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FaJ>r ad-Dln [II] al-Macní drúz fejedelem 
(993/1585-1042/1633)
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Előszó

A Libanon-hegyvidék fejedelemsége a 16. században önálló régió lett az Oszmán Bi

rodalomban. A Libanoni Fejedelemség története azoknak az eseményeknek, fejlemé

nyeknek, összeütközéseknek a sorozata, amelyek során a Fejedelemség az egész 

Libanon-hegyvidék térségét teljesen fősége alá vette, s uralmát kiterjesztette Palesz

tina és Szíria környező területeire, az Oszmán Birodalomnak a Földközi-tengeren 

Lepantónál elszenvedett veresége (1571) után kibontakozó általános hanyatlása kö
zepette.

A Fejedelemség e küzdelem során nyerte el számos olyan sajátosságát, amely 

később a modern Libanon rendszerét és arculatát alapvetően meghatározta. Ide tar

tozik a jelentős keresztény kisebbség jelenléte, a selyemtermelés korai meghonosítása 

a régióban, a terület bekapcsolása a nemzetközi kereskedelembe, a folyamatos és tar
tós kapcsolatok kialakítása Európával és az európai hatalmak gyakori beavatkozása a 

térség beliigyeibe.

Midőn az Oszmán Birodalom 922/1516-ban elhódította Szíriát a Marniuk Biro

dalomtól (648/1250-923/1517), a Libanon-hegyvidék és a környező területek számos 

etnikai és törzsi vezető uralma alatt állottak. Közöttük a Band Tanüh és a Band 

Arslán eredetüket tekintve jemeni törzsek voltak, amelyek még az Omayyád Kalifá- 
tus idején érkeztek a térségbe és a Mediterraneum tengerparti részét védelmezték a 

bizánci betörésekkel szemben. Bejruttól keletre és délkeletre telepedtek le, majd a 

5/11. század második felében felvették a drúz vallást. A Band ‘Assaf turkomán ere

detű szunnita családjainak vezetői Kisrawan és Bejrut vidékét uralták, míg a Band 

Sayfá kurd szunnita urai Tripoli és a tőle északra fekvő terülek felett rendelkeztek. A 

déli Biqac térségében a szunnita Band Siháb a Wadi t-Taym, a Band Harfüs sfita fő

nökei Badabakk és az északi Biqá( felett gyakoroltak hatalmat. A Banü Ma'n délarab 

eredetű harcos törzs volt, amelyet a Banü Tanüh hívott a térségbe. Ba'aqlin környé

kén telepedett le, s törzsfőnökei hamarosan a Süf-régió falvainak adóbérlői lettek.

Az oszmán uralom korai időszakában Szíriában gyakoriak voltak a lázadások. 

Az etnikai, illetőleg törzsi vezetők és a helyi hadurak különféle szövetségei kímélet

len küzdelmet folytattak a központi kormányzat és egymás ellen. Folyamatosan azt
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igyekeztek elérni, hogy az európai hatalmak megvessék lábukat a keleti Mediter- 

raneumban és beavatkozzanak a helyi konfliktusokba, ezért ismételt felhívásokkal 
fordultak hozzájuk, és buzdították őket a beavatkozásra.

924/1518-ban a marniuk uralom helyreállításának szándékával a Ma'nők részt 

vettek a szunnita törzsfőnök, Muhammad ibn al-HanaS felkelésében a nyugati Biqá' 

vidékén. Az ezt követő oszmán büntető hadjáratban három Ma'n vezetőt elfogtak, 

sok felkelőt lefejeztek, a falvakat kirabolták, a gyermekeket s asszonyokat elhur

colták. Röviddel ezután a Ma'nok szövetkeztek az oszmán hatalommal, hogy leszá

moljanak a térség másik jelentős tényezőjével, a sí'ita HarfüS-családdal, amely az 

ugyancsak sí'ita Perzsia feltörekvő safavida uralkodóival, az oszmánok kérlelhetetlen 

ellenfeleivel egységben lépett fel a térségben. Ennek nyomán a Ma'n család vezető
jének az oszmán hatalom adóbérleti jogokat |e.sz. iltizám] adományozott as-Söf 

vidékén. A Ma'n hadurak a későbbiekben Szidón-Bejriit és a palesztinai $afad térsé

gének sangacf beyi [amir Jiwál tisztségét is betöltötték.1 Viszont a Libanon-hegyvidék 

lakói rövidesen fellázadtak a központi hatalom ellen. Az 915/1585-ben Egyiptomból a 

fővárosba, Isztambulba adóbevételt szállító janicsáregység ellen a Tripoli vidékét 

átszelő útvonal mentén elkövetett rablás kapcsán Egyiptom oszmán helytartója 
Iwáli], Ibrahim pasa a szultán utasítására büntető hadjáratot vezetett a térségbe és 

visszaszerezte a központi kormányzat főségét. A drúz közösséget akkoriban vezető 

Ma'n fejedelem, Qurqumás atnir (922/1516-993/1585 előtt) a megtorlás elől mene

külni és bujdosni kényszerült, és számkivetettségében érte utol a halál.

Apja halála után Qurqumás fia, Fahr ad-Dln [II] vette át a fejedelemség veze

tését. 998/1590-ben a damaszkuszi oszmán helytartó Iwáli] megerősítette őt a Szidón- 

Bejrút körzet Isangacj] amír-í/wá^-tisztségében, és neki adományozta a drúz hegyvidék 
adóbérleti jogát Iiltizám]. Ezt követően, 1014-16/1605-7-ben Fahr ad-Dln [II| csatlako

zott 'Ali Gánbulád [Gánbulát/Öunblát], Aleppó kurd kormányzója oszmán-ellenes 

katonai fellépéséhez. 'Ali Gánbulád vereséget szenvedett, Fahr ad-Din [II] viszont 

megtartotta hatalmát azon az áron, hogy jelentős összegekkel sikerült elnyernie a da
maszkuszi helytartó jóindulatát.

'Ali Gánbulád lázadását külföldről a Toszkánai Nagyhercegség támogatta, 

amely ebben az időben a legbefolyásosabb európai hatalom volt a keleti Mediterrá- 

neumban. Ennek következtében katolikus misszionáriusok kezdtek tevékenykedni a

Lásd Abu Husayn, A., Provincial Leadership in Syria (1575-1650). Beirut 1985,76-87; A tisztség 
elnevezéséhez lásd Deny, J., Sonvnairedes archives turques du Caire. Le Caire 1930, 43,45 -46, 50.
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Libanon-hcgyvidék maronita keresztény közössége körében, és Kisrawán szunnita 

tiirk hadura, Mansür 'Assáf pártfogásába vette a maronita közösséget. A maronita 

Hubays-családból intézőt lmudabbir] nevezett ki ügyeinek vitelére. Fahr ad-Dln [II] 

megörökölte cAli Őánbuládtól a toszkánai kapcsolatot, míg fejedelemsége ügyeit a 
kisrawani maronita Ház in-családból származó intézőre lmudabbir] bízta. A drúz fe

jedelem és a Toszkánát uraló Mediciek között szoros kapcsolatok alakultak ki, me

lyek keretén belül az európai nagyhercegség a libanoni fejedelemséget fegyverrel és 

lőszerrel látta el. A két fél közötti kapcsolatok erősödését elősegítette, hogy XIII. 
Gergely pápa (1571-1585) levélben kérte a maronita pátriárkát, hogy támogassa Fahr 

ad-DIn [II | önállósodási törekvéseit az oszmán hatalommal szemben.

A drúz fejedelemség és a birodalmi központ kapcsolatát a lázadások és a 

békésebb periódusok váltakozása jellemezte. Midőn a térség befolyásos szunnita 

kurd Sayfá-családja átvette Kisrawán és Bejrut felett az uralmat, a Banü 'Assáf 
hatalmának hanyatlását látva a damaszkuszi helytartó Iwali] azzal bízta meg Fahr ad- 

Dlnt, hogy állítsa helyre az oszmán szuverenitást az uralmuk alatt lévő területeken. 

Fahr ad-Dín megszerezte a sfita Harfüs-család támogatását és kiűzte a Sayfákat Kis- 

rawánból és Bejrutból. Az oszmán hatalom Fahr ad-Dlnt azzal jutalmazta meg, hogy 

a felügyeletére bízta Safad kerületét Isangacj]t és azt a feladatot adta neki, hogy a tér

ség sfita és nomád beduin lakóit tartsa a fősége alatt.2

Miután toszkánai szövetségese révén Fahr ad-DIn [II] megerősödött, 30.000 
fős, jórészt zsoldosokból álló haderővel rendelkezett, és a térség 30 erődítményét 

tartotta az uralma alatt. Hatalmát Hawrán síksága és a Gólán felé igyekezett kiter

jeszteni Szíria déli területeinek irányában. 1611-ben a maronita érseket, őirgist 

Itáliába küldte, hogy Toszkánával és a Szentszékkel oszmán-ellenes szövetséget kös
sön. A misszió híre Isztambulba is eljutott, és a szultán utasította damaszkuszi hely

tartóját, Ahmad al-Háfiz pasát, hogy tegyen rendet a térségben. Fahr ad-DIn [II] arra 

kényszerült, hogy családjával és szűk kíséretével száműzetésbe menjen Toszkánába. 

Fivére, Yünis al-Ma'n vette át tisztségét a fejedelemségben, s neki sikerült kivédenie 

az fenyegető oszmán büntető hadjáratot azzal, hogy hatalmas hadisarcot fizetett. 

Viszont ezeknek a fejleményeknek köszönhetően a Macn fejedelmek elveszítették a 

partvidék feletti uralmukat és státusuk as-Süf vidékének adóbérlői jogára liltizám] 
zsugorodott.

: Lásd Abu Husayn, Provincial Leadership in Syria, 74, 80-87, 88-95.
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Fahr ad-DTn itáliai száműzetésének 5 évét (1613-1618) főként a reneszánsz- 

utáni Firenzében töltötte. A libanoni fejedelem ez idő alatt megismerkedett az itáliai 

városállamok életvitelével. Különösen felkeltette figyelmét az ott működő bankok 

tevékenysége, a nagyhercegség központi kincstárának működése, a helyi jogszolgál

tatás rendszerének és a rendvédelmi szerveknek a felépítése.

Bár a Medici-család ekkorra már túljutott uralkodásának tetőpontján, Tosz- 

kána nagyhercege, II. Cosimo (1590-1621) és a spanyol uralkodó, III. Fülöp nagyra ér

tékelte a drúz fejedelem kényszerű látogatását, minthogy mindketten jelentős szere

pet szántak neki azokban a tervekben, melyek az európai befolyásnak a keleti Medi- 
terráneum térségére való kiterjesztését célozták.

1027/1618 szeptemberében történt hazatérését követően Fahr ad-Din [II] hozzá
látott, hogy helyreállítsa hatalmát a Libanon-hegyvidéken, valamint visszaszerezze 

az elveszített területeket. Ez idő tájt 'Utmán [II] oszmán uralkodó azzal volt elfog

lalva, hogy uralmát megszilárdítsa, miután egy >palotaforradalom< során megragadta 

a hatalmat. 1030/1621-ben Fahr ad-Dln befolyása alá vette Bisarrl vidékét és legyőzte a 
maronita közösség elöljáróját Imuqaddaml. A Macn fejedelem számára kedvező hely

zetet teremtett, hogy 1031/1622-ben a janicsárcsapatok megbuktatták cUtmán [III 

szultánt, midőn ő épp arra készülődött, hogy hadjáratot indítson a Libanon-hegység 
térsége ellen.

1032/1623-ra Fahr ad-Dln megszerezte az 'Akkár vidéke feletti uralmat a Sayfá- 

családtól. Hims és Hamá térségén túl Safita felé nyomult, majd 1043/1633-ban Tripoli 

is a kezére került. Miután a Libanon-hegyvidék egészét uralma alá hajtotta, Fahr ad- 

Dín [II] a sfita Harfüs-családra támadt és elfoglalta a Biqác térségét. Mu^afá pasa, 

Damaszkusz helytartója [wöli], a Harfüs-család és a Sayfá-család közösen lépett fel a 
drúz fejedelemmel szemben, ámde szövetségük vereséget szenvedett 1032/1623 no

vemberében az 'Angár melletti ütközetben, s maga a helytartó is fogságba esett. Fahr 

ad-DTn [II] megostromolta, elfoglalta, majd elpusztította a Harfüs-család székhelyét 

Ba'labakkban. Katonái végigfosztogatták a Biqác vidékét és elvitték a földművesek 

termését. A drúz fejedelem az oszmán hatóságokkal történt megegyezés értelmében 

szabadon engedte a damaszkuszi helytartót, és visszakapta Safad, cAglün és Náblus 
palesztin területek korábbi adóbérleti és felügyeleti jogát.3

3 Abu Husayn, Provincial Leadership in Syria, 114-121.
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De terjeszkedésében a drúz fejedelem oly messzire ment, hogy az már fenye

getést jelentett az oszmán hatalom számára. Eközben továbbra is arra törekedett, 

hogy toszkánai szövetségesétől és pártfogójától katonai és pénzügyi támogatást sze

rezzen azon elképzeléseihez, amelyek célja az oszmán hatalomtól történő teljes el

szakadás volt. Midőn 1038/1629-ben az Oszmán Birodalom katonai sikereket ért el a 

sfita safavida Perzsiával szemben, a központi hatalom Fahr ad-Dín [II] ellen fordult, 
és az önállósodó, politikai és gazdasági sikereket elérő fejedelem megbuktatására 

tört. A damaszkuszi provincia helytartójának Kiiciik pasát, a fejedelem ellenfelét és 

régi ha-ragosát nevezték ki azzal a feladattal, hogy a drűz fejedelmet távolítsa el a 

térségből. Midőn a damaszkuszi helytartó katonai erői Fahr ad-DTn [II] ellen 

vonultak, toszkánai szövetségese cserbenhagyta partnerét, aki ekképpen nem tehe

tett mást, minthogy megadta magát. Vasra verve vitték Isztambulba, ahol azután 
1045/1635 áprilisában kivégezték.

Doktori dolgozatunkban az Oszmán Birodalom hanyatlásának e bonyolult 

gazdasági, társadalmi és politikai viszonyait felmutató időszakát, a birodalomban 

kialakult, részben önálló területek létrejöttének összefüggéseit elemezzük a korabeli 

Libanon vonatkozásában, a kérdéskörben publikált kutatási eredmények rendszere
zésével, a helyi kútfők és más arab források bevonásával, a szociolingvisztika mód
szereit is alkalmazva.
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Bevezetés

A  Lib anon-hegy vidék földrajzának és népességének

sajátosságai

A Mediterraneum keleti partvidéken elterülő Libanon területének nagy része rideg 
hegyvidék. A térséget északon az antikvitásban Eleutherus néven ismert folyó, a 

Nahr al-kablr, keleten az Antilibanon-hcgység, délen a Galíleaí-felvidék határolja. A 

Libanon és az Antilibanon északkeletről húzódik délkelet felé, követvén a partvidék 

ereszkedését; a két hegylánc között fekszik a termékeny Biqá'-völgy. A BiqáTól nyu
gatra a Libanon hegyláncai húzódnak oly közel a tengerparthoz, hogy helyenként 

közvetlenül a tengerre esnek. Köves hegyfokai a keskeny parmenti síkságot számos 

elszigetelt sávra osztják.

A térség 922/1516 és 1336/1918 között az Oszmán Birodalom fősége alatt állott és 

1864-ig hivatalosan két közigazgatási régióra oszlott: az északi régió a Tripoli vilajet 
IwildyaJ vidékét, a déli régió pedig a Szidóni [Saydá] vilajet területét alkotta. A Biqá< e 

két ré-giótól elkülönülve a Damaszkuszi vilajet térségéhez tartozott, miként 

korábban a Libanon egész déli régiója is, míg azután 1070/1660-ban létrehozták a 

Szidóni vilajetet. Midőn az oszmán hatóságok 11278/1864-ben átszervezték a pro

vinciális közigazgatást, ez a beosztás megváltozott. Míg a Biqü' megmaradt a 

Damaszkuszi provinciában, a Tripoli és Szidóni vilajeteket megszüntették, és azokat 

felváltotta a Bejrúti vilajet, amely ezután e területeket is magába foglalta. Időközben 

1277/1861-bcn nagyhatalmi védnökséggel létehozták a Libanoni Kormányzóságot 
linutasarrifiyya]\  amely hozzávetőlegesen a Libanon-hegység által alkotott vízválasz

tótól a tengerig terjedő területet foglalta magába, de nem tartalmazta Bejrút városát, 
sem Tripoli és Szidón régióját.

Azt a területet, amelyet általában Libanon-hegyvidék névvel illetnek, 1277/1861 

és 1333/1915 között egy nem libanoni, oszmán alattvaló, keresztény kormányzó Imuta- 4

4 A földrajzi és történeti bevezetéshez alapvetően lásd, Salibi, K. S., The Modern History of Libanon. 
New York 1977'', xi-xxvii. Vö. Abu Izz ad-Din, N. M., The Druzes, Leiden 1984,1-14.
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sarrif] irányította, akit a birodalmi központ nevezett ki a nagyhatalmak jóvá

hagyásával, és ő közvetlenül Isztambulnak volt alárendelve. A Libanon |Lubnán] 

elnevezés csak a Libanoni Kormányzóság létrejöttével vált hivatalosan használatossá. 

Korábban scm-miféle politikai képződményt nem illettek a >Libanon< vagy >Libanon- 

hegyvidék< névvel. A Ma'nokat, a dél-libanoni drúz hadurakat, akik a 17. század 

elején kiterjesztették hatalmukat az egész Libanon-hegységre, hagyományosan a 
>drúzok fejedel-me< lamir ad-durüz] címmel illették. Utódaik, a Sihábok ugyancsak a 

>drilzok emírje< megnevezést használták, bár ők egyáltalán nem drúzok, hanem 

szunnita muszlimok, később pedig keresztények voltak. A Ma'nok 1109/1697-ig, majd 
utánuk a Sihábok 1257/ 1841-ig uralták a Libanon-hegyvidéket.5

Mindazonáltal a 18. századig semmiféle elnevezés nem volt használatos a 

Libanoni Fejedelemség egész területének jelölésére. A >Libanon-hegyvidék< [Gabal 

Lubnán] kifejezést akkoriban korlátozott értelemben használták, és BiSarrl, Batrün és 

Gubayl északi területeit jelölte, ahol maroniták laktak. Továbbá délen Őabal Kisra- 

wán régióját, ahol ugyancsak maroniták éltek, olykor beleértették a Libanon-hegyvi- 

dékbe, de többnyire inkább különállónak tekintették. Kísrawántól délre, tőle elkülö

nülve, a Bejrűt-Damaszkusz útvonal mentén volt a Gabal as-Süf régiója, amely Drúz- 

hcgységként (Gabal ad-Durüzl is ismert. Ennek a drúzok által lakott térségnek alig 

volt kapcsolata az északi maronita területekkel, és a 17. századig bizonyosan nem 
tekintették úgy, mintha a Libanon-hegyvidékhez tartozna. A 18. század végén számos 

maronita telepedett le a drúz területeken, s csupán ekkor kezdték használni a Sihá

bok egész birtokára a >Libanoni-hegyvidék< megnevezést. A maroniták oly mérték

ben kötődtek északon fekvő eredeti hazájukhoz, hogy még az ottani helyneveket is 
magukkal vitték, midőn a 17. és 18. században délre vándoroltak. Ezen folyamat ered

ményeképp azután a >Libanoni-hegyvidék< elnevezés magába foglalta az egész terü
letet, ahol megtelepedtek.

A Mahiok és Sihábok területei, amelyeket hagyományosan a >Libanoni Fejede- 

lemség< névvel illetnek, sohasem volt világosan körülhatárolt egység. Legnagyobb 

részét azok a maronita és drúz területek alkották, amelyeket a libanoni fejedelmek 

lumará’] mint földbirtokos hadurak a fennhatóságuk alatt tartottak és amelyek ké

sőbb a Libanoni Kormányzóság Imutasarrifiyya] részét alkották. A Ma'n és Siháb feje

delmek rendszerint uraltak további, az előbb említettekhez kapcsolódó területeket is,

5 A libanoni sí'iták oszmán-kori történetéhez lásd. Winter, S., The Shiites of Libanon under Ottoman 
Rule (1516-1788). Cambridge 2010, főként, 33-57.
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vagy az oszmán kormányzat adóbérlóiként, vagy úgy, hogy katonai erővel rákény- 

szerítették hatalmukat az adott térségre. Szídón és Bejrut soha nem volt a szoros érte

lemben vett Libanoni Fejedelemség része, bár e két központ gyakran került a Ma'n 

emírek uralma alá és fővárosul is szolgáltak számukra. Tripoli egy ideig Ma'n uralom 
alatt volt, Bejrutot pedig a íS. században a Sihabok rendszeresen fennhatóságuk alá 
vonták.

Bár a Bíqá' formálisan a Damaszkuszi provincia részét képezte, központi 

régiója csaknem folyamatosan a libanoni emírek hatalma alatt állott, akik gyakorta 

kiterjesztették befolyásukat a Tripolitól északkeletre fekvő 'Akkár síkságára is. A 
Biqá' északi területén, a Ba'labakk régiójában élő sí'iták oly szorosan kapcsolódtak a 

Libanoni Fejedelemség életéhez, közügyeihez, hogy történetüket nem lehet a Liba- 

non-hegyvidékétől elkülönítve tárgyalni, jóllehet sem a Ma'nok, sem a Sihábok köz

vetlenül nem kormányozták őket sohasem. A Biqá' déli részén, a Hermón-hegység 
lábánál elterülő Wádl t-Taym volt a Siháb-család szőkébb hazája, amely akkor vált a 

Libanoni Fejedelemség tényleges részévé, midőn a Sihábok a fejedelemséget meg

örökölték.

Az említett határok közötti területen a 17. század elején különálló és sajátos 

önazonossággal kibontakozó politikai hatalom megszakítás nélkül állott fenn nap

jainkig. A térség politikai egységét egymást követő dinasztiák és kormányzatok igye

keztek fenntartani, ámde törekvéseiket gyakran hiúsította meg a lakói közötti mély 

megosztottság. Midőn az írásrendszer földbirtokosai voltak vezető pozícióban, a 

közös politikai megfontolások, illetőleg célok gyakran kovácsolták egységbe a 

különféle libanoni közösségek vezetőit és egyesítették soraikat. E vezetők, az emírek 

vagy sejkek Iurna rá’ vagy suyühj számára a vallási különbségek nem jelentettek aka

dályt abban, hogy közösségeik -  a maroniták, a melkiták, a drúzok, a sí'ita vagy a 

szunnita muszlimok -  együttműködjenek. Valamennyien ugyanahhoz a politikai 

rendszerhez tartoztak, és a különféle vallási! földbirtokos főurak szertartásosan a 

>fivérem< lyá alul vagy >unokafivérem< lyá ibn (ammi] megszólítással illették egymást. 

A vezető emírek és sejkek közötti nézeteltérések és rivalizálások olykor főúri ligák lét

rejöttéhez vezettek, amelyek félretették a vallási megosztottságot , és a szövetségek ily 

módon a népesség valamennyi rétegére kiterjedtek. Veszély idején a földbirtokos fő

urak gyakran léptek szövetségre egymással, és valamennyien saját embereiket vezet

ték a közös ellenséggel szembeni küzdelemben. Ilyen alkalmakkor a drúz, a keresz

tény és muszlim földműves harcosok vállvetve küzdöttek a közös ügyért és lényegé

ben a közös szülőföldért. Viszont a tényleges kapcsolatok a különböző fclckezetek
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között csupán a politikai és katonai együttműködésre korlátozódtak. Az egyes vallási 

közösségek keveset tudtak egymásról és szociális tekintetben is egymástól elszigetelt 

életet folytattak. Az eltérő felekezetekhez tartozó szomszédok közötti kapcsolatok 

még ugyanabban a faluban is ritkán léptek tűi az alkalmi és üzleti ismeretségen.

Ahhoz, hogy a térség történelmi és politikai sajátosságait megérthessük, 

szólnunk kell azokról a viszonyokról, amelyek közepette a különféle vallási irány
zatok, felekezetek itt gyökeret vertek. A tulajdonképpeni Libanon-hcgyvidék jelentős 

részén napjainkban szunnita és sfita muszlimok élnek. Az itt élő sfiták a mérsékelt 

vagy >tizenkettes< litná (asariyyaj irányzathoz tartoznak, helyi elnevezéssel ők a muta- 

wálfk vagy mitwálik6. Közösségeik Baclabakk régiójában és a Tűrosztól keletre eső 
őabal 'Árnil hegyi területén vannak túlsúlyban. Volt azonban olyan időszak is, jóval 

az oszmán uralom előtt, amikor a sfiták egyik vagy másik irányzata uralta az egész 

térséget, kivéve Bisarrí, Batrün és Őubayl északi területeit, amelyek a maroniták fő- 

sége alatt voltak. Kisrawán, amely napjainkban főként maronita lakosságú, a 8/14. 
századig túlnyomórészt sfita régió volt. A Bisarrltól északra fekvő Őabal ad-Dán- 

niyya mind a mai napig annak a sfita ismü'tli közösségnek a nevét őrzi, amely a ke

resztes hadjáratok előtt itt élt.7 A Biqác az iszlám korai időszakától fogva sfita terület 

volt, és egy része, nevezetesen Ba'labakk régiója, napjainkig az is maradt. Az első ke

resztes hadjárat (1096-1099) idején a Banü 'Ammár sfita hadúri dinasztiája uralta 
Tripolit és környékét; alattvalóik valószínűleg ugyancsak sfiták voltak. Előzőleg a 

sfita ismá'iliyya közössége népesítette be a Wádí t-Taym vidékét és valószínűleg a$- 

Süfot is, míg azután e két régió lakói valamikor a 5/11. század elején áttértek a drúz 

vallásra. Amikor a század vége felé a keresztesek megérkeztek a Levantéba, a Wadl t- 
Taym és as-Süf vidéke már drúz terület volt, ám különben töretlen volt a sfita túl

súly a térségben.

Ez a helyzet a 6/12. és 7/13. század után megváltozott. A keresztes hadjáratok 
időszakáig a sfiták Libanonban és másutt Szíriában élvezték a Fátimidák (297/909- 

567/1171) pártfogását, akiket a radikális sfita isnta'tli mozgalom juttatott hatalomra 

Észak-Afrikában, majd Egyiptomban, a szunnita ‘abbászida kalifák hatalmával 

szembeni komoly kihívásként. A 4/10. és 5/11. század folyamán, midőn az cAbbászi- 

dák birodalma a felbomlás állapotába jutott, az egyiptomi Fátimidák hatalmuk tető

pontján voltak és többször sikerült hatalmukat kiterjeszteniük Szíriára. Pártfogásuk

' Lásd, Ende, W., Art. Mutawáll El' VII/780-781.
7 Salibi, The Modem History of Libanon, xv-xvii.
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alatt igen kedvező helyzetben élhettek, dolgozhattak a sTita közösségek Szíriában. 

De röviddel a keresztesek térségbe érkezése előtt a fátimida hatalom Szíriában és 
Egyiptomban is gyengülni kezdett. A s f  íta nagyhatalom teljes vereséget szenvedett a 

keresztény betolakodókkal szemben, és képtelen volt hatékony muszlim ellentá

madást szervezni és vezetni. STita vezetés hiányában szunnita hadúri dinasztiák tűn

tek fel és erősödtek meg a térségben, amelyek magukhoz ragadták a kezdeményezést 
a keresztesek elleni katonai fellépés terén is, és végül sikerült a muszlim világ erőinek 

jelentős részét egyesíteni a vezetésük alatt. A szunnita dinasztiák sikere viszont azzal 

járt, hogy véget ért a sí'ita túlsúly a régióban. A keresztesek végleges kiűzésekor, a 

7/13. század végén a marniuk szultánok, akik ekkorra már átvették a fátimida kalifák 

helyét Egyiptomban, a sfiták ellen fordultak és igyekeztek mindenhol a háttérbe 

szorítani őket. cAkkó elfoglalása után, 692/1292-től évenként hadjáratokat indítottak 

a Libanon fő sfita régiói ellen. Gabal cAkkár és ad-Dánniyya vidékét könnyen aláve

tették; lakói erőszaknak engedelmeskedve áttértek a szunnita hitre vagy elván

doroltak, és szunnita muszlimok foglalták el helyüket a két régióban. Kisrawán sfitái 

nagyobb ellenállást tanúsítottak s mintegy 13 évig kitartottak a mamlúkokkal szem

ben, de 1305-ben végül alulmaradtak és szétszóródtak. Az idő múlásával északról 

maronita betelepülők váltották fel őket a régióban. Eközben a sfiták elnyomása és ül
dözése Libanonban még inkább apasztotta közösségüket, és a partmenti települések 

többségéből el is tűntek. Napjainkig egyedül Türoszban őrizték meg túlsúlyukat. A 

drúz hegyvidéken csupán két falu maradt meg sutának a közelmúltig, Bejrúttól 
délkeletre Garbban, továbbá néhány partmenti település Bejrút közelében, valamint 

egyes falvak as-Süf déli részén Őazzín térségében. A 8/16. századot követően a sí'iták 

Balabakk régiójából átkeltek a Libanon-hegységen, hogy Gubayl, Bisarrl, valamint 

Kisrawán területén letelepedjenek. A 18. század végére viszont a Sihábok a bete

lepülők többségét kiűzték ebből a maronita régióból, és csupán néhány sí'ita közös

séget hagytak meg, amelyek ma is Őubayl területén élnek.8

A szitákkal ellentétben a szunnita muszlimok Libanonban újabb keletű kö

zösséget alkotnak, amely számban főként a mamlúk és az oszmán időszakban gya

rapodott jelentősen, minthogy a mamlúk időszakban az állandó üldöztetések miatt 

Szíriában számos keresztény és sí'ita muszlim áttért a szunnita iszlámra. Ekképpen 

a térségben megnövekedett s napjainkig fennmaradt a szunnita befolyás. A 7/13. 

század végéig Szíria lakosságának zöme még keresztény volt, az ország legtöbb

Winter, The Shiites of Libanon, 31-33.
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részén a muszlimok között a sfíták voltak túlsúlyban. A keresztények és a sfiták 

magatartása a keresztes háborúk időszakában felébresztette irántuk a szunnita állam 

gyűlöletét. A keresztények gyakran nyíltan támogatták a kereszteseket a muszli- 

mokkal szemben, s ez bizalmatlanságot keltett irányukban, a sfiták pedig a szunnita 
iszlámmal szembeni óvatosságukban olykor az árulás határáig ingadoztak 

lojalitásukban. Ennélfogva a keresztesek végleges távozását követően a szunnita 

állam haladéktalanul leszámolt mindkét közösséggel, midőn módszeres üldözésnek, 
elnyomásnak vetette alá őket.

Az első jelentős szunnita muszlim közösségek ebben az időben alakultak ki 
Tripoliban, Bejrútban és Szidónban, azokban a partmenti városokban, ahol erős volt 

a mamlúk uralom befolyása. A későbbi időkben ezeknek a libanoni városoknak a 

szunnita lakossága tovább növekedett, minthogy Szíria belsejéből, Egyiptomból, 

Észak-Afrikából és máshonnan szunnita kereskedők érkeztek és telepedtek le a ked
vező fekvésű, virágzó üzleti központokban. Napjainkban Szidón és Tripoli szunnita 

többségű városok, míg Bejrút is jelentős számú szunnita lakossággal rendelkezik. Ez 

bizonyára ugyanígy volt a 17. század elején is, és a szunniták minden esetben melkita 

keresztény közösségekkel éltek egymás mellett, amelyek a 17. század késői idősza
kában görög ortodox és görög katolikus közösségekre oszlottak fel.

Nem csupán Tripoli, Beirut és Szidón volt fontos központja a libanoni szun
nita muszlimoknak. A Biqác, a Wád! t-Taym és as-Süf területén a sfiták és a drúzok 

taqiyyából sűrűn gyakorolták a szunnita iszlámot, hogy elkerüljék az üldöztetést, és -  

meglehet -  azért is, hogy elnyerjék az uralkodó Mamlúkok kegyét.9 Az idő múlá

sával azután egyes közösségek, amelyek eredetileg csupán fatjiyyából követték a szun

nita iszlámot, újabb nemzedékeikben már elfelejtették eredeti hitvallásukat, és alap

vetően szunnita muszlimoknak tekintették magukat. Valószínűleg ez a magyarázata 

azon régi szunnita közösségek meglétének, amelyek napjainkban a Biqác középső te

rületének falvaiban, a Wádl t-Taymban és aS-Süf Harrüb körzetének néhány falvá- 
ban találhatók meg. Hasonló magyarázata lehet a szunniták mai jelenlétének ‘Akkár 

és ad-Danniyya régiójában, bár itt más tényezők is érvényesültek. A 8/14. század 

korai időszakában, midőn a mamlúkok megszilárdították uralmukat Szíriában, 

turkomán és kurd klánokat telepítettek be egyes partmentí vidékekre, ahol azok a

9 A >kötelező óvatosság< s f  ta alapelve, amely szerint megengedett a hívő számára, hogy kényszerű 
helyzetben eltitkolja igazi hitvallását és az uralkodó közösség hitét színlelje. Lásd, Strothmann, R. 
-  Moktar, Djebli, Art. Takiyya, EL' X/134-136.



Mamlúkok megbízottjaiként igyekeztek biztosítani a hátországban a nyugalmat. 

Többek között jelentős turkomán lakossággal bírt Kisrawán, míg nagyszámú kurd 

közösség élt Tripoli szomszédságában ' Akkár és ad-Dünniyya régiójában. Voltak még 

szunnita települések a szárazföld belsejében, BaMabakk vidékén, nem szólva más 
kisebbségekről, amelyek gyökeret vertek a térségben.

AS-Süf és Wádí t-Taym napjainkban is a drúzok hazája. Ők a 6. fátimida 

kalifa, al-Hákim (386/1011-996/1021) hívei, akik eredetileg a sfita ismétlik szakadár 
irányzatát követték. A drúzok felekezetűk egyik alapítójának, Muhammad ibn 

Ismá'll ad-DurzT vagy ad-DarazI (eltűnt 411/1019) nevét viselik, aki al-Hákim kalifa 

isteni természetét hirdette és személyének kultuszát kialakította a Szíriái ismácílik kö

rében. Az ismá'ílí hagyományokat és szokásokat felhasználva követőit ad-DarazI tit

kos közösséggé szervezte, benne a >bcavatottak< l'uqcjal vagy agelwid] és az általuk ve

zetett >laíkusok< Iguhhál] csoportjaival. A hívek titkos jeleket használnak, hogy fel

ismerjék egymást, bárhol találkozzanak is. Ellenséges környezetben el kell rejteniük 

igazi hitvallásukat. I la pedig veszélynek vannak kitéve, a taqiyya sfita alapelve sze

rint követniük, illetve színlelniük kell a többség, az uralkodó közösség vallási szoká
sait. Továbbá mindig elkötelezettnek kell lenniük hittestvéreik iránt és követniük 

kell >beavatottjaik< [(ucjcjál] megfontolt tanácsait. Kizárólag ezek a >beavatottak< tesz

nek eleget vallási kötelezettségeiknek, és találkoznak otthonaikban vagy egy m ene
dékhelyem Ihalwaj, ahol imádkoznak vagy megvitatják a közösséget érintő ügyeket. 

A >laikusok< Iguhlmll nem imádkoznak és nem avatkoznak bele a vallás dolgaiba, bár 

arra ösztönzik őket, hogy kívánják a beavatást. Minthogy a drúzoknak a kezdeti 

időktől fogva súlyos üldöztetéseket kellett elszenvedniük, már korán feladták a térí
tést és kinyilvánították, hogy közösségükbe csak beleszületni lehet, egyébként az 

>zárt< az újonnan áttérők előtt.

Korai történetük sajátos körülményei folytán a drúzok hegyvidéki föld
művesek hadra fogható közösségét alakították ki. Alig egy évszázada léteztek, ami

kor a keresztes hadjáratok első hulláma Szíriába eljutott, ami azután arra késztette 

őket, hogy a damaszkuszi szunnitákkal vállvetve szálljanak szembe a hódítókkal. Az 

elkövetkező közel két évszázadon át a drúzok csaknem állandóan harcban álltak a 

környező területeken élő és tevékenykedő keresztesekkel, és dél-libanoni és az Anti- 

libanonban lévő hegyvidéki erődjeikből kitörve rajtarajtaütöttek a Biqác keresztes 
hadállásain Észak-Palesztinában és a libanoni partmenti régióban. A Szíriái száraz

földet uraló, egymást váltó szunnita hadúri dinasztiák a drúz hegylakók bátorságát 

látva gyakran folyamodtak szolgálataikért, hogy helyi segéderőként alkalmazzák
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Őket, és különféle juttatásokkal igyekeztek elnyerni együttműködésüket. Földbirto

kos fouraikat regionális vezetőkként lmuqaddam] ismerték el és különféle címeket 

adományoztak nekik, amelyek jelezték magas rangjukat. Ez a kapcsolat a drúz föld- 

birtokos nagyurak és a szunnita muszlim központi kormányzat között erősen befo
lyásolta a drűzok szociális struktúráját s a hatalmat a földbirtokos előkelők kezében 

összpontosította, akik azután a beavatottakat< l'ucjqál] kiszorították a közösség ve

zetéséből. A >beavatottak< j'uqqálj megelégedtek ily módon elnyert alárendelt pozí

cióikkal és a földbirtokos előkelők meghatalmazottjai lettek, befolyásukat pedig arra 

használták fel, hogy a köznép körében fegyelmet tartsanak és irányító szerepet tölt
senek be.10

A 17. század folyamán a drúzok a Libanon-hegyvidéken politikailag szövet
keztek a maronitákkal, akik eredetileg monotheléta keresztények voltak; a 12. szá

zadban egyesültek Rómával, mint görög szertartási! katolikus egyház, saját papsággal 

és szertartásokkal. A maroniták eredetileg BiSarri, Batrün és öubayl északi területein 

éltek, majd elkezdtek Kisrawántól délre vándorolni, miután a mamlúkok e térség 

sfitáit szétszórták. Később a Mahi és a Siháb emírek pártfogása alatt a maroniták 

északról nagy számban telepedtek be délen a drúz területekre és a mai Libanon más 

részeire is, amelyek akkoriban az említett fejedelmek uralma alá tartoztak. Valójában 
Libanon maronita betelepítése a 17. és 18. században történt, s ezt követően a maro

niták a legnagyobb lélekszámú közösséggé váltak a térségben. A 17. század végére 

Kisrawán északi körzetei [Futüh, Belső- és Külső-Kisrawán] már túlnyomóan maro

nita területek voltak, de nagy számban éltek maroniták Matn drúz lakói között [Dél- 

Kisrawánban] is. Ezzel párhuzamosan már folyt a maronita bevándorlás Libanon 

más területeire is. Olyan sokan telepedtek le a$-Süf, Garb és Gurd régiójában, hogy a 

18. század késői időszakban már ők alkották ott a többséget. Északon mindig voltak 

szórvány maronita falvak a Tripoli közeli Kúra melkita többségű területén, de idővel 

a maroniták már magába Trípoliba is betelepültek. Maronita települések voltak még 

a partvidéken Bejrútban, Szidónban és Tűroszban. A Libanon-hegyvidéken és a part

menti városokon kívül jelentős maronita közösségek jöttek létre BaMabakk és őabal 

(Ámil sí'ita, valamint cAkkár és a Biqá' szunnita, továbbá a Wádl t-Taym szunnita 
és drúz lakossága között. A maroniták tehát csaknem minden régióban letele-pedtek,

10 A drúzok történetéhez lásd Hitti, Ph. Kh., Lebanon in History.London 1962, 257-265; Abu Mzz ad-Din, 
N., The Druzes, Leiden 1984,102-121.

16



őket pedig nagy számban követték a melkiták -  főként a Szíriái szárazföld belsejéből 
-  tovább növelvén keresztény elem túlsúlyát a térségben.

A keresztények, főként pedig a maroniták elterjedése Libanonban nagy hatást 
gyakorolt a térség szociális életére. A betelepülő keresztény kézműves parasztság ma

gával vitte új lakóhelyére szokásrendszerét .életmódját, t udását, amelyet azután 

muszlim és drúz szomszédaik bizonyos mértékig átvettek. A maronita és görög ka

tolikus kolostorok, amelyeket a drúz és s f  ita területeken alapítottak -  rendszerint a 
helyi főurak támogatásával és bátorításával -  erősen hatottak környezetükre 

gazdaságilag, szociálisan és kulturálisan is. A római katolikus misszióknak a libanoni 

maroniták és más görög katolikusok körében kibontakozó tevékenysége hasonló

képpen nem korlátozódott csupán ezekre a közösségekre, hanem hatással volt más 
keresztény és nem-keresztény népességekre is, amelyek közegében éltek.

A maroniták, miként a drúzok is, többnyire harcias földművelők voltak, 

akiknek történelme tanúsítja vitézségüket. A szíriai arab hódítások korai időszaká

ban határozott ellenállást tanúsítottak a területüket érő muszlim betörésekkel szem

ben. Bár jelentős területekről kellett visszavonulniuk, mindazonáltal sikerült meg

maradniuk Észak-Libanon zord hegyvidéki régiójában, amely terület azután az ott
honuk lett.

A 12. és 13. század folyamán a maroniták bensőséges szövetségesi kapcso

latokat ápoltak a keresztesekkel, és a maronita főurak a muszlimok elleni küzde

lemben a keresztesek segéderőiként vezették harcosaikat. Később, midőn a keresz

tesek távoztak a térségből, a maronita harcosok elszántan igyekeztek kiűzni terüle
teikről a mamlúkokat, és gyakran együttműködtek déli sfita szomszédjaikkal, hogy 

megvédjék Kisrawánt. Bár harcias hegylakókként hasonlítottak a drúzokhoz, 

szociális szerverződésükben jelentősen különböznek tőlük. Földbirtokrendszerük 

nem nőtt túl a szervezetlen falusi földbirtokosságon -  a drúz földbirtokosságtól 
eltérően, amely korai időktől fogva a jól szervezett együttműködésen alapult. 

Emellett sohasem létezett rendszeres együttműködés a maronita papság és a 

földbirtokos főurak között, amiképpen az megvolt a drúz vallási vezetők 1‘uqcjálJ és a 

földbirtokos előkelők között. A Ma'nok uralkodása előtti időben a maronita te
rületek falvait északon falusi elöljárók Imuqaddaml tartották kézben, akik békeidőben 

általában településeik ügyeit intézték, háború esetén pedig harcba vitték embereiket.

A 14. század korai időszakáig ezek az elöljárók észrevehetően nagy népsze

rűségnek örvendtek és együttműködtek a maronita papsággal közösségük veze

17



tésében. De alig telt el a mamlúk uralom első évszázada, ezek a harcias falusi vezetők 

a Tripoli marniuk provinciális kormányzat engedelmes fiskális megbízottjaivá süly- 
lyedtek le. Az elöljárókat [mucjaddam] mint adóbérlőket Imultazim] az elnyomó, ide

gen uralommal azonosították, így ők a parasztok és a vallási vezetők előtt egyaránt 

igen népszerűtlenek lettek. Mellőzték alattvalóik érdekeit és főként arra törekedtek, 

hogy elnyerjék mamlúk, később pedig oszmán uraik kegyét: hozzájuk alkalmazkodva 
átvették szokásaikat, olyannyira, hogy fokozatosan muszlim neveket és címeket 

kezdtek viselni. Ebben a helyzetben csupán a maronita pátriárka és papsága maradt 

meg közösségük hűséges vezetőjének és így ők hamar szembekerültek a földesúri ha

talommal. A maronita papság többségében paraszti származású volt és szorosan kö
tődött híveihez, pártfogolta a parasztság ügyét a gyakran telhetetlen és kegyetlen 

elöljárókkal [muqaddani] szemben. A maronita papság és a földbirtokos előkelők kö

zötti hagyományos ellentét ily módon egyre súlyosabbá vált, és fontos szociális té

nyező maradt a maronita közösség életében egészen az úfhT-rendszer megszűnéséig."

A görög ortodox és görög katolikus közösségek, miként a maroniták nap

jainkban, Libanon valamennyi részében megtalálhatók, ám a maroniták létszá

mukban jelentősen felülmúlják őket. Ezen túlmenően a maroniták zömmel hegy

vidéki földművelők, míg a görög ortodox és görög katolikus lakosság a partvidéki vá

rosokban és a nagyobb hegyvidéki falvakban összpontosul, ahol többnyire kereskede
lemmel és kézműiparral foglalkozik. A maronita családok, amelyek szülőföldjükhöz 

erősen kötődő földművelők nemzedékeiből származnak, általában falujuk vagy ré

giójuk nevét viselik, ami jól kifejezésre juttatja szülőföldjük iránti szeretetüket és hű

ségüket. A görög ortodox és görög katolikus közösségek viszonylagos városiassága jól 
tükröződik olyan családnevek gyakori használatában, amelyek kereskedő vagy kéz
műves tevékenységükre utalnak: >kovács< Ihaddádj, >mészáros< Ilahhámj, >aranymű- 

ves< Isáyigj, >kelmefestő< Isabbágj, >ács< [nagyár], >szabó< [hayyát] vagy >takács< [há- 

yikl

Szíria és Egyiptom görög ortodox és görög katolikus közösségeit azért hívják 
így, mert hosszabb ideje a bizánci görög rítust követik. Liturgiájukat ma már a görög 

mellett arab nyelven végzik; egy részük valaha szír nyelven beszélt és liturgikus 

nyelvként is a szírt használta. Eredetileg e két közösség alkotta a melkita egyházat, 

amely magába foglalta az összes olyan egyiptomi és szíriai keresztényt, akik elfo-

" A maroniták történetéhez lásd, Hitti, Lebanon in History , 244-254; Matti, M.. The Ma ton ties in History. 
Syracusa 2005.
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gadták a chalkédóní zsinatnak (451) a monofizita tanítást elítélő döntését -  ők 

egyébként az egyiptomi és Szíriái keresztényeknek csak kis részét alkották. Nevük 

eredetileg gúnynév volt, amellyel monofizita ellenfeleik arra utaltak, hogy ezt a lépést 
a bizánci császár [szír malká >uralkodó<, azaz >császár<], illetőleg a központi államha

talom iránti elkötelezettségük bizonyításaként tették meg. Midőn 1054-ben egyház- 

szakadás következett be Róma és Konstantinápoly között, a melkiták Konstanti- 

nápolyt követték, míg Róma szakadároknak tekintette őket. A 17. század végén a 

Szíriái melkiták egy csoportja a jezsuita misszionáriusok tevékenysége nyomán levált 

egyházáról és Rómához közeledett. A tényleges elszakadás 1683-ban Tűrosz és Szi- 

dón érseke, Euthymius Sayfí (1683-1723) vezetése alatt következett be, de a görög szer

tartási! katolikus melkiták 1701-ig nem alkottak önállóan szervezett egyházat. Midőn 

1724-ben megüresedettaz antiókhiaí pátriárka széke, az eredeti és immár görög 

katolikus melkiták is saját pátriárkát választottak a helyére, és a két egyház elkü

lönülése végérvényes lett. Ma leginkább a Rómával egyesült görög katolikusokat ne
vezik melkitáknak, míg a másik csoportot bizánci görög, [bizánci] ortodoxoknak hív

ják /arabul: Rüm urtüduhs].

A görög ortodox és görög katolikus népesség jelentős részét Libanonban késői 
jövevények alkotják, minthogy az oszmán időkben, főként pedig a két felekezet 

szétszakadása után érkeztek a térségbe, bár melkiták már jóval korábban is éltek itt. 

Már a 8. század korai időszakától tevékenykedett melkita földművelő közösség 
Tripolitól délkeletre Küra térségében, minthogy a hagyományok szerint tagjai akko

riban összetűzésbe kerültek a szomszédos maronitákkal. A 17. és 18. század folyamán 

e melkiták közül sokan követték a maronitákat, midőn azok délre, a drúz vidékekre 

vándoroltak, így azután a Libanon különböző részein napjainkban élő görög ortodox 

és görög katolikus családok jelentős része Küra vidékéről származik. Minthogy a 

Küra-vidéki melkiták földművelők voltak, többnyire Libanon mezőgazdasági terü

letein találtak otthonra a maronita és drúz parasztság körében, akiknek életvitelében 
is osztoztak. De a küraí eredetűek a jelenkori libanoni melkitáknak csak kis részét al

kotják, többségük máshonnét érkezett ide: a Hermón-hegység keleti feléről, Hawrán 

régiójából, Palesztina északi részéről, valamint a szíríai nagyvárosokból, Damasz- 

kuszból, Himsből, Mamából, Aleppóból. Voltak olyan melkiták, miként más Szíriái 

keresztények is, akik a mamlúk korban vándoroltak Libanonba, hogy elkerüljék a 
keresztényüldözést, amely a keresztes államok megszűnését követte. Még többen kö

vették Őket az oszmán időkben, minthogy vonzotta őket a Ma'n és §iháb fejedelmek 

toleráns és viszonylag kedvező környezetet biztosító uralkodása. A 18. században kü-

19



Ionosén a görög katolikusok kerestek itt menedéket, midőn Aleppóban és más Szíriaí 

városokban ellenségesen léptek fel velük szemben a görög ortodoxok, és így mene

külni kényszerültek. A kürai melkita földművelőktől eltérően a Palesztinából és a 

Szíria belsejéből érkezettek városlakók voltak, akiket nem vonzott a hegyvidéki me
zőgazdasági tevékenység. így azután közülük kevesen lettek földművesek, többségük 

a partmenti városokban és a nagyobb hegyvidéki településeken telepedett le, ahol 

folytatták eredeti kereskedő tevékenységüket.1"

Minthogy a különféle vallási közösségek Libanonban sokféle eredetűek, és a 

térségben eltérő körülmények között vertek gyökeret, ezért mindegyikük sajátos 

szociális arculattal rendelkező népcsoporttá fejlődött. A sfiták, a drúzok és a maro- 

niták lázadó, bátor, a törzsi kötelékekhez ragaszkodó, rendületlenül a különállásra 
törekvő és erős függetlenségi érzülettel bíró hegyilakókként ismertek. Mindhárom 

közösség tagjai kiváló, nagy munkabírású földművesek, hagyományosan nagylelkűek 

és vendégszeretők, természetes módon agyafúrtaknak tartják Őket politikai és társa

dalmi kapcsolataikban, és az egyéni hősiességtől sem riadnak vissza. Hasonlóságaik 
azonban ezekben a sajátosságokban ki is merülnek.

A sfiták hosszas üldöztetéssel és elnyomással terhelt története közösségük ar
culatában a politikai óvatosságot és az esetleges, alkalomszerű szerveződést örökí

tette. A politikailag sikeresebb maroniták és drúzok szorosabb szociális szerveződést 

mutatnak, és eme magabiztos közösségek már régóta hozzászoktak az önigaz

gatáshoz. Bár a két felckczet hosszú időn át partnerként együttműködött a Libanoni 
Emirátusban és a Libanoni Kormányzóságban [mutasarrifiyyaj, mindazonáltal több 

jelentős szempontból különbözik egymástól.

A drúzok hagyományosan összetartóbbak a maronitáknál, szociálisan fegyel

mezettebbek, vezetőiknek jobban engedelmeskednek, rugalmasabbak és alkalmaz

kodóbbak náluk. Hirtelen bosszúra való hajlamosságuk dacára általában a leginkább 
toleráns népcsoprt, amely elégedett, ha megállapodik, és együttműködik másokkal, 

amennyiben nem sértik meg. Rendszerint hajlanak a szűkszavúságra, a titkolózásra, 
ugyanakkor udvariasak, egyúttal mesterei a cselvetésnek a politikában és a hadvi
selésben.

,J A libanoni melchiták történetéhez: Hitti, Lebanon in History, 254-257: Atiya, A .S., A History of 
Eastern Christianity. London 1980.
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A maronitát környezete magabiztosnak, szókimondónak tartja -  ez elüt a drú- 

zok közmondásos visszafogottságától. Alapvetően individualista, a vakmerőségig 

vállalkozó természetű. A maronita közösség jelentősen túltesz a drúzokon a gaz

dasági és kulturális teljesítmények terén. Ám individualizmusuknak árnyoldala is 
volt. Gyengítette a közösség iránti elkötelezettségüket, s ily módon a közösség érde

kei alárendelődhettek az egyéni haszonnak. A maroniták krízishelyzetben gyakran 

voltak megosztottak jelentéktelen kérdések tekintetében, ily módon elveszítvén a 

számbeli fölényük és kétségtelen vitézségük által nyújtott előnyöket a hiábavaló, 

széthúzáshoz vezető személyi viszályokban.

A szunnita és melkita közösségek Libanonban abban különböznek a síiták

tól, a drúzoktól és a maronitáktól, hogy alapvetően városiak, s ekképpen nincs meg 

bennük a hegyvidékiek nyersesége és különállásra való törekvése. A falusi szunniták 

szokásaikat és életvitelüket tekintve a felületes szemlélőben majdnem olyan benyo
mást keltenek, mint a síiták, míg a görög ortodox és a görög katolikus földművesek 

gyakran eltérnek maronita szomszédaiktól, elsősorban engedelmességükben és laza 

szervezettségükben. Mégis Tripoli, Bejrút és Szidón szunnitái és melkitái inkább 

megtestesítik közösségük sajátosságait, mint a Libanoni hegyvidék, a Bíqá* vagy cAk- 
kár lakói. Történetileg a szunniták és a melkiták képviselik Libanonban az őshonos 

muszlim és keresztény többséget, míg a térségben letelepedő maroniták, síiták és 

drúzok vallási kisebbséget, a központi hatalom ellen fellépő elemet alkotnak. Ebből 

következően a maroniták, a síiták és a drúzok elszigetelt közösségek maradtak és be
zárkóztak hegyi erődítményeikbe, a szunnita és melkita földijeik viszont, különösen 

a tengerparti városokban lakók, szoros kapcsolatokat tartottak fenn a külvilággal. 

