán az indítványt jóváhagyta, ugyanakkor a ciprusi beglerbéget arra utasította, 

hogy a költözőket ne kényszerítsék a várban maradt ingatlanjuk azonnali értékesítésére, 

hanem annak és olyan áron adhassák el, akinek akarják.1021 Úgy tűnik, Lefkosán is hasonló 

volt a helyzet, mert egy 1575. október 29-én kelt szultáni parancs úgy rendelkezik, hogy a 

lefkosai vár területén lévő házakat elsősorban muszlimoknak adják el, a fennmaradókat pedig 

értéküknek megfelelően rúmi (görög) és örmény mesterembereknek, azzal a feltétellel, hogy 

frenk népek semmiképpen sem vásárolhatják meg.1022 Ezen utasítások tartalma egybevág 

Vera Costantini kutatási eredményeivel, ami szerint az oszmánoknál megfigyelhető a 

törekvés, hogy a ciprióta lakosságot megtisztítsa a frenk (itáliai) elemektől, tudva azt, hogy 

összeférhetetlenek lesznek az új rezsimmel.1023 A muszlim erők megerősítésére Redzsebbel, 

Szigla bégjével saját szandzsákjának gályáin sziglai szpáhikat is küldtek a szigetre.1024 Szelim 

                                                           
1017 12 NUMARALI, II. 1996. 201–202., No. 1083. 979. zilkáde 8./1572. március 23. 
1018 Uo. II. 55–56., No. 804. Elküldési dátum nélkül. 
1019 Uo. II. 94–95., No. 878. 979. rebiüláhir 17./1571. szeptember 8. 
1020 Uo. II. 190–191., No. 1064. 979. zilkáde 4./1572. március 19.  
1021 18 NUMARALI, 129. No. 277. 979. sevvál 17./1572. március 3. A ciprusi beglerbégnek. 
1022 27 NUMARALI, No. 128. 983. redzseb 24./1575. október 29. Frenk népeken, amely az oszmánoknál az 

európaiakra vonatkoztatott gyűjtőfogalom volt, vélhetően ezúttal az itáliaiakat értették. 
1023 COSTANTINI, 2009. 57. 
1024 12 NUMARALI, II. 1996. 158., No. 1001. 979. sevvál 23./1572. március 9. 
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végül olyan elégedett volt Magosza várának helyreállításával, hogy a vár ágyúzástól 

megrongálódott falainak kijavítását, az árkok megtisztítását, a gabona és más szükségletekkel 

kapcsolatos előkészületek megtételét felügyelő Hamza magoszai bégnek jövedelememelést 

(terakki) ítélt meg.1025 A Cipruson állomásozó katonák gabonaellátását az első időkben a 

török törzsterület szandzsákjai (így Icsel,1026 Mentese1027 és Antalja1028) biztosították. 

Későbbiekben a gabonahelyzet némileg rendeződni látszott: egy 1573. február 13-án kelt 

parancs már arra utasította a ciprusi beglerbéget, hogy ő küldjön belőle az ínséges időket élő 

Rodosznak.1029 Ugyancsak fontos volt a szigetet a védelemhez szükséges felszereléssel 

ellátni: 1571. december 7-én Tarszusz és Szisz bégjeit sürgették, hogy az ígért katonákat, 

lovakat, fegyvereket, páncélokat és más háborús eszközöket mielőbb juttassa el a szigetre.1030 

Az 1572. február 12-én kelt szultáni parancs szerint a Bagdadból Ciprusra szállított puskaport 

előbb tevékkel Aleppóba jutatták, majd onnan Trablusz kikötőjébe küldték.1031 A Trabluszban 

várakozó lőport és íjászokat rodoszi hajók szállították tovább: a puskaport Ciprusra, a 

harcosokat pedig a szultáni flottának.1032 Ugyancsak parancsot küldtek a ciprusi 

beglerbégnek, hogy a sziget salétrom-előállító helyeit gondosan őrizzék, és magára a 

salétromra is vigyázzanak.1033 Ciprusnak 1572. áprilisában, a közelgő hadiidény miatt hajóit 

Ulucs Ali rendelkezésére kellett bocsátania: Huszám reiszt bízták meg a feladattal, hogy a 

ciprusi hajókat Iszkenderije régi és új építésű hajóival összegyűjtse, majd felvegye a 

fedélzetükre a Trabluszban várakozó harcosokat és csatlakozzon a nagyúri flottához.1034 

A vilájet egészében (török adatok szerint) 4500 katona volt, ebből a szigeten körülbelül 

2250–2540 lehetett.1035 Egy 1571. decemberében kelt parancs szerint minden ciprusi várban 

150 topcsi (tüzér) volt, azonban nöbetcsit nem tudtak melléjük helyezni, ezért a szultán a 

topcsibasitól várta a helyzet orvoslását, akinek 70, nöbetcsinek alkalmas topcsit kellett 

                                                           
1025 16 NUMARALI, 114., No. 224. 979. zilkáde 10./1572. március 25. A ciprusi beglerbégnek. 
1026 12 NUMARALI, II. 1996. 54., No. 801. Elküldési dátum nélkül, vélhetően 1571–1572 környékén. 10 

NUMARALI, 86., No. 358. 979. ramazán 9./1572. január 25. 
1027 16 NUMARALI, 127., No. 266. 979. redzseb 13./1571. december 1. Mentese kádijainak és Tahir csausnak. 
1028 Uo. 180., No. 344. 979. zilhiddzse 23./1572. május 7. Mehmed csausnak Antaljába. 
1029 21 NUMARALI, 93., No. 223, No. 224. 980. sevvál 10./1573. február 13. 
1030 10 NUMARALI, 2006. 111., No. 407. 979. redzseb 19./1571. december 7. 
1031 12 NUMARALI, II. 1996. 78–79., No. 846. 979. ramazán 27./1572. február 12. 
1032 Uo. II. 202., No. 1084. 979. zilkáde 8./1572. március 23. Ugyanerről az útvonalról szólnak az 1571 

novemberében kelt parancsok is: 16 NUMARALI, 317–318., No. 560. 979. dzsemáziláhir 14./1571. november 3. 

és Uo. 349., No. 616. 979. dzsemáziláhir 23./1571. november 12. 
1033 Uo. II. 171., No. 1026. 979. zilkáde 4./1572. március 19. 
1034 Uo. II. 221., No. 1121. No. 1122. 979. zilkáde 24./1572. április 8. 
1035 Ehhez képest túlzónak tűnik Newman állítása, aki 4000 főre teszi a sziget védelmét ellátó sereget, és 30 000 

főre Musztafa pasa hadából itt letelepített katonákat. NEWMAN, 1965. 173. 
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küldenie a szigetre.1036 Ha nem is voltak elsöprő többségben, miután a muszlimok közül 

kerültek ki a közigazgatási-adminisztratív gárda tagjai, befolyásos személyekké váltak.  

Összességében úgy tűnik, hogy a ciprusi lakosság nagy többsége továbbra is görög 

nemzetiségű volt. Amennyiben 120 000 főre becsüljük a lakosság teljes létszámát, a megadott 

18 000–28 000 főnyi török lakosság a keresztény görögökhöz viszonyítva 1–6, illetve 1–4 

arányt tesz ki. A törökök csakhamar a lakosság meghatározó elemévé váltak, ugyanakkor a 

görögökkel való házasságtól tartózkodtak. Az alábbi táblázat tanulsága szerint – figyelembe 

véve, hogy a legtöbb adat becsléseken alapul – a törökök aránya a 17. század második felére 

elérte az 1/3-ot, ám többségbe – Kyprianos 1777. évi becslését leszámítva – sosem kerültek. A 

19. század folyamán is csupán egyetlen olyan adatunk van (William Turner, 1820), ahol a 

ciprusi lakosságon belül 50 %-ra teszik őket. 

 
időpont forrás nem-muszlim    

lakosság 

muszlim lakosság összesen 

1572 mufasszal defter 87 000 adófizető 

(Çiçek szerint 

169.735 fő, a 

nyugati és görög 

történészek szerint 

120 000 fő) 

nincs adat nincs adat 

 

1596 Dandini nincs adat 12 000–13 000 fő1037 nincs adat 

 

1598 Cotovicus1038 28 000 férfi 

(Çiçek 5-ös 

szorzójával 

számolva ez 140 000 

fős nem muszlim 

lakosságot jelent) 

6000 férfi 34 000 férfi 

1601 Francis Accidas1039 80 000 fő   

fegyverforgatásra 

alkalmas férfi 

6000–7000 férfi 250 000 fő 

1670 Loius de Berrie1040 120 000 fő 40 000 fő 160. 000 fő 

1777 Kyprianos1041 37 000 fő 47 000 fő 84 000 fő 

18. első oszmán 44 206 férfi 14 983 férfi 90 000 fő? 

                                                           
1036 10 NUMARALI, 2006. 117., No. 419. Elküldési dátum nélkül. 
1037 Girolamo Dandini perugiai teológia professzor VIII. Kelemen pápa nunciusaként 1597-ben járt Cipruson. 

