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A kutatás tárgya és célja 

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

hadjárat története korántsem ismeretlen a szakirodalomban: számos monográfia 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. Disszertációmban a ciprusi hadjárat olyan vitatott 

vagy kevéssé kutatott részleteit kívánom megvilágítani, mint Ciprus oszmán kor előtti 

története, a helyi lakosság viszonyulása az oszmán hódításhoz és ennek lehetséges indokai, a 

sziget célponttá válásának okai, a korszak oszmán kartográfiai ismeretei, a hadjárat 

diplomáciai és hadi előkészítése, a háború kirobbantójának tekintett Joszef Nászi szerepének 

tisztázása, a lepantói győzelem értékelése, Ciprus török meghódításának következményei, 

valamint a ciprusi hadjárat hatása Magyarországra.  

 

A kutatás módszere és eredményei 

A felhasznált török források közül legfontosabbnak a változatos ügyekben születő mühimme 

defterik (azaz a szultán nevében kiadott birodalmi parancsok) tekinthetők. Az 1570–1573 

közötti időszakból származó publikált és publikálatlan köteteikben összesen mintegy ezer 

utasítás foglalkozik a hadjárat kérdéseivel. A kiadottak közül a 3-as, az 5-ös, a 6-os, a 10-es és 

a 12-es számot viselő vonatkozik témánkra. A nem közzétettek közül átvizsgáltam a 8., 9., 

11., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 21., 27. és 62. kötetet. Az ezekből nyert adatokat kiválóan 

kiegészítik a részben tájékoztató, részben propagandisztikus céllal készült oszmán győzelmi 

jelentések és krónikák. Utóbbiak közül elsősorban Pecsevi, Szelániki és Kátib Cselebi 

munkájára támaszkodtam. A nyugati források közül főként a hadjáratban résztvevők 

memorandumaiból, illetve az Österreichisches Staatsarchiv Turcica és a Magyar Nemzeti 

Levéltár Batthyány-levéltár anyagában lévő, a Habsburgok oldalán diplomáciai és/vagy hadi 

feladatokat ellátó személyek missiliseiből válogattam. Ezeken kívül a ciprusi hadjárat 

magyarországi hatásaira haszonnal forgathatók Forgách Ferenc és Istvánffy Miklós krónikái 

is. Fontos források még a röplapok és az események ihlette különböző irodalmi és 

képzőművészeti alkotások. 

1. A ciprióták viszonyulása az oszmánokhoz 

Tézis: A keresztes hadjáratokban élen járó Ciprus szigetén a török előtti időszak francia, 

majd velencei uralma olyannyira elmérgesítette a viszonyt a katolikus vezetői réteg és az 
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ortodox őslakosság között, hogy a ciprióták a hódító oszmán csapatokat megmentőként 

fogadták, és a hadműveletek során nagyban segítették őket.  

A latin–ciprióta viszály egyik előzményének az 1439-ben meghirdetett egyházunió 

kudarcát tekinthetjük, amelynek nem sikerült előmozdítania a két fél közeledését: a latinok 

továbbra sem akartak a görögökkel közös házasságkötéseket, temetéseket és más egyházi 

szertartásokat. Az ellentétek fokozódását a ciprusi történetíráson is lemérhetjük: a 15. század 

közepének neves írója, Leontiosz Maherasz Útmutatás Ciprus édes országáról című krónikája 

már egyszerre pápa- és iszlámellenes. Miközben az unióval a görögök eredetileg éppen a 

törökök ellen reméltek katonai segítséget az európai katolikus uralkodóktól, ennek 

sikertelensége, illetve az a tapasztalat, hogy az iszlám fenyegetettség adófizetéssel 

elkerülhető, azt eredményezte, hogy a magukat a mindennapokban a katolikusok által 

elnyomva érző őslakosok megítélésében a velencei uralom már az iszlámnál is 

gyűlöletesebbnek tűnt. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a ciprióták rendkívül 

kiszolgáltatott helyzetben voltak: csupán önkényeskedő velencei uraik és az oszmánok között 

választhattak. Utóbbiak a mühimme defterik tanúsága szerint különféle ígéreteket tettek az 