Még ha a hegyekben éltek is, a szunniták továbbra is fenntartották érdekközösségü

ket híttársaikkal, főként a szomszédos szíriai területeken élőkkel, de másokkal is, 
bárhol éltek is azok. Hasonlóképpen a melkiták is megtartották az összetartozás tu

datát szíriai és egyiptomi fiútestvéreikkel és más keresztényekkel, akik a bizánci rí

tust követték a görögök és szlávok lakta területeken.

A szunnita és melkita közösségek kétségtelen hasonlóságot mutattak abban, 

hogy híveik alapvetően urbanizált városlakók voltak, ily módon viszonylag széles kö

rű lehetőségek nyíltak meg előttük, de más sajátosságokban már eltértek egymástól. 
A Mamlúk, majd az Oszmán Birodalom területén a szunniták a libanoni közösségek 

közül is kiemelkedve különleges védettséget és kiváltságos helyzetet élveztek. A 

szultán leginkább elkötelezett és engedelmes alattvalói közé tartoztak, nem vettek 

részt a térség sajátos belpolitikai küzdelmeiben, és többnyire elégedettek voltak azzal,
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hogy élvezték az államvallás követése által nyújtott előnyöket. A kormányzati ked

vezményektől való függésük okán sohasem alakult ki körükben a más libanoni fele

kezetekre, így a maronitákra vagy a drúzokra jellemző magabiztosság.

Az Oszmán Birodalom felbomlását követően, midőn francia mandátum alatt 

Nagy-Libanon állama teljesen önálló politikai egységként megszerveződött, a liba-no- 

ni szunniták váratlanul hátrányos helyzetben találták magukat. Oszmán alattvalók

ként élvezett kiváltságaiktól megfosztva nem voltak képesek alkalmazkodni megvál

tozott helyzetükhöz. Ennek nyomán a mandátum-korszakban Libanonban a feszült

ségek egyik fő közegévé váltak, és ez bizonyos mértékig érvényes volt az ország füg

getlenné válását követő időszakra is.

A melkiták helyzete ettől teljesen eltért. Keresztényekként nem osztozhattak a 

szunnitákkal azok kiváltságos helyzetében az Oszmán Birodalomban. Másrészt 

viszont nem hegyvidéki elszigeteltségben éltek, mint a maroniták, hanem a szunni

tákkal együtt a fontosabb szíriai és egyiptomi városokban laktak. Ennélfogva olyan 

viselkedéskultúrát alakítottak ki, amely lehetővé tette számukra, hogy a szunnita 

többségű környezetben, mint előzékeny, vállalkozó, de politikailag háttérbe húzódó 

kisebbség boldogulhassanak. A melkiták olyannyira alkalmazkodtak sajátos környe
zetükhöz, hogy közösségük egészében véve általános jólétnek örvendett, ami nem 

volt jellemző a többi kisebbségi felekezetre. Napjainkban a görög ortodox és görög 

katolikus közösségek Libanonban továbbra is melkita elődeik hagyományos előzé

kenységét és találékonyságát érvényesítik életmódjukban. Politikailag óvatosak, 

mégis kimagasló eredményeket érnek el azokon a területeken, amelyekben kisebb je

lentőséggel bír a kormányzati beavatkozás. Mindent összevetve gazdasági, valamint 

kulturális téren egyaránt az ország legtevékenyebb közösségét alkotják.

A maroniták, a drúzok a szunniták, a sí'iták, a görög ortodoxok és a görög ka

tolikusok már a Fejedelemség napjaiban politikai szövetséget kötöttek egymással. 
Idővel más felekezetek is csatlakoztak hozzájuk. A 18. században a kilíkiai örmény 

egyházon belüli feszültségek következtében jelentős örmény közösség telepedett 

meg a Libanon vidékén, majd önálló egyházként újjászerveződve Róma iránt köte

lezte el magát. A 19. század végén a törököktől elszenvedett folyamatos üldözések a 
főként az ortodox örmény egyházhoz tartozókat nagy számban arra késztették, hogy 

Libanonban keressenek menedéket; ők képezik ma a 7. legjelentősebb libanoni fele- 

kezetet. A 19. században a főként a brit és amerikai misszionáriusok által áttérített 

görög ortodoxokból kisebb protestáns közösségek jöttek létre. Az idők folyamán ki-
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sebb zsidó, jakobita, latin, nesztoriánus, szír katolikus és más közösségek is megte

lepedtek a Libanon vidékén, s ők képviselik a kisebbségeket.

A Siháb fejedelmek uralkodása idején a különféle vallási közösségek a Liba- 

non-hegyvidék területén békességben éltek egymással, és tagjaik hű alattvalói voltak 

az uralkodó fejedelemnek. Az egyes felekezetek önállóan intézték saját ügyeiket, egy
ben féltékenyen őrizték jogaikat, és büszkék voltak önazonosságukat megjelenítő 

megkülönböztető jegyeikre. Régi szokásrend szabályozta a különféle közösségek, 

csoportosulások közötti kapcsolatokat, amelyek megszabták azt a kölcsönös előzé

kenységen nyugvó, barátságos magatartásformát, amelynek szellemiségében a min
dennapi élet során elkerülhetetlenül jelentkező nézeteltéréseket rendezni lehetett. Az 

akkoriban itt élők még nem alkottak céljaiban és önazonossága tudatában egysége

sült nemzetet, ámde már létrejött a sokféle felekezet sajátos közössége, amely egy

fajta társadalmi szerződés< alapján működött.13

A  központi hatalom hanyatlása

Az Oszmán Birodalomban III. Sallm szultán trónra lépése (974/1566) és az oszmán 

hadiflotta lepantói veresége (1571) után a hanyatlás hosszú időszaka következett. En

nek a hanyatlásnak lényegében három fő oka volt: (1) a birodalom gazdasági hanyat

lása, (2) a rövid, sikeres, hasznot hozó háborúk átalakulása hosszú, sikertelen, a for

rásokat felélő háborúkká, valamint (3) az államvezetés minőségében bekövetkezett 

erőteljes visszaesés.

Az Oszmán Birodalom hanyatlásának egyik legfőbb belső oka a vezetés gyen

gülése volt. Az oszmán államot 1300 és 1566 között kiemelkedő, rátermett uralkodók 

irányították. Ez idő alatt az ifjú oszmán trónörökösökre felelős tisztségeket bíztak, és 
az öröklésben a degrátermettebb túlélő< alapelve érvényesült. Az Oszmán Birodalom 

fokozatos hanyatlásához hozzájárult a nagy számú, tehetségtelen szultánok sora, 

akik az említett hagyományok megváltozásának következtében jutottak hatalomra. 

Az egykor jól működő >rabszolga-hivatalnok< rendszer -  amelyben a tehetséges és 

keményen dolgozó tisztségviselők egyre magasabbra juthattak -  szintén a múlté volt 11

11 Salibi, The Modern History of Libanon, xxvi-xxvii.
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már ekkortájt. Egymással versengő klikkek jöttek létre, amelyek alapja a pártfogó

pártfogolt viszony volt, és azok a legnagyobb haszonnal járó hivatalokért küzdöttek. 
A katonai rendszer egyidejű átalakulásával a janicsárcsapatok kezdtek közvetlenül 
beavatkozni a politikába.

A hanyatláshoz az országon kívülről eredő gazdasági fejlemények is hozzá
járultak. 1300 és 1566 között az Oszmán Birodalom nemcsak erős volt, hanem gazdag 

is, amit jól mutatott a kincstár évenkénti pozitív mérlege. A birodalom gazdaságilag 

többé-kevésbé önellátó volt, minthogy élelmiszerforrásai gyakorlatilag kiapadhatat- 

lanok voltak, nyersanyagok pedig bőségesen álltak rendelkezésére. Termékeit helyi 

mesterek dolgozták fel, helyi fogyasztásra és a nemzetközi kereskedelem számára 

egyaránt. A birodalom három földrészen és több tengeren rendelkezett stratégiailag 

fontos kereskedelmi támaszpontokkal, ezért jelentős bevétele származott az átmenő 

kereskedelemből, főként a délkelet-ázsiai fűszerekéből és a selyeméből, amelyeket a 

Közel-Keleten át északnyugati irányba szállítottak a kereskedők.

Az oszmán gazdasági hanyatlás időszakában Nyugat-Európában olyan radi

kális gazdasági, hangsúlyozottan pénzügyi és kereskedelmi változások mentek végbe, 

amelyek gyökeresen átformálták az ottani feudális gazdaságot. A kereskedők és 

pénzemberek tevékenységét korábban megkötötték a céhek, amelyek régóta megha

tározták a kamatokat, rögzítették az árakat és helyi szinten tartották a kereske

delmet. Ekkor azonban ezek a péziigyi körök befektetési bankokat és részvénytár

saságokat kezdtek alapítani, amelyek már világméretekben működtek. Nyugat-Euró

pában eltűntek a régi kézműves céhek és olyan vállalkozók jelentek meg, akik tőké

jüket kedvezően felvásárolt alapanyagokba és tömegesen felvett olcsó munkaerőbe 

fektették. így a tömeggyártásban készült szöveteket és más termékeket nem szabá

lyozott, hanem a piac által meghatározott áron tudták eladni.

A középkori világ más fejletlen területeihez hasonlóan az Oszmán Birodalmat 

sem érintette ez az európai tőkés forradalom. Az Oszmán Birodalomban az ipar és a 

kereskedelem keretei nem léptek túl a kézműves technológián és a céheken. Míg 

Európában kialakult, majd elindult világhódító útjára a kapitalizmus, az oszmán gaz

daság egy helyben állt, sőt a konkurensként fellépő, dinamikus nyugati kapitaliz

mus még meg is gyengítette. Amikor Sulaymán szultán 1536-ban aláírta az első ún. 

>kapitulációs szerződési, amely a francia kereskedőknek jogot adott arra, hogy az 

oszmán területeken szabadon kereskedhessenek, azt még nem gyengeségből tette. De 

a következő évszázad folyamán az Oszmán Birodalom gazdaságilag egyre inkább alá
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rendelt helyzetbe került a Nyugattal szemben. Amint Európában megnőtt a kereslet 

a nyersanyagok iránt, az árak is megnőttek, s az olyan termékeket, mint a gabona, 

gyapjú, réz és nemesfémek, gyakorlatilag mind kivitték a Közel-Keletről, ahol ezért 

az árak szintén folyamatosan nőttek. A nyugati gyártók ezután tömegtermeléssel 

gyártott árucikkeiket az oszmán területekre exportálták. Áraik jóval alacsonyabbak 

voltak, mint a helyi kézműves termékeké. Az Oszmán Birodalomban az európai 

árukkal együtt elkerülhetetlenül megjelent az európai infláció is, amelyet a stagnáló 
oszmán gazdaság már nem tudott gazdasági növekedéssel ellensúlyozni.

Az Újvilág felfedezése és gazdasági kiaknázása, az Afrika megkerülésével 
Ázsiába vezető tengeri út bekapcsolása a tengerhajózásba fokozatosan aláásta a 

muszlim területek kereskedelmi közvetítő szerepét. Ebben az időben jutottak el a 

hollandok Kelet-India szigetvilágába, és sokkal hatékonyabban vágták el az oszmán 

területeken keresztül folytatott átmenő kereskedelmet, mint ahogyan ez korábban a 

portugáloknak sikerült. A világkereskedelem döntően az óceáni utakra helyeződött 

át, a Közel-Kelet pedig gazdasági téren háttérbe szorult. A 11/17. század közepére az 

egykor virágzó Oszmán Birodalom pénzügyileg szorult helyzetbe került; ezt mutatta 

az a tény is, hogy a kincstár minden évben veszteséges volt.

Az Oszmán Birodalom más módon sem tudott lépést tartani Nyugat- 

Európával. A tőkés gazdasági rendszer elősegítette új politikai intézmények létrejöt
tét, a tudományos fejlesztéseket és a haditechnika fejlődését. A legfontosabb politikai 

fejlemény Európában a nemzetállam megszületése volt, amely politikai egységként 

idővel a népek önazonosságának és elkötelezettségének az alapja lett. Ezzel szemben 

az Oszmán Birodalom nem vált összetartó politikai-kulturális egységgé, hanem meg

maradt különböző, egymás mellett létező vallások és etnikumok államának. Az osz

mán alattvalók önazonossága és elkötelezettsége inkább a kiterjedt család, illetve a 
vallási közösség /arabul: milla, törökül: millet] felé irányult.

A gazdaságilag és katonailag erős európai államok létrejötte is fontos szerepet 

játszott az Oszmán Birodalom hanyatlásában. Az Oszmán Birodalom ugyanis alap
vetően katonai gépezet volt, amely rövid és sikeres háborúk révén tartotta fenn gaz

daságát. Amint az oszmán hatalom olyan seregekkel kerültek szembe, amelyek gyor

san fejlődő gazdaságokra támaszkodtak és forradalmian új fegyvereket használtak, 

azok sikerrel tudtak szembeszállni vele és az Oszmán Birodalom elkezdett vissza

húzódni. A 17. század folyamán folyamatosan területeket veszített a Habsburg Biro- 

dalommmal, Oroszországgal és más terjeszkedő európai hatalmakkal szemben egy-
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aránt. A területi veszteségek általában hosszú és sikertelen háborúk során következ

tek be, így az egyébként is szűkölködő oszmán kincstár nemcsak komoly adóforrá

soktól esett el, hanem többé már tudott gyarapodni a folyamatos terjeszkedés követ
keztében. Az ekkor már sikertelen oszmán hadsereg pedig a birodalom csökkenő be

vételi forrásainak fő felélője lett. A hanyatlás jelei, melyeket ezek és más okok váltot

tak ki, számos módon nyilvánultak meg, így a fegyveres erők és a hivatalnoki réteg 
korrupciójában, a vidék elszegényedésében és elnéptelenedésében, a területi veszte
ségekben és a birodalom feldarabolódásában.14

Az oszmán fegyveres erők hanyatlásának egyik oldala az ún. fímár-rendszer, a 

lovasság fő alapjának megszüntetése volt. Az infláció miatt a ffmdr-birtokosok szá

mára már túl drága volt a szpáhi lovasok fönntartása. Eközben a híres janicsár

csapatok magasan képzett katonai erőből örökletes hadsereggé váltak. Amikor a há

borúk már vereséggel és területi veszteségekkel jártak, a janicsárok demoralizálódtak 

és megtagadták a harcot. Makacsul elutasították az új haditechnika, a modern fegy

verek használatát, amelyeket az európai államok már sikerrel alkalmaztak. Katonai 

szerepük fokozatosan veszített jelentőségéből, ugyanakkor egyre komolyabb törek

vést mutattak arra, hogy beavatkozzanak a politikába, nehogy valamelyik szultán 

vagy miniszter megvonja tőlük előjogaikat.

Az adóbérlők fe.sz. multazim], azaz az i/fizám-birtokosok nem abban voltak 

érdekeltek, hogy hosszútávon fenntartsák a mezőgazdaság termelékenységét a 

birodalomban, hanem arra törekedtek, hogy megtérüljön befektetésük és hasznukat 

a lehető leggyorsabban növeljék. Azokat a parasztokat, akik nem tudták kifizetni a 

megnövekedett adókat, elűzték földjeikről. Számos kisemmizett paraszt vált 

napszámossá a nagyobb birtokokon, létrehozván a földtelen parasztok rétegét. 

Mások a városokba özönlöttek, ahol a munkanélküli nincstelenek számát növelték, 

akik a 17. század folyamán felkelések sorát robbantották ki. A földekről elmenekült 

parasztok számára további lehetőség az volt, hogy rablóbandákhoz csatlakozzanak, 
amelyeket gyakran egykori szpáhik vezettek.

Minthogy az oszmán hadsereg és hivatali rendszer egyre korruptabb és erőtle

nebb lett, a központi kormányzat már nem tudta a birodalom hatalmas területeit 

eredményesen kormányozni. A szomszédos birodalmak -  így a Habsburg Birodalom, 
Oroszország és Irán -  kihasználták az oszmán hatalom gyengeségét, és egyre na-

" Weiss, Bemard, G.-Green, Arnold, H., Az arabok rövid története. Bp. 2009,249-258,260-262.
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gyobb területeket hódítottak el tőle. A sikertelen háborúk következtében 1683-tól 

kezdve az oszmán szultánoknak fel kellett adniuk európai birtokaik többségét. Elvi

leg a birodalom fennhatósága alatt megmaradt területek is különböző mértékben 
kivonták magukat a központi kormányzat közvetlen uralma alól. Bizonyos körze

tekben a hatalmat már nem az oszmán állam megbízottjai töltötték be, hanem önje

lölt főnökök, vagy bandavezérek, akik gyakran valamely európai hatalom segítségé
vel évtizedekig képesek voltak arra, hogy szembeszálljanak a szultán hatalmával. 

Olykor, ha a szultán rászorult egy-egy ellenálló helybéli előkelő katonai támogatására 

vagy adójövedelmére, a terület tényleges uralkodóját kormányzónak vagy adófizető 

megbízottjának nevezte ki, legtöbbször >pasa< címmel, aki azután adójövcdelmét az 
oszmán tartományi kormányzatnak juttatta.

A hanyatlás idején az ekkor már szigorúan központosított és bürokratizált osz

mán hierarchia inkább negatív történelmi szerepet töltött be, szemben azokkal, akik 

megpróbálták megreformálni és modernizálni az oszmán intézményeket. A vezető 

oszmán vallástudósok l'ulama’j rendkívül szűk látókörről tettek tanúbizonyságot. A 

befolyásos konzervatív vallástudósok 1‘ulamá’j hatékonyan tiltották meg olyan hasz

nos találmányok használat is, mint a távcső vagy a nyomda, ily módon késleltetvén 
elterjedésüket. Ugyanakkor a vallási hierarchia beépült az oszmán bürokráciába, s a 

vezető vallástudósok l'ulamáf szoros kapcsolatba kerültek az adószedők és más tiszt

viselők körében igen elterjedt korrupcióval. Ahogyan egyes oszmán vallástudós csa
ládok egyfajta vallási arisztokráciává alakultak, hatalmuk is mindinkább gazdasági és 

társadalmi jellegűvé vált, és már nem az erkölcsi mértékadást, példamutatást tekin

tették elsődleges feladatuknak.15

'' Lapidus, Ira, M., History of Islamic Societies. Cambridge 1989, 359-364.
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Részben önálló rendszerek létrejötte az arab területeken 

az oszmán hanyatlás időszakában: 

az icjtá'-rendszer a Libanon-hegyvidéken

A Libanoni Fejedelemség az oszmán uralom alatt az icjtá( vagy iltizám gazdasági rend

szerében működött, amely adóbérleti jogokat juttatott a hegyvidéki vagy sivatagi te

rület etnikai, illetve törzsi vezetőinek az oszmán priovinciális helytartók [wálij ellen

őrzése alatt. Az ifjííf-kedvezményezett lmuqcita'gi] családok különböző mértékű 
önállóságot élveztek iqfa'-birtokaik fenntartásában mindaddig, amíg a birodalmi 

köz-pontnak meghatározott összegeket fizettek, szükség esetén fegyvereseket biz

tosítottak a hatóságoknak, és általában is fentartották a rendet abban a régióban, 
ahol uralkodtak.

A Libanon-hegység életét az oszmán uralom alatt -  hasonlóan a birodalom 

más régióihoz -  a viszályok és összetűzések sora jellemezte. Az oszmán alattvalók 
vallásilag megosztottak voltak a »ii//et-rendszerben szabályzott megkülönböztetés 

szerint, ami tulajdonképpen kettős fölé- és alárendeltséget teremtett a magasabb, 

a muszlim közösség, és az alacsonyabb közösség, a >Könyves népek<, azaz a zsidók 
és a keresztények közösségei között. Ezek a muszlim többség által >védett< Idimmil 

kisebbségek bizonyos fokú vallásszabadságot élveztek és vallási szokásaikat 
szabadon gyakorolhatták, aminek fejében védelmi illetéket Icjizyaj fizettek. Ez a 

különbségtétel érzékelhető eltérésekkel járt a két közösség kapcsolataiban a 

társadalmi munkamegosztást illetően. A keresztények és a zsidók, akik általában 
ki voltak zárva a katonai és közigazgatási tevékenységből, arra törekedtek, hogy a 

kereskedelemre, a pénzügyekre és a kézművességre szakosodjanak. A Líbanon- 

hegységben ez az egyenlőtlen szociális helyzet abban nyilvánult meg, hogy a drúz 

közösséget főként a törzsi-katonai tevékenység jellemezte, míg nagymértékben a 

keresztény közösség soraiból került ki a köznép, jelentős paraszti tömegekkel. 

Ezen egyenlőtlen helyzet nyomán azután a szociális és politikai ellentétek olykor 
felekezteti konflitusokká alakultak.

Megosztottság jellemezte az előkelők ImanásibI és a köznép l'ámmaI 
viszonyát. Az előkelőknek a fejedelem [amiij, az oszmán tartományi helytartó

28



Iwali], vagy maga a szultán örökletes címeket lamir, mucjaddam, sayfyj 

adományozott. Az i'íjttf-birtokos Imucjata'cjil családok tartották kézben a politai és 

jogszolgáltató hatalmat, és abból a jövedelemből éltek, amelyhez az 
adóbeszedésből és a földek feletti rendelkezésből jutottak, ugyanakkor hasznuk 

húztak adókedvezményekből és egyéb privilégiumokból is. A >köznép< /t.sz. 

ra'áyaj volt valamennyi alattvaló általános megnevezése, akiknek többsége a pa

rasztok közül került ki. Ez az alsó réteg azonban magába foglalt gazdag föld

művelőket, kereskedőket, kézműveseket és iparosokat is. A megosztottságból 

eredő nézeteltérések a két társadalmi réteg között főként az adózást és a politikai 
részességet illetően gyakran vezettek általános lázadásokhoz.

A helyi uralkodók és az isztambuli központi hatóságok közötti 
konfliktusok az Oszmán Birodalom politikájának általános sajátosságát képezték. 
A helyi uralkodók, a török helytartó Iwali/, vagy a törzsi vezetők általában ural

muk alatt tartottak egy-egy kikötőt, kereskedelmi utat vagy maguk felügyelték 

valamely alapvető létszükségleti cikk termelését. Ha elég gazdagok és erősek 

voltak, igyekeztek magukról lerázni a központi hatalom főségét, beszüntették az 

adók folyósítását, s rendszerint kihasználták az oszmán seregek változó hadi

szerencséjéből adódó lehetőségeket, illetve a hatalmi küzdelem fordulatait a 

birodalom székvárosában, Isztambulban. Ezeket az önállósodási törekvéseket az 
európai és más hatalmak folyamatosan bátorították.

Nézeteltérések, viszálykodások voltak a inuqáta'agi-családok és minden 

olyan família között, amelyek a hatalomért, egy-egy adóbérlcti engedély liltizám] 

megszerzéséért versengtek. Ezek az összetűzések az iltizám-rendszer természetes 

velejárói voltak. Ezek a küzdelmek magukkal vonták a birodalmi központ hiva

talnokainak, valamint a tartományi helytartóknak kegyeiért ajándékokkal, vesz

tegetési pénzzel vagy katonai támogatással folytatott versengést. A muqáta'agi 

gazdasági hatalma nem csupán az adóbérlésre korlátozódott. Ő rendelkezett a föl

dekkel és adta bérbe paraszti részes-bérlőknek részesedésért, vetőmagért. A Liba- 

non-hegységben a földbirtokos-paraszti kapcsolatokban az ellentétek a föld-bérlés 
és földbirtoklás körül bontakoztak ki, és gyakran jártak parasztlázadásokkal.,6

Lásd Traboulsi, F., A History of Modern Libanon. London 2007, 3-6.
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Az oszmán Birodalmi Döntések Nyilvántartásában iMühimme Defteri] fenn

maradt cs a közelmúltban közreadott >Damaszkusz-tartomány adóbérleti lajst

romai [Sam Vilayeti Muqáta'a Defteri] 1025/1616-1044/1635 közötti feljegyzéseiből 

kitűnik, hogy a Ma'n fejedelmek eredetileg Safad/Saydá/Bayrüt, 'Aglün, Gázzá, 

Nábulus és Tadmur régióiban kötöttek adóbérleti szerződéseket, valamint a Da

maszkuszi régió alábbi körzeteiben: Biqá', as-Süf al-Bayad, Hammára, Ba'labakk, 
Karak Nüh, Hawá és Sa'rá.17

Miután 1027/1618-ban Fahr ad-DTn [II) visszatérhetett európai számű

zetéséből, a dokumentumok tanúsága szerint a Safad/Saydá/Bayrüt régió bérleti 

szerződését 1030/1620-21-ben megújították a fejedelem fia, ‘All, mint adóbérlő 

nevében, aki akkoriban e régió kormányzói Isangaq beyi] hivatalát betöltötte.,s A 

szerződés magába foglalta Bejrút és Szidón külterületét, Curd, Matn, Garb, 

Sahhár, Cabal Kisrawán és §üf Báni Ma'n vidékét. Kiterjedt még egész Szidón 

egész régiójára, benne Tabariyya, 'Akkó, Clrá, Bisára, és áaqíf körzetére, valamint 

a Damaszkuszi régió két körzetére: Hawlára és Sa'rára. Ezekhez a területekhez a 

Ma'n-család 1032/1623-ban megszerezte az 'Aglün-régió adóbérleti jogát is. A 

Safad/Saydá/Bayrüt által alkotott terület volt viszont Fahr ad-Dln [II| hatalmi 
szférájának központja.

A birodalmi dokumentumokból az is kiderül, hogy a Ma'n család az 

adóbérleti-jog megszerzése kapcsán nem csupán arra tett ígéretet, hogy szerződés 

szerinti összeget fizet a birodalmi pénzügyi hivatalnak a zarándoklat költségeinek 

fedezésére, hanem arra is kötelezettséget vállalt, hogy a kikötött összeget átutalja 

a központi kormányzatnak. S h im iz u  szerint a Ma'n családnak a bérleti szer

ződések megkötésében elért sikerei abban rejlettek, hogy elfogadta azt a kikötést, 

hogy a szerződés értékét növeljék, és a különbözeti összeget átutalja a központi 
kormányzatnak. Az említett területek adóbérleti jogát az ilyesfajta feltételek

17 Shimizu,Yasuhisa, Practices o f Tax Farming under the Ottoman Empire in Damascus Province, 
in Tax Farm Register of Damascus Province in the 1 / '  Century. Nagata,Y.,Miura T.,Shimizu Y., [ed’s], 

Tokyo 2006, 24.
lS Az 1028/1619. birodalmi rendelet [SVMD/139I Fahr ad-Dln [II] fejedelmet mint $afadi beyt, fiát. 
'Alit, mint szidóni [$aydü| beyt említi meg.
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elfogadásával szerezhette meg a központi kormányzattal történt alkudozások 
során.'9

1033/1623-ban a drűz fejedelem csapatai súlyos vereséget mértek Mustafá 
pasa, damaszkuszi tartományi helytartó seregére a Biqá' felvidéken fekvő 'Angar 

településnél. Az ütközetben vereséget szenvedtek a Ma'n család ellenfelei, a térség 

más befolyásos előkelő családjai, a Harfüs ésa Sayfá család, valamint a kurd 

Hamza janicsárparancsnok. Az ezt követő időszak Fahr ad-Dln [111 hatalmának 
tetőpontját jelentette.

A birodalmi dokumentumok szerint az 'Angar melletti győzelem után 

szerezte meg Fahr ad-Dln [II| Gázzá és Nábulus régiójának adóbérleti jogát. 

Emellett a Ma'n család kezébe került a Biqá'-felvidék adóbegyűjtése is, amely 

terület korábban a HarfüS család fő erődítménye volt, és azt Fahr ad-Dln a buká

sáig meg is tartotta. Az északi Biqác vidékén, Ba'labakk és Karak Nüh az 'angari 

ütközet után még egy ideig a HarfüS család ellenőrzése alatt maradt, majd 1035/ 

1624-5-ben a Ma(n család e két régióban is megszerezte az adóbeszedés jogát. 

Tripoli-tartományban [Tarábulus as-Sám] Tadmur, Őubayl, Batrün, Bisarra ke

rült adóbérletként a Ma'n család birokába. Ekképpen Fahr ad-Dín hatalma csúcs

pontján a Damaszkuszi tartomány nagyobb részében megszerezte az adóbérlői 

jogokat.

A birodalmi központ utasítására a Damaskuszi tartomány kormányzója 

1043/1633-ban megtámadta a drúz fejedelmet és leverte. Ezt követően a Ma'n csa

lád a régió jelentős részében elveszítette adóbérlő-jogait, s azokat más családok 
kapták meg.20

w Shimizu, Pratices of Tax Farming, 25.
40 Uo., 26-28.
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A  Libanoni Fejedelemség korai történetével kapcsolatos 

források és a  kutatások

A Libanon történetének utolsó három évszázadára vonatkozó történeti források a 

Közel-Kelet más arab régióihoz viszonyítva rendkívül bőségesek és történeti 

nézőpontjukat tekintve igen értékesek. A történetírás virágzása és magas 

mesterségbeli színvonala elsősorban jó arab tudással rendelkező helyi írástudó 

réteg kialakulásának köszönhető, amely nem volt híjával némi, egyébiránt a 

modern kort jellemző intellektuális érdeklődésnek sem. Másfelől gazdag 

tényanyag állott rendelkezésükre, s határozott mondandójuk is volt történel

mükkel kapcsolatban.21

Az újkori libanoni történetírók egyik jelentős csoportját azok a maronita és 

görög katolikus egyházi személyiségek alkotják, akik Rómában szereztek 

műveltséget és érdeklődésük elsősorban saját vallási közösségük történetére 
irányult. Ők olyan időszakban alkottak, amikor felekezetűk egyben politikai 

közösség is volt. Ekképpen nem csupán arról írtak, hogy elődeik miként védel

mezték meg hitüket, hanem arról is, miként őrizték meg önállóságukat Észak- 

Libanon hegyvölgyeiben a környező területek muszlim uralkodóival szemben és 
teremtették meg önálló, bár törékeny politikai létüket.

Az ebben a szellemiségben munkálkodó maronita egyházi történetírók közül a 
legjelentősebb Istifán ad-Duwayh! (megh. 1704) pátriárka, aki számos történeti 

munkát készített, többek között egy világtörténet22, amelyet legfontosabb művé

nek tart az utókor. Az események leírását az első keresztes háborúval kezdi és az 

1699. évben fejezi be. Főként a Libanon-hegyvidék történetére és a térségnek a kör-

Hourani, A. H., Historians o f Libanon, in The Historians 0/the Middle East. B. Lewis -  P.M. Holt, 
(eds] London 1962, 226-246. Historiográfiai összefoglalónkban alapvetően Hourani gondolatmene
tét követjük.
: Tárih al-azmina, ed. F., Tawtal al-Yasü'l, Beirut 1951; ed. B., Fafid, Beirut 1976.
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nyező regiók egymást követő', keresztes, marniuk és oszmán uralkodóival fenn

tartott kapcsolataira összpontosít. Munkájában a rendelkezésére álló források 

széles körére támaszkodik és meg is nevezi azokat, közöttük korábbi törté

netírókat, így Ibn Sibat al-Garblt (megh. 929/1523) vagy al-Hálidl as-Safadlt 

(1033/1624). Felhasználja a maronita egyházi évkönyvek feljegyzéseit és a Vatikán 

archívumának anyagait is. Forrásainak értékét sok esetben mérlegeli, de kritikai 

érzülete a maroniták korai történetének tárgyalása során kevésbé érvényesül.

Amikor a helyi történeti fejleményekről ír, főként Észak-Libanon 

eseményeiről és arról az időszakról szól, midőn észak és dél még nem alkotott 

politikai egységet. Ebben az időben délen főként a drüz családok uralkodtak, míg 

északon részint a helybéli maronita elöljáró Imuqaddam], részint olyan muszlim 
főurak kormányoztak, akiket a marniuk, majd oszmán uralkodók azért helyeztek 

oda, hogy szemmel tartsák a térség népességét, amelynek elkötelezettsége bizony

talan volt. Azután a 16. század végén és a 17. század elején az egész hegyvidéket 

egyesítette a drüz Ma'n család. Fahr ad-DTn [II| (998/1591-1045/1635) uralkodá

sának idejétől fogva a Libanon-hegyvidéket két évszázadon át örökletes feje

delemségként kormányozták a drüz Ma'n család fejedelmei 1697-ig, majd a 

muszlim Siháb-család fejedelmei 1841-ig. Ezek a fejedelmek elvben Szidón [$aydá] 

és 'Tripoli oszmán kormányzójától eredeztették uralkodói jogaikat, aki évenként 
felruházta őket az egész hegyvidék adóbérlői jogaival, de valójában ők gyakor

latilag önállóak voltak és a drüz, maronita, és szerényebb mértékben a muszlim 

nagycsaládok hierarchiáján keresztül kormányoztak, akikre átruházták az adó- 
begyújtés jogát és akik földbirtokjoggal rendelkeztek.

Ezen hatalmi keretek között alakult ki az a politikai rendszer, amely 

bizonyos mértékig a közelmúltig fennállt: az uralkodó küzdött önrendelkezése 
megőrzéséért a külső beavatkozással szemben, valamint hatalmáért a nagy csa

ládok becsvágya és ereje ellenében. Igyekezett felszámolni a drüz, illetve maronita 

nagycsaládok szövetségeit, amelyek versengtek egymással a földért és a politikai 

befolyásért. Az általa érvényesített vallási tolerancia többnyire elfedte a vallási 
feszültségeket, amelyeket jelentős politikai és társadalmi változások időnként a 

felszínre hoztak. A keresztény szellemi fölényt a drúzok politikai és társadalmi 

túlsúlya tartotta egyensúlyban. Szíria török helytartói szakadatlanul küzdöttek, 

hogy ráerőszakolják felügyeletüket a térségre, ami később az európai nagy
hatalmak beavatkozását vonta magával.
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E politikai rendszer fejleményei új megközelítést adtak a historiográfiának, 

és a 18. században megjelent egy új társadalmi réteg, amely szoros kapcsolatba 

került az új politikai rendszerrel és alkalmas volt a történetírásra. Ezek a 

keresztény tudós és író családok főként világi tagjai voltak, akik missziós 

iskolákban és görög katolikus szemináriumokban tanultak, míg muszlim 

tanítómesterektől az arab nyelv ismeretét sajátították el. Arab nyelvismeretüknek 

köszönhetően azután a helyi uralkodók hivatalnokként és ügyintézőként 

alkalmazták őket. A század végére az írástudók ezen csoportja újfajta történeti 

munkákkal jelentkezett, amelyek elsősorban világi és politikai jellegűek voltak. 

Ők főként a politikai hatalomért folytatott küzdelemre összpontosítottak, 
valamint igyekeztek a politika alakulását, alkalmazását nem csupán leírni, hanem 

meg is magyarázni, ám anélkül, hogy uralkodóik nézőpontjával azonosultak 
volna. Ilyen jellegű írásokat persze már korábban is készítettek, így Ibn Sibát al- 

Garbl (megh.929/i523)‘M és Salih ibn Yahyá ibn Buhtur (megh.839/1436. után)24 

megírta Garb vidéke Tanühí uralkodóinak történetét, Ahmad al-Hálidl as-Safadl 

(megh. 1033/1624) pedig Fahr ad-Dín [II] kormányzásának időszakát.25 A déli te
rületek drúz, illetőleg muszlim kormányzóinak szolgálatában álló keresztény 

írnokok munkái között megemlíthetjük azt a Sabbág család tagjai által készített 

krónikát, amelyet cAkkó és környéke, azaz Észak-Palesztina és Dél-Libanon egyik 

hadurának, Záhir al-'Umarnak időszakáról készítettek.26

Ezeknek a világi történeti munkáknak többségét olyan egyházi szemé

lyiségek vagy hivatalnokok készítették, akik a áihab fejedelmek közvetlen 

szolgálatában állottak vagy elkötelezettek voltak irányukban. Ám az ilyen jellegű 

történeti munkák közül a legfontosabbat az uralkodó család egyik tagja, még

pedig Amir Haydar Ahmad as-Siháb (megh. 1231/1835) írta, aki unokatestvére volt 

Baslr [II1 aá-Sihábnak (1203/1788-1256/1840). Haydar a család azon ágához tarto

zott amely áttért az iszlámról a maronita kereszténységre a 18. század második 

felében. Haydar háromrészes történeti művének'7 első részében adja közre a térség 

muszlim meghódításától a Ma'n-dinasztia kihalásáig (1108/1697) eltelt eseménye

ket. Bár nem említi meg forrásait, az említett időszakra vonatkozóan a korábbi

:i Törli), e d .‘U. Tadmurl, Tripoli 1993.
'• Kitöb törik Bayrüt wa umara’ al-buhturiyyin, ed.L. Cheicho Beirut 1927; ed. K.S. Salibi, Beirut 1969.

Lubnön f i  (ahd al-amir l'akrad-Din, ed. A. Rustum -  F. E. Bustáni, Beirut 1936.
Törik as-sayh Pökir al-eUmar az-Zaydöni, ed. Fr. C. Básá, Harisa 1927-8.

37 al-óuraral-hisönfiafrbörabnö’ az-zantön., ed. N. Mugabgab, Cairo 1900.
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jelentős muszlim krónikaírókat, néhány európai, főként keresztes történetírót és 

korai libanoni krónikaírót használt. A későbbi időkről adott tudósításában 

ugyancsak felhasználta a korábbi történeti munkákat, de emellett számos, a ren

delkezésére álló hivatalos dokumentumot is megőrzött. Emellett írása legfonto

sabb részeit saját és mások megfigyelései, benne a közösségi emlékezetnek azon 

szóbeli hagyományai alkotják, amelyek e térség vidéki közösségeiben több nem

zedékre nyúltak vissza. Munkája fő témája a Siháb-fejedelmek politikája. Mint

hogy ő az uralkodó család tagja volt, krónikája nem egy hivatalnok, hanem a poli
tikát formáló és döntéseket hozó személyiség nézőpontját mutatja.

Azok közül, akik Haydarral szorosan együttműködtek és hozzáférhettek 

ugyanazokhoz a forrásanyagokhoz és kiemelkedő történeti munkát alkottak, meg 
kell említenünk Tannüs a$-Sidyáqot (megh. 1277/1861), aki nagyszabású kézi

könyvet s készített a libanoni előkelő családokról. A három részből álló munka 

egymásután foglalkozik Libanon földrajzi viszonyaival, a nagycsaládok genea

lógiájával és történetével, valamint az egykorú eseményekkel. A szerző közreadja 
a felhasznált források lístját, amelyek között korábbi krónikák, drúz sejkek és 

mások visszaemlékezései, hivatalos dokumentumok és saját feljegyzései is ott 

vannak. Részletes tudósítást ad az egyes családok eredetéről, felemelkedéséről, 

ami máshol csupán szétszórtan lelhető fel. Munkája középpontjában mégsem az 
uralkodó családok állnak, hanem Libanon mint közösség, minthogy a térséget 

nem csupán egy-egy fejedelmi család által uralt, egységesült területnek tekinti, 

hanem saját hatalmi érdekkörrel rendelkező családok rendszerének, amelynek 

alkotó elemei bonyolult egyensúlyt képezve összefüggnek egymással. Akár drúz, 
maronita, szunnita vagy s f  ita muszlim vallásúak voltak is, ezeknek a családoknak 

a tekintélye inkább területi hatalmukból, semmint vallási elkötelezettségükből 

fakadt, és vallási nézet-eltéréseiket felülmúló közös gazdaságipolitikai érdekek- 
rendszerük biztosította a régió egységét Libanonban.

Készültek olyan írások is, amelyek az egyes felekezetek történetét írták 

meg, ezek többnyire a maroniták voltak, s azzal a szándékkal alkották azokat, 

hogy megvédjék a maroniták szakadatlan >ortodox< voltát és felmutassák azt a 

küzdelmet, amelyet a katolikus hit megőrzésében és tejesztésében Keleten foly-

Aljbár al-aeyün f i  úabal Lubnán. cd. F., A. al-Bustání, Beirut 1970.
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tattak. 9 A szír katolikus Philippe de TarrazI (megh. 1956) munkája azt bizony

gatja, hogy Libanon eredeti lakói nem a maronita, hanem a jakobita keresztények 

voltak.50 Sayh cÁ rif az-Zayn (megh. i960) megírta a dél-libanoni sfita  muszlímok 

történetét.5' Viszont csaknem teljesen hiányoznak a drúz történeti munkák, 
aminek oka elsődlegesen drúz közösség sajátságos, elzárkózó életvezetésével ma

gyarázható.

A hatalommal bíró családokról készült művek mellett születtek még olyan 
munkák is, amelyek egy-egy város vagy régió történetét örökítik meg.32 Ezen 

lokális krónikák közül a legjelentősebbet císá Iskandar al-Ma'lGf írta szülő

városáról, Z ab lá ró l.A l-M a clüf egyébkén életét egy nagyszabású, Libanon és a 

közel-keleti családok történetét összefoglald mű anyagának összegyűjtésével 
töltötte, amelyet teljes egészében még nem adtak ki. E munka egyes elkészült 

részletei viszont önállóan már megjelentek, így a Yázigl-család kónikája34, vala

mint saját famíliája, a Maiüf-család története,35 amely a családi események mellett 

rendkívül gazdag ismeretanyagot ad közre. A Ma'lüf-család hatalmas, és tagjai 
sokfelé szétszóródtak a térségben. Ekképpen a szerző számos hasznos ismeretet 

közöl az egyes családtagok életpályájának kiegészítéseként. A család Haw-ránból 

ered, s ennek kapcsán alaposan tájékozódhatunk a tartomány történetéről. Al- 

Maclüf írása rendkívül gazdag forrásanyagokban, felhasználja a felkutatott régi 
krónikák híradásait, a kolostorok okmányait, és megörökíti a helyi szóbeli hagyo
mányokat is.

A 19. század folyamán az arab területek lakossága felismerte azt, hogy közös 

sérelmei vannak az idegenekkel szemben. Kezdetben nem mint >arab nemzete 

hanem sokkal inkább tradicionális, főként vallási közösségekként élték meg ezeket a 

sérelmeket. Az idő múlásával azonban az önazonosság hagyományos közösségeit

Ezek közül a leginkább figyelemre méltóak: ad-Duvvayhi, Daryán, Afram Dayráni, Yüsuf ad- 
Dibs, és Daw Butrus munkái, Vö. Salibi, K. S., Traditional Historiograpy o f the Maronites, in The 
Historiasns of the Middle East. B. Lewis -  P. M. Holt, (ed sj London 1962, 212-225; S. H. Tannoury, 
MaroniteChurch Historiography. [Unpubl.MA.Thesis] Beirut 2010. 56-75.
50 Asdaq ma kána can tárih Lubnán. Beirut 1948; és a maronita cáfolat, P. Carali IB. Qara’lll, al- 
Mawárina f i  Lubnán. Őüniya 1949.
11 Muhtasar tárih as-fra. Sidon 1914.
p A jelentősebbek: az-Zayn, <Á ., Tárih $aydá, Sidon 1913; Tannüs al-Hattüní, M., Nabda tárih iyya 
fíl-muqá(a(at al-Kasra\vániyya, Beirut 1884.
5' Tárilj madinat Zahla. Zahle 1912.
54 al-úurar at-tárihiyya f i  l-usra al-Yáziijiyya. Sidon 1945.
55 Dawánt l-qutüfji tárih Báni l-Malüf. Beirut 1907-8, Damascus 2003*’.
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[millet] néhány értelmiségi már nem találta alkalmasnak az önmegerősítés és 

önvédelem céljaira, és mind többen fogalmazták meg a >nemzet< eszméjét. Az ebben 

a szellemiségben készült történeti munkák olyan közösség képét mutatják fel, 

amely egy-cgy arab-lakta területen régi időkre visszanyúló történeti hagyományokkal 

rendelkezik. Libanonban ezt az új történeti gondolkodást a terület népességének 

hajdani egysége és boldogulása, illetve időnkénti hanyatlása foglalkoztatta. Ennek 

fel tárásásához szükség volt a hajdani Libanoni Fejedelemség történetének tanul

mányozására, intézményeinek elemzésére, különösen azoknak az időszakoknak az 

alapos vizsgálatára, amikor Libanon valóban egységet és sajátos arculatot mutatott 
fel történelme során, elsősorban a két nagy fejedelem, Fahr ad-Dln III] 17. századi és 
Baslr [II] 19. századi uralkodásának időszakában.

Ezen új szellemiségű írások Fahr ad-Dln [II) korszakára vonatkozóan mint 

alapvető forrásra elsősorban Ahmad al-Hálid! as-Safadi (megh. 1033/1624) művére56 

támaszkodnak, amelyet 1936-ban adtak ki, de ugyanebben az időben P. Carali a 

firenzei Medici Archívum és a római Vatikáni Archívum dokumentumainak 

felhasználásával nagyszabású munkát is készített e korszakról57. A forrásanyagok 

kiadását önálló kötetben terjedelmes történeti bevezetővel egészíti ki, amelyben 

megrajzolja Fahr ad-Dln politikus-portréját, sokoldalúan elemzi politikai tevé

kenységét, és lényegében úgy mutatja be őt, mint olyan messzire tekintő hazafit, 

aki lefektette a Libanon önállóságának alapjait. A már említett 'ísá Iskandar 

Ma'lüf ugyancsak írt egy önálló munkát Fahr ad-Dín [II] fejedelemről, amelyben 

nagyra értékeli személyiségét, és küzdelmét a függetlenségért, a területi gyara
podásért, valamint az ország civilizációs szintjének emeléséért.38

A Libanoni Fejedelemség számos, a térségbe érkezett európai keresztény 

misszionárius, diplomata, utazó és üzletember figyemét felkeltette. írásaik, útibe

számolóik, krónikáik figyelemre méltó részleteket közölnek a fejedelemségben 

szerzett benyomásaikról, azokról a történeti, vallási és népi hagyományokról, 
amelyeket a helybéliektől hallottak. Ezek közül meg kell említenünk C. Churchill 

munkáit, aki hivatali és családi kapcsolatai révén hosszú időt töltött a Libanon- 

vidéken és házassága által szoros kapcsolatba került a áiháb családdal és drúz *

* Lubnánft eahd al-amír Fahr ad-Dln, ed. A. Rustum -  F. E. Bustánl, Beirut 1936.
Carali, P., Fakhr ad-Din II Principe del Libano e la Corti di Toscana. Rome, 1936-1938; Az arab beve

zetőt és a forrásokat tartalmazza: Fahr ad-Din al-Macnl aHáni. Roma-Hari$á 1938.
*  Tdrih al-amlr Fahr ad-Din al-Maeni at-táni. Őüniya 1934.
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előkelőkkel. írásai a Ma'ní és Sihábí fejedelmeket a független és önálló Libanon 
megteremtőiként mutatja beJ9.

A modern szerzők közül sokan, akik a Libanon-vidék történetéről írtak, 
elfogadták Tannüs as-Sidyáq nézetét, miszerint >Libanon< valójában már hosszú 

ideje létezik, ám nem egyszerűen mint vallási közösség vagy egy uralkodó család 

birtoka, hanem mint társadalom. Vannak közöttük, akik Libanon viszonylagos 

önállóságát, mások pedig a környező világgal való szoros kapcsolatát hang
súlyozzák. Azok között, akik az utóbbi nézetet képviselik, van Michael Chelebi, 

aki ugyancsak megírta Fahr ad-Dln [II] életrajzát40, valamint Libanon történetét 

az őt követő fejedelmek uralkodásának időszakában. Elismeréssel szól a 

fejedelmekről, akik megteremtették Libanonban a jól működő közigazgatást, 

érvényesítették a vallási türelem elvét és gyakorlatát a mindennapi éleiben, és 

akiknek az uralma alatt ily módon a keresztény kultúra is virágzott a 17. és 18 

században. A modern Libanon történetírói között figyelemre méltó helyet foglal 

cl cÁdil Ismá'll, aki bár nem a keresztény közösségek képviselője, írásaiban a 
keresztény közösségek jelenlétének és szellemi szabadságuk megőrzésének 

fontosságát, valamint az eltérő hitvallású felekezetek békés egymás-mel- 

lettélésének jelentőségét hangsúlyozza. Többkötetes történeti művének első 

részében Libanon Fahr ad-Dín [II] uralkodása alatti történetét írta meg.’1 A 
korábbi krónikások, így ad-Duwayhl, as-Safadl, as-Sihüb, és as-5 idyáq tanul

mányozásán túl, miként P. Carali, ő is igyekszik írásának a kortárs dokumen

tumok felhasználásával szilárdabb történeti alapot teremteni. Míg P. Carali első
sorban az olasz forrásokat kutatta fel, addig cAdil Ismácll a párizsi Nemzeti 

Archívumban, a francia külügyminisztériumban és a Marseilles-i kereskedelmi 

archívumban gyűjtött anyagot.

Végezetül két igen jelentős kiadványról kell még szólnunk amelyek azon 

hivatalos okmányok kiadásának körébe tartoznak, amelyek az Oszmán Birodalom 

provinciális kormányzásának időszakában készültek. Ezek különös jelentőséggel 

bírnak, minthogy betekintést nyújtanak a provinciális kormányzás ügymenetébe, 

valamint a térség kortárs gazdasági, társadalmi életébe, s adataikkal az időszak 

történéseit kézzelfoghatóbbá teszik az utókor számára. Abu Husayn kutató-

,0 Churchill, C., Mount Lebanon. London 1853; uő. Druzes and Maronithes under Turkish Rule. Lon
don 1862
4<> FakhraTDin II Mafan Prince du Libán. Beirut 1946.
41 Lebanon au temps de Fakh al-Din II (1590-1633]. Paris 1955.



munkája nyomán hozzáférhetővé váltak az Oszmán Birodalomnak az Umür-i 

Mühimme Defteri IKözügyek Nyilvántartása] Libanonra és a drúz fejedelemségre 

vonatkozó 16-17. századi kancelláriai lajstromai.4' Japán tudósok egy csoportja 

pedig közreadta a Damaszkuszi tartomány adóbérlőinek lajstromát az 1025/1616- 
1044/1635 közötti időszakban, amely rögzíti az adóbérletek helyszíneit, különböző 

változatait és kedvezményezettjeit Damaszkusz városában és szomszédságában, 

valamint azokat a feltételeket és eljárásokat, amelyek révén az adóbérleti jogok 
akkoriban megszerezhetők voltak.43 44

44 Lebanon and the Druze Emirate in the Ottoman Chancery Documents (1546-iyn). London 2004.
41 Tax Farm Register of Damascus Province in the i f '  Century: Archival and Historical Studies. Ed. 
Nagata Yuzo, Miura Torn, Shimizu Yasuhisa. Tokyo 2006.
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Politikai megosztottság Libanonban

és

a M ah-fejedelm ek hatalomra jutása

A megosztottságot és gyűlölködést a Libanon és Szíria területén letelepedett arab 

törzsek hozták magukkal az Arab-félszigetről. Ennek hajdan a leggyakoribb oka a 

törzsi-etnikai villongás volt. A dél-arábiai eredetű kalbiták vagy jemeniták cIráq- 
ból, az észak-arábiai qaysita Banü Mudar pedig a Higázból érkezett erre a vidékre. 

Hawránban és a Libanon-vidéken elterjesztették a qaysita, illetve kalbita vagy 

jemenita törzsi hagyományokat, amelyek azután hosszú ideig komoly szerepet 

játszottak a törzsi zavargásokban és ellenségeskedésekben. Az iszlám előtt ez az 
ellenségeskedés főként a törzsi leszármazás kérdése körül forgott. Majd az 

Omajjád-dinasztia idejére keleten, az 'Abbászidák idejére pedig nyugaton e 

konfliktusok háttere megváltozott, és a törzsi ellentétek vallási, etnikai és más 

arculatot öltöttek, s a törzsi összetűzések és cselszövések tovább folytatódtak.

A qaysiták vezetői a Ma'nok voltak, így ők alakították az ellenségeskedés 

útját a jemenitákkal szemben, aminek később az 1123/1711-es (ayn dári összecsapás 

lett a következménye. Hanem két csoportosulás legrégebbi összeütközése még 63/ 

683-ban volt, amikor az Omajjád-dinasztia kalifa-jelöltje, Marwán ibn al-Hakam, a 

kalbiták pártfogoltja és Ibn Zubayr ellenkalifa a qaysiták támogatottja Marg 
Rahítnál'”  megütközött a kalifái hatalomért. A csatában a kalbiták győztek, Ibn 

Zubayrt megölték, Marwán pedig átvette a kalifátus feletti uralmat. **

** al-Abtal a költő erről ezt mondja: "Ez a nap hiba volt, pusztulást és szövetségeket hozott.” Lásd Dixvan 
al-Ah(al, ed. M. Ná$ir ad-Dln, Beirut, 1994, 251. Zafar ibn al-Hárit al-Kilábl, aki három fiát és 
szolgáját hátrahagyva megszökött, majd később megölték, ezt írja versében: "Esküszöm, ez a csata 
mély szakadék volt Marwán számára, hiszen a legelő a trágyadombon virágzik, az ellentétek a lelkekben 
viszont megmaradnak." Lásd, Hitti, Lebanon in History, 264,357-358.

2

40



Az ilyen jellegű háborúskodások azután egymást követték. A 74/694-es 

csata például a Madraba és a jemeniták között zajlott. A Madraba főnöke Abü 1- 

Haydám cÁmir al-Marrl volt, aki bosszút akart állni, mert a jemeniták meg

gyilkoltak egy qaysita törzsbelit. Damaszkuszban 'Abd a$-$amad ibn 'A ll talál

kozott a törzsek vezetőivel, és megpróbálta őket kibékíteni. Bár a jemeniták hala

dékot kaptak, mégis megtámadták a Madraba törzs tagjait, és megöltek közülük 
háromszáz embert. A qaysiták a Madraba törzs tagjainak segítségére siettek, akik 

velük mentek al-Balqába, és ott 800 jemenitát megöltek.