Sajnos, csak Nicosia lakoságáról közöl számszerű adatokat, eszerint körülbelül 30 000 fős lakossága van a 

városnak, amelyből 4000-5000 török, de az egész szigeten csupán 12 000–13 000 török tartózkodik. EXCERPTA 

CYPRIA, 1908. 181–182. Mark Memmo 1590-ben 4800-ra teszi a sziget muszlim (valószínűleg fegyverforgatásra 

alkalmas) férfilakosságát. PAPADOPOULLOS, 1965. 34–38. Çiçek úgy véli, a túlzottan alacsony számok csak az 

aváriz (rendkívüli hadiadó) fizetőit takarják, és mindazok, akik ez alól mentességet élveztek (pl. a teljes 

hadsereg) kimaradtak. In: Uő. 377. 
1038 Ioannes Cotovicus (Johann van Kootwyck), utrechti jogi professzor 1598–1599-ben járt Cipruson. 

EXCERPTA CYPRIA, 1908. 197–198. 
1039 Francis Accidas, a rodoszi születésű katolikus vallású görög Károly Emanuel ügynökeként járt a szigeten, és 

vélhetően Ciprus felszabadítása érdekében festett túlzottan kedvező képet a szigetről. HILL, 1972. 45–46. 

PAPADOPOULLOS, 1965. 34–38.   
1040 PAPADOPOULLOS, 1965. 39–40. 
1041 İNALCIK, 1997. 2.  



231 

 

század 

vége 

népszámlálás1042 

1820 William Turner1043 30 000–40 000 

fő 

30 000–40 000 fő 70 000 fő 

1841 oszmán 

népszámlálás1044 

77 000 fő 33 000 fő 110 000 fő 

1856–

1861 

Epainetos1045 121 000 fő 44 000 fő 165 000 fő 

1862 Lang brit 

konzul1046 

~133 350 fő ~66  650 fő 200 000 fő 

1877 Watkins1047 95 000 fő 45 000 fő 143 000 fő 

1881 az első brit 

népszámlálás1048 

130 172 fő 45 458 fő 185 630 fő 

 

A Joszef Nászival kapcsolatos híresztelésekkel ellentétben a szultán végül csak kis 

létszámban telepített zsidókat Ciprusra, akik olyannyira nem váltak a sziget meghatározó 

elemeivé, hogy a Larnakában élő brit konzul észre sem vette őket, és 1844-ben tudósításában 

külön kiemelte: „bármily különös, Cipruson nincsenek zsidók”.1049 Bár 1576–1577-ben több 

száz családot akartak áttelepíteni a palesztinai Szafedről Ciprusra, ezt a tervet a vezetőség 

végül elvetette. A Szafedban rendkívül magas arányban élő zsidók átköltöztetésétől Ciprus 

gazdasági fellendülését remélték, ám úgy tűnik, a zsidók hatékonyan lobbiztak a már kialakult 

személyes és üzleti kapcsolataik felszámolását is jelentő kitelepítés ellen. Egy 1578. május 

23-i Szafed kádijához címzett rendeletből kiderül: a Porta is belátta: ha a város zsidó 

lakosságát kitelepíti, az a birodalmi kincstár pénzügyi helyzetére negatív hatással lesz.1050 

1572-ben, a háború következtében nagy hiány és éhínség volt a szigeten. Elegendő 

vetőmag híján a parasztok nem tudtak vetni. A bányákban leállt a munka, és a törökök 

                                                           
1042 ÇİÇEK, 2002. 377. 
1043 TURNER, 1820. 528–584. John Macdonald Kinneir szerint a népesség nem érte el a 70 000 főt. In: KINNEIR, 

1818. 176–197. Ezzel szemben Henry Light 1814 őszén 90 000 főre becsülte a lakosságot. LIGHT, 1818. 238–

249.  A század második felében a becslések stabilan meghaladják a 100 000 főt: James Lilburn brit konzul 1842-

ben 100 950-re, Niven Kerr brit konzul 1844-ben 101 130-ra, D. Margarites alkonzul 117 700-ra, Albert Gaudry 

pedig rendkívül magasra, 200 000 főre teszi a sziget lakosságát, bár a Ciprus mezőgazdaságáról írt könyvében 

megjegyzi: „vannak, akik a sziget lakosságát csupán 120 000 főre becsülik.” GAUDRY, 1855. 126–127. és 

PAPADOPOULLOS, 1965. 41–70. 
1044 ÇİÇEK, 2002. 377. A nem-muszlim lakosság Tal’at efendi 1840. évi összeírási adatai szerint az alábbi módon 

oszlott meg: 75 000–76 000 görög, 1200–1300 maronita, 500 római katolikus, 150–160 örmény. İNALCIK, 1997. 

2.  
1045 Epainetos görög konzul (1856–1861) becslésére l. PAPADOPOULLOS, 1965.71-77. 
1046 Langhoz hasonló adatot adott meg 1867-ben Sandwich alkonzul is, de az 1869-ben írt harmadik 

beszámolójában már csak 180 000 főre tette a sziget lakosságát. Pietro Brunoni, Larnaka és Lefkosa olasz 

alkonzulja (1866–1867) még ennél is magasabb, 259 789 főben állapította meg a népességet. Ez az adat 

semmilyen hivatalos és nem hivatalos adattal nincs összhangban. PAPADOPOULLOS, 1965.71–77. 
1047 Uo. 71–77. 
1048 Az első brit népszámlálás adataira l. PAPADOPOULLOS, 1965. 78–79. 
1049 Uo. 30. 
1050 HACKER, 1992. 27–33. İnalcık, Bernard Lewisre hivatkozva (LEWIS, 1952. 31–32.) azt állítja, 1577-ben 500 

vagyonos zsidót áttelepítettek Szafedből. İNALCIK, 1997. 2. Ismét más adatokat közöl Birnbaum: szerinte 1576-

ban ezer zsidó családot költöztettek át Szafedből Ciprusra, ám a második rendelettel áttelepíteni kívánt 500 zsidó 

család szürgünjét már elvetették a szafedi kádi tiltakozó levele miatt, aki a város gazdasági összeomlásától félt. 

BIRNBAUM, 2008. 98–99. 
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egyelőre nem is nyitották meg őket újból. A környező szandzsákok segítségét inkább az 

oszmán hadsereg szükségleteinek kielégítéséhez vették igénybe: egy 1572. január 21-én kelt 

parancsban például két karamürszelnyi gabona és 14 kantár pekszimet késlekedés nélkül 

történő elküldését kérték a szigetre.1051 A sanyarú körülmények nagyban hozzájárultak ahhoz, 

hogy a törökök minden korábbinál kedvezőbb adófizetési feltételeket próbáltak teremteni a 

szigetlakók számára. Vagyonuk alapján a népességet három osztályba sorolták, és a fizetendő 

adót is ennek alapján szabták meg: az első osztályba tartozó férfiaknak száz, a másodikban 

nyolcvan, a harmadikban hatvan akcsét kellett fizetniük.1052 A velencei korból megmaradt 

terményadót, amelynek címén a földesurak a sziget egyes részein a termények 1/4-ét, más 

részein 1/3-át szedték be, a törökök egységesítették, és mindenkitől csupán 1/5-öd részt 

szedtek. A „parikoz” (parici) falvakban megszüntették a heti két napos, földesúrnak járó 

ingyenmunkát. Bizonyos adóktól (pl. a só, egyes állatok (tehén, juh, ló) után szedetteket) az 

első években eltekintettek. Az iszpendzse adót 30 akcséban állapították meg. Ciprus 1571–

1572. évi költségvetésében 23 000 hánéra 23 220 aranydukátot szedtek be. A törökök az adók 

csökkentésétől a termelés növekedését várták, szorgalmazták az öntözőcsatornák építését, 

kutak megnyitását.1053 A görög lakosság körülményeit vizsgálva, általánosságban elmondható, 

hogy a török uralom első periódusában kevesebb kötelezettségük volt az állam felé, mint a 

bizánci és francia (keresztes) időkben. Ám a kezdeti csökkentések után az adók hamarosan 

emelkedni kezdtek. A legismertebb adófajta, a dzsizje mellett szinte minden általuk termelt 

áruból meghatározott rész a kormányzatot illette, amely azonban a bevételből nem törekedett 

sem a térség fejlesztésére, sem a lakosság életszínvonalának emelésére. Eközben nagy 

problémákat okoztak az olyan természeti csapások, mint az aszály, a sáskajárás,1054 és mindez 

– a magas adókkal együtt – a népesség megfogyatkozását és elvándorlását okozta. 1640-ben 

nagy éhínség, ezt követően pedig pestisjárvány tört ki a szigeten, aminek a végén körülbelül 

25 000 ciprióta maradt életben. A járványokat az oszmánok egész uralma alatt nem sikerült 

megfékezni: a törökök már nem éltek olyan módszerekkel, mint a sziget velencei korszakában 

például a Szíriából jövő hajók átvizsgálása, vagy a szigorú karantén intézkedések, amelyek 

                                                           
1051 10 NUMARALI, 2006. 76., No. 334. 979. ramazán 5./1572. január 21. 
1052 DÜNDAR–AYDIN, 2012. 79. NEWMAN, 1953. 173.  
1053 ÇİÇEK, 2002. 378.  
1054 A sáskajárás már régóta gondot okozott a szigeten, elterjedésük összefüggött az egyiptomi uralomtól 

kezdődő, később egyre nagyobb méreteket öltő erdőirtással, melynek következtében a kietlen tájakon gyorsan 

szaporodtak. A ciprusi sáskák kisméretűek, fiatal példányaik március elején tűnnek fel, ezt követően még 6 hétig 

nem repülnek, de már tömegekbe szerveződve mozognak. Elpusztításukra ez a leghatásosabb időszak, ennek 

ellenére igazán eredményesen csak a 19. század vége felé sikerült felvenni velük a harcot: 1883-ban 195 000 

millió (!) példányt, 1884-ben 56 000 milliót irtottak ki közülük. Ezt követően a számuk fokozatosan lecsökkent. 