őslakosságnak, ellenszegülés esetén pedig fenyegetéseket helyeztek kilátásba. A ciprióták 

nem kívánták életüket áldozni egy számukra oly kevés jogot biztosító rendszerért, és a 

velenceiek sem bíztak az őslakosokban, akiket még a háborús fenyegetettség idején sem 

mertek felfegyverezni. Az ciprióták többsége a hadjárat során mindvégig támogató 

hátországot biztosított a török csapatoknak, amit itáliai uraik képtelenek voltak 

megakadályozni. Az őslakosság megkülönböztetett helyzetét mutatja, hogy a törökök 

győzelme után egyes velenceiek megmenekülésük érdekében görögnek adták ki magukat. 

2. Ciprus célponttá válásának okai 

Tézis: Ciprus a teljes oszmán vezetőség számára ideális célpont volt. 

A fejezet forrásaiként a birodalmi parancsok mellett elsősorban az oszmán krónikák, 

Ebusszuúd efendi jogi állásfoglalása (fetvája) és győzelmi jelentések szolgáltak.  

Szelimnek, ahogyan más szultánoknak, a trónra lépést követően hódítással kellett 

megszilárdítani a tekintélyét. Egy sikeres hadjárat nem csupán neki, de az abban valamilyen 

formában részt vevő vezíreknek, parancsnokoknak, sőt katonáknak is dicsőséget és 

előrelépést hoz(hat)ott. A siker érdekében fontos volt a megfelelő célpont kijelölése: Ciprus 

közel feküdt az oszmán törzsterületekhez, stratégiai helyzetéből adódóan elfoglalása 

kereskedelmi, katonai és vallási haszonnal is járhatott, utóbbi a zarándokutak biztosítása, 

valamint Mohamed ott nyugvó hozzátartozójának, Umm Haram sírjának muszlim felügyelet 
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alá helyezése révén. A hadjárat indoklásául Ebusszuúd efendi sejhüliszlám jogi véleményt 

bocsátott ki, amelynek szövegét eddig nem elemezték részletesen. A fetvából kiderül, hogy a 

Porta a hadjárat ideológiai okaként az iszlám történelmi jogát használta fel, amely Ciprus első 

arab meghódítása óta (647, Oszmán kalifa által) fennáll. Ez az érvelés visszaköszönt a 

Signoriával folytatott tárgyalás során is: Szelim ugyancsak történelmi jogokra hivatkozva 

kérte Ciprust Velencétől, 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. Velence az 

oszmánok által felhozott indokokból semmit sem fogadott el, és nézete, miszerint a törökök 

ok nélkül szegték meg a békét, fontos részét alkotta az európai hatalmakhoz intézett 

segítségkérő felhívásának.  

A fetvában és a háború végeztével birodalom-szerte elküldött győzelmi jelentésben egyaránt 

visszaköszön az érv, amelynek értelmében a keresztényekkel való békét csak akkor kell 

megtartani, amennyiben az a muszlimokra nézve hasznos. A szerzők itt gondolhattak az 

egyezség hatástalanságát mutató, a muszlimok keresztényektől elszenvedett sérelmeire, így 

például a kalózok fosztogatásaira, amelyekre a mühimme defterikben számos adatot 

találhatunk, és/vagy a Ciprus megszerzésével járható előnyökre is. A dzsiháddal a muszlim 

társadalmat könnyen lehetett mozgósítani, hiszen az iszlám álláspont szerint ez nemcsak jogos 