Gyakran ismétlődtek az ilyen jellegű háborúskodások, amelyek közül a 

leghíresebb, az 708/1309-es és 844/1440-es hawráni és az 941/1534-es libanoni 

ütközet Malik al-Yamanl és Hasim al-'Agaml között zajlott. A csatában tönkretett 
al-'Aqüra települést később a jemeniták helyreállították, míg a qaysiták 

Tripoliban és környékén maradtak. Ezen a területen nem is engedték a qaysítákat 

letelepedni az oszmán időszak kezdetéig. 1636-ban Marhátában, a libanoni Sübir 

területén került sor egy másik ütközetre. 1638-ban a jemenita 'A ll ibn 'Álam ad- 
Dln fejedelem megölte Szidón [Saydá] és Bejrút uralkodóját, az oszmán helytartó 

Ahmad Ágát, mert ő a qaysitákat támogatta. Ennek eredményeképp a qaysiták 

elhagyták as-Süf, al-Matn, al-Garb és al-öurd területeit. 1078/1667-ben került sor a 

Burg al-Galgülnál lezajlott csatára Bejrútban.45 A jemenita vezetőt, 'Abdalláh a$- 

Suwvváfot megölték, seregét pedig legyőzték és visszavonulásra kényszerítették. 

Ahmad al-Ma'ní fejedelem pedig visszaszerezte as-Süf, al-Matn, al-Garb, al-Gard 

és Kisrawán területeit. 1681-ben a jemeniták megerősödtek 'Álam ad-Dln 

fejedelem hatalomra jutásával. Majd 1693-ban Müsá fejedelem átvette Ahmad al- 
Ma'nl területeit, ezek as-Süf, al-Matn, al-Garb, al-Őard és Kasrawán. Emellett 

még Gazzín és al-Hurüb tartomány is hozzá került. Sok qaysita hozzá fordult, 

hiszen a Ma'nok mindig támogatták a qaysiták ügyeit, ennek ellenére a qaysiták 
nem arattak győzelmet.

Amikor a Ma'n-dinasztia kihalt, a qaysiták az oszmán helytartókhoz 

fordultak segítségért az elnyomással szemben, az oszmán helytartók pedig gyak
ran támogatták őket. így tett Baslr pasa, Saydá uralkodója is 1115/1708-ban. Ez a 

pártfogás azonban véget ért az 'ayn dárái csatával 1123/1711-ben, Haydar ibn Müsá 

as-Sihábl libanoni fejedelem uralma alatt. A qaysiták legyőzték a jemenitákat,

"  Az ütközet nyomai a mai napig fellelhetők Bejrutban, ahol egy többszáz méteres fal őrzi az 
emlékét Handaq al-Gamitban. A falba belevésték az al-Galgül nevet, ahol a csata volt.
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akik ezt követően szétszéledtek az országban. Innen ered egy libanoni 

közmondás: "A jemenitáknak csupán három helyen maradt nyoma: Bejrutban, 

Kafrasawánban és Kafr (Iqábban." Ezek az összeütközések -  főként Hawránban -  
gyakran szolgáltattak okot arra, hogy a drúz családok Libanonba vándoroljanak.

Alig halványultak el ezek az ellentétek a közösségi emlékezetben, újabb 

konfliktusok követték őket. Ilyen volt a yazbikl és gunblátí ellentét, amit 

Yazbikhoz, 'Abd as-Salám altim ád46 ad-DurzI sejk őséhez, és 4All Őunblát ad- 

DurzI sejkhez kapcsolnak. Ez az ellentét Malham as-Sihábl fejedelem uralkodása 
(1141/1729 -  1167/1754) idejére esett, s csaknem minden libanoni érintett volt 

benne. Ennek >öröksége< a családok emlékezetében a mai napig fellelhető.

A Banü őunblát törzs őán Bulád bégtől, azaz Qásim al-Kurdl al-Qaysaritól 

származtatja magát, aki a kurdok fejedelme volt Aleppóban; a 4/10. század végén 

hunyt el. A neve Őunblát formában lett közismert. Mustafá Na'miyá aleppói tör

ténetíró, ezt mondja róla: "‘Ali ibn őunblát volt az első, alti a gunbládi kurd törzseken 

uralkodott Köz vidékén. Őt követte al-Husayn bég, aki a legidősebb hozzátartozója volt. 
Halakban a Bab an-Nasr környékén építettek egy híres palotát, amely rengeteg aranyból 

készült, és díszes feliratokat véstek rá. A palotának gyönyörű kertje volt. Ez a palota Halab 

muftijának, al-Hasan al-Kawákibinak a tulajdona lett, aki 1813-ban hunyt el. A 

damaszkuszi al-Hasan al-Büráni sejk így ír a palotáról munkájában: >A palota öt évig 
készült, és csaknem 50.000 arany dinárt költöttek rá.<” Azt is írták róla; "E palota 

zsarnoksággal épült, belül viszont kegyhely található." Al-Ma'lüf elbeszéli, hogy a Banü 

Őunblát kurd törzs, amely Aleppó [Halab] területéről származik. Al-Husayn, 'All 
nagybátyja pedig egyike leghíresebb embereinek, minthogy említésre méltó tetteket 

hajtott végre. Az oszmán hatalom őt jelölte ki arra, hogy keletre és nyugatra utazzon. 

Fontos szerepe volt a területek védelmében, és híres volt arról, hogy az ellenségeire 

súlyos csapásokat mért. A Őunblát törzs átvette az uralmat an-Nu'mánban, Alep
póban és Kázban. Őunblát ibn Sa'ld fia, Rabáh Bejrútba ment 1040/1630-ban néhány 

emberével. Az ő felesége volt Qablán al-QádT sejk egyetlen lánya, így halála után 

férjére szállt a vagyon, amellyel a saját tulajdonát növelte. Ezután áttelepedett al- 

Muhtárába. Rabáh legnagyobb ellenfele (Abd as-Saláh al-'lbád sejk volt. Rájuk ve-

4<’ A Banü leírnád törzs 'Imád nevű ősatyjától származtatja önmagát, aki elhagyta Moszul vidékét, 
ahol addig élt, és Aleppo IHalab] környékén telepedett le. Leszármazottai Libanonba vándoroltak, 
ahol al-'Arqüb területén. az-Zanbíqiyyában telepedtek meg. Közülük való a híres ‘Abd as-Salám 
sejk, aki ‘All őumblát ellenfele volt, miattuk szakadt az ország két nagy pártra. Lásd, aá-Sidyáq T., 
Ahbár al-a(yán fi Cabal Lubmm, 1954', 126.
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zetik vissza a yazbiki és gunbláti ellentéteket. A Biqá'-völgy keleti és nyugati részein 

található falvakat felügyelete alá vette az Angaz-folyó hídjától a Burgaz hídig. A 

földművesektől a termés nyegyedét szedte be adó gyanánt, míg szövetségeseinek 

elismerésként földet adományozott. így kapta meg az 'Írnád család Őab Őalílt és 

Kamid al-Luzt, a Nakd család 'Itat és Qasmát, az Abü 'Alvván család Gázzát, az al-'Id 

család Tall al-Ahdart, az 'Atü’allüh család Qubb al-Yást, a Talhüq-család pedig Qabr 

'Abbást és al-Mansürát. Sok település pedig 'All Őunblát birtokába marad [Luza, 

Maydün]. Sok ember telepedett le ezen a vidéken, a többség drúz volt és föld

műveléssel foglalkozott. A Biqá'-völgy egészen 1276/1860-ig a Öunblát család ke

zében volt, de a történelmi események alakulása folytán már nem tudták meg
tartani. 47

Emlékezetes volt a Banü Ma'n és Band Slgl fejedelmek közötti ellentét. 

Ehhez hasonlított a Banü l-M a'lüf an-Násirl és a Banü Makárim ad-Durüz között 
kibontakozó viszály a 18. század végén, illetve a 19. század elején. Ez a konfliktus 

al-Ma'lüfi-al-Makárimí ellentétként maradt fenn, és egy libanoni közmondás is 

ebből ered, miszerint valamilyen dolog olyan , "mint a Ma'lüf-ház és a Makárim-ház 
közötti ellentét.'1'* A 19. század közepén Baslr ‘Assáf és BaSIr Ahmad között támadt 

nézeteltérés a Libanon fölötti uralom kapcsán, ez pedig az >al-‘Assáfl-al-Ahmadl 

konfliktus< néven vált ismertté49. Gyakran alakultak ki viszályok akár egy 

településen belül is, így Amátur as-Süfban az Abü Saqrá és az ‘Abd as-Samad ad- 
DarazT családok között, vagy a Qantár ad-DarazI és a Zahlat an-Nasüra család 

között. Ezek a feszültségek sokszor vallási és etnikai ellentétekké fajultak, így 

támadt viszály a keresztények és a drűzok között 1841-ben, 1845-ben, majd 1860- 

ban. Látjuk tehát, hogy hogyan öröklődnek, miképpen hagyományozódnak a 

viszályok ebben a hányatott sorsú, ám gazdag történelemre visszatekintő ország
ban.

' al-MaMüf, *í., Türih al-amlr Fahrad-Din al-ma(nlat-tani, Beirut, 1934,18.
■' al-Ma'lüf, Daw’áni l-qutüffi tárih Báni l-Ma(lüf, Beirut 1934,108-206; al-Ma'lüf, Tilrih Zahlá, Beirut
i9n , 137.
'■  Miután Baáir fejedelem 1841-ben, Máltára utazott, Libanonban a sihábl Abü Tahin vette át a 
vezetést. Ezután az ország kettészakadt drúz és keresztény részre. A keresztények vezetője Haydar 
Ismá'll al-Lam'i lett, s amikor 1854-ben elhunyt, unokaöccse, Ba^ir al-c Assáf vette át az uralmat. Őt 
követte BaSir Ahmad al-Lam'i, de egyik rokona, Haydar fejedelem szintén magának akarta meg
szerezni a hatalmat. Ennek nyomán ellenségeskedés és politikai feszültség támadt az egész 
országban. Ennek híre eljutott az oszmán, az angol és francia hatalmi körökig. Az 1841-es és 1845-ös 
polgár-háborúk után történt az 1860-as mészárlás, amellyel sok történetíró foglalkozott, köztük al- 
Háziní és apTayylb ad-Dikr is.
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2.i A Ma(n család eredete

A genealógusok azt állítják a Ma'n családot illetően, hogy a család Nagd és Rabica 

földjéről, tágabb értelemben az Arab-félszigetről származik. A család eredete 

Rabiba al-Faras ibn Nazzár ibn Ma(dd ibn ‘Adnánig50 vezethető vissza, akiktől az 

>arabbá lett< Imusta'ribaj beduinok származnak, vagyis Ibn 'Ád ibn cAdad ibn al- 

Yus( ibn al-Humaysac ibn Sulaymán ibn Bint ibn Hamal ibn Qaydür ibn Ismá'íl 

ibn Ibrahim51, azaz ők valójában Ábrahám és Hágár leszármazottjai. Ezzel kap

csolatban az-Zuhrl (megh.556/1161) ezt mondja: ,,fAdnánnak hat fia volt, a leg

idősebb Ma(d, akitől a családot származtatják. A második fia (Ubal volt, s őt ad-Dibnak 

nevezték. Harmadik fia (Ádan volt. Rajtuk kívül volt még Add, Abi ad-Dahhák és al- 
cAnni, az anyjukat pedig Mahdadnak hívták”. Az-Zuhrl azt is hozzáteszi, hogy ennek 

a családnak a tagjai főleg Nagdban éltek, s mind nomádok voltak, kivéve a 

Mekkában és Nagdban élő Qurays törzs tagjait. As-Sáhlll írja: ‘'Nagdban nincsenek 

arabok az (Adrián törzset és a Tayy} törzset kivéve, akik Kahlánból származnak, ami a 
Salma és Aga hegy között terül el." Az 'Adnán törzs tagjai ezt követően szétszóródtak 

Higazban, majd pedig 'Iráqban és az Arab-félsziget keleti részén. Ez a folyamat az 

iszlám után folytatódott a meghódított területeken is. Al-Qalqasandl (megh.821/ 

1418) elmondja, hogy "a Rabi'a törzs Yamama, Bahrain és cIrág között telepedett le." A 
Rab!ca családból származó Ayyüb fejedelem’ híres volt bátorságáról, harcias

ságáról, valamint arról, hogy parancsait vakon teljesítették. A fejedelem tizenegy 

fiúgyermeket hagyott hátra, akik bátorságban és hősiességben öregbítették a csa-

50 Lásd, al-QalqaSandl, Niháyat al-arab f i  ma'rifat attsáb al-arab. Beirut 1991,234.
51 A geneológiai hagyományok igen különböznek az 'Adnán és Ábrahám közötti nemzedékeket 
illetően. Lásd, al-Qalqa$andl, Niháyat al-arab f i  macrifat ansáb al-afarab , 234.

al-Ma'lűf, Tárih al-amir al-ma(ni at-táni, 24. azt mondja, hogy " Köztudott, hogy a M a'nidák musz
linok voltak, és Ayyüb arab származású volt." Egy, a Ma'n-családdal foglalkozó kutató azt írja: "A 
ma(nida fejedelem Bourbon leszármazott, amikor a cserkeszek kiűzték a keresztényeket a Szentföldről, 
néhányon közülük a /marniuk} uralkodóhoz fordultak, és a Jordán folyó mellé, Libanonhoz közel telepedtek 
le. Ezt a területet az arabok a >d rázok földjének nevezi <. Lásd, Afandi Báni Őurgi, Tárih Beirut, 1881, 216- 
218, 266. Mások azt állítják, hogy a Ma'nok arabok. al-Ma'lüf, Dawánl l-gutüffi tá-rih Báni l-Ma'lüf, 
25. Sok történetíró ír Fahr ad-Dín vallásosságáról, arról, hogy ő hívő muszlim volt. Sokan alap
talanul, bizonyítékok nélkül azt hangoztatták, hogy a Ma'n uralkodó mongol származású volt. 
Ma'nok minden bizonnyal arab muszlimok, ezt támasztja alá a többnejűségük, neveik, s kapcso
lataik a többi muszlim családdal, a hagyományaik és a szokásaik. Valószínűleg azért terjedtek el 
olyan nézetek, hogy ők keresztények, mert Fahr ad-Dín jó kapcsolatot ápolt a keresztényekkel. 
Lásd, al-Ma'lüf, Tárih al-amir al-ma(ni at- tani, 27-41.
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Iád hírnevét. Amikor ismertté váltak és egyre nagyobb befolyással bírtak, a Rabfa 

törzs előkelői el akarták Őket távolítani attól való félelmükben, hogy átveszik a 
hatalmat. Ahogy a költő m ondja:"Ellentéteik keményebbek hatnak az emberre, mint az 

indiai kard c s a p á s a Ennek eredményeképp az Ayyübidák elhagyták az arabok 

földjét, és egészen cIráqig vándoroltak. Ott pedig az Eufrátesz folyó mentén 
telepedtek le, soka-sodtak, és >ayyübida< néven váltak ismertté. Rabfa fejedelem 

kiemelkedett közülük, s elhagyta ezt a területet, majd Aleppó felé vette az irányt, 

ahol letelepedett, és Őseihez hasonlóan ő is híressé vált. Az Ő fia, Ma'n -  a Ma'n 

család ősatyja -  feleségül vette a tanühí an-Nifmán fejedelem lányát, így a két 

család rokoni kapcsolatba került egymással. Ma'n a harciasságáról és bátorságáról 

számtalanszor tanúbizonyságot tett, ezért al-GazI szeldzsuk fejedelem csatába 

küldte a frank Baudouin (1118-1131) jeruzsálemi király keresztes seregei ellen 1119- 

ben az Antiókhia közelében álló Fekete-hegyre. Ma'n seregei súlyos vereséget 

szenvedtek a keresztesektől, a fejedelem pedig menekülésre kényszerült. Ezért 

1120-ban Tugtiglnhez5*, Damaszkusz helytartólyához folyamodott védelemért. 

Tugtigln Aleppó területén harcolt a keresztesek ellen, ezért Ma'nt a családjával és 

szövetségeseivel54 együtt a Szíriái síkság majd a Biqá'-völgy és Ba'labakk vidékére 

telepítette, amely a Libanon és az Antilibanon között terül el. Mundir ibn Hamiy- 

ya Zamán at-Tanühí fejedelem követte Ma'nt a Biqa'-völgybe, ahol al-Őanádila 
volt hatalmon.

Gandal ibn Qays al-Biqá'T a Biqá'ban uralkodott, s az Egyiptomban és Szíriában 

uralkodó Fátimidák jóindulattal viszonyultak hozzá, így 493/1100-ban neki adták a 

at-Taym-völgyet Bisarra és as-Saqlf területeivel együtt. Gabal as-Sayh területén 

alapított egy települést és épített ott egy várat, ezért lett a település neve Qal'at 

Gandal. Az ő leszármazottja ad-Dahhák, aki az Ayyübidák idején uralkodott a Taym 

völgyben, a 6/12. században. Emellett még Bíqá' és Ba'labakk is ő hatalma alatt volt. 

A térségen belül leszármazottjait al-Ganádila elnevezéssel illették, az országon kívül 
pedig al-Biqá'iyyün volt a nevük. A Qawá'id al-ádábfi hifi al-ansáb című genealógiai 

mű részletesen leírja a Ma'nok és Ganádlk küzdelmeit, és sok libanoni drúz család 

leszármazását közli. Az ismeretlen szerző így ír: "Bicjá^an lakott Abül-Hayr, aki Fahd

”  Churchill, H. C. The Druzes and Maronites under Turkish Rule, London 1862, helytelenül állítja, 
hogy Nür ad-Dln küldte őket Libanonba, nem pedig Tugtigln.
4 A M agokkal együtt más arab törzsek is kivándoroltak, így a Banü ‘Azzám törzs ‘ Iráqból, az 

Eufrátesz vidékéről, a Talhüqiyyün és Nakdiyyün. Ezek a Macnok szövetségesei, és drúzok lettek, 
ahogy al-Ma'lüf, Tárih al-usar as-sarqiyya, 62 , és al-Ma'lüf, Dawáni l-qutüffi tárih Báni l-M a lü f, 88 
említi.
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testvére volt. Összesen heten voltak testvérek. Egy durgami megölte Abü l-Hayrt. Amikor ez 

kiderült, elkezdődött a küzdelem. Több fordulat után odáig jutott a dolog, hogy a durgamiak 

meg akarták ölni Fahdot, Abü l-Hayr testvérét. Végül a kemény tél és a nagy havazások véget 

vetettek a harcoknak.' (Sandal vára a mai napig áll, a bejáratán a vár ógörög neve, Sama 

Ati olvasható. Körülötte görög temető' található, ami arra utal, hogy ez régen 

görögök-lakta terület volt. A várat Nür ad-DIn Zangi, Egyiptom és Szíria hadura 

555/1160-ban támadta meg, hogy megszerezze ad-Dahháktól a hatalmat. Az 

egyiptomi Ibrahim pasa ágyukkal támadta a várat, amikor a drűzok ellen harcolt, 

majd ezután felújította, és katonai támaszpontot hozott létre a várban. Nem sokkal 

később a drúzok megtámadták a várat, ám ezt követően már nem újították fe l.55

Amikor Tugtigln visszatért Damaszkuszba, Ma'n elé járult, és megkérte, hogy a 

Biqác-völgyben maradhasson, hogy csapást mérjen a keresztesekre. Tugtigln bele

egyezett, s így Ma'n visszament, hogy családját a Libanon-hegységbe vigye. Útja 

egészen 'Abyáig vezetett, ahol a Tanüh-törzs lakott, amelynek tagjai segítői és 

szövetségesei voltak Aleppóban. A Tanühok befogadták a jövevényeket maguk 

közé, fejedelmük, al-Garb uralkodója pedig elvitte Ma'nt északra, Rabwat al-Ma- 
Ir vidékére, s ott megmutatta neki a délkeleti területet, ami a Sayfá és a Bárük 

folyó között terült el, és a népi hagyomány szerint azt mondta neki: "Nézd ! fsüfj." 

így lett ez a terület as-Süf vidéke'6. Ez a történet a mind a mai napig megtalálható 

a libanoni hagyományokban. Valószínűbb azonban, hogy ez népetimológia 
csupán, míg a vidék elnevezése valamely idegen szóból alakult ki.57 Ez sok 

környékbeli falu és város nevére jellemző. Ez a terület nem volt benépesítve, 

minthogy azok a törzsek, amelyek a partvidéket őrizték -  így a Tanühok is -  al- 

Garb és al-Öurd területén éltek.

Ma'n fejedelem így települt be Ba'aqlln területére, és s miután közösségével 

odaköltözött, létrehozták Ba'aqlin városát és az lett állandó szállásuk. Ez a 
letelepedés a Tanühik segítségével sikeresnek bizonyult, s az lett az eredménye, 

hogy a Ma'n törzs felhagyott a nomád életmóddal, és tagjai elvárosiasodtak. A

”  Lásd as-Sihábl, H., Tárih al-amir Haydar aS-Sihábl, Cairo, 1997, 350; al-Ma'lüf, Törik Süriya al- 
mugawwafa, Beirut, 1936,266. Vö. Qawá'id al-ödöbfi hifi al-ansáb. ed. Ilyás, al-Qattár, Beirut 1986.
16 Ennek a területnek több neve is volt, így Süf $aydá, minthogy közel volt $aydához, illetve Süf al- 
Harázin, mert ott sok állat volt. Nevezték még Süf al-Bayádl, Cabal ibn Ma'n, Cabal ad-Durüz, és 
Bilád ad-Durüz néven is. Lásd, Taqi d-DIn Sülaymán, Dirösöt f i  tárih as-Süf bil-watá'iq, Beirut, 

1999.51-
57 Arámi nyelven síkságot jelent. Itt a >hegy csűcsa<, a legmagasabb pontja.
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>Süfayn< elnevezés -  azaz a >két< S ü f -  pedig onnan származhat, hogy kezdetben 

az ott letelepedettek kerítéseket emeltek házaik és állataik köré, ez volt a Süf as- 

Suwaygáni. A második §üf pedig a Süf al-Hattl, ami a falra utal, amely egy idő 
elteltével felváltotta a kerítést.

A Ma'nok így népesítették be az addig lakatlan hegyvidékeket, ahová a 
későbbiekben gyakran látogattak cl az emberek, hiszen lakói híresek voltak 

kedvességükről és nagylelkűségükről. Sokan itt kerestek menedéket Szíria és 

Libanon különböző területeiről a keresztes seregek elől. Ezeket a menekülőket az 

ott lakók azonnal maguk közé fogadták és jól bántak velük. Ma'n harminc évig 
uralkodott ezen a területen, és 541/1146-ban hunyt el. A hatalmát fia, Yünis vette 

át, aki apja nyomdokaiba lépve védelmezte az ott élőket. Az emberek szerették a 

Mahi családot nemes cselekedeteikért és nagylelkűségükért. A Siháb-törzs Yünis 

uralkodásának vége felé érkezett a térségbe Hawranból al-Munqid fejedelem 
vezetésével, akit legyőztek a keresztesek, és elüldöztek egyes területekről.58

2.2 Libanon a Macnok, a keresztes hadjáratok és az oszmán hódítás idején

Libanon a keresztes háborúk idején az egyik keresztes tartomány volt. Egyik része 

Bejruthoz és Szidónhoz [$aydá], a másik része pedig Tripolihoz tartozott. Ezeken 

a területeken új várakat építettek, vagy a régieket felújították, így váltak híressé 

olyan területek, mint al-Muhtára, Ba'aqlln, Öazlm, és Dayr al-Qamar. Kereske

delmi kapcsolatok bontakoztak ki a tartományok területén, egyezségek köttettek, 

és sok keresztes család maradt a Libanon-hegység területén a keresztesek végleges 

távozását követően is; egyes mai családok reájuk vezetik vissza eredetüket.59

Az időszak és témánk legfontosabb forrásai közül megemlíthetjük 'Imád 

ad-Dln al-Isfahání >al-Barc] a$-$ami< [A szíriai villám] című krónikáját, valamint 

Ibn Wásil munkáját a Banü Ayyübról(‘°. Az utóbbi műben írja a szerző, hogy 

egyszer Yünis fejedelem jelen volt egy ünnepségen Bárükban, ahol a katonák 
lovaikon parádéztak, párbajoztak és egymással versengtek, a nők pedig énekeltek 

és táncoltak. Ez az ünnepség három napon és három éjszakán át folyt. Amikor

' Lásd, al-M aiüf, Törik al-amir al-ma'ni at-táyii, 24.
A témakörre vonatkozó összefoglalást, lásd Harris, W., Lebanon a History, Oxford 2012,50-65.
Ibn \Vá$il, Mufarrigal-kuntb f i  akbör Báni Ayyüb. Ed. ö .  aS-Sayyál et al., Cairo 1953-1977.
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Yünis hazatért Ba'aqlínba, magával vitte Ibn al-Munqid fiát, Muhammadot. 

Midőn Muhammad meglátta Yünis lányát, Tayyibát, egymásba szerettek. Mu

hammad feleségül kérte a lányt az apjától, és összeházasodtak. Muhammad 

ezután hozzáadta a húgát, Su'ádot Yünis fiának unokatestvéréhez. így lépett a 

Macn család a Siháb-családdal rokonságra és szövetségre. Ez a szövetség közel 500 

évig tartott, a két család mindig támogatta egymást a háborúskodásokban, és az 
egyik követte a másikat az uralkodásban.

570/1175-ben elhunyt Yünis, helyére a fia, Yüsuf lépett, majd őt a fia, Sayf 

ad-Dín követte, akit a fia, 'Abdallah követett, őt pedig az ő fia, (AlI, akit Muham
mad1 fia követett, majd utána Sa'd ad-Din, őt 'Utmán követte, majd Ahmad, és 

végül Mulham. Mindegyik az apja halála után vette át az uralmat, így kivétel nél

kül mindegyikük egyenes ági leszármazott. Mulham, az utolsó fejedelem két fiút 

hagyott hátra, Yüsufot és ‘ Utmánt. Yüsuf 874/1470-bcn, utód nélkül hunyt el, így 

a Ma'nidák családfáját 'Utmán leszármazottjai vitték tovább. 'Utmán halála után 

(913/1507) Fahr ad-Dín került hatalomra, aki Sálim szultánt támogatta. Amikor 

Fahr ad-Dín 951/1544-ben elhunyt, fia, Qurqumás követte 992/1584-ig. Qurqumás- 

nak két fia volt, Fahr ad-Dín [II] és Yünis. Fahr ad- Din III] 1044/1635-ben halt 

meg Isztambulban, tizenegy fiút hagyott hátra. A legidősebb közülük cAlí volt, 
aki 1006/1598-ban született, az anyja az arslánida Cárnál ad-Dín fejedelem lánya, 

Muhammad testvére volt. cAli felesége pedig a sihábi 'A ll fejedelem lánya volt. 

Fahr ad-Dín [II] második fia al-Mansür volt, az ő anyja egy fehér rabszolganő volt. 

Al-Husayn fiának az anyja, 'A ll Sayfá fejedelem leánya volt, a nagybátyja pedig 
Tripoli helytartója, Yüsuf Sayfá volt. A negyedik fia Haydar volt, az ötödik Bálák, 

a hatodik pedig al-Hasan. Mindhármuk anyja Dáfir sejk lánya, 'A ll ad-Dáfirl test

vére volt. Ez az asszony utazott Fahr ad-Dlnnal Európába gyermekeivel és test

vérével. Fiain kívül Fahr ad-DInnak volt egy Sitt an-Nasr nevű lánya. Ő a Sayfá- 
családból származó al-FIasan ibn Yüsufhoz ment feleségül, majd miután megöz

vegyült, sógora, 'Amr asszonya lett. Fahr ad-Dín másik lánya Fuhayra Ahmad ibn 

al-Amír ibn al-Har£üfhoz ment feleségül. Ezek tehát Fahr ad-Dín [II] gyermekei.62 

'Alit 1633-ban megölték a Hásíbiyá ütközetben, s nem hagyott maga után utódot. 

Al-Hasant Damaszkuszban gyilkolták meg asszonyaival együtt. Balakot, Haydart 

és al-Mansürt az apjukkal együtt végezék ki Isztambulban, Al-Husayn így egyedül

(i a§-£idyáq, T-, Ahbtir al-a'yánfi öabal Lubnán, 1954'*, 190.
03 Egyes történeti munkák azt közük, hogy volt egy Mascüd nevű fia.
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maradt6-. Ami Yünist, Fahr ad- Din [II] testvérét illeti, Őt 1042/1633-ban ölték meg. 

Yünis két fiút hagyott hátra, Mulhamot és Hamdánt. Mulham 1069/1659-ben halt 

meg, neki is két fia volt, Qurqumás és Ahmad. Az előbbit 1072/1662-ben cAyn 

Mazbüdnál Szidon[$aydá] helytartója ölte meg. Ahmad, az utolsó libanoni Ma(n 
uralkodó pedig 1108/1697-ben hunyt el, s egy leányt hagyott maga után. Ami 

Yünis második fiát, Hamdánt illeti, ő fiatalon hunyt el, így a Ma'n-család kihalt.

Mulham fejedelem lányát, Ahmad testvérét al-Husayn ibn Ahmad ibn 

Mansür a$-§amál!, Rásiyá uralkodója vette feleségül 1042/1633-ban, aki 1069/1659- 

ben hunyt el. Két fia volt, Basir és 'All. Ahmad al-Ma'nl fejedelem lánya pedig a 
Müsá ibn Mansür ibn Qásim aá-Siháblhoz ment feleségül, s 1094/1683-ban szüle

tett meg a fiuk Haydar. Müsá 1105/1693-ban hunyt el, miután 19 évig uralta at- 

Taym vidékét. így került át a hatalom a Ma'noktól a Siháb-családhoz. Amikor 

Haydar kiskorú volt, gyámja, BaSir al-Husayn régensként uralkodott az országban 

amíg Haydar elérte a nagykorúságot,61 * * 64 Haydar a Sihábok ősatyjának számít, 
akiknek első uralkodója Basir, az utolsó pedig Basir [II] volt, aki mint Nagyfeje

delem vált ismertté, minután ötven évig uralkodott a Libanoni-hegyvidék tarto

mányában. Ezzel ő volt a leghosszabb ideig uralkodó fejedelem a tartományban. A 

Ma'not követő Siháb-család 1108/ 1697-től 1257/1841-ig, a tartomány bukásáig és az 
j'qfá'-redszer megszűnéséig uralkodott Libanonban.65

A muszlim krónikák a keresztes háborúk harci cselekményei megemlítésén 

túl elsősorban azt írják le, hogy az átlagos muszlimok miként látták a keresz

teseket/' Ezek a források világosan megmutatják azt is, a muszlimok mit gondol-

61 al-MaMüf szerint jelentős nézeteltérések vannak az arab és nem arab forrásokban Falír ad- Din [II]
feleségei és gyermekei neveit illetően.Ezzel kapcsolatosan azt mondja: "Az anyja, Nasiba 1633-ban
hunyt el. Az [uralkodói első felesége, YüsufSayfá leánya volt, őt Bejrútba vitte, és 1603-ban vette feleségül. 
Házasságuk második évében született meg a fiuk, 'Alt. A második felesége egy tripoli helytartó leánya volt, őt 
1603-ben vette feleségül. /\ harmadik felesége drúz volt, tőle született al-Mansür nevű fia 1606-ban. 1607-ben 
született a lánya, Husayna. 1609-ben két fia, Hárűn és a$-$awwába. Haydar pedig 1611-ben. 1612 végén szü
letett egy lánya, aki 1624-ben feleségül ment al-Husayn Sayfá fiához, Yüsufhoz". Lásd, al-Ma‘lüf, Dawáni I- 
gu(üffi tariff Báni l-Ma'lüf, Beirut, 1934,68 és 310.
64 Az unokaöccse, Ahmad al-Ma'ni. Létezik egy írás, amely al-Házin sejk tulajdonában van, s utal a 
két fejedelem, $adr és Basir közötti ellentétekre, illetve a qaysita-jemenita szembenállásra. A szö
vege a következő: Ez egy olyan dokumentum, amely $aydá konzulánál készült két példányban, de küldjétek 
el mindenkinek. Lásd, al-Ma'lüf, Tárih al-amiral- ma(ni at-táni, 35.
65 Lásd, Salibi, K. S., Art. Banü Ma'n, EV VI/343-344.
c A kérdéskörhöz alapvető: The Crusades: Islamic Perspectives. Ed. C. Hillenbrand, London 2000, 
257-321.
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tak a Keletre érkező keresztényekről. Gyakran megörökítettek egy-egy fontosabb 

ütközetet, vagy egy fontos személyiség elhunytét is. A muszlim epikus irodalom 

nagyon népszerű volt. Ezek a művek a történelmi eseményekre épülnek, de 

sokszor nem közük az események pontos kronológiai sorrendjét. Leírják, hogy kik 
voltak azok a személyek, akik a köztudatban továbbéltek, s melyek voltak a fon

tosabb háborús események. Ezeket a műveket nehéz történelmi forrásként fel
használni, mert a hitelességük sokszor nehezen dönthető el.

Az keresztes háborúkkal kapcsolatos egyik legjelentősebb muszlim mű 

Hamdán ibn cAbd ar-Rahím al-Atáribi (megh. 542/1147-8) >al-Mu\vaffacj< című mun

káját, amelynek csupán részletei maradtak meg számunkra. A mű azért érdekes, 

mert a keresztényekről és a muszlimokról is igen pontos leírást ad, minthogy a 
szerző mindkét seregben harcolt. Az egyik legfontosabb írás, amely a muszlimok 

és keresztesek korabeli kapcsolatát megörökíti Usama ibn Munqid (megh. 566/ 

1188) memoárja67, A szerző egy előkelő arab család leszármazottja volt, s abban az 
évben született, amikor II. Orbán pápa felszólította a keresztényeket arra, hogy 

induljanak el a Szentföld felszabadítására. Ibn Munqid fiatal korában harcolt a 

keresztesek ellen, így közelebbről is megismerhette őket. Előkelő társadalmi 

helyzete miatt arra is lehetősége nyílt, hogy betekintést nyerjen az előkelő keresz

tes lovagok világába. Barátságba került több magas rangú lovaggal, részt vett dip

lomáciai eseményeken is. Szemtanúja volt számos ütközetnek és más történelmi 

eseményeknek. Kairóban bejáratos volt az udvarhoz. Művében a szerző intelmek

kel és példákkal arra utal, hogy Isten irányítja az emberek sorsát, amelyet a saját 

életéből vett eseményekkel is alátámaszt. Bár Ibn Munqid sok esetben megve

téssel szól a keresztesekről, írásaiból az is kiderül, hogy erkölcseik és szokásaik 

iránt nagyfokú érdeklődést tanúsított.

Egy másik fontos forrás Ibn Őubayr (megh.595/1217) útinaplója68, amelyben 

ő a térségben tett utazásait írja le. Ez a mű betekintést enged a levantei kereske

delmi útvonalak eseményeibe a keresztes háborúk idején. A szerző hispániai 

muszlim volt, ekképpen közeli kapcsolatban állt a keresztényekkel Andalúziában. 

Minthogy ő nem élte meg közvetlenül Szíria és Palesztina elfoglalását, elfogulat- 

lanabbul szemlélte ezeket az eseményeket. A felsorolt írások mellett a népi iro
dalomban is találunk olyan beszámolókat, amelyek a hétköznapi emberek néző-

£'7 Kitáb al-ítibár, ed. Ph. Hitti, Princeton. 1930.
65 ar-Rihila, [The Travels of Ibn JubayrJ, ed. j. C. Broadhurst, London 1952.» tty



pontjából írják le a kereszteseket. Ezek nem tekinthetők hiteles történelmi for

rásnak, de pontos képet adnak arról, miként viszonyultak a muszlimok a keresz

tesekhez, illetve a kultúrájukhoz. Sokszor találunk leírást a keresztesek harci 

módszereiről és katonai hozzáértéséről. Korábban a muszlimok tisztelettel tekin
tettek a zsidókra és a keresztényekre, minthogy őket is a >könyves népeknek< laki 

al-kitábl tekintik. Az említett elnevezés arra utal, hogy nekik is vannak a korábbi 

isteni kinyilatkoztatást tartalmazó szent könyveik. A keresztes hadjáratok követ

kezményeként a muszlimok később -  érthető módon -  inkább negatívan 
viszonyultak a kereszténységhez, mind inkább hangsúlyozták az iszlám felsőbb

rendűségét. A muszlimok egyébként a Korán alapján ítélték meg a keresztény val
lást, és Jézus személyét is.

Ibn Taymiyya (megh. 728/1328) muszlim tudós szerint az iszlám vallás a 

muszlim közösség jólétének és kiegyensúlyozottságának az alapvető feltétele. 

Szerinte csak ez az igaz vallás. Jelentősnek ítélte azt a veszélyt, hogy a keresz
tények veszélyeztetnék az iszlám fennmaradását. Szerinte az egy és igaz vallást, az 

iszlámot meg kell védeni minden fenyegetéssel szemben. írásaiban támadja és el

ítéli a keresztény szerzeteseket és a papokat. Szerinte az keresztény egyház álszent 

az uralkodókkal szemben.69 A muszlimok a keresztes háborúk alatt sok mindent 

megtudtak a kereszténységről, de véleményük a tartós együttélés során sem vál

tozott meg rólunk, sőt inkább megerősödtek a velük kapcsolatos előítéleteik. Nem 

tudtak eltekinteni attól, hogy a frankok vissza akarták szerezni a Szentföldet. A 

muszlimok úgy tekintettek a keresztényekre, mint akik ártanak ennek a világnak. 

A muszlim krónikások szerint a keresztények a tisztátlanságot jelképezik. Érde

kes, hogy Ibn Gubayr mellett az >Ezeregyéjszaka< meséiben is hasonló véleményen 

vannak a keresztényekről. A muszlimok a betegségeket és az erkölcselen életet a 

frankokkal kapcsolták össze. Gyakran használták a frankokra a >légy<, >kutya<, 

vagy >disznó< megjelölést. Ibn Gubayr aggódott azoknak a hitbéli egészségéért, 
akik közelebbi kapcsolatba kerütnek a frankokkal.70

A korabeli muszlim krónikák ellenséges érzülettel emlékeznek meg a ke

resztények által használt vallási témájú képeket és jelképeket. A muszlimok gyak

ran gúnyolták a frankokat mint a >kereszt imádóit<. A muszlimok szemében a

' '  al-öawáb a$-$ah(h ll-man haddal din al-Masíh. Cairo 1322/1904; Vö. Hillenbrand |ed.] The Crusa- 
des, 312,321.
70 ar-Rihla, 318,322,323.

51



kereszt jelképe foglalta össze a keresztény vallás lényegét. Amint a keresztesek el
foglaltak egy várost, számos épületet alakítottak át templommá. Ez érthető mó

don sértette a muszlimokat, bár mindkét fél általános szokása volt, hogy meg

semmisítsék a legyőzött vallási jelképeit. A muszlimok egy-egy győzelem esetén 

kereszteket törtek szét. Ez jelképezte számukra az iszlám győzelmét a keresz

ténység felett. így a jeruzsálemi Sziklamecset [al-Aq^ál keresztjét a földre dön

tötték, majd Salah ad-Dín ebből egy arany darabot elküldött a bagdadi kalifának, 

s ezzel üzente meg neki, hogy Jeruzsálem újra muszlim fennhatóság alá került. A 

keresztények viszont Korán-példányokat égettek el, midőn elfoglaltak egy-egy 

muszlim várost. Ibn al-Gawzi (megh. 597/1200) muszlim tudós használta müvé

ben a Korán és a kereszt jelképének szembeállítását.7' Később a Korán helyett in

kább a félholdat állították szembe a kereszttel. A muszlimok abban hitben voltak, 

hogy a kereszt balszerencsét hoz azokra, akik közelebbi kapcsolatba kerülnek vele 
valamilyen formában. Azt vallották, hogy azok a muszlimok, akik a kereszt alatt 

harcolnak elkerülhetetlenül halálra vannak ítélve, és a Paradicsomba se fognak be
bocsátást nyerni.

A keresztes hadjáratoknak látszólag nem volt eredménye, a következményei 

pedig inkább negatívak voltak. A keresztények, muszlimok és zsidók között meg

romlott a viszony, és a keresztényekben és a muszlimokban egyaránt számos törté
nelmi sérelem maradt. Sok forrás megemlíti a muszlimok vendégszeretetét, s ezt 

szembeállítja a keresztesek kegyetlenségeivel. Egyértelműen pozitív fejlemény volt, 

hogy fejlődött a kereskedelem, és a két ellenfél jobban megismerte egymás kultú

ráját, és sok mindent átvett egymástól.

Mindamellett a keresztes hadjáratoknak a mai napig jelentős hatása van. Az 

európai adó- és bankrendszer előzményei a keresztes háborúkra vezethetők vissza. A 
térség államainak határai a keresztes háborúk alatt rögződtek. S miként egy kutató 

megfogalmazta: "A páratlan népszerűségnek örvendő, csaknem 700 évig tartó keresztes 

mozgalom megváltoztatta a korabeli világot, s vele a miénket is, milliók életét befolyásolva 
Európában, Ázsiában, Észak-Afrikában, és a Közel-Keleten."/J 71

71 Ibn al-őawzí, Kitöb al-Muntazam. Ed. F. Krenkow, Haydarábád 1358/1938, X/131 Vö. Hillenbrand 
(ed. 1 The Crusades, 305-306.
' Billing, M., A keresztes hadjáratok -  Az iszlám elleni háború 1096-1798, Debrecen 2007.
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Fafyr ad-D in [II] életének korai időszaka

3.1. A Fahr ad-Din //!/ uralkodása előtti események

Qurqumas fejedelem halála idején Fahr ad-Din |II] még nem volt alkalmas az ural

kodásra, minthogy nem volt nagykorú. Ibrahim pasa az egyik kalbita vezetőnek akar

ta átadni az uralmat, de Sayf ad-Din közbelépett, és ajándékaival rávette a pasát ar
ról, hogy neki adja át as-Süf vidékét, amíg Fahr ad-DIn [II] eléri a nagykorúságot.

A fiatal Fahr ad-Din [II] sok olyan fejedelem között találta magát, akik ké- 

nyük-kedvükre uralkodtak az egyes tartományokban. Azt is tapasztalhatta, hogy a 

legerősebb és legbefolyásosabb fejedelmek között volt Yüsuf Sayfá Tripoliból és 

Mansür ibn Farih Biqá'ból. Ezek ketten szövetségek kötöttek egymással abból a cél
ból, hogy a környező tartományokat együttesen meghódítsák. Erre válaszul Fahr ad- 

Dln [II] szövetkezett a qaysita fejedelmekkel így Ba'labakk uralkodójával, a Taym- 

völgy fejedelmével, és a Sihüb-családdal, hogy megálljon velük szemben. Fahr ad-Din 

[II] három eszközt használt céljai eléréséhez: az erőt, a pénzt, és a rokoni kapcsolato

kat. Az Oszmánokat sikerült pénzzel és ajándékokkal megvesztegetni, erős hadse

reget alakított ki, és beházasodott többek között a Siháb-családba, sőt olyan csalá

dokba is, amelyek a Sayfa-család ellenségei voltak.

A krónikák sok olyan eseményt Őriztek meg ebből a zavaros időszakból, ame

lyek arra utalnak, hogy a helybéli családok gazdasági és társadalmi érdekei súlyos 

ellentétben álltak egymással, s emiatt számos konfliktus és háborúskodás történt. 

Fahr ad-Din [II] fejedelem és az ellentétes oldalon álló családok kapcsolata olyan 

eseményeken keresztül alakult, amelyek gyakran vérrel szennyeződtek. Ezek köze

pette az ellenséges fejedelemet gyakran leváltották, vagy megadóztatással, kifosztás

sal mértek csapást reá.Ezek a háborúskodások hatalmas veszteségekkel jártak, de a 

legnagyobb vesztesek mindig a földművelők voltak, akik arra kényszerültek, hogy 

megfizessék a fejedelmi hatalmi küzdelmek árát. Súlyos adókat kelleti elviselniük,

3
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fosztogatásokat, és rablásokat. Ezek a háborúk kihatottak társadalmi és gazdasági 

helyzetükre, és ezek a rétegek folytonos szegénységben, éhínségben és nyomorban él

tek. Már Fahr ad-Dln fejedelem uralma alatt a drúzok csoportosulásokra szakadtak 
szét. Amikor a Macn-fejedelmek a qaysita csoportosulást támogatták, a Tanühok az 

ellentétes, a kalbita oldalra álltak. Ez az ellentét súlyosabb volt, mint a korábbi 

ellentétek, hiszen Libanon-szerte megosztotta az embereket. A qaysíták zászlaja pi
ros volt, a kalbitáké pedig fehér, középen egy virággal. Az egyes csoportosulásokhoz 

tartozók különböző kifejezéseket használtak az üdvözlésre, s így azonnal megismer

ték egymást.

Ezek az ellentétek sokszor vezettek háborúskodásokhoz, s minthogy gyakran 

előfordult, hogy az egyik fél az oszmán uralkodókhoz fordult segítségért, pusztítás 
és rombolás lett az eredménye. A Macn-fejedelmek a qaysita csoportosulást támo

gatták, annak ellenére, hogy a kalbita-jemenita közösségből származtak. Az cAlam 

ad-Dln-család pedig a jemenitákat támogatta, pedig eredetileg qaysita leszármazot

tak voltak. A Sayfá-család is a jemeniták mellett állt ki, minthogy a Ma'n-család az 

ellenségük volt. A Macnok az uralmuk végéig a qaysita csoportosulást támogatták, s 

ezt hagyták az utódokra is, a Siháb-családra, akik a Tanühok leszármazottjai, tehát 

eredetileg kalbita-jemeniták voltak. Az ‘ayn darái (1123/1711) csatában viszont a jeme- 

nitátákat megsemmisítették. Meg kell említeni, hogy az itteni qaysiták az egyiptomi 

Qays 'Alyán leszármazottjai voltak, a jemeniták vagy kalbiták pedig Qahtántól szár

maznak. Annak ellenére, hogy mindkét csoportosulás őshazája az Arab-félsziget 

volt, viszályaik pedig az iszlám előtti időkre nyúlnak vissza, az iszlám időszakában is 
áthatották a térség történelmet.

3.2 Fahr ad-Din /II] életútja

Fahr ad-Dln [II] Qurqumás fejedelem idősebb fia, a híres Fahr ad-Dln unokája volt, 

akit Salim pasa fogadott Szíria meghódítása idején, 923/1516-ban. Fahr ad-Din a je

meni kalbitáktól a qaysitákhoz pártolt, miután összetűzésbe került az Arslán Carnal 

ad-Dinnal, az oszmán fejedelem fiával, Ma'n al-Ayyübi rokonával. Fahr ad-Din bá
torságáért és hősiességéért a szíriai ^szárazföld fejedelme< Isultan al-barrj címet kapta 

Salimtől. Fahr ad-Din [II] Ba'aqlin városában született, Cabal as-áüfhoz közel, a 

Ma(n-fejedelemség központjában 980/1572-ben. Apja Qurqumás fejedelem, anyja as-
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Sitt Naslba a tanuhl Sayf ad-DIn7} testvére volt, cAbayh városából. Qurqumás apja 

halála után vette át az uralmat 951/1544-ben. Nagyapja, Fahr ad-DTn nyomdokait 

követve jó kapcsolatot ápolt a keresztényekkel, és gyakran támogatta őket az ügyeik

ben, emiatt sok keresztény szövetségese volt. Kancellárjának a keresztény KIvván ibn 
Nicma Dawt fogadta fe l.74

Amikor Fahr ad-Dln III] apja, Qurqumás fejedelem átvette az uralmat, az 

országban zavaros idők jártak. Libanon szerte, különösen északon voltak zavargások 

és háborúk a qaysiták és kalbíták összecsapásai miatt. A Banü l-'Assaf és a Banü 

Sayfá- családok Bejrutban és Tripoliban is összecsaptak, hogy átvegyék a hatalmat a 

másiktól. A sok polgárháborútól a lakosoknak sem volt nyugalmuk. Ekkor történt 

az, hogy midőn a janicsárok a kincstári adót Tripoliból Isztambulba szállítottótták, 
egy banda Gün 'Akkárból megtámadta és kifosztotta a szállítmányt. Erre válaszul 

Tripoli helytartója, a Porta képviselője megparancsolta embereinek, hogy kobozzák 

el a §ayfa család vagyonát, és gyújtsák fel házukat. Amikor ez megtörtént, üzent a 

Banü l-cAssáf és a Ma'n-családoknak, így szabadulván meg a felelősség terheitől. 

Ibrahim pasa75 Egyiptomból, Aleppóból és Damaszkuszból hatalmas sereggel ment 

Libanonba. A pasa Marg 'Argamüánál ütötte fel a táborát, a Biqá'-völgyben [nap

jainkban Wata 'Argamüsn vagy Fayda].76 Amikor a pasa megérkezett, nagy felvo

nulást rendeztek dobokkal és különböző játékokkal, de az emberek meg voltak 

rémülve. A pasa szétküldte katonáit, hogy nyomozzanak a rablók után, s fogják el a 

tetteseket, a hadsereg költségét pedig a helyi lakókra hárította. A drúzok elől elvágta 
az utat a tenger és Biqác felé. Muhammad ibn Őamál ad-DTn és unokatestvére, Mun- 

dir fejedelem a pasa elé járult, és Muhammad ibn cAssáf fejedelem is ezt tette.

’ A négy fejedelem közül az egyik , aki 'A ll 'Alim ad-Dln at-Tanühi al-Yamanl, as-Süf uralkodója 
volt 1633-ban. Fiai: Yahyá, Mahmüd, Ná$ir ad-Dln és Sayf ad-Dln. 'Ali megölte őket és gyermekei
ket, így kihalt a család. Őket követték a Ma'nidák. Egyes történetírók szerint Fahr ad-Dln nagy
bátyja Sayf ad-Dln volt. Lásd, a$-$ihábi, Haydar, Tárih al-amir Haydar at-Sihábi, Cairo 1901,146.
51550 körül született A'yán al-Qamarban. Rabszolga, a janicsár-seregben magas rangot szerzett. El

kísérte Fahr ad-Dlnt európai útjára, és támogatta őt küzdelmeiben. Lásd, al-Muhibbi, Hutásat al- 
atar, III/299-302; a§-$idyáq, Ahbár al-a(yán, 252, 436, 483, al-Ma'üf, Tárih al-amir al-ma(ni at-táni,, 39 
tévesen maronitának mondja.
7> Ó Salim szultán fia, Murád sógora. Libanonba azért ment, hogy rendet teremtsen az ottani feje
delmek között, aztán visszatért Isztambulba. 1601-ben hunyt el. al-Ma'lüf, Dautáni al-cjutüf fi tárih 
Báni l-Ma(lűf, 121; al-Ma'lüf, Tárih zahla. Beirut 1911, 42.
76 Tárih al-amir Haydar as-Sihábi, 619; al-Ma'lüf, Diutáni l-cjatüf f i  tárih Báni l-M alűf, 121; al-Ma'lüf, 
Tárih Zahla, Beirut 1911, 42.
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Amikor Qurqumás tudomást szerzett arról, hogy a libanoni előkelőségek a 

pasa elé járultak ő pedig emagára maradt, a családjával és felügyelőjével Tlrün77 bar

langjába menekült. A vezír Biqálból (Ayn Sawfarba vonult, amelyet 665/1266-ban, a 

keresztes háborúk idején ad-Dáhir bekerített, a vizet pedig elzárta a keresztényektől. 

Itt állt bosszút, és több mint 700 embert megölt.7'1 Több mint 1.000.000 dinár adót 

vetettek ki rájuk. A letartóztatottakat Tripoliba, majd onnan Isztambulba vitték. 
Amikor odakerült, a szultán sógora lett. Az elfogott fejedelmek találkoztak a szul

tánnal, aki jól bánt velük, Muhammad ibn 'Assáfot kinevezte Tripoli helytartó

jának, majd hazaengedte őket. Qurqumás fejedelmet megviselte a menekülés és a 

bujkálás, egészsége megromlott az, majd 992/1584-bcn elhunyt79. As-Süf vidékének 
lakói szomorúak lettek a hír hallatán. A költők verseket írtak róla, amit egy gyűjte

ménybe foglaltak, amelynek neve >A szomorúság gyűjteménye< /Magmü* al-ahzánj. 

Qurqumás két fiút hagyott hátra, Fahr ad-Dlnt [II] és Yünist.

A fiúkat az anyjuk, as-Sitt Nasíba nevelte fel. Fahr ad-Dín |II| apja halála ide

jén tizenkét éves volt, az öccse pedig egy évvel fiatalabb. Mivel anyjuk féltette fiait az 

oszmán vezír haragjától, testvérével, Sayf ad-Dlnnal együtt kérte al-Hágg Kíwánt, 

hogy bújtassa el őket a kalbiták egyik szálláshelyén. Az Antalyás nevű faluba 

mentek. Itt találkoztak Klwán egyik barátjával, a maronita al-Házinnal, aki meg
ígérte, hogy elrejti a két fiút. így kerültek al-Házin házába a kisrawáni Ballünába 

közel volt a Kalb-folyóhoz.h°. Al-Házin feleségül vett egy muszlim nőt a faluból, hogy 
megerősítse helyzetét azon a környéken. A két fiú nevét megváltoztatta Fahrra és Yü- 

nánra. Ügy bánt velük, mint a saját fiaival. Hat év telt el.55’ Fahr ad-Dín eközben fel

nőtt. Eljött az ideje, hogy apja és nagybátyja nyomdokaiba lépve átvegye az uralmat, 

ezért aS-Süf vidékére vitték, és ott kapta meg a >Fahrad-Dín<|II] nevet.S2

Arámi nyelven: >hatalmas szikla<. Latinul a >tiro< jelentése: >új katona<; ógörögül >sajtkészítő 
műhely<. A legvalószínűbb a szikla, mert a hely sziklás területen van. A barlangok belsejét rajzok 
díszítik, s egybefüggő helységek alkotják a belső téret. al-MaMüf, Tűrik al-amir al-ma'nlaHáni, 40.
' al-Murád [Ilii a háború folyamán 6.000 katonával és ajándékokkal ellátva a sógorát, Saraf ad- 

Dint küldte el , hogy oszlassa szét és éheztesse ki a lakosságot. Otthagyta al-Ma'nt, és 150 emberrel 
követte a sereget, minthogy al-Ma‘n szövetkezett vele, s megtámadta csapatát.
79 Egyes krónikások szerint úgy ölték meg, hogy búvóhelyén fát égettek, a barlang megtelt füsttel, 
Qurqumás pedig megfulladt.
80 Régi arab törzsből származnak, 1440-ig Hawránban éltek, majd Baclbakk területén telepedtek le 
egészen 1475-ig.
M A történetírók közlései eltérnek azokat az éveket illetően, amelyek alatt a két fiú rejtőzködött. 
Vannak, akik szerint csak két évig, mások szerint hosszabb ideig voltak távol.
85 lásd, al-Ma'lüf, Tátik al-amir al- ma(ni aHáni, 28.
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Fafrr ad-Dln [II] uralom ra jutása Libanonban, 
és az európai utazása előtti időszak 

(999/1590-1021/1612)

Fahr ad-Dln [II] Libanon fejedelme, a Ma(n családból származott, akik as-Süf terü

leten uralkodtak 514/1120-tól 1032/1623-ig. Fahr ad-Dln [II] egyesítette a libanoni terü

leteket, így ő lett a Szíriái területek, különösképpen Libanon legjelentősebb és leg
kiemelkedőbb fejedelme.