BIDDULPH, 1889. 711–713. 
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annak idején hatásos fegyvernek bizonyultak.1055 Ennek következtében, míg 1606-ban a 

dzsizje fizetésre kötelezettek száma 30 120 háne volt, az 1640-es dzsizje-defter már 40 %-os 

visszaesést mutat, eszerint a szigeten ebben az évben csupán 18 040 család fizette ezt az 

adót.1056  

A török berendezkedés Cipruson sok változást hozott az előző századokhoz képest. Az 

oszmánok azonnal megszilárdították az ortodox egyházat, rajtuk kívül azonban semmilyen 

más keresztény közösséget nem ismertek el. Helyreállt a görög érsekség, biztosították az 

ortodox közösség jogait.1057 1660-tól a ciprusi érseknek jogában állt a ciprióták érdekeinek 

képviselete a Portán, amely általában abban merült ki, hogy a hagyományoknak megfelelően, 

a saját pecsétje és aláírása ellátott, vörös tintával írott beadványokat küldözgetett az 

isztambuli vezetőségnek. Az elkövetkezendő száz évben az illetékes érsekek (Nicephorosz, 

Jakobosz, Germanosz, Szilvesztrosz, Philoteosz) gyakran személyesen is elutaztak az oszmán 

fővárosba, hogy panaszt tegyenek a nagyvezírnek a túl magas adók, illetve egyéb visszaélések 

miatt.1058 Eközben a római katolikusokat megfosztották javaiktól és a templomaikat mecsetté 

alakították át, vagy biztonsági céllal használták őket. Megszüntették a sziget korábbi 

társadalmi-gazdasági berendezkedését is: míg eddig a ciprióták jóformán szolgaként 

dolgoztak latin feudális uraiknak, most korábbi uraikkal együtt mindannyian adófizető rájákká 

váltak.1059 Ugyancsak szembetűnő változás az állandósuló muszlim-török jelenlét Cipruson. A 

török hódítás után már közülük kerültek ki a közigazgatási-adminisztratív gárda, valamint a 

hadsereg tagjai. A kereskedelem és az ipar a helyiek kezébe került: míg korábban mindkét 

ágazatot az itáliaiak monopolizálták, az oszmán fennhatóság alatt helyüket nagyrészt a 

görögök, kisebb részben a törökök és örmények vették át. A görögök az egész birodalomban 

ügyesen éltek a török uralom adta lehetőségekkel. Kereskedelmi kapcsolataik behálózták az 

egész balkáni és a fekete-tengeri régiót. Több nyelven beszélő, magasabban képzett földijeik 

előszeretettel helyezkedtek el diplomáciai területen. Az iszlám hitre tért görögök 

                                                           
1055 COSTANTINI, 2009. 57. 
1056 ÇİÇEK, 2002. 377. Ettől némileg eltérő adatot közöl Dündar és Aydın: szerintük korábban 20 000 háne fizette 

a dzsizjét, ám a hánék száma 1636-ra 16 500-ra csökkent. DÜNDAR–AYDIN, 2012. 79. A szigetet a 18. században 

is számos természeti katasztrófa sújtotta: 1735-ben, 1741-ben és 1756-ban földrengés volt, 1757–1758-ban 

sáskajárás tört ki, aminek következtében a lakosság egy része Szíriába és Kis-Ázsiába menekült. 1760-ban 

felütötte fejét a pestis, amely az egyébként is megfogyatkozott népesség harmadát megölte. NEWMAN, 1953. 179. 
1057 Az Oszmán Birodalomban a zimmi (nem muszlim) népességen belül a pátriárka irányítása alatt álló ortodox 

görögök jelentették a legnagyobb közösséget. Privilégiumaikat is ők kapták meg a legkorábban: a pátriárkának 

már II. Mehmed biztosította az adómentességet, a rájuk vonatkozó külön kitételeket a polgári jogban, és 

szabadságot a közösség belügyeinek intézésében. Ahogyan a törökök egyre több görög és ortodox lakta területet 

foglaltak el, úgy terjedt ki az isztambuli pátriárka (vallási) fennhatósága is ezekre a térségekre. BAŞTAV, 1977. 

7–28. 
1058 NEWMAN, 1953. 174. 
1059 Uo. 172. 
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közvetítésével közülük egyre többen kezdték segíteni a közigazgatást, például adóbérlőként 

főszerepet játszottak az adóbegyűjtésben, és hamarosan nélkülözhetetlenné váltak a birodalom 

gazdasági életében.  

A kereskedelem és az ipar Cipruson főleg Magoszában, Larnakában és Lefkosában 

összpontosult.1060 Az európaiak által működtetett Levantei Társaság1061 hamarosan a térség 

kereskedelmének meghatározó tényezőjévé vált. A 17. században a társaság központja 

Aleppóban volt, a 18. században pedig olyannyira jelentőssé vált a ciprusi kereskedelem, 

hogy Larnakában volt a Levantei Társaság legfontosabb alkonzulátusa.1062 Larnaka volt 

Ciprus külkereskedelmi fővárosa, az itt letelepülő európai kereskedők a saját konzulátusaik 

védelme alatt álltak, és mentesültek minden, rája-kereskedőt sújtó kötelezettségtől.1063 A 18. 

század elején az angol kereskedők széleskörű banki ügyleteket is folytattak, általában ciprióta 

parasztoknak kölcsönöztek 20 %-os kamatra, és hamarosan érdekeltségre tettek szert a 

selyem, gyapot, bor, gabona, és egyéb termelésben, amely árukat aztán továbbvitték eladni 

Európába. Drummond alapján a 18. század közepén a nyugati országoknak évi 1 115 750 

gurus értékben exportáltak selymet, pamutot, gyapjút, dohányt, bort, gyógyszert, festéshez 

használatos növényeket és 601 500 gurus értékben további textíliákat. Emellett Bafban, 

Limaszolban és Piszkopiban cukorgyárak voltak, és összesen 380 000 akcse értékű cukrot 

finomítottak. Larnaka és Limaszol a sóbányáiról is híres volt: Drummond szerint az 1740-es 

években e két területről 4000-5000 kocsi sót exportáltak.1064 A konzulátusok elérték, hogy a 

Porta állami fermánban biztosítsa őket az adómentességről, és szabad beutazásuk legyen 

minden török területre.  

Míg a török megszállás kezdetén a muszlimok különféle kiváltságokat élveztek, a 

későbbiekben ezek jó része megszűnt, és a privilégiumok egyre inkább csupán az uralkodó 

osztály tagjaira vonatkoztak. Egyes elméletek szerint a kiváltságok megszűnése azzal volt 

összefüggésben, hogy a görögök ezek elnyeréséért tömegesen tértek át az iszlám hitre, ez 

pedig veszélyeztette a zimmiktől szedhető adómennyiséget.1065 Tömeges áttérésre azonban 

sem ekkor, sem később nem találunk bizonyítékokat, az viszont tény, hogy az egyre 

                                                           
1060 ÇİÇEK, 2002. 378. 
1061 A 16. századi londoni alapítású Török Társaság (amelyet angol kereskedők azzal a céllal hoztak létre, hogy 

felvehessék a versenyt Velence levantei kiváltságaival) és a Velencei Társaság összeolvadásából keletkezett. A 

velencei–ciprusi kapcsolatok újjáéledéséről l. még COSTANTINI, 2009. 59. 
1062 A főkonzulátus továbbra is Aleppóban maradt. 
1063 NEWMAN, 1953. 184. A konzulátusokra l. még HADJIANASTASIS, 2009. 68–70. 
1064 ÇİÇEK, 2002.a. 378. 
1065 PAPADOPOULLOS, 1965. 84 
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magasabb adók miatt a 18–19. században több felkelés is kitört a muszlim közösségekben.1066 

Érdekes adalék, hogy a ciprusi törököknél szinte teljesen hiányzott a középréteg: a törökök 

közül kerültek ki a vezetők és a kimondottan szegények, míg a kereskedő-iparos foglalkozást 

elsősorban a görögök, levanteiek és európaiak űzték.1067 

Miután a török közigazgatást elsősorban a pénz mozgatta, ez a joggyakorlást is 

meghatározta. A görögök zimmiként elvben rosszabb esélyekkel indultak egy muszlimmal 

szemben a bíróságon, ám a gyakorlatban egy gazdag keresztény felperes gyakran nyert pert 

egy szegény muszlimmal szemben. Márpedig a keresztények általában vagyonosabbak voltak, 

mint a muszlimok, kivéve Lefkosában, ahol az arányok éppen fordítottak voltak. A zimmik 

belügyeikben választhatták a saját és a kádi bíróságát is, és a fennmaradt iratokból úgy tűnik, 

a görögök Lefkosában önként is gyakran jártak a muszlim bíróságokra. A bíróságok munkáit 

tolmácsok (mahkeme terdzsümani) segítették, ők voltak népük képviselői, nekik kellett 

utánanézni a velük egy valláson lévő peres összes ügyének. Kinevezésük, munkásságuk 

általában nem túl jól dokumentált, sokszor valamilyen visszaélés kapcsán kerül elő a 

nevük.1068  

A 19. század közepén itt járt Orbán Balázs azt írta Ciprusról, hogy miután a szigeten már 

két évtized óta béke van, sok kivándorolt lakos hazatért, virágzik a selyem- és borkereskedés. 