és igazságos háború, hanem egyenesen kötelesség. Indokolhatóbb és a várható nagyobb 

zsákmány miatt vonzóbb célpont volt európai államot választani. Ugyanakkor a nyugati 

hadjáratok mindig nehezebbnek bizonyultak a keletieknél, így fontos szempont, hogy Ciprus 

birtokosa a katonailag egyik leggyengébb keresztény állam, Velence volt. A Signoria esetében 

egy esetleges török támadás összes birtokát sújthatta az Adriától a görög szigetekig, ezek 

védelme pedig mind emberanyagban, mind felszerelésben, vagy éppen az erődök javítási-

korszerűsítési munkálatai miatt olyan nagy költségekkel jártak, amelyeket nem volt képes 

kigazdálkodni. Emellett békeidőben a motiváció sem volt meg az efféle beruházásokra, a 

szükséges pénz összegyűjtése lassan ment, szívesebben költötték azt másra. A háborús 

fenyegetettség ugyan felgyorsította az eseményeket, ám egyúttal az időhiány rövidre szabta a 

lehetőségeket. Velence stratégiája, miszerint igyekezett kivárni, hogy biztos értesüléseket 

kapjon, és csak azután próbált meg hirtelen minél több embert, felszerelést összegyűjteni, 

adókat emelni, elhibázottnak bizonyult. Mindennek következtében a török támadás előestéjén 

nem egészen befejezett erődítésekkel, kevés és hiányosan felfegyverzett katonával várták a 

komoly haderővel és felszereléssel érkező oszmán sereget.  



5 

 

Ennek tudatában véleményem szerint valószínűtlen a szakirodalom egy részének (Joseph von 

Hammer-Purgstall, Hüseyin Kabasakal, Erhan Afyoncu, Colin Imber, İdris Bostan, Feridun 

Bilgin, Kate Fleet) azon állítása, hogy az európai viszonyokról pontos értesülésekkel bíró 

Szokollu Mehmed nagyvezír riválisai felemelkedésétől félve 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. Ez a nézet a 

kortárs velencei követjelentéseken alapul, azonban nincs okunk feltételezni, hogy az itt 

olvasható megállapítások többek lettek volna egyszerű diplomáciai fogásnál, amellyel a Porta 

tárgyalóasztalnál akarta tartani a Signoriát, vagy az Oszmán Birodalom második embere 

éppen a háborús ellenfél képviselői előtt ragadtatta volna magát őszinte kijelentésekre. 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, amelyek a több szultáni generációt 

kiszolgáló nagyvezír és az őt támogató klientúra, valamint a feltörekvő, ám egyelőre a 

hatalomból kiszoruló újabb politikus nemzedék között húzódtak. A ciprusi hadjárat sikere 

elsősorban a tengeri harcokban jártas, kalózokból lett flottaparancsnokoknak (így például 

Pijále, Ulucs Ali), vagy a nagyvezír által a szultántól némileg elszigetelt pasáknak 

(Müezzinzáde Ali, Lala Musztafa) jelenthetett bizonyítási és karrierépítési lehetőséget. 

Szokollu azonban már csak ellenfelei megerősödésétől tartva sem maradhatott a háttérben, 

vagy kockáztathatta pozícióját a szultáni kívánság opponálásával. Arra, hogy mennyire nem is 

kívánt a háttérben maradni, bizonyítékul szolgál 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 minden hatalmi csoportosulásnak érdekében állt. 

3. Az oszmán kartográfia szerepe a ciprusi hadjáratban 

Tézis: A hadjárat előkészítése során fontos szerep jutott a térképeknek is: az oszmán 

kartográfia ismeretanyaga nagyban hozzájárult a sikerhez.  

Ciprus szigetének meghódítását az oszmánok már hosszú ideje tervezték. Ezen állítás 

alátámasztásául kiváló példaként szolgál az általam elemzett, 1525-ben íródott Kitáb-i bahrije 

Ciprusra vonatkozó szövege és térképe, amely tükrözi a kor oszmán hajósainak a szigettel 
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kapcsolatos ismereteit. A könyv csábítóan gazdagnak és magányosnak festette le Ciprust, és a 

szigethez – akárcsak a könyvben szereplő többi területhez – részletes hajózási útmutatással is 

szolgált. Nézetem szerint a mű teljesen lefedi a 16. századi török flotta minden szükségletét, 

amely ekkor nagyobbrészt a Mediterráneum mély vizeihez jól alkalmazkodó gályákból 