A Ma'n fejedelmeknek jelentős befolyással rendelkeztek az oszmán udvarnál, 

mint-hogy Fahr ad-Dln az elsők között volt, akik Sallm mellé álltak Marg Dábiqnál*3 

922/ 1516-ban. Sallm, elismeréséül Fahr ad-Dlnt a >sultán al-barr< címmel tüntette ki a 

és hatalmas földadományt juttatott neki. Fahr ad-Dln uralkodásának idején a viszo

nyok kiegyensúlyozottak voltak egészen a haláláig (951/1544).s‘ Utána fia, Qurqumás 

fejedelem követte őt az uralkodásban. Mindketten hatalmas várakat építettek, és 

egységes közigazgatást akartak létrehozni Libanoni-hegyvidéken. Bár az alattvalóik 
vallása különbözött, mind fizették a gizyát, és elismerték őket uralkodóiknak. Akik 

pedig az icjtác rendszert működtették, a jogi követelésekkel és adókkal foglalkoztak,

Az ütközet helye Északon Kals és Aleppó között van. Ez a vidék volt Banü Marwán szállás
területe. Sok csata zajlott ezen a helyen, ezért számos arab költő és szerző tesz róla említést. A 
leghíresebb ütközet, amely itt történt, kétségkívül Timúrlenk (771/1370-807/1405) és az egyiptomi 
mamiük uralkodó, al-Malik az-Záhir Barqüq (784/1382-801/1399) között zajlott le 1303-ban. Timúr
lenk serege mintegy 500.000 főből állt, de az egyiptomi sereg is megközelítette ezt a nagyság
rendet. A csatának igen sok halottja volt, amely egyébként az egyiptomi uralkodó vereségével ért 
véget. Salim (918/1512-926/1520) oldalán az al-Malik al-ASraf al-Gawrival (906/1501-922/1516) vívott 
csatában 800.000 katona harcolt, és mintegy 800 ágyújuk volt. Az ütközetben 13.000 beduin harcos 
is résztvett. A mamlúkok közül mintegy 1.000 fő esett el a csatában, a legtöbben az ágyúzás nyo
mán lelték halálukat, köztük Sudun al-'Agaml. Az ellenfél vesztesége 4.000 fő volt. A csata leg
hitelesebb leírását lásd, lbn Zunbul al-Rummál, WOqfat al-Sultün al-Óawri ma(a Sulim al-'utmáni, 
ed. 'A. 'Am ir, Cairo 1980,140, Cairo 1997, i4sk.
UA kutatók többsége egyetért abban, hogy ez a csata 1516-ban zajlott le, aá- Sidyáq, Ahbár al-a'yünfi 
őabal Lubnán, 25isk viszont azt állítja, hogy a csata 1515-ben esett meg.

4
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fizetségüket a fejedelemtől kapták. Közöttük az adókkal a matali* foglalkozott. Meg

különböztető egyenruhájuk és külsőségeik voltak, a munkájuk egyfajta közigazgatá
si tevékenység volt

Szíria területét Salim a meghódítása után három részre osztotta fel: a tarto
mányok Aleppó, Damaszkusz és Palesztina voltak, mindegyik egy samgicj85 alá tar

tozott. A tartományok élén a fejedelmi-családok, az >ezredes<-családok, illetve a sejk- 
családok'0 álltak, akik vitás ügyeikkel Damaszkusz helytartójához fordulhattak. A 

térség lakói ezekben az időkben két pártra szakadtak: a qaysita csoportosulásnak 

piros volt a zászlaja, a jemenitáké pedig fehér színű volt, és egy virág díszítette. 

Mindkét csoportosulás tagjai megkülönböztető kifejezésekkel köszöntötték egymást. 

Ezeket a szavakat, szófordulatokat csak ők használták, mások számára megenged
hetetlen volt.

A Ma'nok miután kiváltak a jcmenitákból a qaysitákat támogatták, a Sayfá- 

család tagjai viszont a jemeniták'7 mellett kötelezték el magukat. Mindkét közösség 

tagjai a saját köreiken belül mozogtak,'' egymás között vitatták meg a politikai hely

zetet, a másik csoportosulás ügyeit, illetve az oszmán uralkodók háborúskodásait, 

hódításait. A Ma'nok az északi részektől egészen délig uralkodtak, Tripolitól Kisra- 

wánig, és Saydatól egészen as-Süfig. A tartományokban is megbízottak intéztek kü
lönféle ügyeket.

' Török szó, jelentése: dandárok. Az Oszmán Birodalomban ez magas katonai rangot jelölt. 
s“ A korabeli libanoni társadalom négy uralkodó rétegből állt. A legfelső réteghez tarozott a fejede
lem [amir] , utána következett a >ezredesek<, \homd) Ez török szó, jelentése: úr, végül a sejkek 
Isayhj. Ezek mind egy-egy család voltak, akik bizonyos területen uralkodtak, így a Qaysiták, 
Kalbiták, Arslánok, Tanühok, Sihábok, Sayfák és még mások. A Harfüs-család BaMabakkban ural
kodott. A családok vallása különbözött, voltak közöttük szunniták és sfiták, és drúz családok is. 
al-Mallüf, Dautáwí al-cjutűf f i  tárih Bayii l-Ma(Iúf, 249.

Fahr ad-Dín legnagyobb ellensége az Arslán Cárnál ad-Dln volt, minthogy viszálykodtak azon, 
egyes területek kinek az uralma alá tartozzanak. Fakir ad-Dín Szidón helytartóhoz fordult támo
gatásért, Cárnál ad-Dín pedig a szultánhoz. De Fahr ad-Dln befolyása erősebb volt a szultánnál, s 
övé lett győzelem. Az ilyen jellegű viszályok gyakoriak voltak a qaysiták és a jemeniták között. 
1123/1711-ben aztán a qaysiták döntő csatában megsemmisítették a jemenitákat.
"  A Biqá'-völgy és Palesztina környékre hírhedt volt banditáiról, akik kirabolták, tönkretették a 
településeket. Ezek többnyire az arab törzsekből voltak, s esetenként védelmet is nyújtottak bizo
nyos családoknak, haduraknak. Lásd, Hayr ad-Dín az-Zarkalí, al-A'lám, Beirut 1969,115, 117.
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4-i Fahr ad-Din Ilii uralomra jutásának körülményei

Miként azt már említettük, a Ma'n fejedelmeknek nagy befolyásuk volt az osz

mán uralkodóknál, minthogy Fahr ad-Din az elsők között támogatta Sallm szultánt 

Marg Dábiqnál 922/1516-ban, Sallm elismeréséül a Szíriái szárazföld fejedelme< 

Isultán al-barrl címet adományozta Fahr ad-Dlnnak, és a Yafától Tripoliig terjedő 

tartományokat. Az ő uralma alatt béke volt a fejedelemségében, alattvalói nyu

galomban éltek 951/1544-bcn bekövetkezett haláláig. Ezután fia, Qurqumás fejedelem 

vette át a hatalmat. Ebben az időszakban Szíria területét három részre osztották, s a 
fejedelemségekben különböző fejedelmi, >ezredes< jhonadl vagy sejk-családok ural

kodtak, akik nézeteltéréseikben olykor Damaszkusz helytartójához fordultak támo
gatásért és segítségért.

Már Fahr ad-Din uralkodása alatt ellentét támadt a drúzok között, ami az idő 

múltával tovább mélyült. A hatalmon levő Mahiok a qaysita csoportosulást képvisel

ték és támogatták, míg a Tanühok az cAlam ad-Din családból az ellenzéket képviselő 

jemenitákat támogatták. Ezek az ellentétek erősebbek és mélyebbek voltak, mint a 

többi kötelék, ami a drúzokat összekötötte. Ez az ellentét mindenkit érintett az or

szágban. A kezdeti viszályból belső ellentétek alakultak ki, majd általában az oszmán 

uralkodók közbeléptek az egyik vagy másik fél javára, így a viszályokból könnyen 

alakultak ki polgárháborúk, amelyek romlásba döntötték a térséget.

Bár a Mahiok a jemeniták leszármazottjai voltak, mégis a qaysitákat támogat

ták, míg az (Álam ad-Dln-család a qaysitáktól származott, ám a jemenitákat támogat

ta. A Sayfá-család pedig azért támogatta a jemenitákat, mert a Ma'nok esküdt ellen

ségei voltak. A Ma'n-család uralkodása végéig a qaysitákat pártolta, az utánuk ural

kodó Siháb-család is így tett, bár ők a Tanüh leszármazottjai voltak. Az 'ayn darái 
csatában (1123/1711) aztán a jemeniták megsemmisültek.

4.2 Fahr ad-Din III/ hatalomátvétele (998/1590)

951/1544-ben miután megölték Fahr ad-D!nt, a fia, Qurqumás fejedelem 

követte az uralkodásban, aki legnagyobb ellenségeinek az oszmánokat tekintette, 

amiért azok meggyilkolták az apját. Az ő uralkodása alatt mélyültek el az ellentétek a 

qaysiták és yemeníták között, mint ahogy a Sayfá-család és az 'Assáf-család között is 

gyakorivá váltak a viszályok. Qurqumás fejedelem 992/1584-ben hunyt el rejtélyes kö

rülmények között. Egyes azt állítják, hogy megmérgezték, míg mások szerint éhen
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halt, miközben az Őt üldöző oszmán hatalom elől bujdosott Tírün várában. Ebben a 

várba menekült később a fia, Fahr ad-Dln [II] is 1633-ban, az Oszmánok elől. Qur- 

qumás fejedelem halála után a tanühl Mundlr vette át a hatalmat, de egyes vélemé
nyek szerint nem ő, hanem Sayf ad-Dln uralkodott 998/1590-ig.

Qurqumás fejedelem haláláról Istifán ad-Duwayhl (megh. 1116/ 1704) is meg

emlékezik krónikájában/9 Híradása szerint 992/1584-ben a szultáni adókat Egyip

tomból Isztambulba szállító janicsár-csapatot rablók támadták meg, és kifosztották 

őket. Az eset a Sayfa-család tartományában történt, így a szultán udvarában azt 
feltételezték, hogy a rablók Ibn Sayfá emberei voltak. A Sayfa-család ebben az időben 

Tripoliban és 'Akkárban uralkodott. Bár Ibn Sayfá fejedelem intézkedett a rablók 

kézre-kerítéséről, nemjárt sikerrel. Ezt követően gyanúsította meg ellenfelét, 
Qurqumás fejedelmet és híveit, hogy ők rabolták el a szultánnak szánt adóbevételt. 

Egy másik beszámoló szerint a tolvajok drűz földre, as-Süf területére szöktek, ezért a 

birodalmi központban úgy vélték, Qurqumás fejedelem emberei lehettek a tettesek. 

Etz a feltételezést Ibn Sayfá vádaskodásai Qurqumás még inkább megerősítették. A 
szultán egy katonai egységet küldött az egyiptomi helytartó, Ibráhlm pasa vezeté

sével, a történtek kiderítése, az ellopott adóbevétel visszaszerzése érdekében. Ibrá- 

him pasa először Ibn Sayfá birtokára ment, felégette házait, majd Qurqumás tarto

mánya felé vette az irányt, minthogy a szultán megparancsolta, hogy ott is hason
lóan járjon el.

E büntető-hadjárat során több mint 60.000 ember vesztett életét. Qurqumás 
fejedelem kétségbeesetten harcolt az oszmán erők ellen, de miután a többi fejedelem 

feladta a küzdelmet, nem volt képes legyőzni az oszmán sereget. "Amikor Qurqumás 

fejedelem ráébredt arra, hogy magára maradt az oszmán sereggel szemben, mert a többi 

fejedelem Ibráhim pasa mellé állt, elmenekült a családjával és ügyintézőjével Tiron várába, és 
ott bujdostak.". Vannak kutatók, akik azt állítják, hogy Ibráhlm pasa katonái fedez

ték fel Qurqumás rejtekhelyét, egy barlangban. A helytartó ekkor megparancsolta 

embereinek, hogy égessenek fákat a barlang bejáratánál, és a füsttől Qurqumás feje
delem megfulladt.

Az összeütközés kiváltója a szultáni adók elrablása volt , de az igazi ok mö

götte húzódott meg, hogy a drúzok nem tudták elfogadni az oszmán uralmat, és 

ellenálltak. Függetlenek akartak lenni, és a földjeiket is függetleníteni akarták az osz-

!w Tárih al-azmina, cd. B. Fahd, Beirut 1976,119.
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mán hatalomtól. Ez esetben az oszmán uralkodó fel akarták mérni a drúzok erejét, 

látni akarta az erősségégüket és gyengeségüket. A drúzok viszont soha nem adták fel 

a küzdelmet, és teljes mértékben kihasználták területeik földrajzi adottságait. Min

denkor meg tudták védeni a földjeiket és függetlenségüket, és visszavonulásra 

kényszerítették ellenségeiket. így amikor 981/1574-ben a drúzok megszervezni hatá

raik védelmét, az oszmán szultán, Salím |II] hatalmas sereggel vonult ellenük, hogy 

ezt megakadályozza. Ez az összecsapás sem volt eredményesebb a többinél, a szul

tánnak nagyobb volt a veresége, mint a nyeresége.

Miután az oszmán csapatok igen sok embert vesztettek, és a csatát sem tudták 

megnyerni, elmenekültek a drúzok elől. A Birodalom belátta, hogy nem érdemes 

tovább folytatni a harcot. A drúzok 992/1584-ig háromszor ütköztek össze az oszmán 
erőkkel. A béke soha nem volt tartós a két fél között, a 981/1574-es csata után, amely

nek során a törökök hatalmas vereséget szenvedtek. A Magas Porta 992/1584-ben 

újra megpróbálkozott a drúzok meghódításával, de ismét sikertelenül. Qurqumás két 

kiskorú fiút hagyott hátra, Fahr ad-Dlnt és Yünist. As-Sitt Nasiba, a fiúk anyja anyai 
nagybátyjukkal egyetértésben úgy döntött, hogy biztonságosabb, ha Qurqumás 

örököseit ellenségeitől távol nevelik, egy vidéki helyen, a kisrawáni Ballünában a 

keresztény al-Házin család védelmében, ahol senki sem ismeri őket. Hat év múlva, 

amikor Libanonban a feszültségek lecsillapodtak, a Sayf ad-Dln at-Tanühí magához 

vette Fahr ad-Dlnt és Yünist, és saját a fiaiként nevelte fel őket. A kutatók vélemé

nye eltér abban, hogy ez pontosan mikor történt. Egyesek szerint a nagybátyjuk az 

apjuk halála után azonnal magához vette a két fiút, mások azt állítják, hogy hat év 

telt el apjuk halála után, amikor azok hozzá kerültek. Az a valószínűbb, hogy a két 
fiú még apjuk halálának évében, 992/1584-ben a nagybátyjukhoz került. Van, aki így 

nyilatkozik e köztes időszakról; "Az anya, Nasfbí? vette a kezébe a két fiú felkészítését és 
okta-tásdt. Vigyázott, hogy semmi baj ne érhesse okét. Vigyázva óvta az életüket 

ellenségeiktől. Fahr ad-Din már abban az ideiben jelét mutatta annak, hogy egy nap 

nagyszerű uralkodó és hadvezért válik majd belőle." Fahr ad-Dln alig töltötte be a tizen

kettedik életévét, amikor apja meghalt. Amikor betöltötte a tizennyolcadik életévét, 

átvette az uralkodást a tartományai felett, as-$üf területén. Őseitől megörökölte az 
Oszmánok gyűlöletét, és nem felejtette el azt, amit az apjával és nagyapjával tettek.

Fahr ad-Dln III), Qurqumás fejedelem fia volt. A nagyapját is Fahr ad-Dínnak 

hívták. Gyakran a >nagy< jelzőt is hozzáteszik a nevéhez, minthogy Ő volt az egyik 

legjelentősebb libanoni fejedelem a 16-17. században. A térség története során nem élt 

ily jelentős személyiség és halála után 153 év telt el, míg hozzá hasonló kiválóság ural
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kodott BaSIr [II] személyében. Egyes kutatók szerint a Fahr ad-Dln nem a neve, 

hanem a címe, az uralkodói titulusa volt miként korábban Sál áh ad-Dln al-Ayyübl 
vagy Nür ad-Dln az-Zangl elnevezése. Abban az időben gyakori volt, hogy egy ural

kodó a címét saját névéként használta. Azt is állítják, hogy Fahr ad-Dln eredeti neve 

cUtmán volt. Ebből arra következtetnek, hogy unokájának is ez volt a valódi neve a 

nagyapja iránti tiszteletből. De ezt a nézetet semmi sem támasztja alá, ugyanekkor az 
ellenkezőjét sem lehet biztosan állítani. Mindenesetre mindkét uralkodó esetében a 

Fahr ad-Dín név maradt fenn. Fahr ad-Dín [II] a$-Süf területén született, egy Ba'aq- 

lln nevű településen. A híres Ma'n-család tagja, akik régóta uralták azt a környéket, 
és igyekeztek megőrizni a vallásukat.

Fahr ad-Dlnt a nagybátyja nevelte fel, távol apja ellenségeinek a tekintetétől. 

Nevelésének a nagybátyja nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy megtanítsa neki az 

uralkodás művészetét. Nem csak a fegyverekkel való bánásmódot tanította meg 

nekik, hanem azt is, hogyan kell bánni az emberekkel, milyennek kell lennie egy 

uralkodónak, mit kell mondania, hogyan kell viselkednie. Gondoskodott arról, hogy 

mindazt a tudást, melyről úgy gondolta, hogy szükséges lesz az uralkodáshoz átadja. 
Anyjának, Naslbának is nagy szerepe volt fia nevelésében. Tőle tanulta meg Fahr ad- 

Dln a türelmet, bátorságot és azt, hogy bízzon a képességeiben. Amikor Fahr ad-Dln 

betöltötte a tizennyolcadik életévet, a nagybátyja úgy gondolta, hogy készen áll az 

uralkodásra. Addigra alábbhagyott az Oszmánok haragja a családjával szemben, és 
Damaszkusz helytartója sem volt ugyanaz a személy. 999/1590-ben Fahr ad-Dln [II] 

átvette a hatalmat a tartományai felett, amiken egykor az apja és nagyapja ural
kodott.

Hatalomra kerüléskor Fahr ad-Dln az egyik legelső cselekedete az volt, hogy 

olyan embereket nevezett ki tartományai élére, akikben maradéktalanul megbízhat, 
és akiknek nagy tapasztalatuk van a közigazgatásban és a kormányzásban. Fahr ad- 

DTn Kisrawánból Ubayyába ment90 testvérével, Yünissal9'. As-Süf lakói rendkívül 

megörültek, amikor értesültek arról, hogy uralkodójuk többéves,hosszú távoliét után 

épségben visszatért, és biztosították Fahr ad-Dint odaadásukról és hűségükről. Sayf 

ad-Dln kihasználta azt, hogy a jemeniták ragaszkodtak hozzá, így hozzáadta Fahr ad-

'ÍO Libanon nyugati részén van, ahol a Tanühi-hadurak erős és hatalmas épületeket építtettek.
91 Fahr ad-Dln először as-Saqaniyyába ment, ahol a qaysiták nagy tisztelettel köszöntötték, Ba'aq- 
línba vitték, s ott kinevezték vezetőjüknek. Testvére,Yünis Kisrawánban maradt, mert tartott az el
lenséges fellépéstől. Majd Ba'aqllnban, egyesítették seregeiket, és a jemeniták meghátráltak.
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Dinhoz az Arslán Öainal ad-Dín lányát, aki Muhammad fejedelem92 húga volt. Azért 

akarta ezt a házasságot, mert látta, hogy a Tanühok, azaz a qaysiták meggyen-gültek, 

és azt akarta, hogy az unokaöccse megerősítse helyzetüket. Miután látta, hogy Fahr 

ad-Din alkalmas az uralkodásra, igyekezett őt pénzzel és hívekkel támogatni. Össze

gyűjtötte a tartomány lakosait, hogy biztosítsák az új fejedelmet hűségükről, és meg

elégedettségükről, hogy visszatért tartománya központjába, Bacaqllnba.9J Fahr ad- 
Dln megkedvelte a keresztény alattvalóit a hűségükért és engedelmességükért, az 

ellenségeit, köztük a Sayfü-családot pedig gyűlölte. Örökké hálás volt Kiwánnak, aki 

az öccsével együtt rejtegette Kisrawánban, apja ellenségeinek viszont nem tudott 
megbocsátani.

Fahr ad-Dint úgy nevelték, hogy az életben független legyen, a politikában 
pedig vakmerő, ezért úgy érezte, hogy nem érheti be a rendelkezésére álló terüle

tekkel, terjeszkednie kell. Ennek a törekvésnek az első lépése az volt, hogy vissza

szerezte Szidón [Sayda]94 és Baqá'ln95 területeit, amelyek addig ellenségei kezében 

voltak. Ezek területe Tripoli tartományán96 keresztül vezetett végig. Ezzel a mód

szerrel állt bosszút a Sayfü-családon sok régi sérelemért,97 ez az ügy pedig tovább mé

lyítette a régi ellentéteket, és szította a gyűlöleteket. A sérelmek között volt egy eset, 

amikor Yüsuf pasa, a Sayfa-család intézője meg akarta ölni Muhammad al-(Assáflt, a 

Ma'nok szövetségesét. Erre válaszul a Ma'nok úgy döntöttek, hogy rokoni kap

csolatba lépnek a drúz Arslánokkal, s így együtt szövetkezhetnek ellenségeik ellen.

Ezután a szunnita áihab-családdal szövetkeztek, akik az at-Taym völgyben 

uralkodtak, majd pedig a sFíta Harfüs-családdal, akik Bíq<T völgyében és BaMabakk- 

ban uralkodtak, s a drúz Gunblat-családdal, akik Kalsban meg Alcppóban uralkod

tak, valamint különböző arab fejedelmekkel Havvrán és Palesztina területéről, és liba

noni keresztényekkel. Fahr ad-Din |II] uralkodásának kezdeti időszakában sok volt a

v' <All a legidősebb fiú anyja. 'A ll 1598-ban született és minden háborúban támogatta az apját.
A fejedelemség fontos központja. Azt mondják, hogy ide telepedtek le legelőször a Ma'nok, még 

1120-ban, a keresztes háború idején Itt kötöttek ki a keresztesek flottái is. A Ma'nok nyomai még 
ma is fellelhetők itt. Stratégiailag kiváló hely, mert a tengerszint felett 900 méterre van.

A $aydá jelentése >horgászás, halfogás<, minthogy azon a helyen sok halat lehetett fogni.
Baqá'in jelentése: >a két< Biqác. A ba'labakki Biqű' Ba'labakk közelében található. A másik Biqá' a 

>nyugati<, vagy >kedves< l'azizl], minthogy a régi arabok így hívták a Napot, amikor azt imádták. 
Lásd, al-Ma'lüf, Tárik Sűriya al-mugawwafa, 15; al-Ma'lűf, Törik Zakla, 240.
96 Tripoli (ógörögül: a három város] már az ókorban is híres volt, A város két részre, oszlott.
97 1528-ban a Sayfák Fahr ad-Din segítségét kérték, hogy megszerezzék Tripolit a kurdoktól. Fahr 
ad-Din 300 katonát küldött a megsegítésére, s így végül sikerült megszerezniük.
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zavargás és viszály.9S 999/1591-ben Damaszkusz helytartója, Murád pasa lefogatta 

Míisá, Ba'labakk fejedelmének a fiát, majd Damaszkusz várában megölette.

4.3 Fahr ad-Din jllj  korai küzdelmei

Fahr ad-DTn [III azt az elvet követte uralkodásában, hogy szövetségeseit meg

jutalmazta, ellenségeit pedig harcra késztette. A fejedelem már az uralkodása kez

detén tudatában volt annak, hogy a tartományát ki kell terjesztenie, mert semmiképp 

sem érte be azzal, amit megörökölt. Céljait nem csak harcokkal és háborúkkal érte el, 
hanem házasságokkal is, hiszen a legegyszerűbb módja az új szövetségesek 

szerzésének a rokoni kapcsolatok szorosabbra fűzése. Sok családdal kötött szövet

séget, köztük voltak az Arslánidák, a Siháb-család, a sfita Harfüs-család, és még sok 

más előkelő fejedelmi Isayh] család. Fahr ad-DTn elhatározta, hogy eltávolítja az 

útjából egyik ellenfelét, Yuzblh ibn al-Furayhot. Amikor Murád pasa $aydán 

keresztül Damaszkuszba utazott, midőn őt az új oszmán tartományi helytartónak 

kinevezték, Fahr ad-DTn megragadta az alkalmat, hogy találkozzon vele, szívélyesen 

üdvözölte, és ajándéko-kat vitt neki. Fahr ad-DTn ekkor elpanaszolta Murád pasának, 
hogy YuzbTh ibn al-Furayh szerinte rossz politikát folytat. Nem kellett sok időnek 

eltelnie ahhoz, hogy Murád megparancsolja YuzbTh ibn Furayh letartóztatását és 

kivégzését Damasz-kuszban (1001/1393). Amikor a fia az apja helyére kívánt lépni, 

Murád pasa engedélyt adott Fahr ad-DTnnak, hogy megtámadja őt, aki rá is támadt 

és megölte őt. Ezzel a al-Furayh-család földjei a Harfüs-családhoz kerültek, akik Fahr 
ad-DTn szövetségesei voltak.

1000/1592-ben Murád pasa al-Qabugl" volt az oszmán helytartó Damaszkuszi

ban, Fahr ad-DTn ekkor meglátogatta őt a nagybátyjával, Sayf ad-DInnal, sok aján

dékot vittek, amivel elnyerték Murád kegyét. Fahr ad-DTn [II] azután gyakran talál

kozott Muráddal, és amit kért tőle, azt mindig teljesítette. Amikor látogatóba indult 

Damaszkuszba, mindig elkísérte Ignatius cAtiyya,,0° aki apjának volt az írnoka a régi

' 999- [,5911 A' rabi'al-awwal havában minden megdrágult Szidonban, Bejrutban, Damaszkuszban 
és Tripoliban is. A búza ára Damaszkuszban 901jirs volt, Tripoliban nem volt kapható. Azt mond
ják, hogy a pasa a seregnek rekvirálta az élelmiszereket. Bejrutban és Szidonban a búza ára 72 cjirs 
volt. A rizs és az olaj is megdrágult. Lásd, al-Maclüf, Diw&nl al-íjafüf fi tátik Báni l-Ma'lüfi 182.

Murád pasa Mahmád pasa rebszolgái fmamlűh] közül való. Élete során sok helyen tevékenyke
dett, így Egyiptomban, Jemenben és Szíriában.
"° Amikor Fahr ad-Din kinevezte őt pátriárkának, de Yüsuf Sayfá mást jelölt ki erre a tisztségre.
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időkben. Ekkor történt, hogy Fahr ad-Dln megismerkedett az antiochiai pátriár

kával,101 akivel 1001/1593-ban szövetséget is kötött.

Biqác fejedelme, Mansür ibn al-Farlq ad-DabawT102 barátjától, Yüsuf Sayfától, 
arról értesült hogy Qurqumás fejedelem, Fahr ad-Dln apja embereit a szultán adó

szállítmányának kirabolására küldte. Fahr ad-Dln bosszúból elintézte, hogy Damasz

kusz helytartója meggyilkoltassa őt (1001/1593), majd az apját is megölték. Murád 

pasa azt kérte Fahr ad-DTntól, hogy börtönözze be, de mielőtt ez megtette volna, 100 

puskással megszökött.103 Házát feldúlták és kifosztották, majd felégették. Murád 

pasát tájékoztatták arról, hogy megszökött. Erre ő a nyomába eredt, elfogatta azzal a 

vád-dal, hogy Fahr ad-Dln ellen szövetkezett, majd pedig 1002/1594-ben megölette. 

Fahr ad-Dln [II] így jutott a Biqá( birtokába.104 Amikor ezen a területen is meg

szilárdította a hatalmát, ioo3/i595-ben,‘0'’ a Sayfá-család elpusztítása foglalkoztatta, 

minthogy ők voltak a legfőbb és legrégebbi ellenségei. Ezzel ismét Murádhoz for
dult. 1004/1596-ban Damaszkusz környékén a janicsárok megütköztek al-Hágg 

Klwánnal. Fahr ad-Dln [II] Klwán segítségére sietett, de a janicsárok őt is megtámad

ták Ibrahim al-Baytarral. A kutatók egyenlőre nem ismerik pontosan ezen az ese

mények összefüggéseit. Ibráhlm Libanonba szökött, és Fahr ad-Dlnnél talált mene
dékre a janicsárok elől. Amikor a feszültségek lecsillapodtak, Egyiptomba hajózott. 

Nem sokkal ezután Klwán is békét kötött, és létrehozott egy önálló alakulatot 

Isuqbanj ,10<’ minthogy a janicsárokkal gyakran voltak kisebb-nagyobb összetűzések. 

Ez az alakulat szolgálta azután Fahr ad-DTnt. Tagjai megbízhatóak és jól képzettek 
voltak, és bármikor be lehetett őket vetni a janicsárok ellen.

1,1 Yuwakin ibn Ziyádát 1593-ban nevezték ki pátriárkának. Nagy befolyása volt az oszmán hatalom
nál. Lásd, al-MaHüf, Tarih al-usar aé- Sarqiyya, 182.
"v Na$ir ad-Dín így megkapta Szidónt és Ba'aqint. Nem sokkal később elmenekült al-Gazálí elől, 
aki elfoglalta Szidónt, de a Ma'nok nem segítettek rajta, mert a szultán ekkor fogvatartott Aleppó- 
ban néhány családtagot közülük, és addig nem engedték őket szabadon, míg a szultán meg nem 
kapta Na$ír ad-Dln fejét. Ezután Ibn al-Fariq vette át Biqá't, $afadot és ‘Aglünt is.
101 A janicsársereg egyik alakulata: a tafnakaqi, azaz >puskahordozó<.
104 Fahr ad-Dln Biqá' és BaMabakk területét akarta megszerezni Damaszkusz helytartóitól. Elfoglalta 
Qubb al-Yas várát, azaz ógörögül a >nap templomát^
, n A kutatók zöme egyetért abban, hogy 1590-ben vette át a fejedelem a hatalmat.

A >sucjbán< vagy >saymán szó jelentése: >házőrzők<, a janicsárokból vált ki. A sereg 34 alakulat
ból állt. Fahr ad-Dín alatt körülbelül 100.000 fő volt, míg Őunblátnál 80.000 fő.Lásd, ad-Duwayhl, 
Tárih al-aztnim, 190; al-Muhibbí, Hidasat al-atar, Cairo 1284, IH/267. Chebli, M., Faki 1 ad-din II 
Maan, prince du Libán, Beirut 1946,46-48.
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Fahr ad-Din |IIj levelet írt Abü Saqr Ibrahimnak és fivérének, Abü Sáfl Ri- 

báhnak, akik megmentették az életét az ellenségeitől, és sejkek107 lettek. A fejedelem 

azt kérte tőlük, hogy álljanak a szolgálatába. így lett Ibrahim a gyalogosok vezetője. 

1006/1598-ban Fahr ad-Dln elhatározta, hogy megtámadja Yüsuf Sayfát, Tripoli 
fejedelmét. El akarta hódítani a tartományait, amelyek egykor az ‘Assáf családhoz 

tartoztak. Tervei között szerepelt, hogy ezt a területet szövetségesei, a Házinlk kezére 
adja. 15.000 fős sereggel indult Tripoli ellen, vele volt as-Sayyld Muhammad pasa és 

Müsá al-Harfüsí fejedelem. Amikor Gazír településéhez ért, megkapta barátja, al- 

Hasan al-Acwag levelét, amelyben sürgeti a Sayfák megtámadását.108 Az ütközetre a 
Kalb-folyó közelében került sor.109 Fahr ad-Dln |IIJ került ki belőle győztesen. A Say- 

fá-család és csapatai súlyos vereségeket szenvedtek. Sayfá hívei között voltak sejk- 

családok110 és Ma'lüf családtagok és sok jemenita támogató. At-Tabsarlt megölték és 

Yüsuf Sayfá testvérét,cAlit is. Sayfák csapatai szétszóródtak, menekülni kezdtek, és 

szétoszlottak. Fahr ad-Dln [II] meghódította Kisrawánt és Bejrutot, és helyreállított a 

rendet. Az 'Assáf-családnak visszaadta birtokát, a bejrúti agát pedig felmentette, 
aki a Sayfák híve volt.

1007/1599-ben Muhammad al-Arslánl visszaszerezte Bejrutot és Kisrawánt 

Fahr ad-Dlntól, és visszaadta a Sayfá-családnak. Fahr ad-Dln [II] nem avatkozott be, 

mert attól tartott, hogy az Arslánidák -  akikkel rokoni kapcsolatban voltak -  ezt 
rossznéven veszik. De ez sem volt elég az ellentétek elsimításához és a konfliktusok 

megoldásához. 1600-ban Yüsuf Sayfá Qánsawh és Yüsuf Hammáda111 sí(ita sejkeket 

megölték, mert Fahr ad-Dín [II] szövetségesei, voltak.112 így akarták meggyengíteni az

107 al-Ma'lüf, Díwánl al-qa(üf f i  tcirill Báni l-Marlüf, 189-195.
al-Hasan al-ASvag a befolyásos családhoz tartozott. Anyja is nagy elődök leszármazottja, Mu

hammad ibn Alwán sejk lánya. Költő volt, 1610-ben hunyt el.
>v A folyó neve: Dib, de hasonlóság miatt Kalbnak nevezték. A neve, erős, és gyors sodrására, sok 

mellékágára utal. 1870-től innen szállították a vizet Bejrutba.
A HablsI-család Libanon észeki részéről ered. Ősük Habís ibn Müsá ibn 'Abdallah volt. Sok be

folyásos ember került ki e családból, köztük az 'Assáf-család tanácsadója, Yünis ibn Sulaymán, aki 
Fahr ad-Dln híve volt.

A sí ita Hammádl-család őse az ‘iráqi Küfából származott, és al-Husayn mellett volt a karbalá’i 
ütközetben, midőn az imámot meggyilkolták, sfita híveit pedig elüldözték. Ezután ősük, Ham
máda még ellenállt, de végül a családjával együtt menekülésre kényszerült. Libanonban telepedtek 
le, Kisrawán területén. Hammádának három fia volt, tőlük ered a család libanoni ága. A 16-17. szá
zadra a családnak nagy befolyása volt e területeken. Sokat küzdöttek a muszlimokkal és a keresz
tényekkel.
n: Egyes történelmi források szerint maroniták voltak. Azt írják, hogy Őág településén laktak, a 
helység a mai napig viseli a nevet, őubayl területén uralkodtak.
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ellenfelet, és megállítani terjeszkedését. A Hammáda-család ÖubayP13 területét kapta 

hűségéért. Ugyanebben az évben halt meg Fahr ad-Dln intézője, a maronita Ibrahim 

al-Hazin sejk. Fahr ad-Dlnt nagyon lesújtotta a veszteség, minthogy ez a férfiú ne

velte fel őket az öccsével együtt. A tisztségébe Abü Nádir sejket helyezte ugyancsak 

az al-Házin-családból."4 Fahr ad-Dln úgy döntött, észak és dél felé is terjeszkedik, 

hogy legyőzhesse Yüsuf Sayfat.

Ugyanebben az évben c All Mansür a$- £ a habi fejedelem volt az at-Taym-völgy 

ura, s várat kezdett építeni. Testvére, Ahmad kérte, hogy adja a leányát a fiához. 'All 

sajnálattal értesítette, nem tudja testvére kérését teljesíteni, mert a leányt már Fahr 

ad-Dln al-Ma'nl fejedelem fiának, 'Alinak ígérte. Ahmad ezért igen megharagudott 

rá, és bosszút esküdött a testvére, Fahr ad-Dln, valamint a Ma'nok ellen. Ellenszen

ve 12 év elmúltával sem csillapodott, amikor is csatlakozott Ahmad al-Háfizhoz inté
zőként, és a testvére ellen harcolt .

Amikor Fahr ad-Dln szembesült növekvő ellenfeleivel, szervezni kezdte sere

gét. A sereg felállításánál az oszmán mintát követte. Mindezt Kíwán segítségével és 
támogatásával tette, akinek hasznos tanácsai és tapasztalatai voltak e téren. Ezt a se

reget fsakban] egybegyűjtötte, miként Damaszkusz helytartója tette a janicsárokkal, 

és ahogy Őánbulád is összefogta seregét Itafkagiyya]."* Fahr ad-Din serege libano

niakból és a sakbanbÓl állt, és körülbelül 100.000 főt számlált. A sereg kiváló kikép

zést, és igen jó fegyverzetez kapott. A fejedelem emellett várakat és bástyákat építte

tett. A szomszédos tartományokból sokan elismeréssel tekintettek rá, és szövetkeztek 

vele. Amikor a toszkán kereskedők a földjére lépetek, pénzzel támogatták őt, hogy 

győzelemre vihesse szülőföldjét. Az oszmán hatalom viszont rossz szemmel és 

gyanakodva figyelte sikereit. G e o r g e  S a NDYS azt írja, hogy Fahr ad-Dín seregeit 

gyakran vezette testvére, Yünis, minthogy ő is kiváló hadvezér volt.1,6

1602-ben Müsá al-al-Harfüsí megtámadta és elfoglalta Őibbat Busrát, és oda 

be is költözött, mert abban az időben a lakói selyemkereskedelem miatt a tengerpar

ton éltek. Yüsuf Sayfa 5.000 emberrel megtámadta Ba'labakkot és Őibbat Busrát. 50 
napon keresztül ostromolta Ba'labakk várát katonáival. A házakat felégették és rom-

őubayl föníciai eredetű város , az ókori görög Büblosz. Tripoli és Bejrut között van.
" ‘ al-MaMüf, 'Iarih al-amlr al-ma'nlaHönl, 71.

as-$adyáq, Ahbör al-A(yáyi fi Cabal Lubndn, 131-132, és as-áihűbl, Töri]y al-amlr Haydar as-Sihábi, 
632, részletesen leírják Sayfá és Aleppó városait.

A Relation of a Journey, London 1621,211-212.
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ba döntöttek. Sayfá megölette azokat, akikről tudta, hogy Fahr ad-Dln [II] támoga

tói, hívei, illetve vele harcoltak. Majd ezután visszavonult."7

1012/1603-ban Fahr ad-Dln kihasználta, hogy Ahmad Ilii] (1012/1603-1026/1617) 

oszmán szultánt lekötötte a safavida ‘Abbás sahhal és Habsburg Rudolf magyar ki

rállyal való hadakozás, a birodalom belső viszályai, a janicsárok lázongásai, így elfog
lalta Safadot, (Aglünt, Bányást, Kasrawánt, Bejrutot, és Szidónt. A toszkán keres

kedőkkel üzleti megállapodást kötött. Közeledett 'All Őunblát pasához, Aleppó hely

tartójához, aki eredetileg Yüsuf pasát támogatta. Fahr ad-Dln [II] számára e lépések 

nyomán könynyebbé vált terjeszkedés.

1014/1605-benesett meg a güniyyaí ütközet"1' Fahr ad-D!n és Sayfá között, és ő 

könnyű győzelmet aratott ellenfele felett. Ezt követően Kisrawán tartományát al- 
Házin sejknek adományozta, Öuzayrt"9 pedig Yüsuf al-Muslimánínak. Mundlr at- 

Tanühl pedig megkapta Bejrutot. Ugyanebben az évben 70 évesen elhunyt őamál 

ad-Dln al-Arslánl, Fahr ad-Dln feleségének a testvére. Nevéhez kötődik az oszmán 

hatalommal való szembeszállás Ciprus szigetén.120 Ebben az évben történt az is , 
hogy al- Had-wardí ibn (Abdalláh, a szíríaí sereg egyik vezetője szövetkezett Hamza 

al-Kurdlval és KaiYan al-Kablrral. Megszerezte a sardariyya tisztséget,,w majd sere

gével megtámadta Aleppót. Hatalmas pusztítást és rombolást vitt véghez. Ezek a 

portyázások az ott lakó emberek életét igen megkeserítették. Aleppó kormányzását 

Násüh pasa vette át, hogy felvegye a küzdelmet vele szemben. Segítségül hívta al- 

Husayn Gunblátot, Kals fejedelmét. Ő pedig az unokaöccsét,cAlit küldte el hatalmas 

sereggel, amellyel aztán szétverték a Szíriái sereget. A kutatók véleménye eltér abban 

a kérdésben, hogy Fahr ad-Dln III] részt vett-e ebben a csatában, és melyik oldalon 

harcolt. Van-nak, akik azt állítják, hogy a Szíriái sereg oldalán harcolt, mások azt 

mondják, hogy Násüh pasát segítette. Egyes tudósításokban az van, hogy Fahr ad- 
Dln [II] magával vitte Müsá al-HarfüsIt és cAlT aS-Őihábít, és együtt mentek 

A le p p ó b a .A z  a legvaló-színűbb, hogy Fahr ad-Dln nem tudott arról a szultán 

parancsáról, amely megtiltotta a Szíriái seregnek, hogy Aleppóba és Kalsba vonuljon

" as- áidyáq , Aljbár al-a(yán f i  öabal Lubnán, 230-232.
A Földközi-tenger partján fekvő város, a maronita egyház központja közelében. Nyugaton a 

Kalb-folyó van. Fontos kereskedelmi központ volt, főként fával és gabonafélékkel kereskedtek ott.
"9 Település Északon, közel a Futüh hegyhez . Fénykorában az ‘assáfi fejedelmek várat építtettek. 
A Siháb-családnak is volt itt vára.
'■ Mardam bég nagyapja Damaszkuszban, Salim szultán gyerekeinek a nevelője volt.
1:1 Előkelő katonai rang.
' a$- Sadyáq , Abbár al-a(yán f i  Öabal Lubnán, 33 .
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Násüh pasa ellen, ezért nem is sietett a segítségükre. Akkor is a segítségét kérték, 

midőn Damaszkusz ,2Vá-rába kellett menekülniük, de Fahr ad-Dln [II] nem segített, 

mert ügy vélte, hogy ellenfelei csapdába akarják csalni. Ennek nyomán Fahr ad-Dln 

[II] ellenfele, Yüsuf Sayfá látogatást tett a nagyvezérnél, és azt elmondta neki, Fahr 
ad-Dln [II] nem veszi komolyan a szultán parancsait és rendelkezéseit. Násüh pasa 

emiatt, és már nem úgy tekintett Fahr ad-Dlnre, mint korábban.

Ez idő alatt Ahmad pasát, Damaszkusz provinciális helytartóját 124 igazságta

lanul megvádolták és eltávolították a helyéről és a szultán közeléből. A damaszku

sziak megrettentek, hogy elkobozzák a vagyonaikat és kifosztják Őket, ezért úgy dön

töttek, hogy Badabakk ura, Yünis al-Harfüs! és Ahmad a$-Sihábi, at-Taym-völgyé- 

nek ura ellen fordulnak. Fahr ad-Dln [II] nem segített rajtuk, ezért nehezteltek rá, és 

bosszút esküdtek. 1014/1605-ben Yünis al-Harfüsi Fahr ad-Dlnhoz fordult segítségért, 

minthogy tartott Müsá fejedelemtől, aki egyébként az unokatestvére volt. Fahr ad- 
Dln [II] győzelemre segítette a katonáival, majd neki adományozts Ba'labakk terü

letét. Yünis fia, Ahmad pedig eljegyezte Fahr ad-Dln leányát.

4.4. Fahr acl-Din /Ilj éscAli Gunblát szövetsége

Annak ellenére, hogy Fahr ad-Dln [II] sok csatában ért el kimagasló győzelmeket, 

változatlanul a Sayfá-család kezében volt sok észak-libanoni és közép-szíriai tar

tomány. A Sayfá-család erős volt, és hatalmas területet birtokolt annak ellenére, hogy 
Fahr ad-Dlnnak sikerült elfoglalnia tőlük néhány tartományt. Amikor Fahr ad-Dln 

[II] felismerte, hogy egyedül nem tudja legyőzni az ellenségeit, szövetségre lépett a 

kurd vezetővel,cAll Gunblattal, aki már az oszmán uralom előtt is Aleppó helytar

tója volt, majd azután megtartotta tisztségét, míg az Oszmán Birodalmat lefoglalta a 
perzsákkal való hadakozás és a balkáni háborúskodás.

1016/1607-ben Fahr ad-Dlnnak két komoly ellenfele volt: a damaszkuszi al-Há- 
fiz és a Sayfák Tripoliban. Ezért úgy döntött, hogy c All Őunbláthoz fordul és szövet-

’ ' A Damaszkuszi vár régi épülete már akkoriban híres volt. Erről már sok kutató írt. Mondrol ezt 
mondja: "Bementük abba a várba, amely a város nyugati részén található. Szép épület, amelynek hossza 
ezerhétszáz láb, szélessége pedig egy kicsit kevesebb. A kapuja gyönyörű, és a keleti oldalán pedig mesés a 
díszítés."
' 1 Ahmad pasa, azért kapta az >al-Háfiz< ragadványnevét llaqab], mert kívülről tudta a Koránt, de 
különben hírhedt volt igazságtalanságáról és Damaszkusz népét rettegésben tartotta. Rengeteg 
adót vetett ki a város lakóira, hatalmas összegeket.
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ségre lép vele. Eközben Sayfá a szultánnak írott levelében arra kérte, hogy támogassa 

őt katonákkal, hogy legyőzhesse ‘Ali Őunblátot. De a valódi szándéka az volt, hogy 
ezzel gyengítse Fahr ad-Dln [II] hatalmát.

Amikor a szultán megparancsolta Sayfának, hogy állítson ki sereget, arra uta

sította, hogy egy csapat Damaszkuszból csatlakozzon hozzá és a janicsárokhoz 

Ahmad al-Tuwwás! vezetésével. cAli őunblát erős seregével győzelmet aratott, Sayfá 

serege pedig szétszéledt, és Tripoliba menekült. Fahr ad-Dín [II] megtámadta őket, 

így ő és a családja Damaszkuszba menekült, utána pedig a Palesztinában található 

földjeire. Ott Ahmad ibn Turabáy,2Ssegítségét kérte, ő pedig nem végzell vele, ahogy 

őunblát kérte, hanem Damaszkuszba vitte épségben. Fahr ad-Dln [II] KTwánt 

elküldte Gázzába, hogy támogassa őket az embereivel. De közben sok-minden tör
tént, így a fejedelem halála, aki ellen fellázadtak, és meg akarták ölni Ibráhám al- 

Baytarral együtt, aki viszont Egyiptomba menekült, majd utána békét kötött velük, 

és visszatért Gázzából Szidónba.Ezután Fahr ad-Dln [II] ezután szövetkezett cAll 

Őunbláttal,'26 aki írt neki, és kérte őt tartson velük a Sayfák ellen, emlékeztetvén őt 
rokoni kapcsolataikra.

Fahr ad-Dín[II] összegyűjtötte a seregeit, muszlimokat, keresztényeket és dru- 
zokat, majd találkozott 'All Őunbláttal al-'ÁsI folyó mellett. Megbeszélték a tenni

valókat Sayfát illetően. Mgegyeztek, hogy Darwís ibn Habib Őunblátot, al-Husayn 

pasa testvérét küldik Tripoliba. Bár sikerült neki elfoglalni a terület nagy részét, a 

várat már nem tudta bevenni, ahová Yüsuf Sayfá visszavonult. Müsá fejedelem is 
találkozott őunbláttal, és követnek ajánlkozott Damaszkuszba, hogy közvetítsen 

közte és ellenfelei között. Fahr ad-Dín [II] támogatta ezt az elképzelést. Ekképpen 

Müsá Damaszkuszba utazott. De ott, azzal vádolták meg, hogy ellentéteket szít, 
pedig csak a megbékélést akarta. Müsá a főfejedelemhez ment, hogy szolgáltasson 

igazságot. Előadta 'All Őunblát kívánságát, és kérte, hogy adja Hawránt al-Badawi- 

nak, BiqáT al-Furayhnak, és engedélyezze Klwán visszatérését Szíria földjeire. Vala

mint igazolja azt, hogy cAlí Őunblát nem lépett Szíria földjére, Fahr ad-Dín [II] pe

dig rendesen fizeti az adókat a szultánnak, és területe biztonságos. A főfejedelem 

megvitatta ezeket a tanácsosaival, és úgy döntöttek, hogy a következő évben oda

adják Hawránt al-Badawínak, de al-Furayh nem kaphatja meg a BiqáT, Kiwán biz-

$afad és Náblus hegye között található. Lásd al-Ma'lüf, Tárih Sűriyá al-muíjawwafa, 186.
' A francia konzul Aleppóban tartózkodott, és tudatta, hogy Őunblát Fahr ad-Dlnnal lépett szö
vetségre az oszmán hatalom ellen.
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tonságban visszatérhet, és megadták, amit kértek. Müsá azonban csalódottan tért 

vissza Fahr ad-DTnhoz és cAli Gunbláthoz, és közölte amegállapodást. Azok viszont 

ragaszkodtak ahhoz, hogy Damaszkuszban mennek. Müsá előttük utazott, és kö

zölte 'Ali Őunblát szándékát, aki harcosaival és Fahr ad-Dln |II] csapataival bevonult 
Biqá'-völgyébe.

Sayfá mintegy 10.000 katonát gyűjtött össze a WádI Bandiban.'27 Fahr ad-Dln 

és cAl! Őunblát úgy döntött, hogy Hatná'28 környékén ütköznek meg vele. Itt talál
kozott a két sereg. A békéltető tárgyalások nem voltak sikeresek, így a harc mellett 

döntöttek. cAlT Őunblátot Fahr ad-Dln [111 fejedelem és Ahmad as-Sihábi, Tayy ura, 

és Yünis al-HarfüSI, Badabakk ura támogatták. Midőn a két sereg 1016/1607-ben 

megütközött, egész napon át nem dőlt el a küzdelem közöttük. Másnap viszont ádáz 

harc folyt az ellenfelek között, sokan elpusztultak, és még többen fogságba estek. 

Sayfá seregét szétverték, Fahr ad-Dln [II] és cAll Őunblát győzelmet aratott. A győz

tes seregek al-Mazza'29 nevű faluban táboroztak le. Fahr ad-Dln [II] a falu mecset

jébe ment imádkozni, at-TawásI pedig lezáratta a város kapuit, és őröket állított. A 

város még hétfőn is zárva volt, bár Sayfá és Müsá éjszaka folyamán elhagyták. Sayfá 

távozása előtt találkozott a főbíróval és más jelentős személyekkel, akik nem akarták, 
hogy elmenjen, míg ki nem fizeti 100.000 cjirs tartozását a városnak. ,3° De mégis 

elmenekült a kurdokhoz.

Amikor 'All Őunblát megtudta, hogy Sayfá elmenekült, nagyon felháboro
dott, és azt mondta: ha Damaszkusz népe jóra akart volna számítani tőlem, nem en
gedték volna elszökni, hiszen pontosan tudták, hogy érte jöttem. Ezek után meg

kérte az embereit és szövetségeseit, hogy támadják meg a várost, és betörtek a város

ba, és elérték Saruga,},várát, és három napig elkerítették. A harmadik napon 'All 

Őunblát ajánlatot kapott a damaszkusziaktól, miszerint 250.000 cjirs hadisarcot fi

zetnek neki, ha feloldja a blokádot. A damaszkusziak al-Hasan pasát küldték a kül

döttség élén, hogy képviselje az érdekeiket. Azt mondta cAlí Őunblátnak, hogy Sayfá 

hagyott neki 100.000 qirst a bírónál, de Őunblát több pénzt kért, így végül megcgyez-

07 A helység Süq Wádl Barid! néven ismert.
"  Irad Damaszkusz közelében, Zabadáni úton van. Az ütközet ott, vagy annak közelében történt.

al-Mazza , az ógörög almásza >dombocskát< jelent. Damaszkusziéi Nyugatra fekszik. Itt zajlott 
le egy híres ütközet 'Abdallah és DarvvIS pasák között. al-Ma'lüf, Tárih Zabla ,151.
,)0as-$ihábl, Tárih al-amlr Haydar aS-Sihábi, 626.
l" Az elnevezés a damaszkuszi Saruga fejedelemről ered. Ibn Yahyá, $álih, Tárih Bayrüt, 138-139.
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tek a 125.000 íprsben.'32 Fahr ad-Dln |II] nem kért az összegből, hanem azt akarta, 

hogy Yünis al-Harfüsínak adják át Biqá‘t és Ba'labakkot. Ebben megegyeztek. Ezután 

a negyedik napon Fahr ad-Dln |II| és ‘All őunblát visszatértek seregeikkel, Fahr ad- 

Dln hazafelé fordult, míg cAli Őunblát Sayfá után ment a kurdokhoz. Itt szövetséget 

kötöttek, Sayfá hozzáadta a lányát Őunbláthoz, az ő fia pedig Sayfá leánytestvérét 

vette el feleségül, majd ezek után dolgavégzetten visszatért Aleppóba. Fahr ad-Dln 

[II] kevésbé volt megelégedve, minthogy neki nem sikerült elfognia az ellenfelét, 

őunblát viszont szövetséget kötött vele.