                                                           
1066 Ilyen volt például a Csil Oszmán muhasszil ténykedése nyomán kitört felkelés, amely mutatja, hogy a sziget 

görög és török lakossága adott esetben együttműködésre is képes volt. Az 1764-ben kinevezett Csil Oszmán már 

hivatalba lépése kezdetén azt kívánta az érsektől, hogy minden rájától gyűjtsön össze 47 piasztert, hiszen az ő 

védelmükben tartják itt a nagy kiadást jelentő 10 000 katonát. Az érsek kijelentette, hogy ekkora összeget nem 

lehet a járványoktól megtizedelt rájákon behajtani, mire Oszmán megfenyegette, hogy ez esetben az egyház 

javait fogja lefoglalni. Az érsek követet küldött a Portára, hogy mentességet kérjen az adófizetéstől. A szultán 

helyt adott a panasznak, és fermánt íratott, miszerint Csil Oszmán csak annyi pénzt szedhet be, amennyit a 

törvény előír. A fermánt felolvasták a kapzsi muhasszilnek, aki elővigyázatosságból már palotájában őriztette az 

érseket, nehogy személyesen is panaszt tegyen ellen Isztambulban. Közben zavargás tört ki a Szent Demetriosz 

napján a vásárra Lefkosába gyűlő parasztok között, akik attól félve, hogy a muhasszil kivégezteti az érseküket, a 

palotába rontottak. Meggyilkolták Oszmánt, klientúrájának több tagját, kifosztották és felgyújtották a palotát. 

Mindezek főbenjáró vétségek voltak, de az Isztambulba küldött török beszámolók mentegették az elkövetőket, 

hangsúlyozva, hogy mindezt a muhasszil zsarnoksága idézte elő. A nagyvezír Haffuz efendit küldte a 

meggyilkolt kormányzó helyére, aki rövid idő alatt megalkudott a cipriótákkal: mintegy vérdíjként bizonyos 

összeg kifizetése esetén a dolog fölött szemet huny a Porta. A végösszeg 500 000 piaszter lett, amelyet Haffuz 

úgy osztott el a ciprióták között, hogy 2:1 arányban fizesse a görög és a török lakosság. A keresztények fizetni 

kezdtek, a törökök viszont arra hivatkozva, hogy ők nem vettek részt a lázadásban, elutasították a büntetéspénz 

megadását. A törökök tiltakozásától a görögök is bátorságra kaptak, és mindannyian elutasították az adófizetést. 

1765. július 27-én általános lázadás tört ki, amin az oszmán vezetés csak nehezen lett úrrá. STAVRIDES, 2009. 

100. NEWMAN, 1953. 179–183. 
1067 PAPADOPOULLOS, 1965. 85. 
1068 Kemal Çiçek kutatásai alapján az 1571–1640 közötti szidzsill-bejegyzésekben a perek jelentős része 

zimmikre vonatkozik. Az 1698–1726 közötti szidzsillek tanúsága szerint a görög ciprióták jóval gyakrabban 

jártak a kádi bíróságára, mint a birodalom más vidékein élő zimmik. Cipruson bizonyosan működtek bírósági 

tolmácsok, akiknek jelenléte más oszmán területek bíróságain már (éppen a dokumentációk hiánya miatt) ez már 

nehezebben igazolható. Lényegesen jobban nyomon követhető a díváni tolmácsok (diván terdzsümani) 

tevékenysége, akiknek az volt a feladatuk, hogy közvetítsenek az állam és a ráják, még inkább a muszlimok és a 

keresztények között. ÇİÇEK, 2002.b. 1–15. 
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A lakosságot 110 000 főre becsülte, ebből 80 000 főt a görögök, a többit a törökök, maroniták 

és örmények tettek ki. Ő is hangsúlyozta a sziget kedvezőtlen éghajlatát: „Ciprusban igen 

nagy meleg van. Ennek oka egyfelől, hogy a líbiai forró szeleknek igen ki van téve, s mert 

északon elnyúló magas hegyláncolatai elzárják az északi hűvös szellőket. A vidéket egy fehér 

gőzkör környezi, amely bár távolról igen költői színezetet ad, misztikus fátyollal vonván be a 

tájképeket, de a gyakorlati életben egészségtelen kigőzölgések eredménye, s nagyon veszélyes 

hideglelések szülője.”1069 A városok közül csupán Larnakáról írt részletesebben, ez szerinte 

„egy nyomorult, rendetlen, piszkos városka, szűk ronda utcákkal, gyúrt sárból épült 

vakolatlan házakkal, s ezen általános szabály alól még a konzulok lakjai sem tesznek kivételt, 

ezeket nem egyéb, mint a zászlóárbocaik különböztetvén meg a többiektől. A kapucinus 

szerzeteseknek egy csinos zárdája van itt, s egy még egészen be nem végzett gót ízlésű 

imodájuk, amely ezen földviskók között nagyszerűnek tetszik. Bazárja nagyon szegény és 

kicsiny; üvegfedél helyett rongyos ponyvasátor védi a nap heve ellen. A várost környező 

kertek nagyon szépek…”1070 1862-ben H. P. White, Ciprus alkonzulja azt írta, hogy „a 

ciprióták csendes és ártalmatlan természetűek, rendkívül közösségiek és vendégszeretőek […] 

de természetüktől fogva lusták és henyélőek, idejük legnagyobb részét kávézókban és 

vásárokon töltik…a bűnözés olyan ritka, hogy szinte ismeretlen fogalom Cipruson […] a 

politikai agitáció, illetve a hatalmat betöltő emberek elleni lázadás sem jellemző […] Az itteni 

muszlimok kevésbé fanatikusok és bigottak, mint az arab mohamedánok, békében élnek 

keresztény szomszédaikkal mind a városban, mind a falvakban, bár Nicosiában, ahol a 

népesség többségét ők teszik ki, szívesen hangoztatják elsőbbségüket.”1071  

A török uralom mintegy 300 éve alatt gyakorlatilag mindvégig problémát okozott a 

közigazgatás működtetése a helyi vezetők korrupciója és visszaélései miatt. Mindezért az 

évszázadok során többféle közigazgatással is próbálkoztak. 1670-ben az egész szigetet a török 

flotta vezetőjének, a kapudán pasának a fennhatósága alá helyezte. Ennek következtében az 

addig két tuggal rendelkező beglerbég által kormányzott Ciprus a kaptan-i derjá fennhatósága 

alá került és beolvadt a Szigetvilág vilájetjébe.1072 A harács begyűjtésére ezentúl Isztambulból 

                                                           
1069 ORBÁN, 1861. 165–166. A járványos megbetegedések még a huszadik század elején is komoly gondot 

jelentett a ciprusiaknak. Miután 1878-ban a britek elfoglalták a szigetet, csupán néhány kis garizonban hagytak 

katonákat, a többi csapatot hamarosan kivonták a maláriaveszély miatt. 1917-ben a Public Health Reports arról 

számolt be, hogy a maláriaellenes kampány a megbetegedések megfékezése céljából kitisztították és kijavították 

a csatornahálózatot, kitakarították a folyómedreket, elrejtették és befedték a kutakat, levágták a füveket és széles 

körben használtak gyógyszereket. Az erőfeszítéseknek köszönhetően míg 1912-ben a hivatalos adatok szerint 

még 10 035-en haltak meg maláriában, ez 1917-re 2709 főre csökkent. MALARIA CONTROL, 1918. 2094. 
1070 ORBÁN, 1861. 124. 
1071 NEWMAN, 1953. 194. 
1072 ÇİÇEK, 2002.a. 376. 
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küldték az adóbehajtókat (haradzsi), míg a többi adót a kapudán pasa maga vetette ki, és 

szedette össze. Mindez konfliktusokhoz vezetett a helyi agákkal, akiknek így az adókivetési 

és begyűjtési joga csorbult, illetve a kapudán pasa kegyétől függött. Az ellentétek végül nyílt 

lázadáshoz vezettek, az egyik lefkosai aga, Mehmed Bojadzsioglu, átvette az irányítást, az 

összes kazába a saját emberét nevezte ki. Felkelését a Portának hét évbe került levernie.1073 

1702 körül a szigetet elvették a kapudán pasától, akinek az uralma nem sok eredményt hozott, 

és hász-birtokként a nagyvezírhez került. A nagyvezír erősen központosított közigazgatással 

kísérletezett: a civil és a katonai kormányzás az adóbegyűjtéssel együtt a nagyvezír által 

kinevezett muhasszil kezébe került.1074 Miután sem az adóbeszedések, sem a visszaélések 

problémáját nem sikerült megoldani, 1745-ben a szigetet három zászlós pasalikká szervezték, 