(kadirga) és galliotokból (kalite) állt. Mindennek alapján úgy gondolom, hogy Piri reisz 

könyvét új célpontok kijelöléséhez az oszmán vezetőség is haszonnal forgat(hat)ta, sőt 

vélhetően eleve ezzel a szándékkal rendelte meg tőle Szülejmán szultán nagyvezíre, Ibrahim 

pasa. Ugyancsak a Földközi-tenger térségét helyezte középpontjába az a három atlasz – 

Walters tengeri atlasz, Madzsar Ali reisz atlasza, és az Atlasz-i hümájún –), amelyek alig 

néhány év leforgása alatt készült el, vélhetően valamikor az 1560-as évek második és az 

1570-es évek első felében. Közülük kivált érdekes Madzsar Ali munkája, amelyet 1567. 

augusztus 7–szeptember 4./975 szafar idején készített, és éppen a ciprusi hadjárat 

előkészületei során mutatta be a szerájban II. Szelim szultánnak. A főként Mediterráneumot 

ábrázoló atlaszok tartalma rávilágít az oszmán hatalmi elképzelésekre, amelyek sem az 

Újvilág felfedezésének, sem az atlanti hajózásnak nem tulajdonítottak különösebb 

jelentőséget, hiszen az Oszmán-ház szultánjaira elsősorban a Nagy Sándor-legenda és a 

bizánci örökség volt nagy hatással.  

4. Joszef Nászi szerepe a ciprusi hadüzenetben 

Tézis: Az 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, amely előítéletekre a török diplomácia ügyesen alapozott.  

Az európai híresztelésekkel ellentétben Joszef Nászi a sziget elfoglalása után nem lett Ciprus 

királya, és a források alapján nem bizonyítható, hogy ez az elképzelés valaha is felmerült 

volna az oszmán vezetésben. Kutatásaim alapján Nászi, minden befolyása ellenére nem volt 

egyéb, mint az 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 határait, 

így adóztatási kudarcát a rábízott naxoszi alattvalókkal, vagy tehetetlenségét a szigetét sújtó 

rablótámadásokkal (1568, Sábán reisz; 1572, Ulucs bég) szemben. Mihelyt túllépett 

hatáskörén, az illetékes oszmán tisztségviselők ezt nyomban jelentették a szultánnak, ahogyan 

azt a Mahmúd alexandriai beglerbégnek küldött utasításból is láthatjuk. Hatalmát az oszmán 

tisztviselőkön kívül feltörekedni vágyó hitsorsosai is veszélyeztették, amit bizonyít a később 
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Rodoszra száműzött Dáviddal való konfliktusa. Nászinak tehát személyes meggyőződésétől 

függetlenül együtt kellett működnie az oszmán vezetőség minden tagjával és segítenie a 

birodalmi elképzelések megvalósulását. A feltételeket nem ő diktálta: nem csupán a portai 

elitbe, de még a birodalomba sem integrálódott: nem iszlamizált, nem tudott törökül, és 

természetesen a díván ülésein sem vett részt. Mindezek okán a Szokollu Mehmeddel való 

esetleges rivalizálásnak sem tulajdoníthatunk a külpolitikát alapjaiban befolyásoló 

jelentőséget. A ciprusi támadás nem pillanatnyi szeszélyből indult el: Szelim már 

trónörökösként tervezte a sziget elfoglalását, és a szükséges információkat éveken keresztül 

gyűjtötte. A hadjáratot helyesebb az oszmán hatalmi politika részeként, semmint egyéni 

ambícióként szemlélni.  

5. A hadjárat előkészítése 

Tézis: Miután a Don–Volga csatornaépítési terv többek között a nem elég alapos diplomáciai 

előkészítésen bukott el, az oszmán vezetőség Ciprus esetében igyekezett részletekbe menően 

felkészülni. Annak ellenére, hogy közeli és viszonylag gyenge célpontot jelöltek ki, a hadjárat 

megszervezése, a mozgósítás és utánpótlás biztosítása a birodalom egész területét érintette és 

komoly erőfeszítést jelentett az alattvalók számára. 