Az ütközet kimenetele okán (All Őunblát arra a következtetésre jutott, hogy 

Násüh pasa meg akarja őt öletni, amiért legyőzte a Szíriái sereget. Sinán pasától azt 

kérte, hogy adja neki Aleppó tartományát, minthogy ő éppen a perzsa sáhhal hada

kozott. Amikor Násüh pasának tudomására jutott kívánsága, azonnal megtámadta 

Kalsnál. Négyhónapos küzdelem következett, de nem jutottak egyezségre. Majd 

azután békét kötöttek Aleppó bírójának a közvetítésével. Násüh feleskette a seregét 

arra, hogy segítik ‘Ali Gunblátot a küzdelmében. Ezután Sinán pasa fordult hozzá, 

hogy támogatást kérjen tőle a perzsák ellen, de Ő vonakodott ezt megtenni. Amikor 

találkozott a legyőzött Sinán pasával, az olyannyira haragudott rá, hogy megölette. 

Amikor cAlí Gunblát megtudta, hogy megölték a nagybátyját,'33 ellenszenvvel tekin

tett az oszmán hatalomra, szerződéseket kötött azokkal az európai kereskedőkkel, 

főként a toszkánaiakkal, akik fegyverekkel is kereskedtek, és az oszmán hatalom 
ellenségei voltak, akiket Aleppóban ismert meg. Azok fegyvereket szállítottak neki, 

ezért kereskedhettek a fejedelem tartományaiban.'34 Fahr ad-Dln [II] mégis előíté

lettel viseltetett cAlT Őunblát iránt. Igazán nem bízott benne, és azt feltételezte, hogy 
ellene szövetkezik az oszmán hatalommal.

Az útvonal akkoriban Damaszkusztól Isztambulig cAlT Őunblát területein ke
resztül vezetett, aki Fahr ad-Dln [II] szövetségese volt. Aleppóban két befolyásos csa-

“ A damaszkusziak a pénzt a várból szerezték. Miután kifizették, Sayfával pereskedtek, aki végül 
visszafizette nekik ezt az összeget. Azt is közük, hogy a damaszkusziak 1015/1606-ben 150.000 (first 
fizet-tek, Lásd, al-Ma'lüf, Dawáni al-cjufüffi tárlh Báni l-Ma'lüf, 148.

Amikor értesült nagybátyja haláláról, bosszút esküdött. Kurdokból és arabokból álló sereget to
borozott. Az oszmán udvar kárpótlásul neki adományozta Aleppót. De nem volt elegendő. Meg
támadta Sayfát, aztán békét kötött vele, aki a szövetségese lett. A Szíriái fejedelmekre is rátámadt, 
majd pénz fejében békét kötött velük. Murád pasa 1611-ben megölette, fejét elküldte a szultánnak.
1,1 Aleppó ekkoriban fontos kereskedelmi központ volt. Itt hozták létre az angolok a Keleti Társa
ságot 1581-ben. Ezért sok keresztény érkezett ide Európából, s az angolok konzulátust nyitottak. 
Miután a franciák és olaszok is felfedezték, a város kereskedelme fellendült.
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Iád uralkodott, al-Kawákibí'35 és al-Batrüní.136 Az egyik család 'Ali Gunblát ellensége 
volt, a második a szövetségese. Amikor al-Husayn Őunblát átvette Aleppót, al- 
Kawákibl Tripoliba menekült a Sayfá-családhoz. Majd Egyiptomba ment, és addig 
nem tért vissza, míg cAl! Őunblát volt a fejedelem, mert korábban Aleppóban 
üldözte az őunblát-család ott élő tagjait. Emiatt gyakran érkezett panasz rá, míg az 
oszmán udvar megelégelte, és fenyegető üzenetet küldött neki. Erre Ő bocsánatot 
kért. 'All Gunblát a híveit arra utasította, vágják el az utat és akadályozzák meg a 
karavánok áthaladását Alcppó útjain a főváros felé. Az al-Kawákibí család ebben a 
helyzetben befogadta a fáradt utazókat al-Őalümban.,J7

Az év 1016/1607. rab? al-awwal havában az Ahmad [111] oszmán szultán el
küldte a 18 esztendős Murád pasát a Szíriába, hogy vegye ellenőrzése alá a területet. 
Murádot 3.000 fős sereg kísérte el az útjára. Emellett elkísérték őt olyan befolyásos 
személyi-ségek is, mint al-Nahgawání. Murád pasa rátámadt 'Ali Őunblátra és 
családjára. Ebben támogatta őt Ahmad pasa al-Háfiz és Yüsuf Sayfá is. Murád pasa 
ezután helyreállította a rendet Aleppóban, ahol találkozott a damaszkuszi küldött
séggel, amelynek tagjai damaszkuszi tudósok és előkelőségek voltak. A küldöttség 
panaszt tett Fahr ad-Dln [111 és cAl! Őunblát ellen. Elmondták neki, milyen rombo
lást vitt végbe az ellenséges sereg Damaszkusz városában. A pasa elé járult Klwán is, 
aki ugyancsak beszámolt a történtekről a pasának. Elmondta, hogy Fahr ad-D!n [II] 
azért szövetkezettcAll Őunbláttal, mert úgy vélte, ílymódon legyőzheti a legnagyobb 
ellenfelét, Sayfát. Sikerült erről meggyőznie a pasát, akinek haragja mérséklődött 
Fahr ad-Dln [II] iránt.

Ramadan hónapban Fahr ad-Dln [II] meglátogatta Aleppóban az oszmán hely
tartót kilenc éves, (All nevű fiával. Sok ajándékot vittek, amivel elbűvölték az oszmán 
helytartót. Fahr ad-Dln fia már ekkor éles eszű és kedves gyermek volt, aki annyira 
elbűvölte a vezírt, hogy az meghívta a vendégségébe, és egy fél évig magánál tartotta, 
amíg az apja ki nem fizette, amit megígért 300 zsákot, azaz 300. 000 cjirset, két rész
letben. Miután Fahr ad-D!n [II] megfizette a tartozását, a pasa elbocsátotta a fiát, 
tartományait pedig mentesítette az adó Iqasácj] megfizetése alól, amit egyébként 
minden Szíriái tartománynak meg kellett fizetnie.Ezért aztán sokan átköltöztek Fahr

Befolyásos aleppói család, Muhammad ibn Ibrahim al-Bayrí leszármazottjai, aki 1492-ben hunyt 
el. Leszármazottjai között sok tudós és a szúfi vallási vezető volt.
'*  Libanoni család, amely Batrünból származik. Elsőként ‘Abd ar-Rahmán ibn Muhammad ibn 
cAbd as-Salám ibn Ahmad sejk ment Aleppóba 1556-ban. Mugam, Tahiti al-ashá$, 184.

Két >al-őalum< van Aleppóban. Az egyik a >nagy< Őalum IkubráJ, a másik >kis< őalum  IfugrdJ.
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ad-Dln |II] tartományába, minthogy ott könnyebb volt az élet. Murád belátta, hogy 

Fahr ad-Dln [II] az Oszmán Birodalom elkötelezett alattvalója, és az ellenségei rossz- 
indulatból terjesztenek róla olyan dolgokat, amelyek rossz fényt vetnek rá.

Az Oszmán Birodalma erejét ebben az időben többféle küzdelem kötötte le a 

szíriai területeken kívül, minthogy állandó harcot vívtak a Balkánon és a Iránban. 

Emiatt csökkent a szíriai területekre fordított figyelem. így történt, hogy Murád 

pasa hadjáratot vezetett c All Őunblát ellen, aki erre elmenekült Aleppóból. Murád 
pasa bevonult a városba, és véget vetett cAl! Őunblát uralmának. Murád eltökélte, 

hogy hadat indít Fahr ad-Dln [II] ellen is. De Fahr ad-Dln [II] jól ismerte a helytartó 

gyengéjét, ezért szebbnél-szebb ajándékokat küldött neki a fiával,<Alival és intéző

jével, Klwánnal. Murád nagyon örült a drága ajándékoknak, így azután 1016/1607- 
bcn megerősítette Fahr ad-Dln [II| hatalmát Szidón, Kisrawán és Bejrut tartománya 
felett.

4.5. Fahrad-Din megállapodása európai hatalmakkal

1017/1608-ban Fahr ad-Dln [II] kereskedelmi egyezséget kötött Ferdinánd toszkán 

herceggel, a Medici-család tagjával. Ez évben tért haza Fahr ad-Dln fia, cAlí Aleppó

ból. Ekkor már a Ma'nok kezére került Bejrút, Szidón és Guzayr. KTwán pedig vissza

tért Damaszkuszba miután átadta a hlytartónak a Fahr ad-Dln [II] által küldött pénz

összeget. Damaszkuszban akkoriban sokan irigyelték a Ma(n uralkodó felemelkedé

sét, és igyekeztek neki ártani. Az általa uralt területek magukba foglalták an-Násírát, 

Bejrutot, Baclbakkot, és Safadot. Fahr ad-Dln [II] sokirányú kereskedelmi tevékeny

ségben érdekelt volt, így a selyem- és a szappankereskedelemben.138 Ezért lehetővé 

tette az európai kereskedők számára, hogy a területein keresztül utazhassanak. Ebből 

az átmenő kereskedelemből jelentős bevétele származott, amit a hadsereg fejlesz
tésére és erődítmények építésére fordított.*39

Ebben az időben az európai nagyhatalmak ismét Kelet felé fordultak, hogy 

olyan kedvező kereskedelmi kapcsolatok létesüljenek, miként a keresztes hadjáratok 

idején. Ferdinánd toszkán herceg (1587-1609) az elsők között volt, aki a 16. században 
felvette a kereskedelmi kapcsolatotokat ebben a térségben. A toszkán kereskedők

A selyemhernyó szaporítása Bejrutban, Tripoliban és Szidonban kezdődött el. A selyemszövés 
pedig Aleppóban és Damaszkuszban történt.

,w Erről a kérdéskörről lásd, Hitti, Lebanon in History, 376-377, 398-400.
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i 6o2 óta igyekeztek bejutni Tripoliba, de Ibn Sayfá ellenséges politikája ezt lehetet

lenné tette. Ferdinánd volt az első európai uralkodó, aki Őunbláttal kereskedelmi- 
katonai szerződést kötött. A szerződésben foglaltak azonban nem valósultak meg, 

mert az oszmán sereg legyőzte Őunblátot, A toszkán megállapodáshoz hasonló szer

ződések nem voltak szokatlanok a 16-17. században. Ferdinánd küldöttséget menesz

tett a Macn fejedelemhez is 1.000 puskával. Fahr ad-Dln várában fogadta a vendégeit, 

s közöttük ott volt a francia konzul, aki a tolmács szerepét is betöltötte. A két fejede

lemség képviselői megegyeztek abban, hogy összefognak az Oszmán Birodalom el

len. Fahr ad-Dln a következőket kötötte ki a szerződésben:

(1) Ferdinánd ágyúöntő szakértőket küld Fahr ad-Dln udvarába.

(2) Ferdinánd megszerzi Murádtól azt a három elfogott toszkániait, akik veszélyt 
jelenthetnek Fahr ad-Dlnra, minthogy sokat tudnak dolgairól.

(3) Ferdinánd egy olyan okmányt szerez a Pápától, amely háború esetén a fel

szólítja a libanoni keresztényeket, hogy támogassák Fahr ad-Dint az oszmán ha
talommal szemben.

(4) Ferdinánd két hajót bocsát Fahr ad-Dln rendelkezésére, amelyek Saydá kikö

tőjében állomásoznak, azért hogy a két fejedelemség között anyagiakat és köve

teket szállítsanak. Veszély esetén Fahr ad-Dln segítségükkel külföldre tudja me
nekíteni a vagyonát.

(5) Ferdinánd olyan úti okmányt bocsájt Fahr ad-Dln rendelkezésére, amellyel 
bármikor Toszkánia földjére léphet.

Ferdinánd ellenvetés nélkül elfogadta a feltételeket. Nem sokkal később toszkán 

hajók kötöttek ki Saydában. Fahr ad-Dlnnak ágyúkat és fegyvereket szállítottak, 

toszkán földre pedig selymet, olajat és szappant vitték. Ferdinánd azt is elérte, hogy 

V. Pál pápa (1552-1621) olyan rendeletet adott ki, amely felszólította a libanoni ke

resztényeket arra, hogy háború esetén Fahr ad-Dln oldalán harcoljanak az oszmán 

erőkkel szemben. Eközben Fahr ad-Dln megkezdte jelentős serege kiképezését és fel

készítését, hogy végrehajtsa a megegyezést. Röviddel a szerződés aláírása után a 
toszkán herceg elhunyt. Helyére fia lépett, aki folytatta apja politikáját, és fegyver
rakományt küldött Fahr ad-Dlnnak.140

Fahr ad-Dln |II1 fejedelem európai hatalmakkal kötött szerződéseiről, lásd Carali, P., Fakhrad- 

Din II Principe del Libano e la Corli di Toscana. Rome, 1936,1/i46sk, ll/i59sk.
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Amint a megállapodás híre elterjed, Fahr ad-DIn hatalmától mind többen tar

tottak. Ahmad al-Háfiz pasa ismét Fahr ad-DIn ellen fordult, midőn látta, hogy 

annak nő a pénze, birodalma, és a hatalma. De a Ma'n fejedelem nem tartott a fenye
getésektől. 1609-ben polgárháború tört ki Magd al-MaTiSban,’ ’’ aS-Siif terüetén. Ezu

tán 'All al-Ma'ni 'megvásárolta a területet, és odatelepítette a keresztényeket, és egy 

maronita pátriárkát is hozatott közéjük. ‘v Egy időre mentesítette őket az adózás ter
hei alól, és templomot is építtetett nekik. Ennek eredményeképp a keresztény csalá

dok elözönlötték Fahr ad-DIn [II] területét, minthogy ott védelemben és biztonság

ban élhettek. Muhammad ibn őum'a ad-Dimasql ezt írja:"íoiSlióo^l-ben Damasz-kusz 

helytartója Ahmad al-Háfiz pasa lett, aki a szultán parancsára visszavette Fahr ad-Dintól az 
elfoglalt várakat és területeket. ioigIi6io]-ben Fahr ad-Din elküldte al-Talhüti sejket ,4i a 

szultánhoz, hogy adományozza (Aglűn tartományát al-Husayn fiának. 144 A szultán bele

egyezett ebbe, így Fahr ad-Din átvette fia tartományát, minthogy al-Husayn ekkor még volt a 

nagykorú. Ennek eredményeképpen birodalma $afadtól egészen Hawránig terjedt."4' Fahr 

ad-Din így akarta tovább terjeszkedni és érvényesíteni fiai jogait, és ez sikerült is 

neki. Amíg Fahr ad-Din [II] és Murád pasa szövetségesek voltak, általános békesség 

és nyugalom volt Fahr ad-Din [II] tartományaiban.

1021/1611-ben Fahr ad-Din [II] elküldta Öurgus ibn Marün al-Ihdlni toszkán 

nagy herceghez és V. Pál pápához, hogy megerősítse a már megkötött szerződést.’ ’6 

Az Oszmán Birodalom aggodalommal figyelte a fejedelem európai kapcsolatainak 

alakulását. Többek között az is okot adott az aggodalomra, hogy Fahr ad-Din sokszor 

nem időben, hanem idő előtt fizette meg az adókat. Az új kereskedelmi kapcsolatok 

természetesen nem maradtak titokban, hiszen az oszmán hatalom hírszerzői min

denhol ott voltak, hogy tájékoztassák a Portát a Birodalom eseményeiről. Természe

tesen nem a kémek voltak az egyedüli tudósítók, minthogy ott voltak az európai 

kereskedők, és a Szidón [Saydá] városában kikötött toszkán hajók. Az Oszmán Biro

dalom úgy döntött, hogy Fahr ad-Dint meg kell állítani, a Sayfá-család természetesen 

mellette állt ebben az ügyben, minthogy őket is aggasztotta Fahr ad-Din [II] terjesz-

A település nevének jelentése: >várfal, bástya< (magd al-ma'üS], aS-3 ü f területén található.
Ez a pátriárka 1609-ben került tisztségébe, és 1633-ban hunyt el.

,4’ A Talhüt-család drúz eredetű, és az Eufrátesz környékéről ered. Fahr ad-Din őseival érkeztek 
Damaszkuszba.Egy ideig Hawrünban éltek, majd az at-Taym-völgybe, és 1144-ben Bejrutba ván
doroltak. Sokat költöztek, mert gyakran kerültek összetűzésbe egy-egy fejedelmi családdal.
144 al-Ma'lüf, Dawáni l-gu(űffi tclríh Bay\i l-\4 a(lúf, 17-18.

al-MaMüf, Dawánl l-qu(úffi táríh Báni 1-Ma‘lúf, 9.
146 Carali, Fakhrad-Din II, I/14-15, II/37-38.
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kedése, kereskedelmi sikerei, valamint külföldi kapcsolatai. A Sayfá-család kapcso

latba lépett Ahmad al-Háfiz pasával, és kérdőre vonták, miért nem képviseli kellően a 

Magas Porta érdekeit, minthogy az európai hajók az engedélyük nélkül horgonyoz
nak a kikötőikben.

4.6 Almiad al-Háfiz pasa hadjárata

1611-ben meghalt Murád pasa, Fahr ad-Dlnt ezt igen bántotta és még Iehangoltabb 

lett, amikor tudomást szerzett arról, hogy a helyére Nasüh pasa került, aki bár 
Sayfának ellene volt, de al-Háfizt támogatta. Az új nagyvezír elsőként Diyár Bakiba 

és Aleppóba ment, hogy az ottani zavargásokat leecsendesítse. Sayfá és al-Háfiz kez

dettől fogva arra törekedtek, hogy Nasüh pasát Fahr ad-Dln ellen fordítsák. Ez oly

annyira sikerült nekik, hogy Nasüh pasa azzal bízta meg Fahr ad-Dlnt, végezzen 
Yünis al-Harfüs! fejedelemmel. Fahr ad-Dln, érezvén a helyzet súlyosságát, elküldte a 

nagyvezírhez egyik megbízottját, Mustafá kithudát 25.000 qirssal, drága kelmékkel, 

telivér lovakkal, hogy ílymódon kedveskedjen az új nagyvezírnek. Nasüh pasa nem 

fogadta szívélyesen Fahr ad-Dln [II) követét. Hideg udvariassággal beszélt Mustafá 
kithudával Kifejtette neki, hogy Fahr ad-Dln [II] serege nincs megfelelő módon kiké

pezve, majd azt is hozzátette, hogy ezt a sereget fel kell oszlatni, as-Sabiyya1*7 és as- 

Saqlf Arnün , ,svárát pedig át kell adnia. Ezután a nagyvezír megmutatta a követnek 

az erre vonatkozó szultáni rendeletet. Mindezt megírta egy levélben Fahr ad-Dln 

nak, és hozzátette, hogy amennyiben végez Yünis al-HarfüsI fejedelemmel, bőkezűen 

fog vele bánni. Mustafá kithudá dolgavégzetleniil tért vissza Fahr ad-DTnhoz, a nagy

vezír addigra már bevette Aleppót. cAli Gárlst követként Fahr ad-DTnhoz küldte. A 

fejedelem 5.000 cjirst ajándékozott a nagyvezír követének, további 5.000 cjirst Ahmad 

szultánnak, 25.000 cjirst pedig magának a nagyvezírnek. Nasüh pasa az ajándék fe

letti az elégedettségében, magas rangot adományozott Fahr ad-Dlnnak, s okiratát a 
követtel elküldte a fejedelemnek.

Al-Háfiz tartott Fahr ad-Dln uralma kiterjedésétől Hawrán környékére, ezért 

Aleppóba utazott al-Balukba$Ival, a damaszkuszi sereg egyik tisztjével, és Furayh al- 
Hágg kíséretében, aki Fahr ad-Dln [II) egyik legnagyobb ellensége volt. Násüh pasa

“  A vár Bányás településének közelében, egy sziklán található. al-Ma'üf, Dawánl l-cjutüffi tárlh Bá
ni 25.
lA* Jelentése: >nagy szikla<. Mellette található egy Arnon nevű település. A vár egy sziklán áll, és az 
al-Litánl folyóra néz. Robins,P. Middle East, London 2009, említi, hogy 2345 lábbal helyezkedik el a 
tenger felett. Szélessége körülbelül 1500 láb. Magassága 120 méter, mélysége pedig 30 méter. A ke
resztes háborúk idején Salah ad- Din megtámadta a várat.
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átadta Furayhnak Nablust,” 9 ‘Aglünt és al-Karakot.'5° Hamdán fejedelemenek 15.000 

tjirst juttatott, hogy erősítse meg a seregét, és győzze le ellenségét, Fahr ad-Dínt és 

Qánsawht. Al-Háfiz pasa és a nagyvezír meghitt beszélgetést folytattak. al-Háfiz 

érzékletes beszámolót tartott Násüh pasa számára Fahr ad-DTn [II] területeiről, és 

annak gazdagságáról. Szólt az ottani népességről, és a fejedelem jelentős bevételei

ről. Emellett utalt arra, hogy Fahr ad-DIn [II] függetlenedni szeretne az Oszmán Bi
rodalomtól. Azt is elmondta, hogy azok az ajándékok, amiket kapott tőle kapott, sok

kal szerényebbek azoknál, amiket annak idején elődjének, Murád pasának juttatott. 

Majd hozzátette azt is, hogy akkoriban Fahr ad-DIn [II] a fiát küldte el az ajándé

kokkal, nem pedig valamelyik intézőjét. A vezírt kellemetlenül érintették az elmon
dottak, és ellenszenvvel tekintett Fahr ad-Dínra.

Násüh pasa visszatért a fővárosba, al-Háfiz pedig Damaszkuszba ment, mi

után megegyeztek abban, hogy együttes erővel támadják meg Fahr ad-Dínt, és meg

fosztják őt termékeny földjeitől, hatalmas vagyonától. Al-Háfiz Furayhnak adta 

'Aglünt. Urát, Hamdán ibn Qánsawh sejket valamint Havvrán urát, 'Amr sejket 

elűzte lakhelyűkről. Rasíd sejk, az arab Sirdiyya törzs feje ,5‘vette át Hawránt. A 

elűzött sejkek Fayád al-Hiyárí fejedelemhez fordultak támogatásért. Fahr ad-DTn [II] 
figyelemmel követte ezeket a fejleményeket, felismerte, hogy megtámadását ter

vezik, és a hatalmát akarják megdönteni. Fahr ad-Din érzékelte, hogy egy összeüt- 

kö-és vagy háború van kilátásban. Ennek elkerülésére, a szokásos megoldáshoz 

folyamodott, és lefizette a helytartót. Amikor al-Háfiz visszatért a fővárosból, 30.000 
cjirst kapott Fahr ad-Díntól, emellett számtalan drága ajándékot, melyek között hajók 

is voltak, megrakva drága olajjal, selyemmel és szappannal. Fahr ad-Dín [II] arra 
számított hogy e a gesztus nyomán az összütközés elkerülésén túl a helytartó a jó hí
rét kelti a fővárosban.

1612-ben Mu$tafá kithudá Konstantinápolyba utazott. Akkoriban történt, hogy 

Ibn Qán$awh és 'Amr sejkek családjaikkal és szolgáikkal együtt elhagyták ott

honukat.1’ Midőn ez Rasíd sejk tudomására jutott, megtámadta és al-Qantaráig ül

dözte őket.1,1 ‘Amr sejk Bányás várába ment, hogy segítséget kérjen Fahr ad-Dintól,

' >Nablus< görög eredetű szó, jelentése: az új város . Számos történeti munkában szerepel a neve.
1 ' Város Jordánia keleti részén. A >karak< arámi eredetű szó, jelentése: >erőd<. Lásd, al-Maclűf, 
Dawám al-qutüf f i  tavik Báni l-Ma'Iüf, 372.

A Sirdiyya közösség Hawránban. 
al-Maclüf, Díuváni al-qutüffi tavik Báni l-M alüf, 12. 

al-MaMűf, Dawáni al-qutűffi tavik Báni l-Maclüf, 25.
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de a kapus nem engedte be a várba. Amikor másnap reggel ezt a fejedelem tudo

mására hozták, éktelen haragra gerjedt, és a kapust csaknem megölte hanyagságáért 

és figyelmetlenségéért. Azonmód összegyűjtötte az embereit, és Qantarába ment. 

Amikor megérkezett, kiderült, hogy 'Amr és Hamdán már elmentek Marg Ya'furlba 

távoztak, RaSíd sejk pedig a soiwsfval154 visszatért Hawránba. Hamdán és 'Amr ven

dégül látták Fahr ad-Dlnt. A fejedelem megígérte, hogy törődik velük, és meghívta 

Őket híveikkel szállására. Több mint egy hónapig nála is tartózkodtak és ezidő alatt 

semmiben sem szenvedtek hiányt. Ekkoriban érkezett meg al-Hágg Kiwán Szidon- 

ból, aki meggyőzte a fejedelmet arról, hogy segítenie kell vendégein. Fahr ad-Dln [II] 

hallgatott rá, megbízott értékeléséb, de mint később kiderült, ezt a döntést elsiette.

A fejedelem 15 éves fiát, 'Alit mintegy 3.000 harcossal, gyalogosokkal lova

sokkal, élelmiszerrel és munícióval ellátottan indította útnak. Először Bányásba, 

majd Marg Bargütba mentek, onnan aztán Nahr al-Maydánba.‘”  Nahr al-Maydán 

felé haladván ütköztek meg a Szíriái sereggel. 1612. rabi* at-táni havában Gázánál 

került sor az ütközetre. Ebben a csatában Furayh bég is résztvett, valamint Kan'án a 

seregével. 'All fejedelem serege ekkor csaknem 100 lovat zsákmányolt, visszafoglal

ták 'Aglünt és Náblust. Ezután 'Ali fejedelem Hamdán és 'Amr sejkekkel együtt 

'Ayn Gálütba ment, hogy Rasld sejket -  aki ekkor Hawrántól Keletre al-Azraqban 

tartózkodott -  üldözőbe vegyék. Ez a hely azonban távol esett, így nem volt megfe

lelő, és víz sem volt elegendő számukra. Ezért továbbmentek a Hasban-folyóhoz. 
Végül az al-Maydán-völgyében gyülekeztek. Hamdán sejk visszakapta területeit, és 

mintegy 1000 fős seregével hazatért.

Eközben Kan'án a seregével Baslriba ment. Amikor 'Ali, Hamdán és 'Ami
éiről tudomást szerezte, elmentek volt Ahmad al-Kitánl tartományához közeli 

faluba. Násir al-Fáhil!1" sejk itt megtámadta 'Amr sejk híveit. 1000 tevét zsákmá

nyolt, és sok lovat. De al-Tqált nem adták át nekik. 157 Ekkor Fahr ad-Dlnhoz for

dultak, aki 10.000 katonával segítette meg Őket. Közöttük voltak olyanok, akik már 

harcoltak Yüsuf Sayfá, Yünis al-HarfüsI és Ahmad as-Sihábl seregében. A sereget al- 

Husayn al-Yazgl vezette. Hamdán fejedelem összegyűjtötte a sereget. Midőn ellenfe

lei meglátták, mily sokan vannak, harc nélkül visszavonultak Damaszkuszba. 'All 
fejedelem visszatért apjához, viszont hátrahagyott Hamdánnál és 'Amrnál öt buluk-

11 A török eredetű soMsí jelentése: a település felügyelője és rendfenntartója.
*”  aS-Sihábl, Tárih al-amir Haydar aé-Sihfibl, 628.
11 al-Ma'lüf, Dawáni al-ijutűffi tárlh Báni l-Ma'lüf, 682.
157 as-Sihábl, Táríh al-amir Haydar aS-Síhábi, 628.
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basiyya1*8 egységet. Hamdán ‘Aglünba ment, cAmr pedig Hawránba. A későbbi küz
delmekben a Mahiida fejedelem seregét használták.

Ahmad al-Hafiz pasa arra használta fel ezt a helyzetet, hogy bosszút álljon 
Fahr ad-Dln fejedelmen, ezért haladéktalanul elküldte az egyik követét Damasz- 

kuszból Konstantinápolyba, hogy beszámoljon Fahr ad-Dln cselekedeteiről, arról, 

hogy a segítségével visszavették Hawránt és 'Aglünt, Ő pedig körbezárta Damasz

kuszi. Amikor ez a nagyvezír, Násüh pasa tudomására jutott, Fahr ad-DTn [IIJ el
küldte hozzá Mustafá kithudát, aki előzőleg Konstantinápolyban volt. Amikor Mus

tafa megérkezett, lefogták, és börtönbe vetették. Az eset szemtanúi értesítették Fahr 

ad-Dlt Ná$üh pasa eljárásáról. Fahr ad-Dln [III már megbánta, hogy hallgatott 
Klwánra és meggondolatlanul cselekedett.

Al-Háfiz végre elérte a célját, Násüh pasa Fahr ad-Dln |II) ellen fordult, és el

döntötte, végez vele. Ezért tizennégy fejedelmet magához rendelt, és ötven katonai 
egységet gyűjtött össze Ahmad pasa vezetésével. Magához rendelte ‘Amr al-Kitánít, 

Anatólia fejedelmét, Bákirt,Qurmán fejedelmét, MiTmint, ar-Rahá fejedelmét, Tawll 

Ahmadot, Trabzon urát, Müsát, Aleppó fejedelmét, Saraf Hán fejedelmet, Sayyld 

Hűn fejedelmet. Valamennyien felvonultak csapataikkal, a nagyvezír pedig 2.000 
janicsárt, küldött Áyás Ága vezetésével. Ezek a csapatok Bányásba hajóztak,159 és 

amikor szíriaí területen kikötöttek, al-Hafiz találkozott Yünis al-HarfüsIval, Ba'la- 

bakk és Biqá* fejedelmével és a sihábl Almiaddal, valamint ‘Alival, at-Taym-völgy 
fejedelmével.

Amikor Fahr ad-Dln [II] értesült arról, hogy megítélése megváltozott Isztam

bulban, és mindenki ellene fordult beleértve korábbi szövetségeseití, attól való tart

ván, hogy al-Háfiz kezébe kerül megerősítette csapatait és várait, különösen Bányás, 

Tirün és Arnün erődítményeit. A támadáshoz vagy védekezéshez minden szükséges 

fegyvert beszerzett. Egybegyűjtötte a családtagjait és udvarnépét Az európai keres

kedőkkel pedig üzenetet küldött toszkán szövetségesének, hogy a segítségüket kéri. 

Küldöttként kamarását és sógorát, KTwánt küldte el, akinek erőszakossága vezetett 

ezekhez a bonyodalmakhoz. A toszkán nagyherceg megkapta az üzenetet, és vála

szul jelentős fegyver, hadianyag, és élelem szállítmányt küldött bajbajutott szövetsé

gesének. A nagyherceg azt is megígérte, hogy emberrel és pénzzel is támogatja Fahr 

ad-Dlnt. A fejedelmet az a tény nyugtatta meg, hogy öt évre elegendő tartalékot

aS-Sihábi, Tárih al-amir Haydar as-Éihábi, 629.
Régen arabul Abü Luniyya, a keresztesek pedig Valonia néven nevezték.
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halmozott fel a csapatai számára, és számíthat európai szövetségesei támogatására 
nehéz helyzetében.

Bányás várának élére al-Husayn al-Yazglt jelölte ki, és ezer katonát helyezett el 

benne, Saqif vára élére pedig Tawll al-Husayn bulukbásit jelölte ki, 400 katonával. 

Akinek családja volt, megengedte, hogy őket is a várban helyezzék el. Katonai veze

tőinek ezt mondta: "Ha fogságba ejtenek az ellenségeim, és azt mondják, adjátok fel a várat, 

hogy szabadon engedjenek, ne higgyetek nekik. Védjetek meg a váratokat, és a becsületete

ket"'6° 1020.11612] gumada Hániya hónap 20.napján a fejedelem 'Ali fiát, Hamdán és 

cAmr sejkekkel együtt al-Barriyába küldte. Azt tervezte, hogy ő is utánuk megy, de 

előbb meg akarta várni Klwánt Szidónból, hogy együtt utazzanak cl.

Fahr ad-Dln [II] követeket küldött Safad, Szídón és Bejrut tartományokból -  
köz-tiik volt Ahmad al-cAlidl, aki az írnoka volt -  al-Háfizhoz, hogy elkerülje az 

össze-ütközést, de nem járt sikerrel. Al-Háfiz ezt mondta a követeknek: nal-Ma(nt 

szándélia jó, de ha ezt a sátrat megtölti arannyal, akkor sem változtat semmit a helyzeten. De 

ha meg-jelenik előttem, a szultánra esküszöm, megkímélem az életét, megtarthatja földjeit, és 

olyan kegyben részesítenem, amilyenben mást még soha. Ezt mondjátok meg neki.” A 

követek megírták, hogy mit üzent al-Háfiz. Amikor Fahr ad-Dln megkapta a levelet, 

megbizonyosodott arról, hogy al-Háfiz teljes mértékben ellene fordult. Ezt az a tény 
is bizonyította, hogy röviddel ezután al-Háfiz visszavette Bejrutot és Kísrawánt 'All 

fejedelemtől, és Yüsuf Sayfának adta. al-Garb, al-Őard és al-Matn területeit pedig al- 

Indárinak adományozta, Safadot Muhammad Ágának, Szidónt Hasan Ágának. Ezek 

a személyek vették át a Ma(n fejedelem híveinek tisztségeit, emellett hatalmas össze
gekkel lefizették őket. Ar-Rüml sejk ebben az időben kapott bírói állást Damasz- 

kuszban. Látta, hogy al-Háfiz pasa milyen eszközöket alkalmaz, hogy elérje célját. 

Ar-RümT ezt helytelenítette és véleményét gyakran kifejezésre juttatta. Fahr ad-Din 

látta, hogy hatalmas seregek készülődnek ellene. Ezért arab szövetségeseihez akart 

fordulni. Ekkor arról értesült, hogy al-Háfiz csapatokat küldött Ahmad as-áihábí 

vezetésével Gisr al-Magamíhoz, hogy elvágják az útját. Ezután találkozott Klwánnal, 

aki megérkezett Saydából. 1.000 harcossal megtette az utat Safadból Tabariyyába 

mentek1' 1 Al-Háfiz Qunaitrából Bányás vára felé indult, majd onnan Safad irányába. 

Katonáit előre küldte, hogy vágják el Fahr ad-Dln[II] útját, Ezért Fahr ad-Dln [II] 

arra kényszerült, hogy as-Saqlf vára felé folytassa útját. Ekkor arról értesült csapatai

,6° Arabul: numus, ami itt tisztességet, büszkeséged jelent. 
as-Sahábí, Törik al-amlr Haydar at-Sahöbi, 630.
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súlyos vereséget szenvedtek al-Magamínál al-Háfiz seregétől, és kevés embere 

menekült meg. Azt is megtudta, hogy cAlí fia megállapodás szerint a nomád arabok

nál várja apját. Fahr ad-Dln [ elindult, hogy utolérje és megmentse a fiát az ellen

feleitől. Visszatért as-Saqlf várába. Al-Háfiz eközben mindenkit Fahr ad-Dln [II| 

ellen fordított. A szárazföldi utakat igyekezett elvágni, a tengeri kikötőt pedig lezár

ni, hogy a fejedelem ne menekülhessen el. Muhyí pasa, Rodosz urának 10 hajója kö
tött ki Szidonban. Amikor Fahr ad-Dln [II] erről értesült, magához hívta a pasát és 

beszámolt neki arról, hogy al-Háfiz és mások is ellene fordultak, pedig 50.000 aranya 

van a kincstárában. Muhyí pasa megnyugtatta, és biztosította őt arról, megkísérel 7 

hajót szerezni számára a Messina szigeti kalózoktól,^'minthogy Szidón kikötője még 
üresen állt.

Majd két francia, és egy holland hajó jelent meg Szidón kikötőjében. Keres

kedőket és árukat hoztak magukkal. Fahr ad-Dín [II] elérkezettnek látta az időt arra, 
hogy elhagyja szülőföldjét, és Európába utazzon, miután szövetségesei meggyengül

tek vagy pedig elhagyták, év 1021. sa'ban havában [1613 nyarán] három bérelt hajóval 

elhagyta Libanont. Vele volt felesége, al-amira Háskiyya és annak testvére, a kan

cellárja, al-Hágg Klwán, és ötven szolgája és híve. Távolléte alatt testvérét, Yünist bíz

ta meg a kormányzással. Al-Háfiz 50.000 katonájával Arnün várához közeledett. Itt 

al-Háfiz tanácskozott a katonai vezetőkkel, hogy megtámadják aS-áüf vidékét, vagy 

kerítsék be Arnün várát. A vezetők a második lehetőség mellett döntöttek. Elfoglal
ták Burg az-Záhiriyyát, amely közel volt a várhoz. Itt foglyokat ejtettek, akiket 

később elengedtek, abban reménykedve, hogy a várat harc nélkül el tudják majd 

foglalni. De a vár népe nem felejtette el, amit Fahr ad-Dln [II] mondott nekik, és 

nem adta fel az erődöt. Az ostrom 60 napon keresztül tartott, a támadók és éjjel

nappal ágyúkkal lőtték a várat. Amikor a vár népének helyzete már reménytelen lett, 

követet küldtek Yünis fejedelemhez, hogy siessen a segít-ségükre, de ő csupán 50 

katonák küldött. Al-Háfiz véget akart vetni az ostromnak, ezért azt kérte Fahr ad- 

Dín szövetségeseitől, hogy beszélhessen a fejedelemmel, és felvetette azt, hogy 
váltságdíj fejében megegyezhetnének. Ekkor elmondták neki, hogy a fejedelem kül

földre utazott. Yünis fejedelem úgy döntött, hogy anyját as-Sitt Nasíbát küldi el al- 

Háfizhoz követségbe. Az Nasíba úrnő harminc sejkkel, sok pénzzel, emellett négy 
telivér lóval jelent meg. Al-Háfiz tisztelettel fogadta a hölgyet, aki 100.000 qirst ho

zott a szultánnak, 50.000-et pedig al-Háfiznak. Al-Háfiz megölelte az úrnőt, és a

,6J A szó a >cursoriu$< latin szóból ered.
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vezetők jelenlétében kiállított egy igazolást 300.000 cjirs értékében, kárpótlásul as-Siif 

területéért, majd fegyverszünetet rendelt el, és feloldotta a blokádot.

Yünis visszatért embereivel Dayr al-Qamarba, al-Háfiz pedig elvonult a sere
geivel, vele volt Fahr ad-Dln [II] anyja is. A Síháblktól és Harfüsíktól követelte, hogy 

szolgáltassák vissza Qubb al-Yas,'63 Hisn al-Labwa,'64 és Ba'labakk várát, de azok 
pénzt fizették. 'Ali, Fahr ad-Dln fejedelem fia cAmr sejkkel együtt Ágiimban tar

tózkodtak16’ és Fahr ad-DTn [II] fejedelem érkezését várták. Amikor értesültek a tör

téntekről, vándorolni kezdtek. Két napnál tovább egy helyen nem maradtak. Majd el

küldték 'Amr sejk fiát, Husaynt Fayad fejedelemhez Hiyárba, hogy fogadja be őket. 

Ő csak azzal a feltétellel vállalta, ha kiadják neki 'All fejedelmet. Ezt nem fogadták 

el. Fayad ezért megtámadta őket, és megbízta Tuqánt, hogy támadja meg 'Amr feje
delmet és híveit. Több összeütközés volt a két fél között, amelyben 'Amr sejk helyt
állt. Végül dül-higga hónap 3. napján 'All fejedelem épségben visszakerült Banyás vá

rába Amikor apja iránt érdeklődött, tájékoztatták, hogy Európába utazott, és el

mondták neki a történteket. Mu$tafá kithuda is visszatért az isztambuli bebörtönzé

séből. Beszámolt a vele történtekről 'Alinak, aki azután már csak azt várta, hogy az 
apja megérkezzen Európába, és hírt kapjon felőle. 1

1 Qibb al-Yás, a Biqá'-völgyében található. Már csak a vár fal maradványai állnak.
Ba'lbakktől Északra fekvő település. Híres a vizéről. Egykor hatalmas erőddel is rendelkezett. 

a$-Síhábi, Tátik al-amlr Haydar at-Sihábi, 633.
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Fafyr ad-D in európai tartózkodása

(1022/1613-1027/1618)

Fahr ad-DTn [II] Ma'n uralkodó elhagyta Libanon földjét, és Európába utazott, hogy 

ne kerüljön ellenségei kezében, és segítséget kérjen toszkán"’1' szövetségeseitől al- 
Hafiz pasával szemben. Fahr ad-DTn tudatában volt annak, hogy nem fogja köny- 

nyen visszaszerezni a hatalmát, minthogy csekély szövetségese maradt hazájában, 
ellensége viszont annál több volt.

Ekkora már Fahr ad-DTn teljesen kiterjesztette a hatalmát az észak-szíriaí 

területekre Antiochíától 'Akkóig, és olyan jelentős városokat elfoglalt, mint Tripoli, 

Bejrút, Szidón és al-Ládikiyya. A keresztények kedvező helyzetét fontosnak tekin

tette tartományaiban, és sokat tett azért, hogy a szövetségesei legyenek. Ezzel viszont 
elérte, hogy apránként elveszítette az oszmán hatalom bizalmát és támogatását. 1023/ 

1614-ben"' Fahr ad-DTn olyan nehéz helyzetbe került, hogy el kellett hagynia ura

dalmát. Toszkán és nápolyi szövetségeseitől kért segítséget, akiket bizonyos hagyo
mányokkal igyekezett meggyőzni arról, hogy a drúzok tulajdonképpen keresztény 

származásúak, s ezért fontos őt támogatni a hatalom visszaszerzésében. 1028/1619- 

ben ez még sikerült neki, amikor visszatért Szidónba, és visszavette a tartományait. 
De nem a későbbiekben Fahr ad-DTnnek úgy kellett döntenie, hogy elhagyja szülő

földjét. Három teherhajó 168 kötött ki Saydában, két francia és egy olasz. Fahr ad- 

DTn egybegyűjtötte családját. Ott voltak a testvérei, Yünis, Mundlr*69 és Násir ad- 

DTn1 as-Sihar tartományából.1'1 Jelen voltak még a tartományok vezetői, az elöl

járók, és KTwán is, aki előzőleg küldöttet menesztetta francia konzulhoz Szidónba,

” Toszkána ebben az időben független állam volt. Az uralkodó a >nagyherceg< címet viselte. Köz
pontja Firenze volt, fontosabb városai: Pisa, Liverno. Szigetekkel is rendelkezett. Ezt a terület hosz- 
szú időn keresztül a Medici család uralta, s az olasz reneszánsz bölcsője volt.

A történetírók véleménye különbözik abban a kérdésben, hogy pontosan mikor utazott a feje
delem Európába. A legtöbben úgy vélekednek, bog)' 1613-ban hagyta el Libanont, és 1618-ban tért 
vissza.

Gálion: teherhajó, rakományhajó. Ágyúkkal volt felszerelve a kalózok ellen.
Mundlr at-Tanühl fejedelem, az anyja unokatestvére volt.

170 Ugyancsak a Tanühí fejedelmek közül.
1/1 Ubayyától nyugatra fekszik.
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hogy hajókat béreljen tőle.KTwán azt akarta, hogy a családja is vele utazzék, mert fél
tette őket az oszmán hatalom bosszújától.

Bár kevés ideje maradt volt a cselekvésre, elutazásasikerült a dolgokat elren

dezni. Fahr ad-Dín Yünist tette meg helyettesének, és egy bulukbdsíra bízta Dayr al- 

Qamart. Szidónban a francia konzul utasította a hajóskapitányt Iqabüdanl, hogy áll

janak Fahr ad-Dín [IIj rendelkezésére, és mindenben segítsék őt. A fejedelem 5.000 

aranyat fizetett a hajók bérletéért, majd KTwán kérésére -  aki külön hajóban akart 

utazni a családjával -  még egy hajót bérelt. Aztán családjával és szolgáival együtt 

útnak indult. Amikor a második hajó kapitánya látta, hogy Fahr ad-Dín 5.000 ara

nyat ad egy olyan hajó bér-letéért, amely kisebb és kevesebbet bír el, mint az övé, 

felemelte a bérleti díjat. Fahr ad-Dín [II] ezt tudomásuk vette, és még 5.000 aranyat 
fizetett. A fejedelem ebben a hajóban utazott, míg cAll ad-Dáfírl és családja az első 

hajóban. Fahr ad-Dín [II] elutazása előtt 300 aranyat bízott Yüsuf ibn Muslimánira, 

Kísrawán és öuzayr fejedelmére, hogy ossza szét katonái között. De Muslimánl tel

hetetlen volt, megtartotta magának az összeget. A fejedelem azért küldött pénzt a 

katonáinak, mert tudta, hogy ha majd hazatér, akkor számíthat rájuk. Ez is azt mu

tatja, hogy Fahr ad-D!n [II] bölcs és előrelátó fejedelem volt. 1022/1613-ban útnak 
indult a három hajó Szidónból Európába. Fahr ad-Dín [II] a családjával az egyik 

hajón, KTwán a családjával a másodikon, 'Ali ad-Dáfiri a családjával pedig a harmadik 
hajón utazott. Az útjuk Szicílián, Szardínián, Algornán,'72 és Cosimo Nagyherceg 

lgrand ducej l7i területein keresztül vezetett. Szidóntól Firenzéig'74 az út 53 napon át 

tartott. Firenze kormányzója és annak házanépe nagyon szívélyesen fogadta a liba

noni fejedelmet. Ezek után a fejedelem KTwánnal és a nagyherceg tanácsadójával 

Pisába'7Sment, onnan pedig Velencébe. A város leghíresebb látványossága a régi 
templom, ami a városon kívülre 176 esik. Az építésére színes márványt használtak, és 

van rajta egy minaret is.'77

' ■ Livorno olasz kikötőváros. A 13. század elején egy kis falu volt. A Mcdicik alatt fejlett keres
kedőváros lett. A Ligur-tenger partján fekszik.
11 Cosimo[Il] qrand duce /nagyhercegi, 1609-ben apja, Ferdinánd után került uralomra, a Medicik 
(1314- 1743) leszármazottja, akik híresek voltak hatalmas vagyonuk művészetpártolásuk, palotáik, 
és bankjaik révén.

Firenze, a toszkán régió központja. A várost az Arno folyó két részre osztja. A Mediciek uralták. 
A város 1865-1870 között az Olasz Királyság fővárosa volt.
m Pisa az egyik legrégebbi város, a tengertől 7.5 km-re fekszik, az Arno folyó partján.
11 Arabul: bárrá [kint] és Guwwa [bent).

Az urnára hívó< lmu’addinJ számára , eredetileg >világítótorony</>Híuiűra/, azaz >minaret.
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5.i Az itáliai emigráció története

5.1.1 A látogatás jelentősege

Fahr ad-Dln belátta, hogy el kell hagynia Libanont, minthogy al-Háfiz helytartóval és 

a nagyvezérei, Násüh pasával igen megromlott a kapcsolata. Al-Háfiz csapatait az 

egész országban állomásoztatta, ekképpen nem hagyott Fahr ad-Dlnnak más lehe

tőséget, mint azt, hogy itáliai szövetségeseihez utazzon,178 amíg a helyzet megválto
zik.

A három hajó ötven napon túl, 1613. november 3-án kötött ki Livornóban. 

Fahr ad-Dint delegáció fogadta. Magas tisztsége lévén nem kellett átesnie a szokásos 

egészségügyi vizsgálatokon. Livorno elöljárója azonnal hírt adott II. Cosimo de Me

dici toszkán nagyherceg családjának a fejedelem megérkeztéről. A nagyherceg anyja 

követeket küldött a vendég elé, fiának pedig megüzente, hogy fogadja a fejedelmet. A 

város előkelőit arra utasította, hogy ünnepélyese minden fogadják Fahr ad-Dlnt, 

tegyenek a kedvére, és gondoskodjanak arról, hogy meglegyen a kényelme. A 

nagyherceg levelet írt a tartományok elöljáróinak, és tájékoztatta őket Fahr ad-Dln 
|II] érkezéséről. Levelében úgy mutatta be Fahr ad-Dínt, mint az személyiséget, aki 

szembeszállt az oszmán hatalom zsarnokságával. Arra kérte őket, hogy gondos

kodjanak családja kényelméről. A nagyherceg írt a római követének is. Utasította, 
hogy keresse fel a Pápát, és tájékoztassa őt, hogy Fahr ad-Dln érkezéséről. Keltsen 

érdeklődését és együttérzést a libanoni fejedelem iránt, aki mindig a szívén viselte a 

kereszténység sorsát a hazájában, és sokat tett a keresztény hívekért. Kérte, azt is 

mondja el a Pápának, hogy Fahr ad-DTnnak azért kellett eljönnie a hazájából, mert 

szembeszállt az oszmán hatalommal, és az apjával, Ferdinánddal szövetséget kötött, 

így talált itt menedékre az ellenségei elöl. A nagyherceg levelet írt Fahr ad-DInnak, 

amelyben üdvözli őt és a családját, és várja a velük való találkozást. Levelet írt még a 

Pápa titkárának is, benne összefoglalta Fahr ad-Dln látogatásának okait.'79 Novem
ber 8-án a fejedelem találkozott családjával és kíséretével.

Eközben Firenzében készülődtek a fejedelem ünnepi fogadására, Fahr ad-Dln 

viszont álruhában meglátogatta a várost. Amikor a nagyherceg tudomást szerzett ar-

al-Hálidi, al-Amir Fahr ad-Dln al-nuéni aHáni, 16-19. 
w  Uo., 31-32.
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ról, hogy Fahr ad-DIn a hintó helyett inkább nyeregben szeret utazni, azonnal kül

dött neki két telivér paripát. Fahr ad-DIn III] Klwánnal, a tolmácsával, az aleppói 

francia konzullal, és négy szolgával indult útnak Firenze felé. A nagyherceg kísérete 

úgy szervezte meg az utazást, hogy Fahr ad-DIn |II| tudjon pihenni, ezért megálltak 
Pisában, San Remóban és Lombardiában is. November 12-én értek Firenze városába. 

A város kapujában Antoin Medici fogadta a küldöttséget, majd hintóba ültette őket, 

és a nagyherceg pompás kastélyába hajtott velük.,So A nagyherceg és családja ott fo

gadta őket. Tisztelettel és szívélyességgel közeledtek a vendégekhez. Az ismerkedő 

beszélgetések során Fahr ad-DIn |II] magabiztossságot tanúsított volt, nem viselke

dett úgy, mint valami menekült, akinek hálát kell mutatnia. Libanon fejedelmeként 

lépett fel, aki számos csatát vívott, és azért érkezett Firenzébe, hogy segítséget kérjen 

szövetségeseitől a zsarnok oszmán hatalom ellen. A nagyhercegnek tetszett Fahr ad- 

DIn |II] stílusa és öltözködése, amely hozzá méltóan fejedelmi volt. Látszott rajta, 

hogy örvend vendégeinek és a velük kötött szövetségnek.'8'

A nagyhercegnek igen fontos volt vendégei kényelme, ezért külön házba 

helyezte el Fahr ad-Dlnt és a családját. Klwán is önálló házat kapott a családjával. 

Ezek az épületek mindennel fel voltak szerelve, amire csak szükségük lehetett. Fahr 
ad-DIn többek között úgy igyekezett megnyerni Medici nagyherceget, hogy elmesélte 

azt a legendát, amely szerint a drúzok keresztény földről származnak. Bár ennek nem 

volt semmilyen hiteles alapja, Fahr ad-DIn ezt gyakran elmondta, hogy megnyerje 

Cosimo jóindulatát. Fahr ad-Dlnt nem menekültként fogadták Itáliában, hanem 
mint Libanon uralkodóját. Fogadására még a török követet is meghívták. Cosimo 

első látásra megkedvelte Fahr ad-Dlnt. Tetszett neki a tartása, magabiztossága, ékes 

és szép beszéde. A nagyherceg nagyon jól bánt a vendégeivel. Mindenből a legjobbat 

kapták, kényelemben éltek, és mindenük meg-volt, amire szükségük lehetett. 
Mindezt Fahr ad-DIn és a kísérete nagyra értékelte. 1814 elején Fahr ad-DIn kísére

téből néhányan elhatározták, hogy visszatérnek hazájukba, köztük volt Yazbik sejk 

és a családja. Klwán viszont úgy döntött, hogy Itáliában marad Fahr ad-Dlnnal. Ha

marosan két hajó útnak is indult Libanon felé. 180

180 Uo., 186-188.
,Sl A drúz fejedelem itáliai látogatásának részleteiről, lásd Carali, P. , Soggiorno de Fakhr ad-din II 
al-Ma'ni in Toscana, Sicilia e Napoli e la sua visita a Malta (1613-1618), Annali del Istituto Superiore 
Oriental* di Napoli, 4/VIII /1936,15-60. Vö. Hitti, Lebanon in History, 378-380.
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Klwán hivatalosan is kérte Cosimo nagyhercegtől, hogy az országában marad

hasson a családjával. A nagyherceg engedélyezte ezt, és kiadott számára egy okira

tot, arról, hogy ő a nagyherceg engedélyével tartózkodik az országban. Erre azért volt 
szükség, hogy senki se árthasson neki abban az esetben, ha kiderül, hogy idegen. A 

herceg engedélyével tizenkét embert választhatott kíséretéből, akik vele maradtak. A 

nagyherceg Montecatini városában helyezte el Kíwánt és családját, egy igen kényel
mes házban. Nemsokára Klwánnak honvágya támadt, és hazautazása engedélye

zését kérte, valamint azt, hogy halála estén a leánya a vagyonával visszatérhessen. A 

nagyherceg kérését elfogadta. Libanon népe csak akkor értesült Fahr ad-Dln [II] 

elutazásáról, amikor Itáliát elhagyó hívei visszatértek. Ezek Fahr ad-Dln [II| levelét 

és utasításait és hozták, a fejedelem híveinek. Fahr ad-Dln [II) levelében arra kérte 

őket, hogy tartsanak ki és ne adják fel a küzdelmet. Beszámolt nekik megpróbáltatá

saikról, Cosimo nagyherceg szívélyes fogadásáról és Itáliáról.