és Abdullah bég fennhatóságára bízták. Nem a közigazgatási rendszer javulásának, hanem 

Abdullah utódjának, Ebu Bekirnek köszönhető, hogy Ciprus átmenetileg fellendült: 1746–

1748 között tartó uralma alatt ugyanis saját költségén biztosította Larnaka vízellátását, oly 

módon, hogy tizenkét mérföldről hozatott vizet a városba. Emellett forrásokat, malmokat és 

más vakufokat (kegyes alapítványokat) is létesített: alatta születtek a török uralom 

legjelentősebb alapításai Cipruson.1075 A szigetlakók elégedettsége csak rövid ideig tartott, így 

1785-től Ciprust újra muhasszilok útján irányították, és a sziget közvetlenül a központhoz 

csatlakozott.1076 Az új rendszer muhassziljainak azonban számolniuk kellett a ciprusi érsek 

rendkívüli módon megnövekedett hatalmával is: a 18. század végén a kormányzók már nem 

csupán arról kérte ki az érsek véleményét, hogy mennyi adót vessen ki a rájákra, de a 

beszedésénél is rendszeresen a segítségére szorult. Az érsek természetesen ugyanebből a 

forrásból gyűjtötte össze a saját jövedelmét is, és a begyűjtött summának a két hivatal (az 

érsekség és a kormányzóság) közti elosztása mindig súrlódásokhoz vezetett. Ilyenkor 

kölcsönösen panaszkodtak egymásra a Portán, de általában a muhasszil eredményessége az 

ortodox főpap jóakaratától függött, mert támogatása nélkül lehetetlennek bizonyult boldogulni 

a szigeten.1077 Így aztán hamarosan az érsek számított a sziget igazi urának, aki hatalmas 

vagyont halmozott fel magának és egyházának. Mindezt a sziget török lakossága nem nézte jó 

szemmel, és 1804-ben Lefkosa és a környékbeli falvak muszlim népessége fellázadt a görög 

főméltóság ellen, ám akciójuk nem vezetett eredményre. 

                                                           
1073 NEWMAN, 1953. 176. 
1074 Uo. 177. 
1075 ÖZORAN, 1982. 27–29. 
1076 ÇİÇEK, 2002.a 376. 
1077 A muhasszilokat 1 évre választották, bár voltak olyanok, akik ennél lényegesen hosszabb ideig is meg tudtak 

maradni ezen a pozíción: Hadzsi Báki például 8 évig töltötte be ezt a posztot, végül az ő vesztét is az ortodoxok 

okozták. NEWMAN, 1953. 186. 
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A 19. század török–görög kapcsolatait már a görögök önállósodási és nemzetállammá 

alakulásukért tett törekvései határozták meg. E harc következtében vesztette el a ciprusi 

érsekség hatalmi jogosítványai nagy részét, amikor Ciprus 1821-ben csatlakozott a morai 

görögök oszmánok elleni lázadásához.1078 A ciprióták függetlenedési harcukat nem vívták 

mindig fegyverrel: amikor az 1832. május 7-i, londoni béke értelmében Görögország 

elszakadt Törökországtól, az ortodox ciprióták úgy próbáltak megszabadulni a rájai státusztól, 

hogy Athénba mentek görög állampolgárságot kérni, majd visszatérve hazájukba, európai 

állampolgárságuknak köszönhetően adómentességet élveztek. A török hatóságok ezt 

megakadályozandó olyan törvényt hoztak, miszerint a szigetre visszatért, ortodox ciprióták 

hiába rendelkeznek görög állampolgársággal, továbbra is ráják maradnak, hacsak nem 

rendelkeznek olyan engedéllyel, amely jóváhagyja lemondásukat az oszmán 

állampolgárságról. 

1832-ben Mohammed Ali azt követelte a szultántól, hogy ismerje el fennhatóságát 

Egyiptomra, Szíriára, Ciprusra és Krétára nézve. Az európai hatalmak ezúttal a szultán 

oldalán léptek közbe, így Mohammed lemondott Ciprusról, bár Krétát megtartotta. Az egyre 

gyengülő Konstantinápoly szultáni reformokkal próbálta elejét venni a birodalom további 

széthullásának: II. Mahmúd (1808–1839) és I. Abdülmedzsid (1839–1861) reformjai 

értelmében Ciprus is átszerveződött. II. Mahmúd 1839. június 4-én kiadott fermánjában a 

szigeten is létrehozta a muhtarlik rendszert. Ennek értelmében a muszlim nép elöljárót 

(muhtar) választott, aki gondnokok (káhják) segítségével látta el feladatát.1079  

Ugyanebben az évben Ciprus szandzsákként ismét a Szigetvilág vilájetjének része lett.1080 

Ettől fogva a kormányzót kajmakámnak nevezték, és a melléje adott tanácsadó díván nyolc 

tagból állt: négy török hivatalnokból, az ortodox érsekből, egy idősebb ortodox egyházi 

méltóságból, valamint egy-egy képviselővel reprezentáltatták magukat az örmények és a 

maroniták is. 1856-ban, a krími háború idején újabb átszervezések történtek. A reformok 

következtében gyakorlatilag megszűnt a díván: helyette a kormányzó munkáját segítendő 

tartományi és kerületi bíróságokat alakítottak. 1861-ben Ciprus levált a Szigetvilág vilájettől, 

és közvetlenül Isztambultól függő kormányzót neveztek ki az élére. 1868-ban újabb 

átszervezés történt: Ciprus Csanakkale tartományának része lett, amelynek központja a 

Dardanellákon volt.1081 Ez hibás lépésnek bizonyult: a központtól való távolság rendkívüli 

módón lelassította az ügyintézést. Ugyancsak problémát jelentett, hogy a sziget sorsa olyan 

                                                           
1078 Uo. 188. 
1079 ÇİÇEK, 2002. 376. 
1080 Uo. 376. 
1081 Uo. 376. 
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emberek döntésein múlt, akik nem, vagy csak kevéssé ismerték Ciprus belső viszonyait. 

Emellett Ciprus egymaga sokkal gazdagabb volt, mint a vilájet összes többi része. 1870-re a 

központi vezetés is belátta, hogy rossz döntést hozott, és a paphoszi származású Kibriszli 

Mehmed pasa nagyvezír közbenjárására a szultán egy fermánt adott ki, melyben Ciprust 

független mütesszarifliknak ismerte el. Innentől kezdve a ciprusi kormányzókat 

mütesszarifoknak hívták, a kerületi kormányzók pedig müdirből kajmakámok lettek. 1082 Ez 

volt az utolsó közigazgatási változás Ciprus török történetében.  

Az 1877-ben kitört újabb orosz–török háború, a törökök vereségével végződött, és a San 

Stefanóban kötött béke alapján Románia és Szerbia is elszakadt. 1878. június 4-én Lord 

Beaconsfield egy konvenciót terjesztett fel a török–brit együttműködésről, amelynek 

értelmében az amúgy is érzékeny területi veszteségeket elszenvedő Oszmán Birodalomtól a 

britek elvették Ciprust.1083 

A törökök Ciprus meghódításában sokkal sikeresebbek voltak, mint a működtetésében. A 

különféle közigazgatási rendszerek váltogatása és megreformálási kísérletei nem hozták meg 

a kívánt eredményt. Ennek véleményem szerint a legfőbb oka, hogy a török reformok egyike 

sem hozott mélyreható változást, hiszen a probléma nem abból eredt, hogy miként nevezték a 

sziget aktuális vezetőjének a tisztségét, vagy hol volt a felettes központ. Ennél sokkal 

nagyobb gondot jelentett, hogy bár Ciprus szigete rendkívül jó adottságokkal rendelkező, 

termékeny terület volt, és komoly bevételt produkált Isztambulnak, ezt az oszmán főváros 

gyakorlatilag teljes egészében lefölözte, és szinte semmit sem forgatott vissza a térségbe, 

hogy fejlessze annak gazdaságát, lakosságának egészségügyi ellátását. A komolyabb anyagi 

befektetés márpedig nélkülözhetetlen lett volna Ciprus fejlődéséhez, a gyakori járványok és 

természeti csapások leküzdéséhez. A gyakorlatilag rablógazdálkodást folytató oszmán 

állampolitika mellett az egyre bonyolultabbá váló adminisztráció is magas összegeket 

                                                           
1082 NEWMAN, 1953. 197. 
1083 Miután az oroszoknak eszük ágában sem volt elhagyni Batumot, Karszt, illetve más általuk elfoglalt 

örményországi tartományokat, a britek szükségesnek látták biztosítani saját érdekeiket is a térségben. A britek 

azért is tartották fontosnak a sziget megszerzését, mert az oroszok benyújtották igényüket Örményországra, ami 

veszélybe sodorhatta volna az 1869-ben megnyílt szuezi csatornát, amelynek pénzügyi ellenőrzését Nagy-

Britannia és Franciaország közösen végezte, miután a kedivétől megvették a részesedését 1875-ben. A cél tehát 

az India felé vezető brit útvonalak megőrzése volt, aminek kapcsán Disraeli meggyőzte Viktória királynőt, hogy 

Ciprus Nyugat-Ázsia kulcsa. Az 1878. június 4-én Isztambulban megkötött titkos brit–török egyezmény 