Ennek alátámasztásául dolgozatomban áttekintettem a vonatkozó külpolitikai eseményeket, 

amelyek fő forrásául a török birodalmi parancsok mellett az oszmánli és – kivált Erdélyre és a 

hódoltságra nézve – a magyar nyelvű krónikák szolgáltak. A hadjárat sikerének kulcsa volt, 

hogy a mediterráneumi csatározás idején az oszmán vezetés ne kényszerüljön két- vagy 

többfrontos háborúra. Bár erre az időszakra sikerült békét kötnie legnagyobb ellenségeivel, az 

(ausztriai) Habsburgokkal és a perzsákkal, úrrá lett a baszrai és többé-kevésbé a jemeni 

lázadáson, 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 komolyabb befolyásra tegyenek szert.  

A hadjárat előkészületeire, így a mozgósítás és az utánpótlás megszervezésére a mühimme 

defterik számos tanulságos részlettel szolgálnak. A parancsokból kiderül, hogy a háború óriási 

emberigénye főleg az anatóliai, ruméliai és az aleppói beglerbégség területét érintette. A 

Nicosia, majd Famagusta elestét követő javadalombirtokra és növedékre (terakki) vonatkozó 

felterjesztések mutatják, hogy a hadműveletekre a birodalom minden pontjából toboroztak 

embereket. A mühimme defterik elsősorban az alacsonyabb beosztású katonák jutalmazásáról 

adnak tájékoztatást, a tímárok és növedékek összege 2000–6000 akcse között változik, 

zömében 3000 akcse értékben. A megítélt jutalmak magasabbak, mint egy helyi portya 
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esetében, amiből kitűnik, hogy egy birodalmi hadjáratban való részvétel komolyabb kiugrási 

lehetőséget jelentett. A felterjesztők általában maguk is jelentősen kivették a részüket a 

harcokból, és főként a saját embereiket javasolták a különféle juttatásokra. Sok, büntetésül 

gályarabságot kirovó ítélet született; ez a szultáni flotta evezősök iránti megnövekedett 

igényét mutatja. 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, míg lőpor nagy 

része Egyiptomból és Bagdadból érkezett. A hadsereg utánpótlásában kulcsfontosságú volt 

Trablusz és Pajasz kikötője. A hadjárat Rodosz szigetére rótta a legnagyobb terhet, amelynek 

az ellátmány biztosítása mellett védelmi és hírszerzési feladatokat is el kellett végeznie. Bár a 

birodalom nagy területe és változatos erőforrásai lehetővé tették, hogy a ciprusi háború 

minden szükségletét maguk állítsák elő, a mühimme defterik tanúskodnak az ezzel 

kapcsolatos szervezési nehézségekről is. Így kiderül belőlük, hogy Szinop, Várna és Ahjolu 

városa erősen lemaradt a hajóépítéssel, amit az érintettek eszköz- és emberhiánnyal 

magyaráztak, de sok szó esik bennük a különféle visszaélésekről, dezertálásokról, 

járványokról. Ugyanakkor tény, hogy az uralkodói utasítások mindig valamilyen problémára 

reflektálnak, tehát elsősorban az derül ki belőlük, hogy mi nem működött, 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. 

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. 

6. Lepanto értékelése 

Tézis: A kortársak Lepanto felett érzett eufóriájában és csalódottságában 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. Mindezen népszerű elképzelések azonban a 

lehetőségeiket reálisan mérlegelő európai vezetőkre csekély hatással voltak.  
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Bár az apokaliptikus próféciák és a ciprusi hadjárat idején keletkezett röplapok egyaránt a 

kereszténység összefogására buzdítottak, az európai uralkodók látszólag a közhangulattal 

ellentétes módon cselekedtek. Véleményem szerint a Lepanto után előállt patthelyzet abból 