Fahr ad-Dín és Klwán küldöttségükkel és tolmácsukkal együtt bejárták Firen

zét. Megcsodálták a város építészetét, szobrait, műalkotásait, hídjait, palotáit és kert
jeit. A palota, amelyet a nagyherceg Fahr ad-Din rendelkezésére bocsátott egykor az 

egyik Medici tulajdona volt. A palotában gyönyörű szobák és termek voltak, 

különböző díszes freskókkal. Az épületbe bevezették a vizet. A kertek egyben műal

kotások is voltak, különféle szobrokkal, és márvány padokkal. Fahr ad-Dln [II] a 

későbbiekben ennek mintájára tervezte meg bejrúti kastélyának kertjét, amelyet 

hatalmas fal vett körül, közepén pedig kovácsoltvas kapu volt. Ez a kastély napjaink
ban múzeumként szolgál. Fahr ad-Dlnnak tetszettek a lovagi játékok, a vaddisznó

hajtás, a táncmulatságok, amelyeken férfiak és nők is táncoltak. Csodálkozott, hogy 
a nők nem hordanak kendőt sem az utcán, sem pedig otthonaikban. Vendéglátói 

megmutatták neki azokat a drága műkincseiket, amelyek arab személyeket is, a Föl

det, vagy éppen Krisztus keresztrefeszítését ábrázolták.

A városban volt egy templom, amely híres volt festményeitől és arról, hogy 

egy rézből és aranyból készített kupola ékesíti. A másik híres templomot Cosimo 

herceg apja, Ferdinand építette. Ez pedig azon színes kövei miatt vált híressé, 
amelyekkel kívülről és belülről telerakták a falakat. Cosimon kívül más előkelők is 

szívesen fogadták Fahr ad-DTnt. Ekképpen sok olasz várossal és remekművel meg

ismerkedett. A legjobban a pisai ferdetorony tetszett neki, különlegessége miatt. A 

nagyherceg jelentős összeget bocsátott Fahr ad-Din és Klwán rendelkezésére, hogy 

megvehessék azt, amire szükségük volt, vagy ami megtetszik nekik. Az arab források 

arról is szólnak, hogy Itáliában a csirke mellett különböző húsokat ettek, és nyúlra
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vadásztak. Szerették a kacsát és a libát, persze tevéjük nem volt. Firenzében sok kór

ház, egészségügyi központ, illetve árvaház működött, ahol az árva gyerekek ellátá

sával, oktatásával majd később a házasságával törődtek. Ezeket a nagyherceg támo
gatta.

Fahr ad-Dln [II] nagyon csodálkozott, amikor megismertették a zárdák intéz
ményével, ahová szegény és gazdag lányokat egyaránt befogadnak, hogy megfelelő 

oktatásban részesítsék őket. Nagy hatással volt rá, midőn megismerkedett a külön

böző kolduló rendekkel. A kolduló szerzetesek igen nagy szegénységben éltek, és 

sokszor nem önmagukért, hanem a még szegényebbekért koldultak. Fahr ad-Dín [II] 

azt is megtudta, hogy az adók nagy részét a mezőgazdaság fejlesztésére, az utak 

építésére, és a vízhálózat fejleszutésére fordítják. A gazdagoknál megszokott, hogy 

valamilyen ügyet támogassanak, zárdát, iskolát, templomot vagy intézményt patro

náljanak. Az adókból megmaradt összegeket a háborús időkre tették félre és a 

hadsereg szükségleteinek kielégítésére. A fejedelem mindemellett azon is meglepő

dött, amikor meglátta, hogy az emberek a télen keletkezett jeget elraktározzák, hogy 
nyáron eladják, vagy az élelmiszereket azzal tartósítsák.

Fahr ad-Dln [II] megismerkedett a börtönök viszonyaival is. Egyetértésével ta
lálkozott, hogy a bebörtönzötteket sokszor a tengerre küldik kalózkodni, vagy külön

böző veszélyes ügyeket bíznak rájuk. Az is előfordult, hogy valaki úgy nyerte vissza a 

szabadságát, hogy a hazájának tett szolgálatokat. A hadsereg kiképzett polgárokból 

állt, akik különböző turnusokban vettek részt a felkészítésben. Ha egy csoportot 
kiképeztek, a helyére egy másik csoport érkezett, így mindenki sorra került. A liba

noni fejedelem azon különösen meglepődött, amikor megtudta, hogy van egy mecset 

Firenzében, még a Fátimidák időszakából. Aztán Fahr ad-Dln [II] Nápolyban épít

tetett egy mecsetet a helybéliek nem nagy örömére.

5.1.2 Fahr ad-Dln [II] vallásos, konzervatív magatartása idegen környezetben

Fahr ad-Dln láthatta, hogy az olasz nők nem fátyolozzák el magukat, és a különböző 

mulatságokon a férfiakkal közösen vesznek részt. Ennek ellenére nem engedte meg 

asszonyainak, hogy ők is hasonlóan viselkedjenek. Szigorúan megparancsolta nekik, 

hogy tartsák szem előtt az iszlám szokásokat és hagyományokat. Ezt at intézkedését 

sok forrás és tudósítás erősíti meg. Amikor a nőket szállító hajó kikötött Itáliában, 

Fahr ad-Dln csak éjszaka engedélyezte a nők partraszállását, hogy senki se láthassa 

őket. Itáliai tartózkodása folyamán bizonyos átalakításokat végeztetett vendéglátója 

házán, hogy az a keleti szokásoknak megfeleljen. A nők számára elkülönített lak
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osztályt alakíttatott ki, hogy azok kényelemesen mozoghassanak, és ne zavarja őket 

senki sem. Klwán hasonlóan cselekedett házanépével. Fahr ad-Dln [III nem evett 

nagyhercegnél felszolgált húsokból. Amikor Cosimo tudomást szerzett arról, hogy 
azért nem eszik abból a húsból, mert számára nem megfelelően módon vágják az 
állatokat, egy muszlim vallástudóst rendelt oda, helyettesének pedig kinevezett egy 

Máltán bebörtönzött muszlimot. Aztán ők ketten feletek azért, hogy Fahr ad-Dln és 
házanépe olyan húsból étkezhessen, amely az iszlám hagyományoknak megfelelően 

levágott állatoktól ered.

5.1.3. Cosimo és Fahr ad-Dln kapcsolatai

Fahr ad-Dln, amikor Ná$üh és al-Háfiz pasa ellene folytatott katonai fellépésének 

már nem tudott ellenállni, arra kényszerült, hogy elhagyja Libanont. Amint a hajója 

kikötött az olasz partoknál, Cosimo nagyherceg megtette a megfelelő diplomáciai 

előkészületeket a fejedelem fogadására. Miként már említettük, evelet írt minden 

tartomány és hercegség urának, és értesítette őket Fahr ad-Dln jöveteléről és annak 

okáról. Kérte, hogy támogassák őt abban az ügyben, amelyet az apja, Ferdinánd is 
pártolt. Kifejtette, hogy Fahr ad-Dlnnak azért kellett elhagynia országát, mert 

szembeszállt az oszmán hatalommal. Azt is hangsúlyozta, hogy Fahr ad-Dln mindig 

a szívén viselte keresztény alattvalói sorsát, akik emiatt ekképpen gyarapodtak, 
sokasodtak a tartományaiban, ahol még templomot is építtetett nekik. Mindezt 

megírta nem csak a hercegeknek, de a Pápának és Spanyolország királyának is. A 

fejedelemhez küldöttséget menesztett, akik köszöntötték Fahr ad-Dlnt, és Firenzébe 
invitálták. Cosimo arra is figyelmet fordított, hogy kideríttesse az oszmán hatóságok 

véleményét Fahr ad-Dín távozásávalkapcsolatban.

5.1.4. Az oszmán hatalom állásfoglalása

Amikor az oszmán udvar tudomást szerzett arról, hogy Fahr ad-Dln Cosimo de 

Medici nagyherceg támogatását és vendégszereteték élvezi, valamiféle összeesküvést 

gyanított, minthogy Ahmad szultán öccse, Yahyá is a nagyhercegnél tartózkodott. 

Cosimo valóban reménykedett abban, hogy Yahyá személyében hamarosan az új 

szultán lép hivatalába. Ezért igyekezett Fahr ad-Dlnt és Yahyát közelebb hozni egy

máshoz. Gyakran meghívta mindkettőjüket ugyanarra az ünnepségre, és igyekezett 
közöttük megbeszéléseket, tárgyalásokat kezdeményezni. A források szerint Fahr 

ad-Dln és Yahá kapcsolata még Itáliai találkozásuk előtt, 1609-ben kezdődött, midőn
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Yahyá meglátogatta Fahr ad-DTnt Saydában, mielőtt Itáliába továbbutazott. Ott 

megvitatták a toszkánokkal való szövetség lehetőségét, és azzal váltak el, ha Yahyá 
valamikor a szultán tisztségébe lép, megadja Fahr ad-DTn és Libanon számára az ál

taluk régóta áhított függetlenséget.

Yahyá utazásának kettős célja volt: szövetkezni akart Fahr ad-Dlnnal és Fer- 

dinánd toszkán nagyherceggel, továbbá meg akarta szerezni a trónt. Yahyá azt állí

totta, hogy az apja, Muhammad [III] megölte az elsőszülött fiát, Yahyá bátyját, ezért 
a trón őt, a másodszülött fiút illeti meg. Azt is elmondta, hogy Ahmad trónbitorló, 

ezért nincs joga uralkodni. Emiatt vezetett útja a toszkán nagyherceghez, akitől tá

mogatást várt a trón visszaszerzéséhez, de ugyanakkor a félelem is vezérelte, mint

hogy az oszmán uralkodó udvarában gyakoriak voltak a gyilkosságok. Fahr ad-DTn 
[II] a kezdetben gyanakodva fogadta Yahyá közeledését, átlói tartván, hogy nem az 

igazi szultánjelölttel van dolga, hanem valaki az ő szerepét játssza, és az életére tör

het. Az oszmán hatóságok félelme megnőtt, amikor meghallották, hogy Fahr ad-DTn 

Itáliában tartózkodik.Ezért igyekeztek helyreállítani kapcsolataikat a Ma'nokkal. 
Ennek eredményeként Fahr ad-DTn [II] anyját, as-Sitt NasTbát szabadon engedték, 

amint KTvván újra Libanon földjére lépett, és biztosították arról, hogy megbocsá
tottak Fahr ad-DTnnak.

1615-ben Muhammad pasa Szíriába utazott, és ott szabadon engedte NasTba 

úrnőt, majd visszavitette Yünis fiához. Fahr ad-DTnnak pedig levelet küldött, amely

ben kérte, térjen haza családjához és népéhez. A levelet Siháb ad-DTn ibn Awn és 

Yüsuf ibn al-MuslímánTval küldte el, akik azonban nem találkozhatott Fahr ad-DTn- 

nal, mert ő akkoriban utazott el Messinába. Amikor a nagyvezír, Muhammad pasa 

Aleppóban töltötte a telet, KTvván felkereste őt, hogy megvitassák, a két fél közötti 

békekötés jövőjét. KTvván azt szerette volna, ha a Toszkána és Oszmánok is békét köt

nek egymással, Fahr ad-DTn pedig hazatér. A nagyvezír nyitott volt erre a lehe

tőségre, és a béketárgyalásokat szorgalmazta. KTvván levelet írt Cosimo nagyherceg 
tanácsadójának, Camilio Guidinak, amelyben török nyelven megírta ezeket a fejle

ményeket, és arra biztatta, hogy vitassa meg a békekötés lehetőségét a nagyherceggel, 
és vegye rá erre a lépésre az Oszmánok iránt. Azt is megírta, hogy az akkori nagy

vezír, Muhammad pasa a legőszintébb és legszívélyesebb személyiség, aki valaha 

betöltötte ezt a fontos hivatalt. A béketárgyalások azonban elakadtak, mert a tosz- 

kániak nem köthettek békét Itália többi tartományának a beleegyezése nélkül.

91



Vannak olyan dokumentumok, amelyek arról tudósítanak, hogy az Osz

mánok tartottak attól, Fahr ad-Dín a spanyolokkal is szövetséget köthet. Együttes 

erővel megtámadják a birodalmat, a Szíriái területeket Rodosszal és Máltával együtt 

pedig visszafoglalják. Ezért a nagyvezír kérte a Magas Portát, hogy küldjenek csapa

tokat Rodoszra és Máltára. A spanyolok és az Oszmánok már régóta egymás ellensé

gei voltak. Spanyolország, a katolikus hit és a Pápa védelmezője veszélyeztetve érezte 
magát az Oszmánok növekvő hódításaival és terjeszkedésével szemben. Ezért váltott 

ki félelmet az Oszmánokból az a tény, hogy a spanyol uralkodó fegyverkezik, és attól 
tartottak, hogy támadása majd ellenük irányul.

Miként már említettük Fahr ad-Dín az itáliai tartózkodása alatt nem befo

gadott menekültként, hanem Libanon uralkodójaként viselkedett. Mindenkit tisz
telt, de elvárta, hogy őt is részesítsék megbecsülésben. Ottléte alatt nemcsak az ural

kodókkal igyekezett jó kapcsolatot teremteni, hanem különböző vallási vezetőkkel is. 

Viselkedésével megnyerte vendéglátóit, beszédeiben pedig gyakran hangsúlyozta azt, 

hogy a drúzok keresztény származásúak. Mindezzel vendéglátóiban az összetartozás 
érzését kívánta erősíteni.

A források'1' szerint a drúzok keresztény származása csupán legenda, amely

nek terjedésében Fahr ad-Dlnnak nagy szerepe volt. Amikor a fejedelmet arról kér

dezték, miért látogatott el Itáliába, azt válaszolta, hogy a toszkánok segítségét és tá

mogatását jött megszerezni, hogy szembeszálljon az Oszmánokkal, és visszaszerezze 

a hatalmát. A fejedelem személyisége és ékesszólása sok embert megindított, sokan 
pártolták az ügyét, és támogatásukról biztosították őt Oszmánokkal szemben. De ez 

csupán ígéret maradt, nem valósult meg.

Itáliában az Oszmánok legyőzésének a kérdésében mindenki más célokat tar
tott szem előtt. A kereskedők terjeszkedni akartak Keleten, ezért szerették volna, ha 

Fahr ad-DTn mielőbb visszaszerzi a hatalmát. Cosimo nagyherceg elkötelezett keresz

tény volt, és azt szerette volna, ha Jeruzsálem Fahr ad-Dín segítségével újra a keresz

tények kézére kerül. Fahr ad-Dín viszont azt tartotta fontosnak, hogy visszaszerezze 

területeit, és megszabaduljon az oszmán főségtől. így aztán a fejedelem várakozásai a 

tárgyalásokat eredményei iránt fokozatosan csökkentek, minthogy ráébredt arra, 

hogy vendéglátói a szép szavak és ígéretek hívei, anyagi támogatást viszont nem 
szándékoznak adni egy oszmán-ellenes katonai vállalkozáshoz. Cosimo azért nem

■' al-Ma'lüf, Dawáni l-qutüf f i  tárih Báni l-Ma'lüf, 112.
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szervezett új keresztes hadjáratot, mert félt a kudarctól, és attól, hogy nagyobb lesz a 

veszteség, mint a nyereség. De más módon igyekezett Fahr ad-Dlnnak segíteni. Ró

mai képviselődével csapatot toborzott különböző itáliai tartományokból, de az mind

össze 20.000 főt számlált, ami nagyon kevésnek bizonyult az oszmán haderővel 

szemben. Cosimo felderítőket is elküldött Libanonba. Arról kívánt tájékozódni, hogy 

Fahr ad-Dln családja kézben tartja-e még a fejedelemségét, vagy már teljesen elvesz
tették a hatalmukat.

Cosimo igyelezett megnyerni a Pápa támogatását is Fahr ad-Dln megsegítése 
érdekében. Ezért olyan érveket hozott fel, mint a drúzok keresztény származása, és 

azt, hogy Fahr ad-Dln mindig támogatta a keresztényeket, és fontosnak tartott 

létüket. A Pápa azonban azt üzente, hogy várják meg a tavaszt. Ennek az volt az oka, 
hogy az Oszmánok előrenyomultak Erdélyben. Fahr ad-Dln reménytelenségét az is 

növelte, hogy a toszkániak nem voltak tisztában helyzetével. Félelmét és kétség- 

beesését fokozta az már említett tény, hogy a nagyherceg kereskedőknek álcázott fel

derítőket küldött Libanonba, hogy meggyőződjön arról, megváltozott-e a Magnók ot
tani helyzete, kezükben vannak-e tartományaik. Fahr ad-Dln attól tartott, hogy tá

vollétében a helyzet valóban megváltozott, s ez minden bizonnyal megváltoztatja 

fogadtatását is a nagyherceg udvarában. Ezért türelmetlenül várta a küldöttek vissza

térését. Ebből világosan kiderül, hogy a cél elérése igen nehéz, ha a megoldása külön
böző csoportok kezében van, és ezek között az egyéni érdekek a legfontosabbak. Fahr 

ad-Din, sok európai barátja és támogatója ellenére, soha nem térhetett volna haza, 
ha a politikai helyzet meg nem változik.

Cosimo a Libanonba küldött felderítőknek azt a feladatot adta, hogy készít

senek jelentést az ottani helyzetről, derítsék fel mennyire ragaszkodnak még Fahr 

ad-Dlnhoz, és milyen erős a Ma'nok befolyása. A nagyherceg e jelentés ismeretében 
akart cselekedni a későbbiekben, hogy ne érjék veszteségek. Utasítást adott, hogy a 

küldöttség minden tagja készítsen jelentést a Libanonban tapasztalható állapotokról. 

Azt is kérte, tudják meg, a drúzok és keresztények támogatják-e a Ma'nokat az 

Oszmánokkal szemben. Bár a Pápa nem mutatott különösebb érdeklődést Fahr ad- 
Dln és a libanoni helyzet iránt, Cosimo úgy vélte, Itália szempontjából is fontos 

annak ismerete, milyen állapotok uralkodnak a libanoni fejedelemségekben.

1613. november 23-án a nagyherceg levelet írt a helyettesének, amelyben arra 

utasította, szerezzen meg Fahr ad-Dintól minden szükséges értesülést arról, miként 

lehet a legegyszerűbb módon és a leggyorsabban felkészíteni a Libanonba utazó kül-
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döttséget a rájuk váró helyzetekre. Azt is kérte, hogy a küldöttséggel együtt utazzon 

haza Fahr ad-Dln néhány embere is, akik majd segítenek, és jelen lesznek hírek meg
szerzésénél.

Készülődése közben kedvező hírek érkeztek Libanonból: várai és erődjei Fahr 
ad-Dln [II] híveinek a kezében vannak, nem adták meg magukat az Oszmánoknak. 

Még mindig Fahr ad-Dínt tekintik uruknak, ragaszkodnak hozzá, és nagyon várják a 

visszatérését. Cosimo nagyherceg ezeknek a híreknek hallatán még biztosabb lett 
abban, hogy érdemes Fahr ad-Dínt segíteni hatalma visszaszerzésében. Egy 1613. 

novemberi keltezésű levél érkezett Tripoliból, amelyben arról írtak, hogy Fahr ad- 

Dln csapatai még mindig védik az erődöket és a várakat az ellenséggel szemben. Al- 

Háfiz pasa zavart és nyugtalan, minthogy egyre kedvezőbb feltételekkel akar békét 
kötni, de a Ma'nidák nem kívánnak egyezkedni vele. A libanoniak a kemény tél eljö

vetelével kétségtele előnyben voltak az Oszmánokkal szemben, nem adták fel a re

ményt, hogy Fahr ad-Din hamarosan visszatér, és átveszi a hatalmat az egész térség
ben.

1613. december 11-én a nagyherceg Aleppóból kapott levelet, amelyben meg

erősítették a korábbi híreket. Azt is megírták, hogy az oszmán sereg vezetője 60 nap 
után a nagy hideg miatt visszavonta a blokádot, amelyet Szidón [Saydá] vára körül 

kiépítettek. Amikor ezért kigúnyolták, felégette a környező településeket, és hatal

mas pusztítást vitt véghez seregével. A drűzok ezután fokozatosan kiszorították az 

Oszmánokat nyílt területekre, ahol felvették velük a küzdelmet, és sokat közülük 

megöltek. Egyes itáliai források szerint az Oszmánok 10.000 embert vesztettek, négy 

pasa pedig fogságba került. Ezeket a számokat fenntartásai kell fogadni, mert al- 

Hafiz pasa bevonulása és a fenti események között alig három hónap telt el. Ugyan

akkor az oszmán sereg a legmodernebb fegyverekkel volt felszerelve. A libanoniak 

viszont csak a várak és erődök védelmében tűnhettek ki. Az oszmán hatalom fenn

hatósága alatt pedig jelentős területek voltak.

1021/1613 decemberében indult útnak a felderítőket szállító hajó. A Libanonba 
küldött, kereskedőknek öltözött csapat firenzei zászló alatt kötött ki. Ott különböző 

utakon és módokon igyekeztek értesülésekhez jutni a Ma'nida család hatalmáról, és 

befolyásáról. Sokszor az éj leple alatt szereztek híreket. Cosima megparancsolta 

nekik, hogy bármi áron szerezzenek értesüléseket. Ha nem sikerült az egyik helyen, 

akkor menjenek másik helyre. A küldöttek így jutottak el Tűroszba[Sür], onnan al- 

Qasimiyyába, ahol 'Alival, a fejedelem egyik emberével találkoztak. Az utasítások
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szerint tőle tudhatták meg azt, hogy a tartományok Fahr ad-Dln kezében vannak-e 

még, vagy már elfoglalták azokat az oszmán hatalom emberei. Yünissal is találkoz

niuk kellett, aki küldöncöt menesztett testvéréhez egy üzenettel.

5.1.5. Fahr ad-Din levele Rómából a firenzei nagykövetnek ,8j

De Breves Franciaország római nagykövete volt, akit Fahr ad-Dln már ismert, 

minthogy De Breves korábban már ellátogatott Libanonba. Amikor tudomást szer
zett arról, hogy Fahr ad-Dln Cosimo nagyherceg vendéglátását élvezi, írt neki egy 

levelet, amely azonban elveszett. Fahr ad-Dln válasza azonban fennmaradt. Ebben 

Fahr ad-Din hosszasan fejtegeti önmaga és országa helyzetét. Kifejezésre juttatja 
kívánságát az iránt, hogy Franciaország uralkodójával kapcsolatot szeretne teremt

sen, aki egyébként az Oszmánok barátja volt. Arról is írt, hogy szeretné meg

magyarázni a francia uralkodónak országa helyzetét, és szeretne vele találkozni, hogy 

közös megoldást találjanak a helyzetre. Szeretné megnyerni a a francia four támo
gatását ügyének. A követ mindebben egyetértett Fahr ad-Dlnnal, és bátorította őt. 

Fahr ad-Din emlékeztette a követet arra, hogy a Szentföld is veszélyben van az osz

mán uralom miatt. Flangsülyozta, hogy ő mindig szívesen fogadta a keresztényeket, 

és előszeretettel pártolta ügyüket. Fahr ad-Dln azt is megírta, hogy egy hűséges 
barát vendége, nem pedig egy menekült. Majd felhívta a követ figyelmét előkelő 

származására, és híres őseire. Azt is elmondta, hogy a maroniták ügyét teljes mér

tékben a maga ügyének tekinti, mindig ügy bánt velük, mint saját testvéreivel. Végül 

hangsúlyozza levelében, ha visszaszerzi a hatalmat, az minden keresztény a számára 

szabadságot jelent majd ha a szent helyeket látogatják. Vannak, akik szerint ezt a 

levelet nem Fahr ad-Dln írta, hanem a nagyherceg egyik írnoka.

Kétségtelen, hogy Fahr ad-Din és a keresztények kapcsolata kiegyensúlyozott 

volt. Ugyanez elmondható a többi vallási irányzathoz fűződő kapcsolatairól is, 

minthogy vallásszabadságot hirdetett országában, és így a vallását tekintve mindenki 
egyenlőnek számított. Mindig azt hangoztatta: >a vallás Istené, az ország mindenkié<. 

Ez világosan kifejezésre juttatja véleményét ebben a kérdésben. A nyugati hatalmak 

azonban észlelték a különbségeket keresztények helyzetében Fahr ad-Din uralkodása 

és a Fátimidák időszaka között. Ez nem csupán az arab, hanem az európai kereszté
nyekkel való bánásmódban is érvényesült. Fahr ad-Din híres volt a megbocsátásáról,

lfiJ Uo., 196-200.
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és a keresztényekhez iránti jó viszonyáról. Mindez elvezetett ahhoz, hogy Itáliában 

szívesen fogadták, és többé-kevésbé elhitték neki a drúzok származásával kapcsolatos 
hagyományt.

5.1.6. al-Hafiz pasa bukása184

Nem sokkal azután, hogy Fahr ad-Dín megírta levelét a francia követnek Cosimo 

herceg is híreket kapott a libanoni küldöttségtől. A levélben azt írták, hogy al-Hafiz 

pasa kudarcot vallott Libanonban. A 1614.február 10-én keltezett levél szerint arról 
írnak, hogy Fahr ad-Dín helyére BastangI pasa lépett. A i6i4.márcuis 17-én keltezett 

levélben már arról tudósítják a nagyherceget, hogy al-Hafiz pasa elhagyta Libanont, 

de túszként magával vitte Fahr ad-Dín [II] anyját, Naslba úrnőt Damaszkuszba. A 

libanoni várak kitartottak az oszmán ostromlókkal szemben. Nem sokkal később a 
követek haza tértek, egy kivételével, akit Damaszkusz helytartója foglyul ejtett. A 

nagyherceg ekkor magához hívatta Fahr ad-Dínt, és beszámolt neki mindarról, amit 
megtudott.

5.2. Helyzetjelentések Libanonból

A küldöttség mintegy másfél hónapot töltött Libanonban. Ezidő alatt sikerült pontos 
jelentéseket készíteniük az ország állapotáról, politikai, gazdasági, és katonai 

viszonyairól. A küldöttség hajója 1614. április 10-én kötött is Itália partjainál, Yazbik 

sejk is visszatért Fahr ad-Dín huszonnyolc emberével. Köztük volt KatTr al-Hazin 

sejk is, aki Fahr ad-Dlnnal maradt 1618-as visszatéréséig. Minden küldött, így Yazbik 

és Santi mérnök is jelentést adott a nagyhercegnek arról, hogy milyen állapotok ural
kodnak Fahr ad-Din országában.

5.2.1. Yazbik sejk jelentése’85

Arról számol be, hogy Damaszkusz helytartója tizennégy pasával Tripoliba érkezett, 

akik közt ott volt al-Husayn Sayfá is, és Fahr ad-Dín sógora is 85.000 katonával. As- 

Saqlfba mentek, ahol 84 nap után vereséget szenvedtek, 2.500 főt vesztettek, míg a 

libanoniak csupán 50 főt. A pasa megkísérelte Bányás várát körülzárni, de amikor az

Qara’ll, P-, Fahr ad-Din at-tání. Cairo 1952,199.
1,5 Uo.,201.
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elfoglalásában kudarcot vallott, béketárgyalásokat kezdeményezett a vár urával, hogy 

adja át azt Safad váráért. De Yazgí ellenállt, és nem adta fel a várat. Azt mondta, 

hogy csak Fahr ad-Dínnak adja át a vár kulcsait, s ha <5 meghalna, akkor a fiának, 

'Alinak juttatja azt. Amikor 'All megjelent, al-Hafiz pasa igyekezett vele is egyez

ségre jutni. Al-Háfiz azzal biztatta, ha feladja a küzdelmet, kinevezi őt az apja he

lyére. 'All közölte, inkább meghal, mint hogy az apját elárulja. A pasa erre lerombol
ta és tönkretette a vidéket. Naslba úrnőt azonban magukkal vitte, mert a libanoniak 

jelentős összeggel tartoztak neki. A pasa nem ment Szidónba |$ayda] és Tűroszba 
[Süli, csak az embereit küldte oda, hogy szedjék be az adókat.

5.2.2 Masangi jelentése 186

Általában véve libanoni benyomásairól ír. " A fejedelmet nagyon szeretik, és nem veszített 

a népszerűségéből. Rengeteg bort termelnek. A rizs jó minőségű, de nem jobb az alexand

riainál". A legfontosabb dolgok, amikről még beszámol: (1) A fejedelem bevétele: 
körülbelül évi 400.00 riyal. A legtöbb pénzt seregére és a Magas Porta ajándékaira 

költi. Titkos kincstára hírek szerint as-Saflq várában van. (2) Tartományai: Őazírtól 

'Akkóig terjednek, 4 tartománya van. (3) Bejrut: fontos kereskedő város, sok lakója 

van. Nincs körülvéve, emiatt számos veszélynek van kitéve. (4) Szidón: nem járt ott, 
de azt mondják róla, hogy kevés ott a víz. (5) Tűrosz[Sür): stratégiailag fontos 

terület. Hatalmas sziklák védik a viharok ellen. (6) 'Akkó: nem járt ott. (7) A várak: 

közül a legfontosabbak, stratégiai helyzetük, fontosságuk. (8) Nihá vára: egy sziklán 

áll, 300 méter magasan. Alatta egy kivájt barlang van, vészhelyzet esetén használják. 

Sok vize van, de nincs erőd vagy várfal, ami védené. (9) as-Saqlf vára: Szintén sziklán 

áll. Négyzet alakú tornyai vannak, 500 katona számára elegendő. Csak az ágyúk hiá

nyoznak. Három évre elegendő tartalékai vannak. (10) Bányás vára: Három torony 

védi, három oldalról. A negyedik oldalról pedig erőd van. Területe 2200 láb. 700 ka
tona fér el benne. (11) A libanoniakról és helyzetükről azt írja : "Önző nép, csak magá

nak keresi a jót. Veszély esetén lassan cselekednek. Szerintük minden problémának a pénz a 
megoldása. Sok a keresztény lakos.'9

5.2.3. Santi jelentése187

Valamennyi tájékoztatás közül a legfontosabb. Pontos adatokat tartalmaz Libanon 

akkori állapotáról, gazdaságáról. (1) A drúzok: Ők azok a keresztények, akik keleten

”!0 Uo., 202-205.
187 Uo., 205-216.
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maradtak. Olyan vallást gyakorolnak, amely nem is kereszténység, de nem is az isz

lám. (2) Fahr ad-Dln uralmáról: amikor átvette a hatalmat, nagy létszámú sereget 

hozott létre, elfoglalta Yüsuf Sayfától Tripolit és Guzayrt, majd Ba'labakkot is. Mind 

nagyobb területet hódított meg. Ferdínánd toszkán nagyherceggel szövetséget kötött. 

(3) A nagyherceg fegyverekkel támogatta a libanoni fejedelmet. Fahr ad-Dln ellen

ségei megragadták az alkalmat, és ellene fordultak. Az oszmán nagyvezírnél bepa
naszolták. Ennek nyomán estek meg a későbbi csaták. Arról is beszámol, hogy jelen

leg Yünis uralkodik Fahr ad-Dln helyett, és bár minden tájékoztatást készségesen 

megadtak számára, a várakba nem engedték be őket, mert Fahr ad-Dln megparan

csolta, hogy senkit nem engedhetnek be. (4) al-Háfiz pasa hadjáratáról: a pasa 
30.000 katonával, és 22 pasával indított hadjáratot Fahr ad-Dln ellen. Először Bán- 

yásba ment, de ott kudarcot vallott, majd as-Saqlfba, ahol Bányás védelmezői rajta

ütöttek, és meg támadták al-Háfiz seregének végét. Beszámol as-Saqlf várának 

bekerítéséről, és arról, al-Háfiz miként alkudozott sikertelenül a vár védőivel. Szól 

Naslba úrnő Damaszkuszba viteléről is . (5) A fejedelem tartományairól: a régi Föní

ciát, Tripolit és Hayfát is magába foglalja, 120 mérföldes hosszúságban. E területnek 

sok lakója van, földje földművelésre alkalmas. Sok vár van a területen, a fejedelem 

Dayr al-Qamart tette meg központnak. A hegyvidéken is sokan laknak, mert az biz
tonságot nyújt a számukra. Különböző vetőmagvak vannak itt, és sok ritka fajtájú ló. 

Van méz és faggyú is. Kevés az ásvány. A lakók szeretik a fejedelmet, de zsugoriak és 

erőszakosak.(6) A fejedelem seregéről: vészhelyzetben 10.000 katonája és 500 lovas 

áll rendelkezésére. (7) A lovasoknak puskája is van, a gyalogosoknak csak kardja. A 

lovasok arab telívér lovakat használnak. Fegyvereket a pénzükből vásárolnak. A 

puskák oszmán közegből származnak. (8) A védhető várakról: ilyen három van, 

Bányás, as-Saqlf, és Nihá. (9) Bányás: kiemelkedő stratégiai helyzete és fontossága. 
Kevés az ágyúja. Sok rizst, olajat, és búzát halmoztak ott fel. 300 katona védi. Itt 

lakott a fejedelem anyja. (10) as-Saqlf: sziklára épült, kisebb Bányásnál. 300 katona 

védi. Fahr ad-Dín egyik felesége ott él. (11) Qal'at Nihá: hegyvidéken van, bevétele 

szinte lehetetlen. 100 katona védi. Itt lakik Fahr ad-Dín másik felesége. Az arabok 

támogatják a fejedelmet, s akár 10.000 katonával is segíthetik. (12) A bevételekről: az 

összes megművelt terület a fejedelem birtoka. Ezeket ő szétosztja a földművelők kö

zött, akik minden 100 riydl jövedelemből ból 15 nyalt neki fizetnek. A legtöbb keres

kedő francia, angol, vagy török. Ezek kelmékkel kereskednek. Senkinek sem lehet 

több mint három pár tehene. (13) A kiadásokról: a fejedelem a legtöbbet a hadsere

gére költi, emellett különböző építkezésekre, szociális fejlesztésekre, építkezésekre is 

jelentős összegeket fordít. 1300 gyalogos, és 500 lovas rendszeres zsoldot kap tőle.
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Emellett a katonák élelmét is ő fizeti, továbbá a katonák családjainak élelmezését is. 

A vezetők jelentős juttatásokat kapnak . Falu ad-Dín évente közel 80.000 cjirst költ a 

hadseregre. A családjára és szolgáira évi 100.000 cjirst fordít. Ez az összeg magába 
foglalja a háztartás költségeit, valamint a vendéglátást. Az évi fejadó Igizya] mintegy 

70.000 cjirs, de ezt ritkán küldi el a szultánnak. (14) Családjáról és szokásairól: bátor 

uralkodónak tartják, de zsarnoknak, minthogy sok adót vet ki a lakosságra. Mégis 

szeretik őt a harciasságáért és bátorságáért. (15) Az igazságszolgáltatás kezdetleges, 
gyakran a helyi elöljárók kényekedve szerint szolgáltatják igazságot. Falu ad-Din sok

szor kikérte anyja tanácsát bizonyos ügyekben, Nasiba úrnő köztudottan szerette a 

keresztényeket, és ott kedvezett nekik, ahol csak tudott. 'All fia kedvelte a háborús
kodást, dér nem volt megfontolt. Yünis viszont nehezen tudott dönteni. Falu ad- 

Dlnnak négy felesége volt, valamennyien különböző várakban laktak. Mind a négy 

feleség előkelő családokból származott. Azért vette feleségül őket, hogy ílymódon 

kössön szövetséget az egyes családokkal. A negyedik felesége volt a kedvence.

Amikor mindezek a hírek Cosimo nagyherceg tudomására jutottak, alaposan 

mérlegelte a helyzetet. A jelentésekből arról értesült, hogy bár az oszmán befolyás 
megerősödött a térségben, Falu ad-Din és a családja még mindig kézben tartja a 

legfontosabb területeket. Ezérta nagyherceg úgy határozott, hogy továbbra is segíti 

Fahr ad-Dínt a hatalma visszaszerzésében, és az ő támogatásával szerzi meg a Szent

föld feletti uralmat. A nagyherceg és a fejedelem tanácskoztak,'88 és hosszas tárgya
lásokat folytattak, 'lobbek között azt is megvitatták, hogy egy új hadjárat milyen ha

tással lesz az Oszmán Birodalomra és Libanonra.

1614. április 14-én a nagyherceg négy előkelőséget küldött Fahr ad-Dínhoz, aki 

kkoriban Pisában volt, hogy vitassák meg hadjárattal kapcsolatos tennivalókat. 

Kiwán is a fejedelemmel volt. A küldöttek közölték a fejedelmmel, hogy Cosimo 
nagyherceg tájékozódni szeretne a fejedelem oszmán-ellenes hadjárattal kapcsolatos 

elképzeléseiről. Fahr ad-Din elmondta, hogy gyorsan kell cselekedniük, mert szűkös 

az idő. Közölte, egymaga indul útnak Libanonba, hogy fellelkesítse híveit és 

szövetségeseit, akik már régóta várták visszatérését. A küldötteknek nem értettek 
egyet az elgondolással, de továbbították azt a nagyhercegnek. Másnap azzal tértek 

vissza Fahr ad-Dínhoz, hogy az uralkodójuk mindenben segíti és támogatja, hogy 

elérje célját. De megismételték a korábbi kérdést, és választ vártak a nagyherceg 

nevében. Fahr ad-Dín ugyanazt az elképzelését adta elő, mint az előző napon. Ra-

Carali, P. Paolo, Fakhr ad-Din II. Roma 1936,217-219.
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gaszkodott ahhoz, hogy mielőbb Libanonba utazhasson. Ezután kifejtette, hogy eb

ben az évben már nem lehet hadjáratot szervezni, nincs elegendő idő, még akkor 

sem, ha a keresztény uralkodók ebben megegyezésre jutnak. Ha viszont nem egyez

nek meg, akkor azt javasolja a nagyhercegnek, hogy indítsa útnak seregét. Majd 
ismét előadta azt az elképzelését, hogy egyedül indul el tengeri úton Libanonba. A 

követek elbúcsúztak Fahr ad-Dintói, és visszatértek a nagyherceghez. Pár nappal ezu
tán azzal a hírrel érkeztek a fejedelemhez, hogy a nagyherceg beleegyezett a tervbe, és 

a támogatását adja az egész elképzeléséhez. Azt is megüzente, hogy a keresztény ural

kodókat jelenleg lehetetlen meggyőzni egy új hadjáratról, ezért csak reá számíthat. A 

nagyherceg utasítást adott, hogy készítsenek elő két hajót Fahr ad-Dln számára tel

jesen felszerelve, és ismételten biztosította Fahr ad-Dlnt támogatásáról és jóindula

táról. Fahr ad-Dln megköszönte figyelmét, de még fegyvereket és töltényeket kért, 
hogy fel fegyverezze embereit.

A küldöttek másnap azzal tértek vissza a fejedelemhez, hogy a nagyherceg 

személyesen felügyeli az úti előkészületeket, hogy megbizonyosodjék arról, minden 

a legjobban van elrendezve. A követek érdeklődtek Fahr ad-Dlntól, Libanonban 

marad, vagy visszatér Itáliába. Fahr ad-Dln azt a választ adta, ügyei végeztével sze

retne visszatérni. Amikor arról kérdezték, hány emberrel kíván majd visszatérni, azt 

válaszolta, mintegy 350 fővel, férfiakkal, nőkkel és gyerekekkel. A követek ez sokal- 

lották és elmondták, ehhez a létszámhoz a nagyherceg és más elöljárók engedélye 
szükséges. Azt is tudakolták, a fejedelem visszatérése esetén hol kíván lakni, és mit 

tesz majd a magával hozott vagyonával.'89 A fejedelem a türelme ekkor elfogyott, 

ridegen azt válaszolta, nincs most kincstára. Fia a nagyherceg azt szeretné, hogy 
távozzon, akkor végképp elmegy. A követek nem akarták kiváltani a haragját, ezért 

abbahagyták a kérdezősködést, és távoztak.

A követek távozása után Fahr ad-Dlnt bizonytalanság és a gyanakvás fogta el 
a nagyherceg álláspontjával kapcsolatosan. Már hónapokkal ezelőtt kérte, hogy 

visszatérhessen Libanonba dolgait és pénzügyeit elrendezni, de Cosimo azt mondta, 

hogy várják meg a felderítő küldöttség visszatérését és jelentésüket az ország hely

zetével kapcsolatban. Úgy tűnt fel számára, hogy Cosimo nem bízik benne, vagy még 

nem mérte fel kellően, miféle az előnye és hátránya lesz a vele történt szövetke

zésből. Alapos mérlegelés után a fejedelem úgy döntött, hogy az embereit visszakül

di Libanonba, ő viszont egyenlőre marad, bár libanoni szövetségesei győzelmeket

'** Uo., 219-220.
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értek el, és Násuh pasa egyre gyengült. Mégis addig marad Itáliában, amíg a helyzet 

Libanonban megszilárdul.

A küldöttek viszont hibát követtek el, midőn azt kérdezték Fahr ad-Dintói, 

mi értelme van két hajót küldeni Libanonba. A fejedelem azt válaszolta, hogy várja

nak két hónapot, nehogy az Oszmánok támadást intézzenek a hajók ellen. A kül

döttek meglepődtek, s az egyikük megkérdezte, hogy mi késztette erre a döntésre, 

miután korábban személyesen kérte, hogy készítsék elő a hajókat. Ez a nagyherceg 

rengeteg pénzébe került és most attól tartanak, hogy emiatt nevetség tárgyává válik a 

többi uralkodó szemében. Fahr ad-Din részletesen megindokolta és elmagyarázta 
nekik az okokat. Azt is elmondta, hogy egy napon haza szeretne térni, de egyelőre 

Itáliában marad. Az embereit viszont hazaküldi, hogy ne legyenek a nagyherceg ter

hére. Az egyik követ emlékeztette Fahr ad-Dlnt korábbi elgondolására, miszerint 

azonnal hajóra száll. Arra is emlékeztette, hogy hadjáratot akart vezetni a Szentföld 
felszabadítására, majd Tripoli és Damaszkusz bevételére. Fahr ad-Dln azt válaszolta, 

hogy tarja magát az ígéretéhez, és a hadjárat bizonyosan sikerrel jár, ha a keresztény 

uralkodók összefognak, és őt támogatják. A nagyherceg viszont egymagában nem 

elegendő, ezért azt tanácsolja neki, ne is próbálkozzon egyedül. Ekkor az egyik követ 
arra kérte őt, hogy kössön békét a Szultánnal. A fejedelem azt válaszolta, hogy erre 

már nincs lehetősége, a Magas Porta már nem bízik benne, minthogy keresztény 
uralkodókhoz fordult segítségért.190

Cosimo nagyherceg túltette magát ezen a nézeteitérsen, és 1614. április 26-án 

írott levélében közölte, hogy beleegyezik Fahr ad-Dln maradásában. Azt is megírta, 

hogy a fejedelmet Firenzébe költözteti családjával, ahol az egyik legszebb házat 
biztosítja lakhelyül számára. A ház mindennel fel van szerelve, és a város egyik leg

előkelőbb negyedében van. A nagyherceg nagybátyja a fejedelem szolgálatára bocsá

totta lovait. Cosimo továbbá évi 24.000 c\irs költőpénzt bocsátott Fahr ad-Dln rendel

kezésére. Mindemellett biztosította a fejedelmet arról, mennyire nagyra értékeli azt, 
hogy hozzá fordult segítségért, és megbízott benne. Hangsúlyozta, hogy mindig tá
mogatni és segíteni fogja őt a törekvéseiben.

Ez a kegyesség és nagylelkűség és az azt kísérő jóindulat és őszinteség nagy 

hatással volt Fahr ad-DTnra. Amikor értesült ezekről a rendelkezésekről, biztosra 

vette, hogy számíthat a nagyhercegre, és a késlekedések ellenére előbb-utóbb támo

190 Uo.,220.
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gatja őt a szükséges anyagiakkal és emberrel. Ennek ellenére sajnálta, hogy nem 

indult útnak a fegyverekkel, amikor megvolt rá a lehetősége. Tartott attól, mit 

mondanak majd az otthoniak, midőn megtudják, hogy hívei nélküle tértek haza, és 

arról is értesülnek, hogy a a terveit és céljait a keresztény uralkodók nem méltá

nyolják kellően. Félt attól, hogy elveszítik a hitüket és az önbizalmukat. A fejedelem 

haladéktalanul meg akarta látogatta a nagyherceget Pisában, hogy elnézést kérjen a 

félreértésekért, El akarta mondani, hogy készen áll az utazásra híveivel Libanonba. 

A nagyherceg ekkoriban a fia betegeskedésével volt elfoglalva, így nem találkozha

tott a fejedelemmel. De elküldte követét Fahr ad-D!nhoz, hogy tájékozódjon, mit 
kíván, mivel tudna segíteni. A fejedelem közölte, szeretne Libanonba utazni, Klwan 

viszont itt marad nyolc asszonnyal, és négy férfival.'9'

Április 30-án Cosimo nagyherceg Warwick gróffal megüzente Fahr ad-Dlnnak, 
hogy minden készen áll, és hogy kérését teljesítették. A fejedelem arra kérte a nagy

herceget, engedje meg, hogy Libanonban a hajón maradjon, és veszély esetén magá

val hozhassa egyik fiát, s mindent megköszönt a nagyhercegnek. A nagyherceg ta

nácsadói szerződést is írtak, és arra kérték a fejedelmet, hogy írja alá a benne foglalt 

feltételeket. Fahr ad-Dln ezt elutasította. Klwan viszont megfogalmazott egy meg
állapodást a nagyherceg javára, amelyben ő a hadjárat vezetője, ha Fahr ad-Dln is 

hozzájárul. S benne megígéri, olyan tetteket hajt végre, amelyek hírei egészen Indiáig 
eljutnak. *92

A fejedelem alaposan átgondolta a helyzetet, de nem tudott végleges elhatá
rozásra jutni, nem tudta, mitévő legyen. Végiggondolta a lehetséges előnyöket és 

hátrányokat. Amennyiben Itáliában marad, szégyenbe kerül népe előtt, minthogy 

gyengének mutatkozik, és alkalmat ad a nagyherceg és a keresztények megvetésére, 

kigúnyolódására. Félt attól, mit gondolnak majd hívei Libanonban, ha megtudja, 
hogy Európa lemondott róla. A fiát, 'Alit még inkább féltette. Tudta, hogy ve

szélyben van az élete, ha a fiú a kezükbe kerül, az oszmánok vagy ellenséges feje

delmek bármikor végezhetnek vele. Az is növelte a félelmét, hogy Yünis öccse gyenge 

kezű volt cs nem tudta megfelelően irányítani a tartományokat. E nehéz időkben 

határozott és erős jellemű vezetőre volt szükség. Emellett anyja, Naslba úrnő al-Háfiz 

pasa oszmán fogságában volt. Fahr ad-D!n érte aggódott a legjobban, minthogy az 

úrnő már nem volt fiatal. Ellenfelei azon adósság miatt tartották túszként, amelyet

U0..222.
Wí Uo.,223.
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emberei nem hajlandók kifizetni. Egyébként a libanoni vállalkozás számos veszélyt 

hordozott magában. Amennyiben az Oszmánok tudomást szereznek a fejedelem 

hazatértéről, elfoghatják, és akkor hiába fáradozott. Serege nincs megfelelően felsze

relve az oszmán haderő ellen, sem a szárazföldön, sem a tengeren. Azért ment Euró

pába, hogy támogatást szerezzen, de Cosimo nagyherceget kivéve, a keresztény ural

kodók nem támogatják. Viszont az ő támogatása önmagában kevés az Oszmánokkal 
szemben.

Eközben Itáliába érkezett De Breves, Franciaország római nagykövete, akivel 
Fahr ad-Din már előzőleg levelezett. A nagyhercegnek az az elképzelése támadt, hogy 

a francia követet bízza meg azzal a feladattal, adjon a tanácsokat Fahr ad-Dlnnak.'93 

A követ hamarosan levelet írt a nagyhercegnek, amelyben Fahr ad-Din lelkiállapo
táról szól, majd azt is megírja, a fejedelem úgy döntött, hogy Libanonba utazik az 

embereivel, de csak azzal a feltétellel, ha a hajón maradhat, mert nem tartja országát 

elég biztonságosnak. A francia nagykövet mellett al-Hüri érsek is adott tanácsokat a 

fejedelemnek, aki a nagykövettel érkezett Itáliába. Ő Rómában végezte a tanulmá

nyait a maronita rendházban, és fontos tisztséget töltött be a Pápa hivatalában. Ké

sőbb nagy szerepe volt abban az elképzelésben, hogy Fahr ad-Din utazzon haza Liba
nonba.

Fahr ad-Din [II] végül abban állapodott meg a nagyherceggel, ha nem sikerül a 

hadjárat, neki adományozza Bányás és as-Saqlf várát. Abban is megegyeztek, hogy a 

nők Itáliában maradnak. A nagyherceg felesége és anyja ígéretet tett arra, hogy a 
nőknek minden kényelmet biztosítanak. A nagyherceg mérnököket és szakértőket 

bocsájtott a fejedelem rendelkezésére, akik ágyúkat terveztek és gyártottak. Emellett 

Fahr ad-Din fegyvereket és ágyúkat is kapott hozzáértő emberekkel, hogy majd 

azokkal védhessék meg várait. Fahr ad-Dín kérésére a nagyherceg egy harmadik ha
jót is felszerelt különféle fegyverekkel. A fejedelem al-Hürlt magával akarta vinni, 

minthogy ő rendkívül magabiztos személyiség volt. Al-Hürí elfogadta, hogy haza

kíséri a fejedelmet, minthogy úgy gondolta, ezzel a hazáját szolgálja. A nagyherceg

től csupán annyit kért, ő kérvényezze utazását a Pápánál.

Fahr ad-Din felesége nem törődve a veszéllyel, el akarta kísérni az urát. De 
mindenki arról győzködte őt, biztonságosabb, ha Itáliában marad. Ő viszont nem 

állt el a szándékától. A fejedelem e győzködés hatására hajlott arra, hogy vele utaz-

WJ Uo.,223.
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zék, mert ha az országot kedvező állapotba találják, ott maradhatnak, és nem térnek 

már vissza Itáliába. Amennyiben még nem megfelők a tapasztalt állapotok, köny- 

nyűszerrel visszatérhet a feleségével. A közös hazatérés gondolatát eredetileg Sayda 
francia konzulja vetette fel, aki tudta, hogy egy nő olyan erős, mint száz férfi, és a 

nők kitűnően értenek a támadáshoz és védekezéshez. Al-Hüri végig abban re

ménykedett, hogy hazája szolgálatára lehet, és végül győzelmet aratnak az Oszmá

nok felett. Rendületlenül folytatta a tárgyalásokat az utazásban érintettekkel. Levelet 

írt a nagyhercegnek és az anyjának, és arra kérte őket, ne törődjenek Fahr ad-Dln 

hangulatának ingadozásaival és esetleges határozatlanságával. Elmondta, hogy mind

ez rosszakaróinak köszönhető, akik rossz tanácsokkal látják el, és kétségeket ébresz

tenek benne. Biztosította őket arról, hogy az utazás sikeres lesz. Kérte, hogy távolít
sák el rosszakaróit a fejedelem közeléből .*9‘

A fejedelem 1614. május 12-én kapott a hercegtől egy olyan iratot, amely enge
délyezi az itáliai tartózkodását. Kíwán hasonló okmányt kapott május 16-án. Ebben 

az érseknek Imitrán] nagy szerepe volt, minthogy találkozott Mustafá kithudaval, az 

Isztambulból visszatért fejedelemmel. Mustafá leveleket hozott Fahr ad-Dln szá

mára, amelyben tájékoztatták őt az Oszmán Birodalom politikai helyzetéről. Ezt ő 
átadta az érseknek, aki azt magával vitte, majd értesítette Cosimo nagyherceget, 
hogy levél érkezett a fejedelem számára.

Ezen események közepette Cosimo nagyherceg a háttérben arra törekedett, 

hogy elsimítsa az ellentéteket az oszmán hatalom és Fahr ad-Dln között. A toszkán 

nagyherceg fokozatosan belátta, hogy a katonai megoldás kimenetele kétes. Ezért fel

vette a kapcsolatot a szultánnal abban a reményben, hogy elérheti megbocsátását 

Fahr ad-Dlnnak. A nagyherceg kifejezésre juttatta azt az óhaját, hogy az Oszmán 

Birodalom és a Toszkán Nagyhercegség is békét köthet. A levelet egy kereskedővel 

küldte el. A levélre Nüsüh pasa válaszolt török nyelven. Megírta, hogy a levelet és a 

kérést továbbította a szultánnak. Az oszmán uralkodó azt értette meg a nagyherceg 

levelé-ből, hogy bár egyik ellenségük, Fahr ad-Dln a védelmüket élvezi, békét 

akarnak vele kötni. A lehetőségeket mérlegelve ügy döntött, hogy hajlanak a 

békekötésre. Ezt azonban nem a birodalom gyengülésének okából tennék, hanem a 
Korán azon szavainak értelmében: "Békét kötünk a beliét kérővel'' A békét termé

szetesen feltételekhez kötötték: az itáliai hajók távozzanak területeikről, a keres

kedelmi kapcsolatokat szervezzék meg új alapokon, továbbá felvetették a fogolycse

",4 Uo., 240-251.
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re lehetőségét. Fahr ad-Dlnt illetően, azt közölték, hogy a szultán nem helyezi őt 

vissza tartományai élére, hanem kéri, keresse fel őt Isztambulban, fejezze ki alázatát 

és bocsánatát, ezután kinevezi őt Görögországba seregei élére. Ezzel a megoldással a 

toszkániak is megelégedhetnek, minthogy így teljesítették a fejedelemnek tett ígére
tüket.