értelmében Ciprus a britek kezelésébe kerül, az oszmán állam szuverenitási jogának sérülése nélkül. Cserébe a 

britek megígérték, hogy amennyiben az oszmánokat újabb orosz támadás éri, Nagy Britannia a szultán oldalán 

fog harcolni. A megállapodás alapján, amennyiben az oroszok visszaadják az általuk elfoglalt anatóliai 

területeket az oszmánoknak, a britek lemondanak Ciprusra formált jogukról, és az visszaszáll az Oszmán 

Birodalomra. Július 10-én a védelmi okmányt mindkét állam ratifikálta. Az angolok elfogadták a törökök néhány 

feltételét: például biztosították a muszlimok szabad vallásgyakorlását. 1914. november 5-én, amikor az Oszmán 

Birodalom háborúba lépett Nagy Britanniával, a britek annektálták Ciprust. 1923. augusztus 24-én, a lausanne-i 

béke hivatalosan is kimondta Ciprus különválását Törökországtól. A sziget egészen 1960-ig Nagy Britannia 

fennhatósága alá tartozott. NEWMAN, 1953. 198–199. ALTUĞ, 1977. 121–123. 
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emésztett fel. Mindemellett az ügyintézési, adóbeszedési zavarokban olykor nagyobb szerepe 

volt az egyes személyek alkalmatlanságának, mint a rendszer hibáinak. Ha a sziget élére jó 

képességű vezető került, a kormányzás is hatékonyan működött. Ugyanakkor az egyik legjobb 

oszmán kormányzónak tartott Ebu Bekir is elsősorban fejlesztései révén vívta ki a ciprusiak 

elismerését. 

Az oszmán fennhatóság alatt álló Ciprust több ízben is megpróbálták visszaszerezni a 

keresztény államok: a 17. században Savoyai Károly Emánuel és a toszkán nagyherceg, I. 

Ferdinánd is bejelentette igényét a ciprusi koronára, mindketten az utolsó legitim Lusignan 

uralkodóval, Charlotte-tal való rokonai kapcsolataikra hivatkoztak. Károlyt vállalkozásában 

az ortodox egyház is támogatta volna, ám amikor összecsaptak a feje felett a hullámok 

Savoyban, visszakozott a szigettel kapcsolatos elképzeléseitől.1084 A toszkán nagyherceg még 

egy flottát is felszerelt 1607-ben Ciprus meghódítására, ám ahelyett, hogy megtámadta volna 

Magoszát, inkább egy egyszerű rablóhadjáratra indult a Kelet-Mediterráneumban. A 18. 

század folyamán is voltak tervek a sziget visszaszerzésére, de a keresztény erők semmi 

komolyabb támadást nem hajtottak végre a török hajóhad ellen. Ciprus számára a törököktől 

való elszakadást csak az Oszmán Birodalom meggyengülése majd teljes felbomlása hozta el a 

20. században. 

                                                           
1084 NEWMAN, 1953. 171. 
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Befejezés 

 

Összefoglalásul megállapítható, hogy Ciprus szigetén a török előtti időszak francia, majd 

velencei uralma olyannyira elmérgesítette a viszonyt a katolikus vezetői réteg és az ortodox 

ciprióta lakosság között, hogy a ciprióták (vagy legalábbis egy részük) a mühimme defterik 

tanúsága szerint az oszmánokat valóban behívta, a hódító csapatokat megmentőként fogadta, 

és a hadműveletek során nagyban segítette őket. Noha a törököktől nem volt idegen ez a 

politika, hiszen balkáni előrenyomulásuk során is taktikájuk részét képezte, hogy az 

elnyomott társadalmi rétegeket ígéreteikkel megnyerjék, mégis meglepő, hogy az 

évszázadokon át a keresztes hadjáratokban élen járó Ciprus görög lakosságában az iszlám-

ellenességen mennyire felülkerekedett a katolikus-ellenesség. A sziget ekkor már régóta 

többé-kevésbé rendszeres adófizetője volt a muszlimoknak (előbb a Mameluk Egyiptomnak, 

később az Oszmán Birodalomnak). Nézetem szerint, mivel az iszlám fenyegetettség pénzzel 

féken tarthatónak tűnt, a ciprióták közvetlen, mindennapos problémáit már nem a muszlim 

betörések, hanem a katolikus uraikkal való konfliktusok jelentették. Ebből kifolyólag a magát 

elnyomva érző őslakosság megítélésében a francia, majd a velencei uralom előbb az 

iszlámmal egyenrangú, később még annál is negatívabb színezetet kapott. Ugyanakkor azt is 

látnunk kell, hogy a ciprióták rendkívül kiszolgáltatott helyzetben voltak: csupán elnyomó 

velencei uraik és a különféle ígéreteket, valamint ellenszegülés esetén fenyegetéseket 

kilátásba helyező oszmánok között választhattak. Az őslakosság többsége a hadjárat során 

mindvégig támogató hátországot biztosított a török csapatoknak, amit itáliai uraik képtelenek 

voltak megakadályozni. A ciprióták megkülönböztetett helyzetét mutatja, hogy a törökök 

győzelme után egyes velenceiek megmenekülésük érdekében görögnek adták ki magukat. 

A sziget elestében nagy szerepe volt annak a ténynek, hogy a belső konfliktusokra való 

tekintettel a velenceiek egyszerűen nem merték felfegyverezni és kiképezni a ciprióta 

lakosságot, ők maguk viszont nem tudtak gondoskodni a megfelelő felszerelésről és kellő 

létszámú katonáról Ciprus védelmében. A keresztény Európa széttagoltsága és hatalmi 

érdekellentétei egy valóban hatékony, nemzetközi összefogás esélyét nagyban csökkentette, 

amivel a török fél a támadás megszervezésekor maga is tisztában volt.  

Noha a (főleg) nyugati szakirodalomban elfogadott tényként kezelik, hogy a ciprusi 

hadjáratra a sziget királyságára áhítozó Joszef Nászi bujtotta fel a szultánt, kutatásaim alapján 

úgy tűnik, a háború kitörésében valójában elhanyagolható szerepe volt a zsidó bankár-

üzletembernek.  Az erre vonatkozó török forrásokban a neve elő sem kerül, de a nyugatiak 

alapján sem bizonyítható egyértelműen, hogy az oszmán vezetésben valaha is komolyan 
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felmerült volna Joszef Nászi ciprusi megkoronázása, amely a birodalmi szokásrendszertől 

egyébként is teljesen idegen. Nem-muszlim volta Nászit eleve kizárta a hagyományos 

karrierépítési lehetőségekből, azaz a szandzsákbégi, beglerbégi, valamint a vezíri pozíciókból. 

Ennek következtében lett Naxosz hercege: ez a különleges, keresztény alapokon nyugvó 

státusz volt az egyetlen módja annak, hogy a szultán területet adományozhasson neki. Minden 

befolyása ellenére Nászi kezében soha nem összpontosult akkora hatalom, hogy a birodalom 

külpolitikáját irányítani tudta volna, bár kétségtelen tény, hogy a Porta igénybe vette 

kapcsolatait, fontos hírszerzőként és diplomáciai szakemberként tekintettek rá, szolgálatait 

pedig gazdasági előnyök biztosításával jutalmazták. Az általa vitt szerep korántsem 

egyedülálló. Az európai hatalmi viszonyokban ekkor még idegenül mozgó törökök 

előszeretettel alkalmaztak erre a posztra külföldieket, elég csak a Szülejmán szultán alatt 

működő Lodovico Gritti (1480?–1534) tevékenységére gondolnunk. Míg a nyugati források 

előszeretettel értekeznek Nászi nagy befolyásáról, és részleteket közölnek fényűző 

életviteléből, a mühimme defterik megmutatják hatalmának korlátait is: adóztatási 

nehézségeit a rábízott naxoszi rájákkal, vagy a szigetét sújtó rablóhadjáratokkal (1568., Sábán 

reisz; 1572, Ulucs bég) szembeni tehetetlenségét. Mihelyt túllépett hatáskörén, az illetékes 

oszmán tisztségviselők ezt nyomban jelentették a szultánnak, ahogyan azt Mahmúd 

alexandriai beglerbégnek küldött utasításból is láthatjuk. Mindebből világosan kitűnik, hogy a 

zsidó üzletember sohasem volt olyan helyzetben, hogy érte egy teljes birodalmi hadsereg 

munkálkodott volna éveken keresztül. Nászi külpolitikai ténykedéseiben mindvégig az 

oszmán birodalmi érdekeket szolgálta, szorosan együttműködve a Portával. Személyes 

ambícióival tehát semmiképpen sem indokolhatjuk a ciprusi hadjárat kitörését. 

Ciprus szigetének meghódítását valójában az oszmánok már hosszú ideje tervezték. A 

Mediterráneumot (és különösen annak keleti felét) évtizedek óta kiemelt jelentőségűnek 

tekintették, amelyet jól példáz a térségről készült rengeteg oszmán portolántérkép. A közülük 

is kiemelkedő Piri reisz-féle Kitáb-i bahrije (1525) nem csupán hajózási útmutatással, de 

katonai célokra is felhasználható számos adattal szolgált, amelyek kiváló alapot nyújtottak a 

sziget elleni hadjárat tervezésekor. Ennek során már több térképet is felhasználhattak: a kor 

oszmán kartográfiájának fejlődését több atlaszon is tanulmányozhatjuk. Közös jellemzőjük, 

hogy mindegyik a Földközi-tenger térségére összpontosít, tükrözve az oszmán birodalmi 

elképzeléseket. 