következett, hogy a keresztények 1571. október 7-én „túlnyerték” magukat, így az előállt 

helyzet éppolyan váratlanul érte őket, mint a törököket. A győzelem egy olyan lélektani 

pillanatban valósult meg, amikor minden feltétel adott volt a sikeres csatához: az 

együttműködésre kész, ambiciózus spanyol főparancsnok, a németalföldi helyzet átmeneti 

konszolidálódásának köszönhetően egy erős spanyol flotta, az előző évinél határozottabban 

támadáspárti velencei és pápai kontingens, és a hadi idény végére 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 belül 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. Fülöp spanyol király szinte 

neheztelt féltestvérére, Don Juan de Austriára, amiért a hadiidény végén kockáztatta a 

vagyonokba kerülő flottát, és a saját, nem kevésbé értékes életét, egy csata kedvéért. 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 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 Fülöp sem a 

felelősségét, sem az anyagi terheit nem tudta vállalni. A Szent Ligához a győzelem ellenére 

sem kívántak más országok csatlakozni: ahová nem ért el a török hódítás nyomán járó 

pusztítás, érdektelenségük okán, ahová pedig elért, azért mert örültek, hogy végre 

fegyverszünet van a veszedelmes ellenséggel, és eszük ágában sem volt felrúgni a nagy 
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nehezen tető alá hozott békét. 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 élén, a kiállított létszám továbbra is egy erős 

nagyhatalom képét sugallta. A magára maradt Velence békekötése az Oszmán Birodalommal 

józan és reális lépés volt. 

7. Ciprus török hódításának következményei 

Tézis: Ciprus meghódítása után a ciprióták a korábbi időszakhoz képest jobb feltételekkel 

rendelkeztek.  

A fejezet forrásául a török berendezkedésre, a sziget benépesítésére és gazdasági 

fellendítésére vonatkozó birodalmi parancsok és a szigetre látogató európai utazók 

beszámolói szolgálnak. A ciprióták viszonylagos vallásszabadságban gyakorolhatták hitüket 

és a továbbiakban nem voltak elzárva előlük bizonyos, jól jövedelmező gazdasági ágazatok, 

amelynek köszönhetően sokan közülük meggazdagodhattak, érdekeiket eredményesen 

képviselhették a török bíróságokon, miközben a mühimme defterik tanúsága szerint a korábbi 

rezsimhez tartozó itáliaiakat számos korlátozó intézkedés sújtotta. A törökökkel való 

együttélés ugyanakkor az ortodox őslakosság számára sem volt konfliktusmentes, akik később 

úgy érezték, hogy csupán uraik változtak, és a korábbi katolikus zsarnokság helyébe a 

muszlim elnyomás lépett. Véleményem szerint a problémák fő oka az oszmánok elhibázott 

gazdaságpolitikájában keresendő. Ennek során elsősorban az adóbeszedésre, és nem a sziget 

fejlesztésére koncentráltak, 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 az itteni felbomlásához 

is. 

8. A ciprusi hadjárat magyarországi hatása 

Tézis: A törökök közelsége miatt más, földrajzilag távolabb eső európai államokhoz képest 

a magyarok egyrészt több és biztosabb ismerettel rendelkezhettek az oszmán tervekről és 

reálisabban szemlélték az eseményeket.  

A források alapján 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 békét és csatlakoztak volna a 

Szent Ligához, hogy kiűzzék területükről az oszmánokat. A lepantói események tehát nem 
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erősítették fel függetlenségi törekvéseiket, hanem 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 hamarosan bekövetkező végét, hanem 

hasznosabbnak vélték a béke megőrzését, illetve ez idő alatt a várak, erődítések kijavítását, 

csapatokkal és fegyverrel való megerősítését. A közeli világvégébe vetett hit azonban 

Magyarország területén is népszerű volt, olyannyira, hogy éppen a ciprusi hadjárat idején 

Karácsony György vezetésével felkelést is inspirált, ám ezt a törökök rövid idő alatt 

elfojtották. 

 

 