Fahr ad-Din számára elfogadhatatlanok voltak azok a feltételek, amelyeket a 

nagyherceg követén keresztül közölt vele. Úgy döntött, alaposan átgondolja a hely
zetet, mielőtt helytelenül cselekedne. Abban reménykedett, hogy idővel világosabb 

lesz a helyzet, és kedvezőbb a megoldás számára, ezért nem sietett a válasszal. Vára- 

kozásá sikerrel járt, mert rövidesen hírt kapott a nagyvezír-váltásról. Násüh pasát 

Muhammad pasa, Fahr ad-Din [II] barátja váltotta fel tisztségében.

A titkos értesülésekből, amelyek Cosima nagyherceg udvarába eljutottak, 

megtudták, hogy Násüh pasa tartott egy olyan hadjárattól, amelyet az európai ural
kodók indítottak volna Fahr ad-Din vezetésével, hogy visszaszerezzék az elfoglalt te

rületeket. Ezért Násüh és al-Háfiz pasák összefogtak, és seregeikkel támadást indí

tottak Fahr ad-Din területei ellen, minthogy al-Háfiz pasának már 1022/1613 őszétől 

fel-tett szándéka és legfontosabb az volt célja, hogy Őt tönkretegye. Yünis vezetésével 
azonban a libanoniak súlyos vereséget mértek az oszmán hadakra, bár azok tönkre

tették és felégették a vidéket. Násüh végül eljutott as-Saqif várához, hogy kifossza a 

fejedelem kincstárát. Ekkor értesítették, hogy a szultán leváltotta. A szultán paran

csára azután 1614. október íyén ki is végezték. Helyére Muhammad pasa lépett, aki 

korábban Egyiptom helytartója, Fahr ad-Din régi barátja volt.,9J

A fejedelem, amint megkapta a jó hírt, haladéktalanul levelet írt családjának és 

szövetségeseinek. Kérte őket, késlekedés nélkül használják ki a kedvező helyzetet, 

szerezzenek meg minden lehetséges értesülést az új vezetés álláspontjáról, puhatolják 

ki, miként vélekednek az Ő hazatéréséről. Ez ritka lehetőség arra, hogy a helyzet hely
reálljon, és újra a kezébe kerüljön a hatalom. 1023/1615 júliusában három levelet írt, 
'All fiának, al-Muslimáninak, és Mustafá pasának.

A fejedelem eközben az Oszmánokhoz is igyekezett közeledni. Hangsúlyozta, 

hogy mindig megfizette adóikat, gyakran többet a kíróttnál. Bizonygatta, hogy min

dig jó kapcsolatot igyekezett ápolni velük, de Násüh pasa és más ellenségei ármány

kodása miatt cselekvésre kényszerült. Fahr ad-Din kifejezte a háláját és köszönetét

m Uo., 240.
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Mustafá kithudának, hogy mindig segítette és támogatta őt. Mindenkitől bocsánatot 

kér, sajnálatát fejezte ki, hogy nincs módjában dolgát jobban megmagyarázni. Arra 
kérte őket, hogy juttassák el levelét Mustafá kithudának, akármi is történik.

A 1615-ös, július 15. keltezésű levél azt tanúsítja a fejedelem nem akarta, hogy 

mások intézkedjenek helyette. A siker reményében írt egy levelet Nasilh pasa toszkán 

nagykövetének is. Kérte őt, említse meg ügyét 'Ali pasának, és találjon olyan meg

oldást, hogy amnesztiát adnak számára. így szégyenkezés nélkül térhet vissza orszá
gába. A fejedelem törekvése eredményre vezetett. Rövidesen rendeletet adtak ki, és 

abban Fahr ad-Dln bocsánatot kapott, országába feltétel nélkül, szabadon vissza

térhetett. Az amnesztia-döntés persze sok kézen ment keresztül míg számos kerülő 

után eljutott Naslba úrnőhöz, aki ekkor már szabad volt. Ő haladéktalanul tovább- 

küldte az üzenetet fiának, de mire az küldött Itáliába érkezett, Fahr ad-Dln már el

utazott Szicíliába utazott, hogy ott a spanyol uralkodóval folytasson tárgyalásokat. 

Az elsőn híradáson kívül még további két üzenetet is küldtek a fejedelemnek, de ő 

egyiket sem kapta meg. Amikor az Oszmánok értesültek a fejedelem spanyolországi 

látogatásáról, ismét gyanakodni kezdtek. Emiatt azután a fejedelem még további há

rom évre távolmaradásra kényszerült hazájától.

Fahr ad-Dln [II) politikai és katonai jellegű tárgyalásai megmagyarázhatatlan 

okok miatt két évig sikertelenek voltak. Talán a legvalószínűbb ok az, hogy a tosz

kán nagyhercegnek nem volt elegendő befolyása, a keresztény uralkodók pedig nem 

tudtak megegyezni az oszmán-ellenes hadjárat egységes tervében. Az Oszmánok 
tengeri és szárazföldi flottája arra késztette Európát, mérlegeljék azt, vajon érdemes e 

szembeszállni vele. Bár az európai nagyhatalmak mindig tartottak az oszmán ter

jeszkedésétől, ekkoriban leginkább arra törekedtek, hogy gyümölcsöző gazdasági és 

kereskedelmi kapcsolatokat létesítsenek velük. Ebből a szempontból Fahr ad-Dín [II] 
Itáliába érkezése nem volt kedvező tényező. Ezért azon törekvései, hogy az európai 

uralkodók figyelmét felkeltse, a drúz-keresztény legenda, és keresztényekkel való 

méltányos libanoni bánásmód hangoztatásával, nem vezettek eredményre.

A sikertelenség okai közé sorolható az is , hogy Fahr ad-Dín nem volt kedvező 

tárgyalási helyzetben. Büszkesége ellenére is tudatában volt annak, hogy méltósága 
nem azonos a toszkán nagyhercegével. Nem tud számára olyan előnyöket nyújtani, 

amivel megválthatja feltétlen segítségét és támogatását. nA két egyenlőtlen fél közötti tár

gyalás egyfajta koldulás. Ezért azt mondom nektek, mindenkor csak magatokra számítsa-
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tok, ha a függetlenséget, és más népek megbecsülését meg akarjátok nyerni*96 E megjegy

zésből világosan érthető, hogy a fejedelem világosan látta helyzete reménytelenségét 
és partnere kiszámíthatatlanságát, de mindezt későn vette észre. Fahr ad-Dln ráéb

redt arra, hogy az a nép, amely nem tud önmagáért kiállni, és másoktól függ, jövőt- 

len. Egy másik levelében arra buzdítja híveit, hogy tartsanak ki és ne adják fel, még 
akkor sem, ha fenyegetik, vagy megvesztegetnék őket.

5.3. Fahrad-Din Dél-ltáliában

1615-ben Spanyolország az egyik legbefolyásosabb európai nagyhatalom volt. A 

spanyolok kezében volt Palermo, Nápoly, és Szicília. Akkoriban Spanyolország az 

Oszmán Birodalom legnagyobb ellensége volt. A Toszkán Nagyhercegséggel, a 

Szentszékkel és a Máltai Lovagrenddel a kereszténységet képviselték az Oszmánok
kal szemben, akik abban az időben a legnagyobb fenyegetést jelentették a keresztény 

Európára. Miután a Magas Porta békét kötött az osztrákokkal és más európai hatal

makkal, úgy vélte, Spanyolországot meggyengítheti azzal, ha megtámadja és elfog
lalja Szicíliát. Amikor a spanyolok erről tudomást szereztek, Fahr ad-Dlnnal akartak 

szövetkezni, hogy az Oszmánok a libanoni partokat támadják meg Szicília helyett. 

Ennek érdekében utasították a Genovában tartózkodó nagykövetet. Vívást, hogy 

haladéktalanul keresse fel a libanoni fejedelmet. Vivas azt akarta, hogy Fahr ad-Dln 
menjen el Szicíliába, ott szövetkezzen a spanyolokkal, akik segítenék őt hatalma 

visszaszerzésében, és átvennék a Szentföld feletti fennhatóságot. Vivas azt javasolta 

Fahr ad-Dlnnak, írjon levelet a spanyol királynak, amelyben segítségét kéri az Osz

mánokkal szemben hatalma visszaszerzéséhez. De Fahr ad-Dln nem hajlott sem a 

levélírásra, sem a spanyolokkal történő szövetségkötésre. Vivas mindössze homályos 

választ kapott a fejedelemtől. Végül Cosímo nagyherceg ösztönzésére Fahr ad-Dln 

elfogadta azt, hogy Messinába utazzon, de nem írt levet a spanyol királynak.

Vivas július 9-én levelet írt a fejedelemnek és felajánlotta neki szolgálatait a 

messinai útja alatt. A követ arra kérte a fejedelmet, ígéretéhez híven tanúsítson elkö

telezettséget és együttműködési szándékot, hogy a spanyol király beleegyezzen a 
szövetségkötésbe. Mindezt úgy adta elő, mintha Fahr ad-Dln ragaszkodott volna a 

szövetséghez. 197 A követ arra is figyelmeztette a fejedelmet, hogy ne vigye magával

Rasd'il Fafrr ad-Dln aHánl, ed. Anls, an-Nu$üll, Beirut 1946,16.
197 Carali, Fakhr ad-Dln II., 225.
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Kíwánt. Ezt azzal indokolta, hogy Klwán tanácsai nem segítik elő ügyüket. Azt java

solta, hogy helyette Jákobot, a fejedelem és a követ az összekötőjét vigyék. Vivas sze

rint ő volt a legalkalmasabb, minthogy megbízható volt, és az érdekeiket tartotta 

szem előtt. E megjegyzésből viszont kitűnik Klwán szerepe, mert ha ő nem jelentett 

volna veszélyt a spanyol követre, az nem ellenezte volna, hogy velük utazzon.

A spanyolokkal történő tárgyalásoktól sokat vártak, minthogy Spanyolország 

ekkoriban a keresztény hit legfőbb védelmezője volt. 1613-ban a szicíliaiak legyőzték 

az Oszmánokat a tengeren. Ez felbátorította Fahr ad-Dint arra, hogy Firenzéhez 

folyamodjon segítségért. De amikor a fejedelmet meghívták Szicíliába, hogy tárgyal

janak vele, Fahr ad-Dln csapdát sejtett, és igen bizalmatlan volt. Midőn ez ügyben ki

kérte Cosimo nagyherceg tanácsát, a nagyherceg megnyugtatta őt, és azzal bátorítot
ta, hogy a spanyolokkal való szövetségkötés csak előnyére lehet.

1615. július 26-án Fahr ad-Dln Messinába utazott. Úgy vélte, ez az utolsó esélye 
arra, hogy egy erős szövetséges segítségével visszaszerezze a hatalmat az országában. 

Augusztus 6-án érkezett meg Messinába. A protokolláris udvariaskodás után 

kiderült, hogy a feleknek teljesen eltérő elképzeléseik vannak a szövetségkötés mód

járól, céljáról és feltételeiről. Mindemellett a spanyol kormányzó elkövette azt a hi

bát, hogy emlékeztette Fahr ad-Dint arra az állítólagos ígéretére, miszerint a hata

lomra kerülése esetén ő és népe is áttér a keresztény vallásra. Ez a feltételezés oly 

mértékben megsértette és megalázta a fejedelem büszkeségét és becsületét, hogy sem

mi esély nem volt a szövetségkötésre. Fahr ad-Dln azt mondta, hogy ez nem a meg
felelő idő arra, hogy vallást változtasson, s azt felelte: "Nem azért jöttünk ide, hogy 

vallást vagy birtokot hanem, hogy védelmet kérjünk."198 Fahr ad-Dln[II| ekkor már úgy 
látta, hogy hazája elveszett.

A sikertelen tárgyalások ellenére a fejedelem meglátogatta Palermói és Ná

poly t, látta a Vezúvot, az uralkodóhelyettes költőpénzt juttatott neki, de ez egy idő 
után elmaradt. így Fahr ad-Dln [II) arra kényszerült, hogy eladja ékszereit. Türel

metlenül várta, hogy feltűnjön egy toszkán hajó, amivel visszatérhet Cosimo nagy
herceghez. Ugyanakkor aggódva várt a híreket hazájából.

al-Halidi,, al-Atnir Fahr ad-Dln al-mafnl at-táni, 236.
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5 - 4 - A libanoni titkos út

Fahr ad-Dln a szicíliai tartózkodása alatt már nagy szükségét érezte, hogy titokban 

Libanonba látogasson és közvetlenül tájékozódjon az ország állapotáról, és értesüljön 
családjáról és szövetségeseiről. Al-Hálidl elmondja, hogy a spanyol kormányzó bele

egyezett kérésébe, és egy Saydába induló kalózhajón helyet biztosított számára.1"  

Mindez 1615 nyarán történt. A fejedelem éjszaka utasította al-Házint, hogy azonnal 

induljon Dayr al-Qamarba, és értesítse a szövetségeseit érkeztéről. A Ma'nok és 
Yünis azonnal felkeresték, nagy örömmel fogadták és megbeszélést folytattak vele. 

Mindenről beszámoltak Fahr ad-Dlnnak, ami azóta történt, hogy elhagyta az or

szágot. Ő pedig tájékoztatta őket az itáliai tartózkodása alatt történtekről. Fahr ad- 

Din híve szerették volna, ha elhagyja a hajót és partra száll, de ő ígéretet tett a spa

nyol uralkodónak, hogy nem hagyja el a hajót, bármi is történjék, és a hajó kapitánya 

sem engedte volna kiszállni. A hajó hamarosan elindult vissza Fahr ad-DTnnal, aki 

útba ejtette Málta szigetét, ahol a lovagok tisztelttel fogadták őt. Három napot töltött 

itt, majd visszatért Messinába. A spanyol kormányzó Nápolyba vitte a fejedelmet, 
ahol egy gyönyörű tengerparti kastélyban szállásolta el őt és a családját.

Fahr ad-DInt lelkileg feltöltötte és boldoggá tette a libanoni villámlátogatás. Ő 
és alattvalói is önbizalmat és erőt merített belőle. Most már sokkal világosabban látta 

hazája és népe helyzetét. Az utazásnak azonban volt egy kedvezőtlen fordulata: 

egyrészt nagyon veszélyes volt, másrészt a messinai tartózkodása miatt a fejedelmet 

elkerülte a szultán amnesztia-rendelete, amit Firenzébe küldtek. Az oszmán udvar 

nem tudott arról, hogy az üzenetük nem ért célba, ezért ismét gyanakvással tekin

tettek Fahr ad-Dínra, midőn értesülek arról, hogy Szicíliában felkereste a spanyol 
kormányzót. Attól tartottak, hogy Fahr ad-Dln velük szövetkezve, együttes erővel 

támadja meg az Oszmán Birodalmat. E félreértés miatt Fahr ad-Dln csak három évvel 
később térhetett haza.

Nem sokkal később Fahr ad-Dln [II) megkapta anyja, Naslba úrnő levelét, 

amelyben tájékoztatja, hogy hazatérhet, mert a szultán amnesztiát adott számára, és 

mindent megbocsátott neki. Amikor Dusona spanyol kormányzó is megkapta ezeket 

a híreket, hízelgésekkel és ígéretekkel próbálta Fahr ad-Dint rávenni a maradásra. A 

fejedelem azonban mindenképp haza akart térni, minmthogy anyja már idős volt, és

al-MaMüf, Dawüni l-qutüffi tárih Bánt l-Ma(lűf, 146-150.
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az volt minden vágya, hogy még a halála előtt fiát láthassa. A spanyol kormányzó 

végül beletörődött Fahr ad-Dln elutazásába, és a rendelkezésére bocsátotta a hajóit.

Viszont a történtek után Dusona kormányzó viselkedése megváltozott Fahr 
ad-Dln irányában. Már nem támogatta anyagilag vendégét, így a fejedelem kényte

len volt eladogatni a dolgait, hogy fenntarthassa magát. Eközben megjelent a francia 

konzul, Courdana, aki a francia uralkodó nevében arra kérte Fahr ad-Dlnt, látogassa 

meg Őt. Amikor a fejedelem Cosimo nagyhercegnél időzött, Klwán levelet küldött a 
francia uralkodónak, amelyben hozzájárulását kérte, hogy meglátogathassa, de a 

francia uralkodó nem fogadta el ezt az ajánlkozást. Most viszont Fahr ad-Dln utasí
totta el a látogatást.200

Egy napon midőn a fejedelem Násir sejkkel töltötte idejét, felkereste őket 
Dusona kormányzó. A spanyol királytól hozott ajánlatot. Eszerint ha a fejedelem 

áttér a keresztény vallásra, akkor a Libanonban uralt területeinél nagyobb tartomány 

kap tőle. Ha nem fogadja el az ajánlatot, rajta áll, hogy elutazik,vagy marad.201 A 

fejedelem megköszönte a nagylelkű ajánlatot, de egyértelműen elutasította. Azt vála

szolta, azért hagyta el a hazáját, hogy támogatást szerezzen az Oszmánokkal szem

ben, és most már ideje, hogy hazatérjen. Ezután néhány nappal egy Szidónból érke

zett hajó levelet hozott Fahr ad-Dlnnak anyjától. Naslba úrnő sürgette a fiát, hogy 

mihamarabb térjen haza. Az állapota súlyos, és szeretné látni a fiát, mielőtt meghal. 

Fahr ad-Dln levél tartalmát 202 eljutatta a spanyol kormányzóhoz, és engedélyt kért a 

hazautazásra. A spanyol kormányzó engedélyt adott az elutazásra, s így Fahr ad-Dln 
készülődni kezdett az útra. aS-Sidyáq azt írja hogy Fahr ad-Dln azért utazott haza, 

mert levelet kapott az anyjától, amelyben megírja, hogy al-Háfiz pasa szabadon en

gedte.21’3 De ez nem helytálló, mert Naslba úrnőt már három évvel a fenti események 

előtt szabadon engedték. Az az állátás helytállóbb, amely szerint a fejedelem azért 

utazott haza, mert anyja egészsége miatt aggódott.

Fahr ad-Dln (II] készülődött, a családját a hajóra szállítatta, köztük halott 

lánya koporsóját, amelyet mésszel fedtek be, és a csomagjaikat is berakatta. Min

denki a hajón volt a fejedelem kivételével. Midőn fel akart szállni, az őrök nem 

engedték. Azt állították, hogy nem kapott engedélyt a spanyol kormányzótól. Duso-

a$-$afadí, al-amlr Fahr ad-Din al-macni at-tdnl, 235.
*" U0.236.
,0J Uo. 236-237.
M a$- Sadyáq, Afybár al-a'yán f i  Cabal Lubnán, 278.
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na azért húzta az időt, mert Fahr ad-Dln [II] egyik rosszakarója azt mondta, nem 

kellene ily könnyűszerrel elengedni, minthogy sokat tud birodalmukról, s azt a ké
sőbbiekben felhasználhatja ellenük az Oszmánok megsegítésére.204 Az kormányzó 

nyolc napon át halasztgatta az engedély kiadatását. A nyolcadik napon Fahr ad-Dln 

[II] egy hordó lőport vittetett a hajó fedélzetére, s úgy döntött, ha az kormányzó to

vábbra is vonakodik, akkor felrobbantja a hajóját. Amikor ezt közölte Dusonával, 
annak felesége közbelépett, és kérte férjét, hogy adja meg vendégének azt, amit meg

ígért. A kormányzó másnap kiadta az engedélyt, miután újabb kétségbeesett igye

kezettel marasztalta a fejedelmet. 205 Fahr ad-Dln [II] a hajóra vitte a jóhírt, ahol min

denki nagyon megörült, elbúcsúzott Dusonától, megköszönte a szíves vendéglátást, 
és a hajó 1026. ramadat 1 havának közepén [ 1617. december 29-én] indult útnak Liba

non felé.

5.5. A Fahrad-Din távollétében bekövetkezett események

1612-ben al-Háfíz pasa visszatért Damaszkuszba. Vele volt a fejedelem anyja, Nasíba 

úrnő is, aki fogságba került. A Ma'nok tartományait felégették és lerombolták. Al- 

Háfiz 1615-ben meg akarta támadni as-Saqlf várát, de mielőtt odaért volna, egy szul

táni parancs érkezett, hogy leváltották damaszkuszi hivatalából, és Anatóliába he

lyezték. Yünis Ba'aqlin helyett Dayr al-Qamarba tette át a székhelyét, ahogyan azt a 

bátyja elrendelte, akitől időközben levelet kapott, hogy családjával együtt épségben 

megérkezett Itáliába. (Alí, Fahr ad-Dln fia szerencsésen visszatért Náblus várába, 

ahol átvette a vezetést, és bátran harcolt az oszmán csapatok ellen. Al-Háfiz pasa 

utódja íat'kas pasa lett, aki a Ma'nok barátja volt ugyanúgy, mint az új nagyvezír, 

Muhammad pasa. Mindkét pasának nagy szerepe volt abban, hogy Fahr ad-Dln 

anyját, Nasíba úrnőt végül elengedték. Ezután kiadták az amnesztia-rendeletet, 

amelynek révén Fahr ad-Dln büntetlenül visszatérhetett a hazájába. Nasíba úrnő 
haladéktalanul értesítette fiát a történtekről. A félreértések, késlekedések, és az eu

rópai uralkodók határozatlansága miatt Fahr ad-Dín csaknem három évvel tovább 

maradt Európában. 1025/1616-ban sor került egy jelentős összecsapásra a qaysiták és 
jemeniták között an-Naymánál. A Macnok győzelmet arattak, és csaknem az összes 

olyan területet megszerezték, amiket korábban elvettek tőlük.

í04 a$-Safadl, al-amir Fafjr ad-Dín al-mafni at-táni, 237.
Uo., 237-238.
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Fafrr ad-D ln hazatérése Libanonba, tevékenysége 

io2y/i6i8-tól a haláláig

Fahr ad-Dln [II] öt évig volt távol a hazájától. Ebből kct évet Itáliában töltött Cosimo 

nagyherceg vendégeként, további három évet pedig Dél-Itáliában, a spanyol fenn

hatóság alá tartozó területeken. Ezidő alatt Fahr ad-D!n [II] felvette a kapcsolatok a 

francia királlyal, a Rómában lévő maronita egyházi elöljáróságokon keresztül a 

Pápával. Fahr ad-Dln [II] feltűnése érdeklődést keltett Európában, hiszen keveset 

tudtak az arabokról, a fejedelem drúz legendája pedig ámulatba ejtette őket. Amikor 

az otthoniak megtudták, hogy a fejedelem végre hazatér, igen örvendtek, és bíztak 

abban, hogy a sok nehézség után jobb idők következnek. A fejedelem elsődleges célja 

európai utazásával az volt, hogy szövetségeket kössön, melyek révén szembeszállhat 

az Oszmán Birodalommal, és országának függetlenséget biztosíthat. De ezt a célt 
nem sikerült elérnie. Európai tartózkodása viszont számos szempontból eredményes 

volt, minthogy hazatérése után a bel- és külpolitikája jelentős változáson ment ke
resztül, a hadseregét prdig ezután európai mintára képezte ki.

Fahr ad-Dln [II] a családjával és szolgáival együtt 1618. novemberében kötött 

ki Libanon partjainál, ‘Akkóban. Öt évet és két hónapot töltött távol hazájától, s ez
alatt a toszkán nagyherceg és a spanyol kormányzó vendégszeretetét élvezte. Hosz- 

szú távolléte alatt csak egyszer, a titkos látogatás során látogatta meg Libanont. Erre 

a spanyol kormányzó azzal a feltétellel adott engedélyt, hogy a fejedelem nem hagy

hatja el a hajót. Most viszont Fahr ad-Dln azután szállt partra, hogy megbizonyo

sodott arról, tartományai változatlanul cAlI fia és Yünis öccse kezében vannak.206 A 

fejedelem családja és szövetségesei igen örvendtek Fahr ad-Dln [II] visszatérésének. 

Amint meghallották partraszállásának hírét, eléje járultak, és biztosították őt válto

zatlan hűségükről. Az ellenségei, főként a Sayfá-család viszont csalódott volt, és féle

lemmel gondolt a Ma'n fejedelem visszatértére. Tartottak bosszújától, haragjától,

:°6 a$-£idyáq, Afrbar al-a(yán f i  öabal Lubnán, 278. A kutatók véleménye eltérő abban a kérdésben, 
vajon a fejedelem miért akkor tért vissza. A legvalószínűbb ok az, hogy azt anyja, as-Sitt Naslba 
kérésére tette , aki akkor már nagy beteg volt.
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félelmük megnövekedett, amikor tudomást szereztek arról, hogy Fahr ad-Dln [II] 

katonai támogatást kap Cosímo de Medicitől, hogy leszámolhasson az ellenségeivel. 

Továbbá a toszkán nagyherceg fegyvereket küld, és olyan szakértőket, akik értenek 

az ágyúkhoz és az ágyúöntéshez. A Sayfá-család ajándékokat küldött Fahr ad-Dln 

nak, amiket Ő visszaküldött.207 A fejedelem ellenségeit az is aggasztotta, hogy a 

visszatérése után az Itáliával folytatott kereskedelem újra fellendült. Különösen sely
mekkel, olajakkal és szappanokkal kereskedtek. Fahr ad-Dín |II] ellenfelei minden 

lépéséről tájékoztatták az Oszmánokat, és változatlanul igyekeztek őket a Ma'n feje

delem ellen fordítani. Felhívták figyelmüket a fejedelem függetlenségi törekvéseire, 

csakúgy mint az európai uralkodókkal fenntartott kapcsolatára és barátságára. Azt is 
híresztelték, hogy Fahr ad-Dln |II] európai látogatása során azt terjesztette, hogy 

drúz származású. Ekképpen igyekezett szövetségét megalapozni az európai nagyha

talmakkal. A fejedelem tudatában volt, hogy mindenféle áskálódás célja hatalma 

gyengítése. Ezért úgy döntött, hogy ellenségeivel egyenként, könyörtelenül leszámol.

Ennek az elhatározásnak nyomán 1618-ban megütközött az egyik legnagyobb 

ellenfelével, Yüsuf Sayfával, Aleppó fejedelmével. A Sayfá-család és a Ma'nok kö

zötti ellentétnek mély gyökerei voltak. Fahr ad-Dlnt abban a tudatban nevelték fel, 

hogy a Sayfá-család az ősellensége, akiket az apja, Qurqumás fejedelem sem szívlelt. 

Az ellenségeskedés a két család között ezután egyre jobban elmélyült, ennek pedig 

számos viszály és összeütközés lett a következménye. Ennek ellenére történtek kísér

letek béke- és szövetségkötésre. Ilyen volt Fahr ad-Dln házassága Yüsuf Sayfá leá

nyával 1603-ban, 'All Slfá pedig 1605-ben feleségül vette Fahr ad-Dln unokatestvérét. 

Yüsuf Sayfá ezek után pedig feleségül vette Fahr ad-Dln lányát. Ennek eredménye
képp számos rokoni szál kötötte össze a két családot, de ezek a szövetségek rövid 

életűek voltak, hosszútávon nem tudták elfelcdtetni az ősi ellenszenvet, amelyet a két 

család egymás iránt táplált. A Ma(n fejedelem európai utazásakor anyja, Nasíba úrnő 

megpróbált békét kötni Damaszkusz helytartójával, al-Háfiz pasával, aki errefel se
reget küldött Dayr al-Qamarba, hogy ott pusztítsanak el mindent, ekképpen meg

bosszulván Fahr ad-Dln szökését. Amikor al-Háfiz odaért a seregével, ott találta 

Yüsuf Sayfát, aki kihasználván azt, hogy Fahr ad-Dín [II] emberei elmenekültek, fel 

akarta gyújtani a várat. al-Háfiz pasa ezt megtiltotta neki, majd hatalmas pusztítást 
vitt véghez a seregével a környéken. Yüsuf Sayfá megvárta, amíg a pasa elutazik, 

majd felgyújtotta Dayr al-Qamart, ezzel pedig hatalmas károkat okozott, hiszen a vár

107 al-Atar, 22/1876, 235.

113



százezrekbe kerül, ami abban az időben rengeteg pénzt jelentett. Ezután kifosztotta a 
Ma'n-család támogatóit, majd elhagyta a környéket.

1618-ban amikor a fejedelem visszatért Libanonba, hatalmas ünnepséget ren
deztek a tiszteletére, amelyen jelen volt az összes fejedelem és előkelőség. Minden 

család képviseltette magát. A fejedelem rengeteg értékes ajándékot kapott, amelyeket 

kegyesen el is fogadott. Yüsuf Sayfát a fia, al-Hasan képviselte, aki Fahr ad-Dln veje 

volt. Al-Hasan két nemes paripával, és más drága ajándékokkal jelent meg. Amikor a 
fejedelem elé járult, Fahr ad-Dín [II] azt mondta neki: "Mondd meg apádnak, hogy nem 

akarunk tőle ajándékokat, hanem fát kérünk, amellyel újjáépíthetnénk a várat, melyet 

felégetett Dayr al-Qamarnál. Mondd meg neki, hogy szolgáltassa vissza azokat az állatokat, 

amiket elvett az ott élőktől, még al-Hafiz pasa idején. Az apád kifosztotta és megadóztatta a 

népemet, most pedig azt hiszi, hogy ezeket el lehet feledtetni két nemes paripávalr Al-Hasan 

Sayfá megbántottál! és szégyenkezve tért vissza az apjához, majd átadta neki, Fahr 
ad-Din üzenetét.

6.1. Fahr ad-Din fejedelemsége legnagyobb kiterjedése idején 

6.1.1. Libanon egyesítése

A fejedelemben a hazatérése után erősödött az a vágy, hogy területeit kiterjessze, 

ezzel pedig számos ellenségét megsemmisítvén, -  elsősorban Yüsuf Sayfát, Tripoli 

és (Akko fejedelmét -  átvenné a hatalmat. Fahr ad-Dln bosszút akart állni a Sifá- 

családon, amiért azok európai távolléte alatt hatalmas károkat okoztak a területein, 

lerombolták a kastélyait, és kifosztották a lakosságot. Emellett Fahr ad-Dln [II] szá

mos szövetségese ellen indítottak támadást, és kifosztották Őket. A Ma'n fejede

lemnek az volt az első célja, hogy meggyengítse a Sayfá-család hatalmát. Seregeit 
összegyűjtve elment 'Akkarba, ahol a Sayfá-család várai voltak találhatók. Ott lerom

bolta váraikat, majd azok köveit hajóval elszállítana Dayr al-Qamarba, és új várat 

építtetett belőlük. Yüsuf Sayfá ezek után kénytelen volt békét kötni Fahr ad-Dlnnal, 
ennek fejében hatalmas összeget fizetett neki, és átengedte Őubayl és Batrun tar
tományait.

Ez után történt, hogy az oszmánok új helytartót neveztek ki Tripoli élére, mert 

a Sayfá-család elmaradt az adókkal, az Oszmánok pedig az új helytartón keresztül 

akartak hozzájutni az adóhoz. Azonban a helytartó nem tudta elfoglalni a tisztségét, 
így Fahr ad-Dlnhoz fordult segítségért. A fejedelem előkészítette a seregét, hogy se

114



gítsen az új helytartónak, amikor ez a Sayfá-család fülébe jutott, rögtön lemondtak 

Tripoliról. Fahr ad-Dín, kihasználva a Sayfá-család meggyengülését bevette Bisarrit, 

és hozzácsatolta a területeihez. Ezek után pedig kihasználta az új helytartó gyen- 

gekezúségét, aki képtelen volt behajtani az adókat cAkkár és ad-Dániyya területeiről, 

így a fejedelem átvette ezt a feladatot, a területeket pedig hozzácsatolta a tarto

mányaihoz. Yüsuf Sayfá 1034/1625-ben bekövetkezett halála utána az Oszmán Biro

dalom felajánlotta Tripolít Fahr ad-Dlnnak, aki átvette azt a fia nevében, aki Sayfá 

egyik lányát elvette feleségül. A fejedelem számos fejlesztési lehetőséget látott Tripo- 
liban, amelyek a Sayfák idején nem bontakozhattak ki. Az volt a célja, hogy Trípo- 

liban kereskedelmi központot hozzon létre, és a Szidonba érkező és ott tartózkodó 
kereskedőket fokozatosan átirányítsa Tripoliba.

A Sayfá-családdal való ellentétek nem foglalták le Fahr ad-Dlnt oly mérték

ben, hogy ne törődjön a többi ellenfelével. A Bíqáct uraló Harfüs-család egykor a 

szövetségese volt, de az elutazása után ellene fordultak. Amikor tudomást szereztek 

arról, hogy Fahr ad-Din visszatért Libanonba, az Oszmánokhoz fordultak attól való 

félelmükben, hogy Fahr ad-Dín [II] bosszút áll árulásukért. Yünis al-Harfü$í Da

maszkusz helytartójához, Mustafá pasához, ment. A helyzetet felnagyítva elmondta, 
hogy a Ma'n fejedelem terjeszkedése és az európai kapcsolatai súlyos veszélyt jelen

tenek az Oszmán Birodalomra. Addig érvelt, míg a pasát rávette arra, hogy számol

jon le Fahr ad-Dínnal. A pasa sereget ígért al-Harfüsínak, amely nem sokkal később 

csatlakozott a család seregéhez Biqá'ban. A sereg körülbelül 12.000 katonából állt, 

voltak köztük janicsárok, türkmének és beduinok is. Fahr ad-Dín már várta az alkal

mat arra, hogy leszámoljon a Harfüs -családdal, így amikor meghallotta annak hírét, 

hogy támadást indítanak ellen, felsorakoztatta 5.000 katonából álló seregét a Siháb- 
család seregével együtt, akik a fejedelem szövetségesei voltak. Fahr ad-Dín serege az 

uralkodása alá tartozó összes tartományból verbuválódott, és a vallásuk is külön
bözött.

Az összeütközés előtt,Fahr ad-Dín felderítőket küldött előre, akiket a damasz

kuszi helytartó serege megtámadott. A felderítők küldése aggasztotta a 5 iháb-csa- 

ládot, de Fahr ad-Dín biztos volt a dolgában, és nem tartoztta őket vissza. A damasz

kuszi és janicsár-sereg követte a felderítőket a Burg al-Karábhoz. Errefel Fahr ad-Dín 

100 lovast küldött utánuk, hogy eltereljék a pasa seregének a figyelmét, ezzel a 

gyalogosok védelem nélkül maradnak. A csel bevált, minthogy Fahr ad-Dín 100 lova

sát több mint 1.000 lovas követte az ellenség seregéből, a többi lovasuk pedig a felde

rítők követésével volt elfoglalva. Amint védelem nélkül maradtak az oszmán sereg
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gyalogosai, Fahr ad-DTn támadást indított ellenük a lovasságával és gyalogosaival, 

ezzel fényes győzelemmel véget vetett a csatának.

A csatában a fejedelem fia ,cAll és az öccse, Yünis és részt vettek. Nekik az volt 

a feladatuk, hogy az oszmán sereget bekerítsék elzárva előlük a menekülési 
lehetőséget. A csapdába esett ellenséget egészen az-Zabadán! városáig üldözték. Szá

zak veszítették életüket a csatában, köztük négy vezető is. Mu$(afá pasa, Damasz

kusz helytartója fogságba esett. Fahr ad-Dín felkereste a helytartót, és tisztelettel 

bánt vele, Mustafá pasa pedig neki adta Biqá't, és elismerte a fejedelem győzelmét. 

Ezek után a pasa elrendelte, hogy a Harfüs-család földjei és vagyona kerüljenek Fahr 

ad-Dín tulajdonába. Libanon tizennégy tartományból állt, s ezek 1032/1623-ra egy 

állammá lettek, amelynek uralkodója immár Fahr ad-Din [II] Ma'n fejedelem lett. A 

Ma'n-család ekképpen Északtól Délig, az összes libanoni területet magába foglalva az 
egész térséget hatalmába kerítette.2oS

Fahr ad-DTn úgy vélte, hogy miután elérte a céljait, és egyesítette az országát, 
békét köt ellenségeivel, elsőként pedig a Sayfá-családdal. cAlT as-SahábTt fogadta fel 
közvetítőként, és tájékoztatta, hogy szeretné vissza fizetni azt a 22.000 cjirst, amit 

valamikor Yüsuf Sayfától elvett. cAlT azonnal írt Yüsuf Sayfának, és közölte vele a 

fejedelem kívánságát, de Yüsuf Sayfá nem hajlott a békekötésre. Azt üzente, hogy az 

összeget ő a Ma'noktól már elvette a bejrúti és antalyási építkezésekért. Amikor Fahr 

ad-DTnhoz eljutott e válasz, ellenszenve és gyűlölete a a Sayfá-család iránt to-vább 
erősödött.

A két család közötti rokoni kapcsolatok azért jöttek létre, hogy szövetséget és 
békét kössenek általuk, de gyakran előfordult, hogy az ellenségeskedést tovább szí

tották. Erre jó példák azok az esetek, amikor a Sayfá-család férfitagjai kigúnyolták 

Fahr ad-DTnt alacsony termete miatt ma'nT feleségeik előtt. Ez pedig fokozta az ellen

téteket ahelyett, hogy elsimította volna azokat. Fahr ad-DTn nem törődött az ilyen 

jellegű áskálódásokkal, hanem arra a lehetőségre várt, amikor átveheti a Tripoli 

feletti uralmat a Sayfá-családtól. Ez a lehetőség el is érkezett, amikor Tripoli új osz

mán helytartója, 'Umar al-Katmangl pasa felügyelte Yüsuf Sayfá uradalmát, de nem 

tudott teljes mértékben a hatalommal élni. Ezért az oszmán helytartó, annak tuda

tában, hogy a két család mindig ellenséges viszonyban állt egymással, Fahr ad-DTn

hoz fordult segítségért. Decemberben Fahr ad-DTn megindult a seregével Bejrút felé,

Lásd Holt, Egypt ami the Fertile Crescent, 117-119. V ö.Harris, Lebanon, 101-103.
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s al-Házin sejket elküldte az embereivel együtt, hogy Burg Nahr Ibrahimnál 209 
elzárják a Tripoli felé vezető utat, így mindenkit ellenőrizhettek, aki abba az irányba 

igyekezett. Ezután a fejedelem Bejrutban össze gyűjtötte a tartományaiból érkező 

katonákat, érkeztek as-Süfból, al-Matnból, al-Garbból és Kasrawánból is. Fiát, 'Alit 

utasította, gyűjtsön sereget Safadból, Szidónból, as-Saqífból és an-Nasárából. Azt is 

megüzente, hogy menjen el 'All a$-Sihábiért, majd együtt jöjjenek Bejrutba. A feje

delem Burg Nahr Ibrahimból Öubaylba ment, ahol a várban 2,0 Yüsuf Sayfá híveit és 

katonáit "  találta. A fejedelem felszólította őket, hogy adják fel a várat, de ők azt 
elutasították. így Fahr ad-Dln folytatta útját, a Tripolihoz tartozó Amyünba. Itt 

töltött egy éjszakát, másnap reggel Bahun vára felé folytatta útját. Itt is eltöltött egy 

éjszakát, majd Qubula településre ment 300 lovasával, hogy felderítse 'Akkárt. 'Ak- 

kárba napnyugtakor érkeztek, és Sayfá felől érdeklődtek. Amikor leszállt az éj, Fahr 
ad-Din és emberei látták, hogy Sayfá fáklyákkal körülvéve elhagyja a települést. A 

nyomába eredtek a hosszú és meredek utón. Nagyon sötét volt, így nem láthatták, 

hogy az útnak két elágazása van. Sayfá az embereivel együtt az egyik úton haladt, a 

másikon pedig a teherhordói mentek különféle árukkal, selymekkel, ételekkel és más 
használati tárgyakkal. Fahr ad-Dln az embereivel tévedésből a teherhordókat követte. 

Amikor észrevette a tévedést, Sayfának már nyoma veszett. Fahr ad-Dín emberei 

lefoglalták a drága holmikat és ételeket, de az ottlévő nőket Fahr ad-Dln parancsára 

békén hagyták. A fejedelem egy emberével Sadra településhez ment, 2,2 a többieket 

'Akkoban hagyta. Hátramaradt emberei megtámadták al-Tndarl sejket és híveit. Fahr 

ad-Dln nem figyelt arra, hogy az út, amelyen Sayfá távozott nem ugyanaz, melyen ő 

halad. így éjszaka visszatért az embereihez, és 1027. |i6i8] sáfár havában elfoglalta 

'Akkart. A várat addigra már emberei. Kifosztották. Fahr ad-Dln elrendelte, hogy 
csak köny-nyű és nagy értékű dolgokat vigyék el. Muhammad ibn al-Husayn Sayfát, 

Yüsuf Sayfá fiát éppen ekkor vitték a nagyapjához 'Akkárból. Fahr ad-Dln katonái 

rajtuk ütöttek, és öt éves fiút a fejedelem elé elvitték. Fahr ad-Dln köszöntötte a 

gyermeket, majd üzent az anyjának, hogy a gyermek nála van. Aztán 'Akkárba 
hozatta anyját, hogy az elvihesse gyermekét.

Ez rövidebb út volt két város között. Ábrahám folyója (Nahr Ibrahim], eredetileg Adonisz folyó 
volt. Forrása BaMbakk környékén van, és a Földközi-tengerbe ömlik.
‘ ' Őubayl már a föníciaiak idején város volt. Az egyik legrégebb ókori település, amely híres volt 
vallási ünnepségeiről és szertartásairól.
"A vár egy magaslaton áll, amelyet egy föníciai időkből való épületre építettek. 600 méter távol

ságra van Őubayltól, és a területe 500 m\
1,2 aS-Sihübl, Tariff al-amlrHaydar, 661.
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A fejedelem megüzente 'Ali fiának, hogy bevette <Akkárt, de Sayfának sike

rült al-Hisn várába szöknie.213 Azt kérte a fiától, hogy küldje el a seregét, melyet 

Safadban gyűjtött össze 'All as-Sihábl vezetésével, ő pedig maradjon Őuzayrban. (AlT 

engedelmeskedett az atyai intelemnek, és cAlI as-Sihábi vezetésével elküldte a sereget 
az apjához, ő pedig Őuzayrban maradt. Fahr ad-Dln három napig maradt ‘Akkárban, 

a negyedik napon pedig megparancsolta embereinek, hogy menjenek al-Hisnhoz, 

hogy bekerítsék Sayfát. Azon a napon nagy esőzések voltak. A fejedelmet körülbelül 

ezer embere kísérte el útjára. Egy éjszakát Sadrában töltöttek, majd al-Hisn felé 
vették az irányt. Amikor odaértek látták, hogy a Sayfük serege erős és kipihent. Fahr 

ad-Dín úgy érezte, hogy elsiette a dolgokat, hiszen az emberei kimerültek voltak, és 

elfáradtak, ezért úgy döntött, hogy visszavonulnak. Nem sokkal később azonban 

megváltoztatta a véleményét, és megtámadta az ellenségek, akik erre bezárkóztak a 
várban, ennek ellenére nagy veszteségeket szenvedtek a hirtelen támadás miatt. 

Muhammad és testvére, Sulayman fejedelmek, Sayfá unokatestvérei, azonban nem 

vonultak vissza, hanem Őubla2'4 felé indultak. Addigra a fejedelmet utolérte az 
'Akkóban hagyott serege, majd hozzájuk csatlakozott az 'Ali által küldött sereg as- 

Sihábí vezetésével, így a fejedelem magabiztosabb lett, és több esélyt látott a győze

lemre. Fahr ad-Dln serege elkezdte körbevenni a várat a fejedelem személyes felü

gyelete alatt. Éjszaka al-Házin sejket tíz katonával kötelekért küldte, majd a hídhoz 

parancsolta őket, amely a vár kapuja előtt volt. További emberekért küldött, akik a 

kötelek segítségével megpróbálták kinyitni a vár kapuját, ám ez nem sikerült nekik a 
kapu erőssége miatt.

A hónap végére megérkezett 'Umar pasa, Tripoli helytartója az embereivel. 

Yünis al-Harfü$I katonákat küldött Ba'labakkből Fahr ad-Dln számára. Slfá katonái 

rövid idő elmúltával elkezdtek elégedetlenkedni az élelem hiánya miatt, és a lovaikat 
is megették, ezért a Sayfák kérték a béke megkötését, amibe Fahr ad-Dln bele is 

egyezett. A fejedelem és Tripoli helytartója kikötötték, hogy Sayfának 300.000 cjirst 

kell megfizetnie a béke feltételeként, ebből 150.000 cjirs Fahr ad-DInt illeti, mellyel a 

Sayfá-család tartozott a Magoknak régi kölcsönök, és különféle összetűzések költ

ségei okán. Az összeg fennmaradó része pedig adóként az oszmán helytartóhoz 

került. Sayfa a fiát, Balakot küldte el, hogy őt képviselje a béketárgyalások során, így 

a fejedelem és Tripoli helytartója vele egyeztek meg a béke feltételeiben. Fahr ad-Dln 

kikötötte, hogy addig nem oldja fel a vár körüli blokádot, amíg a Sayfák meg nem

al-Ma'lüf, Dawánl l-qu(üffí tárik Báni l-Malúf, 182.
as-$ihábi, Tarih al-amirHaydar, 662.
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fizetik a rájuk kiszabott összeget. Amikor Fahr ad-Dlnnak visszaemlékezett arra, 

hogy a Sayfá-család mily gyakran gúnyolta őt alacsony termete miatt, harag gyűlt 
szívében, és késleltette a béke megkötését, ezért 100 lovasával visszatért ‘Akkárba, a 

többieket pedig a várnál hagyta. Muhammad fejedelmet, Sayfá gyermekét as-Süfba 

küldte, embereinek pedig megparancsolta, hogy rombolják le a Sayfá-család várát.2,5

Yüsuf Sayfát addigra már nagyon megviselte az éhség és a fogság, az ereje 

pedig fogytán volt. Megpróbált szökni, ám sikertelenül, hiszen már nem volt fiatal. 

Ezért igyekezett minél hamarabb egyezségre jutni Fahr ad-Dlnnal, de kevés sikerrel. 

Yüsuf Sayfá végül Fahr ad-DTn |II] barátaihoz és szövetségeseihez fordult segítségért, 

akiknek köszönhetően megköttetett a béke, és feloldották a blokádot. Yüsuf Sayfát 

végül 100.00 qirs megfizetésére kötelezték, ennek a fele a fejedelemnek, másik fele 

pedig Tripoli helytartóját illette. Sayfá kincstárai al-Mu'izz területén voltak biz

tonságba helyezve, így odakiildte egy megbízottját, aki visszatért a kívánt összeggel. 

A pénzt végül Hasan Sayfá, Fahr ad-DTn veje fizette ki az apja nevében, aki egy bi

zonylatot is kiállított a kért összegről Fahr ad-DTn [II] és a helytartó nevében. A 

Ma'n fejedelem és Tripoli helytartója végül úgy döntött, hogy ezt az összeget adóként 

Isztambulba küldik Sulayman Ágával. Ezért a Magas Porta elégedettségét fejezte ki 
Fahr ad-DTn [II] iránt.

Ami pedig Yüsuf pasát illeti, Fahr ad-DTn elküldte neki és az embereinek az 

összes élelmet, amivel rendelkezett. A fejedelem és Tripoli helytartója egy csütörtöki 

reggelen hagyta el a várat, rabix al-awwal hónap 20. napján. Miután megköttetett a 

béke, Tripolinak indultak, ahová kétnapi utazás után értek. A fejedelem a következő 

hét csütörtökéig maradt ott, az elutazása előtt megegyezett a helytartóval abban, 

hogy serege egy részét nála hagyja, a helytartó pedig neki adományozza Batrünt, 

Őubaylt, és ‘Aglünt. Fahr ad-DTn Yüsuf Ibn a$-SaJirt2'6 jelölte ki az előbbi elöljáró
jának, Gubaylba pedig al-Házin sejket. Ezután Nahr IbráhTmba utazott, majd Sam- 

már Őubaylba, ahol katonákat hagyott hátra. Azután Őuzayrnál találkozott a fiával. 

Onnan együtt mentek Bejrútba. Eközben Yüsuf Sayfá visszatért 'Akkárba, al-Hasan 
fiát elküldte Szíria és Aleppó helytartójához 20.000 qirssal. Majd embereit is kifi

zette, és elkeseredetten visszatért várába. Már megbánta, hogy annak idején lerom-

' A fejedelem lerombolta 'Akkárt, köveiből új várat épített a városaiban, így Dayr al-Qamarban.
; 1 A család a származását egészen Nür ad-Dln az-Zangl idejéig vezeti vissza. Sams ad-Dlntól szár
maztatja magát, aki 1178-ban vette át az uralmat Ba'lbakk felett. A család a későbbiekben Libanon 
különböző területein telepedett le, így Nüblusban és Őubaylban.
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bolta Fa hr ad-Dln várait, és felégette a településeit, mert ezért a meggondolatlan cse
lekedetéért most sokszoros árat fizetett.

Fahr ad-Din így szerezte vissza az olyan fontos területeket Szidont, $afadot, 
Náblust, Ba'lbakkot, Biqá't, Tripoli, Hawránt, 'Aglünt, és Karakót. Birodalmát kiter

jesztette, és földjein újfajta mezőgazdaságot vezetett be, emellett a kereskedelmet is 

fejlesztette, így hatalmas bevételekre tett szert. Yüsuf Sífá hosszas mérlegelés után 

elküldte al-Husayn fiát Fahr ad-Dlnhoz. Al-Husaynnak közbenjárására a húga há

zasságra lépett Fahr ad-Dln fiával, ‘Alival. Ezután al-Husayn öccse Bálák jegyezte el 

Fahr ad-Dln lányát, akit feleségül is vett. Az újabb rokoni kapcsolatok nyomán 
Fahr ad-Dln belátta, hogy ideje visszaszolgáltatnia Tripolit a Sayfá-családnak.

De a békesség nem tartott sokáig, 1618-ra ismét összeveszett a két család. A 

Sayfák Kirls pátriárkát támogatták egyháza vezetésében, az intézőjük, Sulaymán al- 

Yazg M révén, míg a Macn-család Ignatius érseket támogatta. Ez a jelentéktelennek 
tűnő vita elegendő volt ahhoz, hogy felszítsa lappangó ellenségeskedést és gyűlöl

ködést a két ellenfél között. 1620-ben Fahr ad-Dln úgy döntött, hogy Szidón[Saydá] 

lesz fejedelemsége központja, ezért elkezdett ott építkezni, és a térségben a keres

kedelmet is fejleszteni igyekezett. Ugyanebben az évben a fejedelem körülzárta 

Tripoli várát, hogy al-Husayn pasa nagyvezír utasításainak megfelelően pénzt 

csikarjon ki Sayfából. Nem sokkal ezután a Szíriái helytartó, Sulaymán pasa elküldte 

KTwánt 100 katonával a nagyvezír parancsára, hogy vegyék rá Fahr ad-DTnt, engedje 

át Tripolit. KTvván meggyőzte a fejedelmet, hagyja ott Tripolit, és térjen vissza Bej

rútba. Kiwán, miután teljesítette megbízatását, visszatért Damaszkuszba. Ebben idő

ben történt, hogy a két Sihábl testvér, Ahmad és cAll is nézeteltérésbe keveredett, 

hogy ki uralja a at-Taym-völgyét. De a fejedelem hamar közbelépett, és kétfelé osz

totta a területet. 'All kapta meg a völgy alsó részét, Ahmad pedig a völgy felső részét. 
Ekképpen elcsitult a viszály.

1621-ben Sulaymán pasa helyére Murtadá pasa került. Fahr ad-Dln cAlT fiával
5.000 íjirst küldött az új helytartónak, aki az ajándék nyomán biztosította a Magló

kat a támogatásáról. Ugyanebben az évben Fahr ad-Dín megkapta 'Umar al-Kat- 

mangl pasától, Tripoli helytartójától,1‘Akkárt, Dániyyát, Bisarrlt, Batrünt, és Őu- 

baylt. BisarrT élére Abü Safl al-Házin sejket jelölte, aki erre kegyetlenül leszámolt a 

Sayfák emberével, Abü Asínával és fiával, akik 1613 óta voltak hatalmon. A hír

A Yazgl-család Him$ból származik. Lásd, al-MaMüf, Tárih al-amiral-ma'nl at-tfni, 214.
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hallatán Yüsuf Sayfá még jobban meggyűlölte Fahr ad-Dínt, akinek egyre nagyobb 

lett a hatalma és befolyása, különösen Murtadá pasa támogatásával.

1621 végén Murtadá pasát leváltották, helyét Mustafá pasa vette át, aki jó kap

csolatban volt Murád pasával, a Ma'nok barátjával. Amikor Szíriába érkezett, Klwá- 
non keresztül kérte a fejedelmet, hogy fizesse ki serege és fogadása költségeit. Klwán 

elindult Ba'lbakk felé, és ott találkozott Yünis al-HarfüSí fejedelemmel. A fejedelem 

azt kérte Klwántól, hogy járjon közbe érdekében Fahr ad-Dlnnál, hogy Karima, 
Ahmad al-Harfü$I özvegye nála maradhasson. Klwán ezután Saydába ment, ahol 

megtanácskoztak, hogy 10.000 aranyat kifizetnek az új helytartónak. Klwán közvetí

tette Yünis al-HarfüsI kérését is, és Fahr ad-Dln beleegyezett, hogy Karima feleségül 

menjen al-Husayn al-Harfüsíhoz Ezután utasította őt, hogy szerezzen al-Harfüsítól

8.000 aranyat, s abból 5.000 aranyat fizessen a nagyvezérnek, a többit pedig fizesse ki 

Mustafá Gawlsnak, egy régi tartozás törlesztéseként. KTwánt arra is utasította, hogy 

vegye rá a nagyvezírt arra, hogy adja Ahmad ibn Qán$awhnak ‘Aglünt, és biztosítsa 

őt arról, hogy a Ma'n fejedelem mindenben támogatja őt.