Reálisan nézve Ciprus minden szempontból ideális célpont volt egy uralmát és tekintélyét 

megszilárdítani kívánó fiatal szultánnak: közel feküdt az oszmán törzsterületekhez, stratégiai 

helyzetéből adódóan elfoglalása kereskedelmi, katonai és a zarándokutak biztosításával, 
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valamint az ott nyugvó Umm Haram sírjának muszlim felügyelet alá helyezésével vallási 

haszonnal is járhatott. A mühimme defterikből nyomon követhetjük mindazokat a 

konfliktusokat, amelyek később a hadjárat ürügyéül szolgáltak. A parancsokból jól látszik, 

hogy egymás hajóinak megtámadása és fosztogatása valóban létező probléma volt, egyúttal 

azonban e tevékenységek kölcsönösségére is felhívják a figyelmet. Az utasításokból úgy 

tűnik, hogy török részről a támadók nem élveztek hallgatólagosan sem állami jóváhagyást: 

Szülejmán például ilyen ügyekben szigorú vizsgálatot rendelt el.  

Az európai célpont kiválasztása egyúttal legitimizálta is a hadjáratot, hiszen az iszlám 

felfogás szerint a dzsihád, azaz a muszlimok harca a „hitetlen” keresztényekkel jogos és 

igazságos háború. A velenceiek túlkapásai miatt indított megtorlás jogossága a hadjárat 

kezdetétől egészen a megnyeréséről hírt adó győzelmi beszámolóig érződik a szultáni 

propagandában. Az ideológia mellett a várható nagy zsákmány, illetve a harcokban nyújtott 

kiemelkedő teljesítményt jutalmazó előmenetel reménye is segítette az emberek mozgósítását. 

A harcok egyúttal a muszlim közösségek összetartozását is erősítették: a birodalmi 

parancsokból kiderül, hogy a hadjárat során a hátországban maradt muszlimok előimádkozóik 

és prédikátoraik irányításával fohászkodtak a győzelemért. A nyugati célpontok hátulütője, 

hogy általában a hadjáratok is nehezebbnek ígérkeztek, mint Keleten: a hódítók jobb 

erődítésrendszerrel és korszerűbben felszerelt seregekkel találták szemben magukat. Így 

hadászatilag fontos szempont, hogy Ciprus birtokosa a keresztény hatalmak leggyengébbike, 

Velence volt. Egy esetleges török támadás Velence birtokainak az egészét sújthatta az 

Adriától a görög szigetekig, ezek védelme úgy emberanyagban, mint felszerelésben vagy 

éppen az erődök javítási-korszerűsítési munkálatait illetően olyan nagy költségekkel jártak, 

amelyet egy mégoly gazdag állam, mint Velence sem volt képes kigazdálkodni. 

Ennek tudatában véleményem szerint valószínűtlen, hogy az európai viszonyokról pontos 

értesülésekkel bíró Szokollu Mehmed nagyvezír a hadjárat ellen lett volna, és helyette olyan 

ésszerűtlen, kevés sikerrel kecsegtető célpontokat ajánlott volna a szultán figyelmébe, mint a 

spanyolországi beavatkozás a mór lázadás védelmében. Úgy gondolom, Szokollu számára 

fontos volt, hogy a rengeteg pénzt felemésztő Don–Volga csatornaépítési terv kudarca után 

ezúttal sikeres tervben vegyen részt. Kétségtelen tény, hogy az oszmán vezetésen belül voltak 

személyi ellentétek, amely a több szultáni generációt kiszolgáló nagyvezír és az őt támogató 

klientúra, valamint a feltörekvő, ám egyelőre a hatalomból kiszoruló újabb politikus 

nemzedék között húzódott. A ciprusi hadjárat sikere elsősorban a tengeri csatákban jártas, 

kalózokból lett flottaparancsnokoknak (így például Pijále, Ulucs Ali), vagy a nagyvezír által a 

szultántól némileg elszigetelt pasáknak (Müezzinzáde Ali, Lala Musztafa) jelenthetett 
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bizonyítási és karrierépítési lehetőséget. Szokollu már csak ellenfelei megerősödésétől tartva 

sem maradhatott a háttérben, vagy kockáztathatta pozícióját a szultáni kívánság 

opponálásával. Azt, hogy mennyire nem kívánt a háttérben maradni, mutatja a ciprusi 

győzelmet követő szultáni (propaganda)beszámoló, amely Szokollu Mehmed unokaöccsének, 

Ferhád klisszai bégnek jelentős szerepet tulajdonít a hadjárat szerencsés kimenetelében, 

miközben például Lala Musztafát név szerint csupán szerdári (hadvezéri) kinevezésekor 

említi, a lepantói csata egyetlen győztes török hadműveletét végrehajtó Ulucs Ali pedig elő 

sem kerül a szövegben. Ciprus meghódításából tehát a teljes oszmán vezetőség igyekezett 

hasznot húzni, így a győztes hadjárat mindannyiuknak érdekében állt. 

A hadjárat sikerének kulcsa volt, hogy a mediterráneumi csatározás idején a Porta ne 

kényszerüljön két- vagy többfrontos háborúra. Bár erre az időszakra sikerült békét kötnie 

legnagyobb ellenségeivel, az (ausztriai) Habsburgokkal és a perzsákkal, Erdélyben váratlan 

konfliktushelyzetet idézett elő a Porta és Miksa között János Zsigmond halála. A török 

diplomácia gyorsan reagált, és ügyesen megakadályozta, hogy Erdélyben a Habsburgok a 

kívánatosnál nagyobb befolyásra tegyenek szert.  

A hadjárat előkészületeire, így a mozgósítás és az utánpótlás megszervezésére a mühimme 

defterik számos apró és tanulságos részlettel szolgálnak. A parancsokból jól látszik, hogy a 

ciprusi háború milyen erőfeszítést jelentett az egész birodalomra nézve. A hadjárat óriási 

emberigénye az anatóliai, ruméliai és az aleppói beglerbégség területét egyaránt érintette. 

Sok, büntetésül gályarabságot kirovó ítélet született, amely a szultáni flotta evezősök iránti 

megnövekedett igényét mutatja. Bár a birodalom nagy területe és változatos erőforrásai 

lehetővé tették, hogy a háború minden szükségletét maguk állítsák elő, a mühimme defterik 

számos példát szolgáltatnak az ezzel kapcsolatos szervezési nehézségekre. A parancsokból 

kiderül, hogy hadjárat idején Szinop, Várna és Ahjolu városa erősen lemaradt a hajóépítéssel, 

amit az érintettek eszköz- és emberhiánnyal magyaráztak. A nevezett településeken kívül még 

a Fekete-tenger mellett fekvő Bartinból is kértek hajót. A flottaépítéshez szükséges faanyagot 

elsősorban a ma Kasztamonuhoz tartozó területről szerezték be, kendert az izmiri Tiréből, a 

flottához szükséges vaseszközöket pedig – akárcsak más hadjáratok esetén – a ma 

Bulgáriához tartozó Szamakovból. Ezen felszerelések szállításában elsősorban Kavala és 

Izmir kikötője bírt kulcsfontosságú szereppel.  Az élelemellátást főként a Ciprushoz közeli 

területekről próbálták biztosítani, így kiemelt szerepet kapott Adana (élelmiszer, főként 

pekszimet), Aleppó (gabona), Mentese (gabona, liszt, pekszimet), ugyanakkor az 

élelembegyűjtés olyan távolabb eső területeket is sújtott, mint például Iznik. A hadsereg 

utánpótlásában kulcsfontosságú volt Trablusz, Pajasz és Szilifke kikötője. A hadjárat Rodosz 
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szigetére rótta a legnagyobb terhet, amelynek az ellátmány biztosítása mellett védelmi és 

hírszerzési feladatokat is el kellett végeznie. Úgy tűnik, a szervezés nem ment 

zökkenőmentesen: a központnak olykor hónapokon keresztül kellett utasításokat küldenie az 

illetékeseknek újabb és újabb határidőket megadva, hogy a kívánt utánpótlás végül 

megérkezzen a célállomásra. Összességében kijelenthető, hogy ciprusi háború valamilyen 

formában a birodalom egészét érintette. A parancsokból kiderül, hogy a Porta nagy figyelmet 

fordított a hátország védelmére is, elsősorban a nemrég pacifikált területek és a velencei 

háború miatt különösen veszélyeztetett adriai és görög partok felügyeletét igyekezték 

megszervezni. Ennek köszönhető, hogy alattvalóik a lepantói vereséget követően sem tudtak 

hathatósan fellázadni. A mühimme defterikből ugyancsak számos részlet derül ki a ciprusi 

hadjáraton részt vett katonák vitézségükért való jutalmazásáról. Általános tanulságként 

megállapítható, hogy a felterjesztések már a hadműveletek idején megkezdődtek, a kiutalandó 

tímárok és emelések zöme 3000–5000 akcse körül mozgott, és a folyamodványt beadó bégek 

az esetek jelentős részében a saját embereiket igyekeztek előnyökhöz juttatni. A felterjesztők 

és felterjesztettek tükrözik a ciprusi hadjáraton résztvettek összetételét, és ugyanazt mutatják, 

amit a hadjárat megszervezésével kapcsolatos parancsok: a háború a birodalom minden 

pontját érintette, így a folyamodványok is a legkülönfélébb területekről érkeztek. A hadjáratra 

el sem mentek vagy menetközben dezertálók birtokait elvették és kiosztották másoknak. 

Szembetűnő, hogy egy ilyen jól dokumentált és gazdag szakirodalommal rendelkező 

háborúval kapcsolatban is mennyi a bizonytalanság: lehetetlenség megbízható adatot közölni 

a szembenálló hadseregek létszámáról, és még a hozzávetőleges becslések között is igen nagy 

az eltérés, kivált, ami a szultáni flotta nagyságát illeti. A keresztények első nagy, törökök 

elleni tengeri győzelmének tekinthető lepantói csatánál nem ismerünk olyan részleteket, hogy 

ki és mikor kezdte meg a támadást, hány óráig tartott, pontosan milyen és mennyi zsákmányra 

tettek szert az európaiak. Kis túlzással az egész háború történetével kapcsolatban nincs olyan 

számadat, amiben két forrás, vagy akár két történész megegyezne. Jelen pillanatban 

számomra is úgy tűnik, hogy ezekben a kérdésekben pontos adatok nem, csupán becslések 

közölhetők, tekintettel a források eltérő adataira. 

A lepantói csatában a törökök súlyos, de nem megsemmisítő veszteségeket szenvedtek. A 

vereség felkészületlenül érte őket: az ezt követő pánik érzékelteti a legjobban, hogy a Porta 

mennyire alábecsülte a keresztény világot. A katasztrofális kudarc ugyanakkor elkerülhető lett 

volna, ha a központi parancsok végrehajtására aggályosan ügyelő Müezzinzáde Ali 

megfogadja seregének józanabb, nagyobb tapasztalattal rendelkező vezetőinek tanácsait. Az 

ütközettel az Oszmán Birodalom megtapasztalta, hogy egy nemzetközi szövetségbe tömörülő 
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keresztény Európa még mindig túl erős ellenfél a számára, és ez befolyással volt további 

külpolitikai céljainak kijelölésében. Ugyanakkor értesülései helytállónak bizonyultak: a 

valóban széttagolt, pénzügyi nehézségekkel küzdő, számos más lekötöttséggel bíró hatalmak 

a Ligát hosszú távon képtelenek voltak működtetni, felbomlása után pedig évtizedekig nem 

sikerült újra szövetségbe tömörülniük. Összességében elmondhatjuk, hogy az európaiakat 

éppoly váratlanul érte a győzelem, mint a törököket a vereség. Az oszmánok azonban még 

mindig nagyon erősek voltak, és gyors flottaépítésükkel, erős szárazföldi hadseregükkel 

elkerülték a nagyobb katasztrófát. Lepanto csak egy győztes csata volt, így önmagában nem 

lehetett sorsfordító.  

A ciprusi hadjárat mindkét félnek hozott ünnepelnivalót: miközben a keresztények a 

lepantói ütközet, a törökök Ciprus megszerzése miatt rendeztek ceremóniákat. Az európaiak 

Lepanto felett érzett eufóriájában nagy szerepe volt az apokaliptikus világképnek, amely a 

török hódítással és a protestantizmus erősödésével a korban új erőre kapott. A csodavárás és a 

közeli világvégébe vetett hit a közvélekedésben Lepanto jelentőségét is felnagyította: a 

kortársak küszöbönállónak érezték a törökök kiszorítását és a Szentföld visszaszerzését. A 

felfokozott elvárások miatt a csalódottság is nagyobb volt. A röplapok és a prófetikus jóslatok 

hiába jelölték ki a törököket a legfőbb ellenségnek és buzdítottak az ellenük való tartós 

keresztény összefogásra, Lepanto korának vezetői nem követték ezeket az útmutatásokat, 

aminek következtében a Liga gyorsan széthullott. Vajon a legfőbb politikusok miért 

cselekedtek látszólag ellentétesen a korszellemmel? Véleményem szerint azért, mert nem állt 

módjukban másként tenni. A keresztények 1571. október 7-én váratlanul „túlnyerték” 

magukat, az előállt helyzet pedig éppolyan váratlanul érte őket, mint a törököket. Európában a 

protestantizmus ürügyén fellángoló, gyakran függetlenségi törekvésekkel vagy területszerzési 

célokkal vívott harc közelibb és jelentősebb problémának tűnt a kortársak számára, mint a 

muszlim térhódítás. Azok a keresztények, akik nem a Habsburg-magyar végvidéken vagy a 

mediterráneumi partokon laktak, csupán hallomásból értesültek a törökökről, személyesen 

nagy valószínűséggel egyet sem láttak, így az általuk hordozott veszélyt sem érezték 

húsbavágónak. Az oszmánok ellen aratott győzelem, legyen bármilyen örvendetes is, eltörpült 

a nagyhatalmak vezetőinek mindennapos gondjai mellett: II. Fülöpöt minden bizonnyal 

jobban. aggasztotta a németalföldi vagy angliai helyzet, mint az Oszmán Birodalom balkáni 

térhódítása. A belső ellentétei által meggyengült Európa tehát nem állt készen a törökök 

visszaszorítására, ahogyan az oszmán fél sem volt képes korábbi terjeszkedő politikáját 

folytatni, inkább kisebb foglalásokkal igyekezett megőrizni presztízsét. A Földközi-tengeren 

kialakult status quo fenntartása a két legnagyobb ellenfélnek, Spanyolországnak és az Oszmán 
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Birodalomnak egyaránt érdekében állt, a többiek pedig túlságosan súlytalannak bizonyultak 

ahhoz, hogy az eseményeket érdemben befolyásolják.  

A fennmaradt forrásokból kitűnik, hogy a ciprusi eseményeket a magyarok is figyelemmel 

kísérték. Bár az utókor a lepantói győzelemben egy elszalasztott lehetőséget látott, a kortárs 

magyar politikusok, diplomáciai területen ténykedők és hadvezérek egyáltalán nem fűztek 

vérmes reményeket a török vereséghez. Egyetlen sort sem olvashatunk arról, hogy szívesen 

törték volna meg a szultánnal a békét és csatlakoztak volna a Szent Ligához, hogy kiűzzék 

területükről az oszmánokat. Éppen ellenkezőleg: Miksával egyetértésben mind azt vallották, 

hogy érdemesebb kimaradni a dologból, mert a keresztények szövetsége úgysem lesz hosszú 

életű, és nem szabad felbosszantani a törököket. Véleményem szerint ebben a 

gondolkodásban közrejátszhatott az is, hogy a korábbi évtizedekben a magyarok sem kaptak 

érdemi segítséget külföldről: a Habsburg haderőt leszámítva maguknak kellett megküzdeniük 

az oszmán csapatokkal, akiknek erejét (és a saját gyengeségüket) több ízben volt alkalmuk 

megtapasztalni. Más közép-kelet európai országokhoz hasonlóan a magyarok sem látták 

reálisnak az Oszmán Birodalom közeli végét, hanem hasznosabbnak vélték a béke 

megőrzését, illetve ez idő alatt a várak, erődítések kijavítását, csapatokkal és fegyverrel való 

megerősítését. 

Ciprus meghódítása után a ciprióták a korábbi időszakhoz képest jobb feltételekkel 

rendelkeztek. Viszonylagos vallásszabadságban gyakorolhatták hitüket és a továbbiakban nem 

voltak elzárva előlük bizonyos, jól jövedelmező gazdasági ágazatok, amelynek köszönhetően 

sokan közülük meggazdagodhattak és a török bíróságokon is hatékonyan képviselhették 

érdekeiket. A mühimme defterikből kiderül, hogy az első időkben a kisszámú, kevés 

fegyverrel hátrahagyott muszlim helyőrséget zavarta a keresztény túlsúly, így a központtól 

erősítést kértek, és indítványozták, hogy az iparos tevékenységet nem űző keresztényeket 

költöztessék ki a várból, hogy a törökök nagyobb biztonságban érezzék magukat. Bár a 

megszorító intézkedések elsősorban a latinokra vonatkoztak, a muszlimokkal való együttélés 

a ciprióták számára sem volt konfliktusmentes. Az őslakosok később úgy érezték, hogy 

csupán uraik változtak, és a korábbi katolikus zsarnokság helyébe a muszlim elnyomás lépett. 

A problémák fő oka azonban nem annyira a hódítók elnyomásában, mint inkább az oszmánok 

elhibázott gazdaságpolitikájában keresendő. Ennek során elsősorban az adóbeszedésre, és 

nem a sziget fejlesztésére összpontosítottak, tartalékok nélkül pedig tehetetlennek bizonyultak 

az időről-időre végigsöprő természeti katasztrófákkal, éhínségekkel és járványokkal szemben. 

Ezekre a konfliktusokra épült rá a 19. században teret nyerő nacionalizmus eszmerendszere, 

amely nagyban hozzájárult az Oszmán Birodalom meggyengüléséhez, majd felbomlásához. 
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