Nem sokkal ezután üzenet érkezett Fahr ad-Din számára Klwántól és Szíriái 

helytartótól, és arra kérték őt, hogy találkozzon a zarándokokkal. A fejedelem errefel 
elküldte Mustafá kithudát 50 lovassal Damaszkuszba. A damaszkuszi helytartó át

adta a hatalmat Mustafának, aki azt al-Husayn al-Ma(nI nevében át vette 3.000 airs 

fejében. Klwán, Mustafá kithudá és lovasaik elhagyták Szíriát, Fahr ad-Dlnnak pedig 
megírták, hogy találkoznak velük, így ő elindult a katonával, és muharram havának 

tizenegyedik napján találkozott is velük. Ott volt 'Utáman bég is, aki elismeréssel 

illette Kíwánt és Mustafá kithudát, amiért a zarándokok helyett fizettek. Ebben az 

évben a francia követ, Louis Douha látogatást tett an-Ná$ira városában, és leírta, 

hogy a városban harminc ház van, amelyből huszonnyolc házban muszlimok, kettő
ben pedig keresztények élnek. Azt is írta, hogy a lakók minden évben 2.000 lírát fi
zetnek Fahr ad-DInnak.

Eközben nézeteltérés támadt a Ma'n fejedelem és Yünis al-Harfü$í fejedelem 

között. Al-HarfüsI akkoriban Ba'labakk területét uralta, és Az összeütközés oka az 

volt, hogy al-HarfüsI nem engedt a$-Süf lakosainak a Biqác területén a földmű

velést, bár régi szokásként a Qubb al-Yáshoz közeli területek földjét műveltek, amely 

'All Ma'nlhoz tartozott. Al-Harfüsi ki akarta sajátítani Biqá' és Ba'labakk területei

nek bőséges terméseit, ezért odatelepítette az embereit, és közel 1.000 hold földet 

személyes használatra elvett. Fahr ad-Dln (II], aki ekkor Biqá( közelében tartózko
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dott, éktelen haragra gerjedt, amikor eljutott hozzá a hír. 2.000 lovasával együtt, a 

Zahlá közeli Kark Nüh városa felé e l i n d u l t . O t t  találkoztak al-Harfüsí katonáival, 

akik nem voltak többen száznál. Fahr ad-Dín [IIJ az azonnali támadás mellett dön

tött. Al-Harfüsí emberei Noé templomába menekültek, amelyet Fahr ad-Dín [II] 

katonái körbevettek, s földig romboltak. Al-Harfüsí emberei közül 43 életét vesz

tette, a Ma(n fejedeemnek alig öt emberét pusztult el. A túlélők Karak felé igye

keztek menekülni, Fahr ad-Dín [II] azonban megparancsolta, hogy fogják el őket. A 

helyiséget leromboltatta és felgyújtana. Ezt tette Saraynnal, és az összes útjába eső 

településsel. Qubb al-Yásig a Ma'nok katonái mindent felégettek, ami az útjukba 
került, majd Qubb al-Yás várát is felgyújtották. Az al-Harfüsí családot elűzték, 

vagyonát elkobozták, állatait -  közel 600 tehenet és más jószágokat -  elhajtották. A 

család férfitagjait Ba'labakk várában bebörtönözték, Yünis fejedelem is innen 
szökött meg. 1031.11622] salján hónap végén Klwán meglátogatta a Macn fejedelmet 

Mu$tafá paSa, szíriai nagyvezír képviseletében. A fejedelemtől anyagi támogatást 

kértek a zarándoklathoz, Fahr ad-Dín [II] hajlandóságot mutatott, azzal a feltétellel, 

hogy a zarándoklat vezetője az egyik fia, vagy Mustafá kithudá legyen. Klwán 

hamarosan ismét megjelent, s újabb pénzösszeget kért, a fejedelem ismét adott neki. 
De Mustafá pasa nem tartotta meg a Magnóknak tett ígéretét. Klwán ezt igen 

rossznéven vette, minthogy ígéretet tett a fejedelemnek, a pasa viszont megszegte a 
szavát.

Klwán haragjában elhagyta Damaszkuszi, és a Ma'n-fejedelemhez. ment Qubb 

al-Yásba. Egy ideig ott is maradt. A damaszkuszi helytartó csapatot küldött érte, és 

meggyőzték őt arról, hogy jobb, ha visszatér Damaszkuszba. A damaszkuszi hely

tartó összejövetelt tartott, amelyen jelen voltak a hadsereg vezetői is. Ezen a találko

zón Klwán és egyik ellenfele, Hamza al-Kurdí összekülönböztek, ami további viszá

lyokhoz vezetett. Klwán felháborodottan elhagyta az ülést embereivel, és ismét Qubb 
al-Yásba ment Fahr ad-Dín fejedelemhez. Hamza al-Kurdi neheztelt Klwánra, amiért 

a Macn fejedelemhez ment, bosszút forralt, és Mustafá pasát Fahr ad-Dín [II] ellen 

uszította. Azt mondta a helytartónak, hogy Klwán azért ilyen magabiztos, mert a 

Ma(n-fejedelem támogatását élvezi. Ez az áskálódás azután oda vezetett, hogy meg

romlott a kapcsolat a damaszkuszi helytartó és a Ma(n fejedelem között.

Kark Nüh település Ba'labakkban van. A >kark< jelentése erőd, Nüh pedig Noé. Noé sírhelyet a 
marniuk Baybars szultán építette.
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Ba'labakkban mintegy 3.000 harcos állt hadrendben. 1032/1623-ben pedig sor 

került az cangári ütközetre a Ma'n-fejedelem és Mustafá pasa között, aki Bacalbakk 

fejedelme, Yünis al-Harfüsi támogatásával vonult harcba.219 A Ma'n fejedelem fölé
nyes győzelmet aratott, Mustafá pasát elfogták, és Muhammad bulukbásival együtt 

Qubb al-Yásba vitték. Itt Mustafá találkozott Klwánnal, és bocsánatot kért tőle, 
mondván: "Rosszul tettem, hogy a Hamza-fele emberekre hallgattam Fahr ad-DTn el

kobozta Hamza összes vagyonát. Nem sokkal ezután követség érkezett Ba'labakkba a 

damaszkuszi helytartó, Mustafá pasa kimentésére. Eljött Damaszkusz bírója, (Abd- 

alláh ibn Qásim, Ibráhlm pasa, Yüsuf kithudá, és különböző janicsár alakulatok. Eljött 
Hasan afandi, sok befolyásos mufti, és olyan tudósok, mint an-Nagm al-GázzI, akik 
RaJs al-cAynban táboroztak le.

6.2. Fahr ad-Diu fellépése Kiwan ellen

Mustafá pasa arra kérte Fahr ad-Dlnt, büntesse azokat, akik őt Bejrutban elfogták. A 

fejedelem nem volt meggyőződve e lépés megfontoltságáról, de hosszas töprengés 

után, muharram hó 23. napján, egy csütörtök reggelen úgy döntött, teljesíti a kérést. 

Amikor Klwán erről tudomást szerzett, igen felháborodott, és úgy döntött, azonnal 

kivonul Ba'labakkból, dea kapuőrök nem engedték. Amikor a fejedelem megtudta a 

feszültség okát, felkereste Klwánt, és ki akarta őt engesztelni. Klwán haragja azonban 
nem csillapodott, és ragaszkodott a távozáshoz. A fejedelem nem engedte, sőt meg

tiltotta neki, hogy elmenjen. Klwán azzal fenyegetőzött, hogy bepanaszolja Fahr ad- 

Dlnt az Oszmánoknál. A fenyegetés hallatán a fejedelem dühbe jött, és tőrével le

szúrta Klwánt. A holttestét Ba'labakk kapujának közelében temették el.220 Számos 
történetíró megemlékezik erről az eseményről.221

1623-ban kapucinus szerzetesek érkeztek Szidónba[Saydá], majd onnan a 

Ma'n fejedelem tudtával és beleegyezésével Ubayyába mentek. 1624-ben, igen idős 

korában elhunyt Yüsuf Sayfá, Fahr ad-DTn legjelentősebb ellenfele. Halála után eltű

nőben volt, a Ma'nok és a Sayfá-család között a hajdani ellenségeskedés és javultak a

:i 'Angár Biqá'ban van, Damaszkusz és az at-Taym völgy irányában. A szó jelentése ógörögül: >réz- 
város<. Egykor egy híres vár állt ott, melynek ma csak romjai vannak.
"0 as-Sidyáq, Ahbár al-a'yan f i  úabal Lubniin, 436, 483. 

a$- Sidyáq, Ahbár al-a(yán f i  Úabal Lubmhi, 310.
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kapcsolatok. Fahr ad-Dln Tripolit Qüsim fiának adta, a Sayfá-család pedig al-Hisn és 
al-Marqab 22 várait a Macn fejedelemnek adományozta.

Ezt követően a szultán megerősítette a Ma'n fejedelem hatalmát, területeit 
>arab föld< [arabistön] elnevezéssel illették, a határokat pedig Aleppótól egészen az 

Egyiptomhoz közeli al-Uraysig jelölték ki a számára. A Murád [IV] szultán ekkor 

adományozta adományozta Fahr ad-Dlnnak a szárazföld fejedelme< /sültein al-barr] 
címet, miként hajdan Salím szultán adta azt a nagyapjának.

Fahr ad-Dln úgy fejezte ki a háláját, hogy 200.000 aranyat fizetett be a szultán 

kincstárába, s ezzel biztosította az Oszmánok további támogatását és jóindulatát. Azt 
ezt követő időszakban a fejedelem hatalmas építkezésekbe fogott, több új várat 

épített, és sokat helyreállított. A birodalma határait igyekezett különböző erődökkel 

védeni és erősíteni. Azt pedig különösen fontosnak tartotta, hogy az északi és déli 

határ mentén található várakat felújítsa és megerősítse. Ekkor újította fel Ba'labakk, 
Qubb al-Yás, Bányás, al-Marqab, és Salhad várait.223 jelentős hadsereget szervezett és 

képeztetett ki, Dayr al-Qamar és al-Musayliha várait 224 pedig újjáépíttette. A várak 

építése mellett kerteket és parkokat hozott létre, európai mintára. A kereskedelem is 
jelentősen fejlődött a fejedelem európai kapcsolatainak köszönhetően. Az alattvalók 

pedig viszonylagos jólétben éltek. Az időleges béke és biztonság közepette elégedet

tebbek lettek. Fahr ad-Dln maga felügyelte a várak építését és helyreállítását, a kertek 

és parkok létrehozását. Ebben az időben új kereskedelmi kapcsolatokat alakított ki 

különféle európai országokkal. A lakosságot fogfoglalták le háborúskodások, ezért 

több időt szántak településeik fejlesztésére, számos új mecsetet és templomot építet
tek.

1624-ben a fejedelem megbízottját, Ahmad Küöükot az at-Taym-völgyébe 
küldte, hogy ott szedje be az adókat, és további 20.000 cjirst a Sihab-családtól. Ez

után Ahmad Bejrútba utazott, hogy a bevétellel elszámoljon a fejedelemnek és való
színűleg magasabb beosztást kért Fahr ad-Dlntól, amit ő nem adott meg neki. Ezután 

Ahmad Isztambulba utazott, és a szultán udvarában tevékenykedett. Nemsokára 

jelentős befolyásra tett szert az Oszmánoknál, ami aggodalommal töltötte el Fahr ad-

al-Marqab váráról, lásd, al-Ma'lüf, Tárih Süriyá al-mucjawwafa, 356.
al-Maclüf, Dawánl l-qufüf ft  tdrfy Báni l-Malüf, 18.
Mu$ayliha, kicsinyítőképzős szó, jelentése: >fegyverraktár<. De la Roque, Jean,Voyage de Syrie et 

du Mont-Liban. Ed. ]., Raymond, Beirut 1981, szerint Fahr ad-Dln maga építtette ezt a várat, széles
sége 400 méter, hossza pedig 100 méter. Elhelyezkedése okán stratégiailag fontos szerepet játszott.
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Dint, minthogy azzal kellett szembesülnie, korábbi megbízottja kiadja a titkait az 

udvarnak. Ahmadnak sikerült a fejedelem ellen hangolnia az oszmán hatóságokat, 

és azok ismét gyanakvással tekintettek Fahr ad-Dlnra. Attól tartottak, hogy ismét 

önállósodási törekvéseket folytat. Kilenc évvel később ennek az intrikának nyomán 
oszmán sereg indult a Ma'n-fejedelem ellen Ahmad Kiiciik vezetésével.

Az Oszmán Birodalom Fahr ad-Din hatalmába helyezte Szíria egész területét 
Aleppótól egészen Jeruzsálemig. A tartomány teljes bevételét a fejedelemnek ado

mányozták. A fejedelem ennek nyomán hatalmas építkezésekbe kezdett a Szíriái 

területeken. ’ ’ Hamarosan azonban Damaszkuszban drágaság következett. A város 

lakói nem tudtak élelmet venni, ezért a fejedelemhez fordultak segítségért. Fahr ad- 

Dln napról-napra búzát biztosított, s azt tevékkel szállíttatta a városba, hogy ne 

éhezzenek. A városbeliek hálásan köszöntötték személyes megjelenésekor, és imád

koztak érte. Amikor Fahr ad-DIn 1033/1624-ben átvette az uralmat Aleppótól Jeru

zsálemig, látogatott tett a városokban, köztük Őublában is. A városka lakói

20.000 cjirs adót fizettek neki, és a Fahr ad-DIn III] ígéretet tett nekik, hogy szem előtt 
tartja érdekeiket.227

Az oszmán hatalom számára eközben mindinkább érzéklelhetők voltak a 
Ma'n fejedelem önállósodási törekvései, ezért sereget küldtek hatalma gyengítésére. 

Yüsuf Sayfá halála után röviddel Fahr ad-DIn III | egy vallási ünnep alatt Ba'labakkből 

támadást intézett Tripoli ellen. A várost negyven napig ostromolta, míg megjelent 

Aleppó helytartója, majd a nagyvezír képviseletében Ága Mustafá, aki végül átvette a 

város feletti ellenőrzést, aki hírhedt volt a lakosság ellen elkövetett kegyetlenkedé

seiről. Majd a nagyvezír leváltotta Mustafá pasát, Tripoli helytartóját, és helyére 
TJmar pasát nevezte ki. Ekkoriban panaszok érkeztek Fahr ad-DIn ellen a birodalmi 

központba, miszerín jogtalanul vette be Trípolit, a szultán városát. A szultáni udvar 

azután Ga'far pasát küldte Bejrutból Fahr ad-DIn [II] ellen. A pasa megtámadta al- 

Marqab várát, majd letartóztatta a Ma'n fejedelmet. Trípoliban pedig visszaállítot
ták Fahr ad-DIn [II) uralma előtt hatalmi viszonyokat.

A vezír később Halil pasát jelölte ki helytartónak, majd seregével Aleppó felé 

ment, hogy megtámadja a Ma'n fejedelmet. Megszállta a térséget, és Ibrahim pasát

Egyes híradások szerint a fejedelem Hawránban tartózkodott, s egy vár felújítását felügyelte.
1624-ben a fejedelem 200.000 aranyat fizetett a szultánnak, aki átengedte neki a Szíriái tarto

mányokat.
” 7 Cubla kis település, a régi temetőjéről és a váráról ismert.
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nevezte ki Tripoli helytartójának. A fejedelem ekkor 'Abdallah buluhbásival jelentős 

összeget küldött, és megígérte, átadja neki al-Hisn, Salmiyya, Sumays és al-Marqab 
várakat. Abban is megegyeztek, hogy Fahr ad-Dln |II] megöleti Yünis al-Harfü$i 
fejedelmet, s az összetűzések ezután is folytatódtak.

1625-ben Franciaországból Thüringiából, és Angliából kapucinus szerzetesek 
érkeztek a fejedelem tartományaiba. Köztük volt Joseph Kabishi atya, XIII. Lajos 

francia király legfőbb tanácsadójának Richelieu bíborosnak a megbízottja. Még 
abban az évben a Ma(n fejedelem hozzájárulásával Szidón [Saydá] városában hozták 

létre az első kolostorukat. Fahr ad-DIn támogatásával egy évvel később pedig már 
Bejrutban, Aleppóban, és Kairóban is voltak kolostoraik.

1036/1627-ben Fahr ad-Dín átvette Tripoli tartományát, és várat építtetett 
'Akkár-ban. Emellett fejlesztette a földművelést, több féle gyümölcsöt kezdett ter

meszteni. Yüsuf Sayfá halála után nagy építkezésekbe kezdett, számos várat és 

palotát felújíttatott. Mindezt a kezdeményezéseket a toszkán szakértők segítségével és 

Cosimo nagyherceg anyagi támogatásával tette meg. Ebben az évben tört ki a viszály 

a két maronita pátriárka, Kirls ibn ad-Dabas és Ignatius 'Atiyya között. Kirls fenn

hatósága alá esett Tripoli, és a Sayfá-család területei,228 míg Ignatius fennhatósága 

alatt Damaszkusz és a Ma'n-család területei voltak.Yüsuf Sayfá halála után Kirls 

Alep-póba, onnan Konstantinápolyba menekült. Távozását a hívei nem értették, 
ezért úgy döntött, visszatér és Fahr ad-Dlntól kér találkozót, ahol majd eldöntik, ki 

legyen az új pátriárka. Ezért 1627. június elején a Ma'n fejedelem találkozót hívott 

össze Ba'labakkban, egy falusi kolostorban. A falu elöljárója Farah al-Makání sejk 

volt, és ott volt Abü Sal hum sejk229 al-Farzalból.2JO Tizenegy különféle vallási vezető 

jelent meg ezen a megbeszélésen, köztük Mamából, Sámán, Hímsból, Abü Akin, 

Aleppóból Milatius, Tűroszból [Sür] illetve Szidónból [Saydá] Mikarius, Hawrán- 
ból Nikolaus, és Ba'albakk tartományból, Ibivanius.23' Rajtuk kívül jelen voltak még 
Tripoli, az-Zabadánl, és Bányás vallási vezetői is.

Kirls, annak ellenére, hogy ő kérte a gyűlés szervezését és megtartását azonban 

nem jelent meg, így Fahr ad-D!n éktelen haragra gerjedt. Kérte az ott jelenlévő 

vezetőket, hogy döntsék el, a két jelölt között ki alkalmasabb pátriárkának. A vezetők

Hawrán püspöke, pátriárka testvére halála után, az ő nyomdokaiba kívánt lépni.
"■  Ba'lbakkben és Biqá'ban élt, római katolikus családból való. Lásd, al-Ma'üf, Tátik al-usar, 28.

Régi település Biqá' környékén. al-M aiüf, Tát ik Zakla, 233,243.
2,1 Felesége és gyermekei voltak. Felesége halála után BaMabakk püspökévé nevezték ki.
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Ignatiust választották meg pátriárkának. Mindezt egy olyan rendelkezés alapján 

tették meg, amely az antiochiai ortodox kolostorban volt található. Kirls végül Da- 

maszkuszból Ba'labakkbe ment. Amikor a fejedelem értesült jöveteléről, azt az uta
sítást adta ki: "Ne kerüljön a szemem elé, vigyétek el al-Rahibba, és zárjátok be." Kirlst 

bebörtönözték, valószínűleg fogságban halt meg. Egyes tudósítások szerint a fejede

lem megparancsolta, hogy vágják le a fejét, így meglehet, hogy Kirls nem fogságban 
halt meg, hanem halálra ítélték.

1039/1630-ben kolera-árvány tört ki Aleppóban. Aftimus, a város püspöke le
velet írt a fejedelemnek, és értesítette őt a járványról és annak várható következmé

nyeiről. A Ma'n fejedelem itáliai orvosok segítségét kérte, akik sikeresen megakadá

lyozták a kolera továbbterjedését, ezzel pedig sok ember életét mentették meg.

A Ma'n fejedelem uralma az ezt követető időszakban hanyatlásnak indult, így 

cAll al-Harltl ezt kihasználva több tengerparti várost megszerzett, amelyek stratégi

ailag és kereskedelmileg fontos szerepet töltöttek be. Az ezeken a területeken élő 

szerzetesek azonban nem nézték jó szemmel ezt a terjeszkedést, így Hilari szerzetes 
elfogatta és bebörtönöztette al-Harltít. Hat hétig tartották fogva, majd a szabad

ságáért cserébe 3.000 frankot kellett fizetnie, továbbá 1.800 frankot, melyeket a ko

lostor harangjai beszerzésére fordítottak. 1632.október ötödikén földrengés rázta meg 

Samar Gubayl várát, ennek következtében ledőlt a vár egyik tornya. A fejedelem 
azonnal parancsot adott, hogy hozzák helyre a várat. Ugyanebben az évben Őunblat 

ibn Sa(ld és fia, Ribáh Aleppóból Fahr ad-Dlnhoz látogattak, hogy megújítsák régi 

barátságukat.2' Egy évvel később a fejedelem ötven katonával as-Saqlf Arnün várába 

küldte őket, hogy azt felügyeljék. Két évig éltek ott, ez idő alatt pedig próbálták 

visszaszorítanicAll al-Harltl és a Macn-fejedelemség más ellenfeleinek támadásait.233 

A fejedelem utasítására al-Házin sejk ekkoriban újíttatta fel al-Musayliha várát, 
amelyet állítólag De La Roque tervezett.234

1042/1632-ben a fejedelem Bejrutba ment, építkezni akart ott, és a várost 

továbbfejleszteni. Olyan várat építtetett oda, amely az Itáliában megismertekhez 

hasonlított. A vár kertjeit is az itáliai kertek mintájára terveztette meg. Ebben a 

várban sok költő, író és művész fordult meg, Fahr ad-Dln pedig európai mintára 

pártolta Őket, és anyagi támogatást nyújtott számukra., Ezzel pedig sokak elisme-

2yi as-Sidyáq, Ahbár al-a'yán ft Cabal Lubtián, 136.
2" al-Maclüf, Tarih al-amlr al-ma(nl at-táni, 109.
234 Uo.,239.
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reset. A fejedelem ellenségei azonban ezt rossz szemmel nézték, és tovább terjesz

tették azt a híresztelést, hogy a fejedelem nem muszlim, hanem keresztény, mint

hogy a felfogása és életvitele a keresztényekhez hasonló. A fejedelem ennek hallatán 

még inkább elkeseredett, s érzelmei mindinkább a keresztényekhez közelítették.

1043/1633-ben a fejedelem súlyosan megbetegedett. Adrian Dilabros atya 
megláto-gatta, minthogy attól félt, meghal. Az atya sokat imádkozott a fejedelem 

egészségéért a híveivel együtt. Azt is mondta Fahr ad-Dínnak, hogy meggyógyul, ha 

áttér a keresztény vallásra. A fejedelem hosszas vívódás után úgy döntött, felveszi a 
kereszténységet. Ebben az időben al-Házinon és Adrian atyán kívül senkit sem 

engedett be magához. Nem sokkal ezután csodával határos módon meggyógyult. A 

fejedelem Adriant a szívébe zárta, igen megkedvelte. Amikor cAlí fia meglátogatta 

kérte őt, ölelje meg azt az embert, akinek az életét köszönheti. cAlí megölelte a szer

zetest, és megköszönte neki, amit az apjáért tett, és biztosította arról, hogy segíteni és 
támogatni fogja a kolostorát.

A fejedelem ezután úgy döntött, hogy utódai is felveszik a keresztény hitet. 

Drágakövekkel és ezüsttel megrakva Európába akarta küldeni őket, hogy ott keresz

tény oktatásban részesüljenek, de al-Házin lebeszélte őt erről a lépésről.235 (All ‘Álam 

ad-Dln, as-Süf fejedelme egy támadás során a Mahi-család több tagját megölte, va

gyonukat pedig elvette. 230 Erről tudomást szerezvén a Tanühok meghívták őt ma
gukhoz ebédre, de (All őket is megölte. Ekképpen kihalt a Tanüh-család.237

Ebben az évben halt meg as-Sitt Naslba, a fejedelem édesanyja. Hatalmas űrt 

hagyott maga után családja és szerettei szívében. A fejedelem vigasztalhatatlan volt, 

minthogy édesanyja volt a legfőbb támasza a nehéz időkben, és a bajokban ő volt a 

tanácsadója és a szövetségese. Ekkoriban megnövekedtek a panaszok Murád szultán

nál a fejedelemmel szemben. Fahr ad-Dln [II] ellenségei felhívták a szultán figyelmét 

arra, hogy Fahr ad-Dln [II] folyamatosan arra törekszik, hogy várait és erődjeit a ha

tár mentén és a központi területeken is megerősítse, emellett sokoldalú kereske

delmi kapcsolatot alakított ki a különféle európai hatalmakkal, akik többek között 
fegyvereket is szállítanak neki. A szultán erre utasította a nagyvezírt, Halll pasát, 

hogy seregével támadja meg Fahr ad-Dlnt, fogja el, és vigye Isztambulba. Az oszmán

1,1 as-Sidyáq , Ahbár al-acyánfi Úabal Lubnűn, 114, 247.
A Tanühi-család két ágra, qaysita és jemenita ágra oszlott. A jemenita ág, az ‘Álam ad-Dln- 

család, gyakran szerepelt Libanon történelmében. Lásd, al-Ma'üf, Tdrih al-usar as-sarqiyya, 39.
'M al-Ma'líif, Tariff al-amlr al-tna‘nl at-tüni, 234.
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sereg egyik vezetője Ahmad Kiicük volt, aki egykor a Ma'n fejedelem bizalmasai közé 

tartozott, majd az Oszmánokhoz szolgálatába szegődött és elárulta őt.238

1633-ra az Oszmánok hatalmas sereget egyesítettek a fejedelem megtáma

dására. A fejedelem, miután erről tudomást szerzett serege csatasorba állításához 

kezdett. A katonáit igyekezett szétosztani több mint harminc vára védelmére, így az 
ereje jelentősen gyengült az Oszmánokkal szemben. Fahr ad-Dln addigra több szö

vetségesét eveszítette el, így nem volt kitől támogatást kérnie. A saját tartományaiból 

való emberein kívül Ahmad as-Sihábí támogatta őt csapataivalvel, de ez nem bizo

nyult elegendőnek az oszmán haderővel szemben. Úgy tűnik, a fejedelem ellen min

den összeesküdött, de ő nem futamodott meg, hanem bátran szembenézett a nehéz

ségekkel. Fahr ad-Dln abban reménykedett, hogy fia, al-Mansür eljuttat neki a kincs
tárából 1.000.000 aranyat, és akkor a máltai lovagok segítségével ismét Európába 

utazhat. 2,9 De erről a tervéről lebeszélték annak reményben, hogy a toszkánaiak 

hamarosan sereget küldenek a megsegítésére. A fejedelem igen reménykedett abban, 

hogy európai szövetségesei nem hagyják cserben, és hamarosan valóban a segítsé
gére sietnek. Az Oszmánok viszont ügy határoztak, hogy megtámadják Ahmad aS- 

Siháblt, hogy meggyengítsék a Ma'nok erőit. így azután a$-Sihábí tartományát le

rohanták, mindent leromboltak, felégettek. Fahr ad-Dln [II] szövetséges nélkül ma
radt.

1044/1634-ben a nagyvezír serege megtámadta a ma'nl cAlI seregét, aki éppen 

az apja segítségére igyekezett Safadból. Az Oszmánok nem tudták, hogy a fejedelem 

fia is ott van a harcolók között, 'Alit az ütközetben megölték. Miután kiderült, hogy 

ő a Ma'n fejedelem legidősebb fia és örököse, a fejét Szíriába küldték.240 A fejedelem 

igen megtört, amikor megtudta, hogy megölték legidősebb és legkedvesebb fiát, aki 
egyik legfőbb szövetségese és támasza volt.

A fejedelem azt várta, hogy előbb vagy utóbb, de a toszkán sereg megérkezik, 

ezért nem adta fel magát. Családjával és embereivel végül Tlrün 2,1 várába ment, ott

Ahmad Kiiéük pasa a Ma'n-fejedelem alatt at-Taym völgyét felügyelte, de a fejedelemmel tá
madt nézeteltérése miatt elhagyta Libanont. Az oszmán udvarba ment, ahol számos értesülést 
kiadott a fejedelem ellenségeinek. Egyre magasabb magas tisztségekbe került a szultán udvarában. 
Murád szultán később őt bízta meg a fejedelem elleni oszmán sereg vezetésével. 1636-ben ellenfelei 
Damaszkuszban végeztek vele. al-Ma'lüf, 'larih al-amlr al-ma'niat-táni, 244. 
w Körülbelül 10 mérföldre van 'Akkótól. Lásd, al-Ma'lüf, Tárih al-amiral-ma(ni at-táni, 246.

as-§idyáq, Ahbár al-a(yánfi öabal Lubnán, 332.
-s‘ al-MaMüf, Tárilj al-amir al-ma'nl at-táni, 42.
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volt vele három fia is. 242 Fivére, Yönis Dayr al-Qamarba ment, a fiai pedig Burg 

Dubiyyába,245 Basara vidékére mentek.244 Ga'far pasa, az oszmán sereg vezetője elju
tott Tripoliba, majd Bejrutba. Ott elfogta a tizenhárom éves al-Husaynt, Fahr ad-Dln 

fiát, és az intézőjét, al-Házin sejket, s a nagyvezírhez küldte Őket Alcppóba. Amikor 

Ahmad Kiicük tudomást szerzett arról, hogy Fahr ad-Dín fiát, 'Alit megölték igen 

tartott apja bosszújától. Ezért elhatározott, hogy a helybélieket becsapva adót gyűjt 
be. A szultán részére 100.000 qirst, ömagának pedig 50.000 cjirst szedett be. Majd 

megkezdődött a fejedelem keresése. Először Qubb al-Yás várában, azután két hóna

pig Szidón vidékén kutattak utána/45 Ahmad Küéük attól tartott, hogy a Ma'n feje

delem Európába menekült, miként al-Háfiz pasa idején tette. Seregeit hátrahagyva 

Aleppóba sietett, hogy a vezírrel tárgyaljon a további teendőkről. A vezír arra uta

sította, hogy folytassa a keresést, és minden területet nézzenek meg.

Fahr ad-Dln ekkortájt szembesült azzal, hogy Cosimo nem tud a segítségére 

lenni, minthogy Európát ekkor lefoglalta a Spanyolország, Franciaország, Itália és 

Ausztria részvételévek zajló harmincéves (161S-164S) háború. A fejedelem felismerte 
hogy rajta már senki nem segíthet. Tlrün várában várta, hogy érte jönnek, és hama

rosan rá is bukkantak. Az oszmán sereg körülzárta a várat, a víz-utánpótlást elzárták. 

A várban levőket súlyosan érintette a vízhiány, és az, hogy állataikat elpusztítot

ták.1’6 A fejedelem arra kényszerült, hogy a családjával az éj leple alatt kiszökjön, és a 
hegyekbe, Gazin barlangjába meneküljön.247

Az oszmán csapatok hamarosan bevették a várat és értesültek arról, hogy a 
fejedelem elmenekült. Azonnal a nyomába eredtek, és elfogták a fejedelem egyik em

berét, akit Fahr ad-Dln azért küldött, hogy híreket szerezzen. ílymódon a nyomára 

bukkantak. A fejedelem nem látta az ellenállás értelmét, s feladta magát. 248 A feje

delem családját is elfogták, egyedül fiát, Mulhamot249 engedték, hogy távozzon és 

visszatérjen fejedelem pénzével. De a fiú nem jött vissza. Az Oszmánok ezt árulás

nak tartották, ezért megkínozták Yünis fejedelmet és fiait, akik mindannyian meg

haltak. A történetírók eltérően írnak arról, kiket fogtak el a fejedelemmel együtt.

^ U o .,24 6 .
11 A Sulukl völgyétől Keletre fekszik, Saqrá település közelében. 

al-Hasan ad-Dln Basára, §aláh ad-Dln egyik szövetségese volt, a hely tőle kapta nevét. 
al-Ma'lüf, Tűrik al-amlr al-ma'nl al-tűni, 252. 
as-áadyüq, Ahbdr al-a'yűn f i  öabal Lubnűn, 330.
Egy több mint 20 méter magas szikla belsejében van. A belseje 80 méter, és a mai napig megvan. 

'4' Egy hírvivő reggel és este tájékoztatta a fejedelemet az ostrom állapotáról. 
al-MaMüf, Tűrik al-amlr al-ma'niaHűnl, 255.
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Ahmad Kiicük a fejedelem elfogása után a jemenita 'All 'Álam ad-Dlnt jelölte ki Fahr 

ad-DTn utódjának.250Az Oszmánok végeztek a Ma'nok szövetségeseivel is, váraikat és 

vagyonukat pedig lefoglalták. A kincstárakban kevés készpénzt találtak, de igen sok 

drága ingóságot és fegyvert foglaltak le. Az oszmán csapatok mindent kifosztottak és 
magukkal vittek, amit csak elbírtak, és elvonultak.

6.3 Fahr ad-Dín és fiai kivégzése Isztambulban

A Ma'n fejedelmet al-Man$ür, Bálák, és Haydar fiaival együtt Isztambulba vitték. A 

fejedelem két arannyal és ezüsttel megrakott lovat vitt magával. Ami al-Husayn fiát 

illeti, őt Őa'far pasa, az oszmán hadiflotta főnöke tartotta fogva al-Marqab várában, 

al-Házin sejkkel együtt. Nem sokkal később Őa'far magával vitte al-Husaynt Isztam

bulba. Al-Hasan fejedelmet, Fahr ad-Dín legkisebb fiát a család asszonyaival tartot
ták fogva, vitték el Damaszkuszba, és ott ölték meg a nőkkel együtt.

Az oszmán hatalom a Ma'n fejedelem szövetségesei körül sokakat elfogatott. 

A Házin-család Itáliába menekült, vagyonuk és ingóságaik jelentős részét magukkal 

tudták vinni. Az oszmán hatóságok számos európai kereskedőt is elfogtak és 

Isztambulba vittek, azzal a váddal, hogy Fahr ad-Dmnel együttműködtek.252 A feje
delem Isztambulba érkezése után találkozott Murád szultánnal, aki szemére vetette 

cselekedeteit. A fejedelem bocsánatot kért, és azt mondta: 'Valójában félreértett ember 

vagyok. Ha sereget gyűjtöttem, az a vezíreitek és megbízottjaitok parancsára történt. A vára

kat azért építtettem, hogy megvédjem a birodalmat. Csak azokat öltem meg, akik fellázadtak 

az oszmán állam ellen. Azért foglaltam el erődjeiket, hogy az oszmán kormányzatnak juttas

sam azokat. Biztosítottam a zarándokok útját/Mekkábaj, a beduin támadásokkal szemben. A 
kellő időben eljuttattam az adót a birodalmi kinccstárba. A szentséges iszlám vallási törvényt 

I sár fa] parancsai és előírásaihoz való szigorú ragaszkodással hajtottam végre.*1”

A szultánt ezek az érvek nem győzték meg teljesen, ezért úgy határozott, hogy 
a fejedelem bizonytalan ideig Isztambulban marad. Fahr ad-Dín jó ellátásban része-

’** a$-$ihábl, Tdrih al-amtr Haydar aS-Sihdbi, 719.
■ " a$-Sidyáq, Afabár al-a^án fi Öabal Lubnán, 86.

Az oszmán hatalom a fejedelem felkutatása során kapucinus szerzeteseket vallatott arról, hogy 
látták-e a fejedelmet, és ő felvette-e a keresztény vallást. De a szerzetesek nem adták ki a fejedel
met, ezért megkínozták őket. Sokat közülük vasra vertek, másokat megöltek. A szultán máglyán 
akarta őket elégetni, de az európai követek közbeléptek, és megmentették őket.

al-Ma'üf, Tarifa, 2yy, aS-Sidyáq, Tarifa, 336.
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sült, a fiaival együtt. 254 Nem sokkal később a szultánhoz újabb, fejedelem-ellenes pa

naszok érkeztek, Ismét magához hívatta Fahr ad-Dint, és arról kérdezte őt, marad

tak-e otthon testvérei vagy gyermekei. A fejedelem arra gondolt, a szultán rájuk 

akarja hárítani a büntetést. Ezért megesküdött, hogy nincsenek otthon se testvérei, 
sem gyermekei. Errefel a szultán úgy rendelkezett, hogy a fejedelem visszakaphatja 

a hatalmát és a tartományait, minthogy nincs örököse, minthogy attól tartott, ha a 
fejedelem meghal, nincs, aki kövesse őt az uralkodásban.

Ezután történt, hogy Szíriái nők jelentek meg a szultán előtt, s véres ruhákat 

felmutatván azt álltották, hogy Mulham, Fahr ad-DIn testvére, Yünis fia, miután elő
jött a rejtekhelyéről, a qaysiták seregével megtámadta Bejrút, Saydá, Sür, és (Akkó 

városait, s ott nagy mészárlást vitt véghez. Egy férfit sem hagyott életben. Damasz

kuszi is el akarta foglalni, hogy bosszút álljon nagybátyjáért. A szultán rettenetes ha

ragra gerjedt, amikor meghallotta a mészárlás történetét, és rájött arra, hogy a Ma'n 
fejedelem nem mondott igazat neki. Ezután már semmit nem hitt el a fejedelem-nek. 

Ellenségei fejedelem-ellenes vádjainak viszont teljes hitelt adott. Vannak tör

ténetírók, akik azt állítják, hogy amikor átvizsgálták Fahr ad-DIn ruházatát, ke

resztény imákat és keresztet ábrázoló jelképeket találtak nála.255 A szultán parancsot 
adott, hogy végezzenek a fejedelemmel. Amikor Fahr ad-DIn felismerte, hogy a szul

tán döntése megmásíthatatlan, bátran nézett szembe a halállal. Azt mondják, hogy 

kivégzésekor a fejére tűztek egy cédulát, amelyre ezt írták: "Halál a hitetlen árulóra, 
Fahr ad-Dinra.'" " Egyes közlések szerint a fejedelmet 1635. március 14-én végezték ki. 

Mások azt állítják, hogy ez április 3-án történt. Vannak, akik azt állítják, hogy április 

13-án, végezték ki, és vele volt három fia, al-Mansür, Haydar és Bálák is. A történet

írók a kivégzés módjában is eltérő közléseket tesznek. Egyesek azt állítják, hogy le

vágták a fejüket, mások azt, hogy vízbe fojtották őket. Al-Husayn fejedelmet valaki 
megsajnálta miután hozzá fordult, és elrejtette. A fejedelem feleségeit a szultán pa

rancsára Damaszkuszban ölték meg, legkisebb fiával, al-Hasannal együtt.

A Ma(n fejedelemet valószínűleg a Furayh-, Turabáy- és a Sayfá-család jelen

tette fel a szultánnál. Fahr ad-Dín függetlenségi törekvései felkeltették a az udvar 

ellenszenvét, ahol ellenfelei eltúlozták európai kapcsolatainak jelentőségét. Emellett 

azt is elmondták a szultánnak, hogy Fahr ad-Dín nem gyakorolja az iszlám vallását,

; 5 A sereget Ahmad Küéük vezette. Ő ölte meg a fejedelem fiát, <Al!t, s a nagybátyját, Yünist is.
al-Ma'lüf, Tdrí{i al-amír al-ma(nlat-tánl, 275.

:'6 al-Ma'lüf, Tdrlh al-amir al-nia'ni at-tánl, 266.
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nem böjtöl, nem imádkozik, és nem jár el a mecsetbe. A szultán ennek hallatán 

nagyon felháborodott, és úgy döntött, hogy megfosztja őt hatalmától és elpusztítja a 

Ma'n fejedelmet. Utasította, Szíriái helytartóját, Ahmad pasát, hogy gyűjtse össze a 

seregét, a szomszédos tartományok csapatait, és a Ma'n fejedelem ellenfeleinek erőit, 

és támadják Fahr ad-DTnra. A fejedelem erről értesülvén 25.000 harcost állított ké
szenlétbe. A csapatok vezetését megosztotta két fia, 'All és al-Hasan, valamint fivére, 

Yünis között. Emellett ő is vezetett egy csapatot. Fahr ad-Dlnnak az volt a taktikája, 

hogy nem egységben támadta meg az ellenséget, hanem több részre osztotta a 
seregét, és több oldalról intézett támadást. 'All és Yünis ütközetben estek el, al- 

Hasant pedig elfogták, majd nem sokkal később másik fiát, Mansürt is. Fahr ad-DTn 

súlyos vereséget szenvedett. Ennek ellenére nem kétséges, hogy kiváló hadvezér volt, 

minthogy csaknem negyven éven át vívott számos ütközetben vett részt, amelyekben 
fényes győzelmeket aratott.

Qubtán pasa jelentette be a Ma'n fejedelem vereségét, és vitte őt Isztambulba a 

szultán elé. Fahr ad-DTn három feltételhez kötötte veresége elismerését. Először is azt 

kérte, hogy díszkísérettel a szultán elé járulhasson, Azután közölte, hogy vagyo

nából 1.000.000 aranyat, tizennégy teve hátán magával kíván vinni az udvarba. To
vábbá azt kérte, hogy Isztambulban részesüljön rangjához méltó fogadtatásban, tisz

teljék, és bánjanak vele úgy, mint egy fejedelemmel és hadvezérrel.

A feltételeket elfogadták, a fejedelem Isztambulba utazott, és ott találkozott a 
szultánnal, aki tisztelettel fogadta, és kérdéseket intézett hozzá, amelyekre Fahr ad- 

Dín őszintén válaszolt. A fejedelem kezdetben nem tudta, hogy akivel beszél, az 

maga a szultán, hanem azt gondolta, valamelyik magas rangú előkelőség fogadja őt. 
A szultán ezek után egy széket hozatott a trónja mellé, és oda ültette a fejedelmet. A 

Ma'nida fejedelem nyolc arannyal megrakott edényt hozatott a szultánnak ajándék

ba, amelyek még megérkezése előtt eljutottak a szultánhoz. A fejedelem és a szultán 

kapcsolata kezdetben tehát szívélyesnek és kiegyensúlyozottnak volt mondható. Fahr 

ad-DTn ellenfeleinek ármánykodása azonban hamarosan ellenszenvet keltett a Ma'n 
fejedelem iránt az oszmán uralkodóban. A muftik nem sokkal később halálos ítéletet 

javasoltak a fejedelem ügyében. Megölése után levágott fejét körbevitték a birodalmi 

fővárosban.A Ma'n-családból nem maradt életben senki, a harminc éves Mulhamot 

aki Yünis fiát, illetve 'AlT fiait kivéve. Fahr ad-DTnra és családjára akaratlanul is 

Mulham >mondta ki a halálos ítéletet<, aki bosszút állt családjáért, és felégette Szi- 

dón és Tűrosz városokat. Errefel 1635 áprilisában a szultán felháborodásában ki

mondta az halálos ítéletet a Ma'nida családra, a fejedelemre, gyermekeire, és felesé-
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geire, akik Damaszkuszban tartózkodtak.257 Április tizenharmadikán lefejezték Fahr 

ad-Dlnt, s a fejét három napon keresztül közszemlére tették, hogy megfélemlítsék 
mindazokat, akik a Magas Portától önállósodni akartak. A fejedelem halálának kö

rülményeit a mai napig rejtély övezi. A kutatók számos kérdésben vitatkoznak, 

minthogy eltérően közlik az ezzel kapcsolatos eseményeket, már a szájhagyományok 

miatt is. Abban azonban mindenki egyetért, hogy a fejedelmet és fiait halálra ítélték, 
bár vannak, akik azt állítják, az egyik fia megmenekült. Ezt a feltételezést azonban 
semmi nem támasztja alá.

Fahr ad-DTn |IIj Ma(n-fejedelem halálával a libanoni történelem egyik fontos 

fejezete zárult le, és utána évszázadok teltek el, míg hozzá mérhető személyiség tűnt 

fel a libanoni történelemben A sors kíméletlensége, hogy ellenségei és szövetségesei 
közül hozzá hasonló módon sokan elpusztultak meg, sokakat ragadott el az erősza

kos halál. Köztük volt Ignatius,2JS 'Ali Őunblát, és Klwán, és Fahr ad-DTn [II] csak

nem egész családját is elpusztították, testvéreit, gyermekeit, feleségeit.

157 Uo., 268.
' al-MaMüf, Dawáni l-cju(üf f i  tárih Báni 546.
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A z egységes M ah -á lla m  létrejötte, 

társadalm i és gazdasági fejlődése

7.1 A Libanoni- hegység társadalmi, politikai viszonyai Fahr ad-Din uralkodása 
idején (1027/1618-1045/1635)

Fahr ad-Din fontosnak tartotta a vallási türelmet, és uralkodása alatt a lakosság 
vallási téren egyenjogú volt. A fejedelem azt is szorgalmazta, hogy a különböző 

vallások vezetői és hívei legyenek megértoek a mások vallásával szemben. Fahr ad- 

Din arra törekedett, hogy egységes államát európai mintára virágoztassa fel. 

Elképzelései között többek között az is ott volt, hogy országában a különböző vallási 
felekezetek egyenrangúak legyenek. Azt szerette volna, hogy országát a fejlődés és a 

jobb jövő iránti törekvés össze kovácsolja. Ennek szellemében szövetségesei között 

valamennyi vallás képviselői megtalálhatók voltak. Emellett a fejedelem egyaránt 

szövetkezett qaysítákkal és jemenitákkal, és több családdal is szövetséget kötött, így 

az Arsláníkka.l Sihábikkal. A keresztényeket arra bátorította, hogy költözzenek 

Nyugat-Libanonba. Fahr ad-Dín egyik legfontosabb szövetségesei a maronita keresz

tények voltak. Támogatta az európai misszionáriusok Libanonba jövetelét és 

törekvéseiket, hogy rendházakat hozzanak létre. Ezért az európaiak a fejedelmet > a 
keresztények keleti védelmezőjeként< emlegették. A fejedelem azt is engedélyezte, 

hogy a maroniták fegyvert viseljenek és harcba mehessenek. Ez egyedülállónak 

számít a muszlim területek keresztény egyházainak körében. A maroniták gyakran 

harcoltak az oszmán hadak ellen a fejedelem seregében. Ebben az időben a mecsetek 

mellett számos templom és kolostor épült. A maroniták pedig olyan helyekre is 

kezdtek letelepedni, ahol addig csak drúzok laktak. Ez volt az első olyan időszak a 
térség történetében, hogy drúzok és maroniták egymás mellett békében és nyuga
lomban éltek.

Fahr ad-Din uralkodása előtt a Libanon-hegység népessége sokat szenvedett, 

minthogy az iqfíf-rendszer miatt ki volt szolgáltatva a fejedelmeknek. A gyakori há-

7

*35



borúk és fosztogatások pedig állandó létbizonytalanságot idéztek elő a lakosság kö

rében. Az Oszmánok gyakran beavatkoztak fejedelmek közötti viszályokba vagy 

önállósodási törekvéseibe. Ilyen esetekben hatalmas sereggel lerohanták a területeket 

és nagy pusztítást és károkat okoztak. Emellett az útonálló rablóbandák és a beduin 

törzsek is állandó rettegésben tartották a lakosságot. A mekkai zarándoklatra 
igyekvőket is gyakran érték támadások, amelyek mindenkit félelembe tartottak. 

Amikor a Ma'n fejedelem hatalomra került, fontos lépéseket tett annak érdekébe, 

hogy területein béke, biztonság és nyugalom uralkodjon. Nagyon fontos volt a 

számára, hogy alattvalói biztonságban éljenek, és elégedettek legyenek. Elrendelte, 

hogy a különféle vallási vezetők csak vallási kérdésekben ítélkezhetnek, az összes 

többi döntés az ő hatáskörébe tartozott. Kijelentette, hogy minden vallási vezető fe

lelős híveiért. A fejedelem személyesen vezetett olyan csapatokat, amelyek a rend 
fenntartásáért feletek, és ha egy-egy településben lázadás vagy rendbontás volt, hala

déktalanul odautazott, és rendet teremtett.

Az Európából történt hazatérése után midőn Fahr ad-Dín egyesítette Libanon 
és Szíria területeit, nyolc hónapon át beutazta az országát, hogy felmérje a területet 

helyzetét. A legveszélyesebb országutakra tornyokat építtetett, és őrséget helyezett el, 

hogy ílymódon biztosítsa az utazók biztonságát. Emellett számtalan erődöt építte

tett, amelyek élelemmel és fegyverekkel látott el, megfelelő személyzetet helyezett ott 

el. Mindezzel biztosította a lakosság és az utazók biztonságát. Ezekről a tényekről 

azok az utazók számolnak be, aki, a fejedelem idejében látogattak el Libanonba. 

Több utazó azt is megírta, hogy érdemes Libanonba letelepedni, minthogy a bizton

ság és a jólét jellemzi a vidéket. Ennek eredményeképp számos család települt le, köz
tük volt a Cánbulád-család is , amely később Gunblátra változtatta a nevét.

A fejedelem a közigazgatást is újjászervezte, személyesen jelölte ki embereit a 
fontosabb tisztségekre. A tisztviselők a kincstárból kapták a fizetségüket. A köz- 

igazgatást, adóügyeket és az igazságügyet is rendbe akarta hozni, ezért olyan nép- 

számlálást rendelt el, amely nyilvántartotta a harcra képes férfiakat. Emellett 

elrendelte, hogy a földeket, kerteket és terméseket is tartsák számon, illetve a földjein 

található városok és falvak legfontosabb adatait. A fejedelem az ilyen és ehhez ha

sonló adatok alapján vetette ki az adókat a lakosságra. A fontosabb tisztségekre olyan 
embereket jelölt ki, aki felkészültek és tanultak voltak, és akikben teljes mértékben 

megbízott, azok vallási hovatartozásuktól függetlenül. A keresztények közül a 

szolgálatában állott Abü Saflc al-Házin, Ibrahim al-Házin és Házin al-Házin is, aki
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egyébként fejedelem egyik legfőbb tanácsosa volt. A keresztények mellett a musz- 
limok és a drúzok is fontos tisztségeket töltöttek be az államigazgatásban.

Európai útja során a fejedelem felismerte az oktatás fontosságát, azt, hogy az 

államigazgatáshoz és egyéb fontos tisztségek ellátásához szükség van tanult és 

művelt emberekre. Sok keresztény diákot Európába küldött, hogy nyelveket és 

különböző tudományokat tanuljanak, és hazatérve adják tovább ott megszerzett 

tudásukat. Ebben az időszakban nagyon sok diák jutott el Itáliába, ahol magas szintű 
oktatás folyt. A hazatérők gyakran nyitottak iskolákat, hogy átadhassák a tudásukat. 

1610-ben, Tripolihoz közeli Dayr Qazhiyában hozták létre az első libanoni arab nyel

vű nyomdát. Fahr ad-Dln megértő viszonyulása más vallásokhoz azt eredményezte, 

hogy több keresztény rend épített kolostorokat Libanonban, ezzel is elősegítve a 
keresztény szellemiség és kultúra átadását, terjesztését. Ennek köszönhetően, hogy a 

kapucinusok az ország több területén is letelepedtek. Elfoglaltságai mellett a feje

delem nem tudta magát teljes mértékben a tudományoknak szentelni, de ez nem 

akadályozta meg őt abban, hogy alkalmanként gyarapítsa a meglévő tudását többek 
között az orvoslás, a kémia, és a csillagászat terén. A fejedelem oktatási reform

jainak köszönhetően Libanonban egy olyan értelmiségi réteg jött létre, amely koráb

ban nem létezett. Voltak libanoni diákok, akik Európában maradtak, és ott külön
féle tudományterületeken jeleskedtek.2”

A fejedelem kedvét lelte az építkezésekben, és fontosnak tartotta, hogy új 

várakat és erődöket hozzon létre, amelyek stratégiailag nagy fontossággal bírtak. Az 

európai tartózkodása alatt sokat tanulmányozta az építészetet, így sok ottani elemet 

felhasznált a libanoni építkezései során. Fahr ad-Dln itt ébredt rá arra, hogy egy vár 

lehet szép és impozáns is, illetve hogy a kertek alakja és külseje esztétikailag meny

nyire fontos. A fejedelem európai szakértőket, építészeket, mérnököket alkalmazott, 

hogy európai mintára olyan várakat építhessen, amelyek nem csak katonai 

feladatokat látnak el, hanem szépségükben gyönyörködni lehet. A várépítések mel

lett a fejedelem számos hidat építtetett, amelyek fontosak voltak a lakosság köz

lekedése számára, ilyen volt a Szidonban épült híd is. Az új hidak építése mellett a 
fejedelem azt is fontosnak tartotta, hogy a régi hidakat felújítsa és helyrehozza. 

Ebben az időben számos kutat fúrtak a lakosság számára. A fejedelem ilyen kutat

5W Hítti, Lebanon in History, 398-400.
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állíttatott fiatalon elhunyt felesége emlékére is. A kutak abban az időben nagy 
fontossággal bírtak, minthogy a házakban nem volt vízellátás.260

Dayr al-Qamar vára mellett a fejedelem más várakat is építtetett, utakat újított 

fel, és új utakat hozott létre, minthogy fontos volt számára az európai kereskedők 

zavartalan utazása és biztonsága. Emellett számos fürdőhelyet létesített, ezek között 

a leghíresebb a Szidonban található Barránl-fürdőhely [napjainkban al-Mir]. Szidón 

vára teljes egészében itáliai tervezők munkája. Ennek ellenére követi az arab-muszlím 

hagyományokat, minthogy a női lakosztály, az őrségé és a szolgálóké teljes egészében 
el van különítve. Ebbe a palotába a vizet is bevezették. A palota szépséges kertjéről 

lett ismert, amelyben rengeteg gyümölcsfa volt található. Az odalátogatók a Kelet 

egyik csodájának nevezték ezt a palotát. A kert egyik végében egy húsz méternél is 
magasabb torony állt, amelyből a fejedelem zavartalanul figyelhette a várost. Fahr 

ad-Din azzal igyekezett enyhíteni a gyakori homokviharok kedvezőtlen hatását, hogy 

fenyőerdőket telepített, s ezzel csökkentette a tengeri homok áramlását. A fejedelem 

uralkodása alatt divatba jöttek a piros téglából épült házak, és üvegházak. Ez az 

építészeti stílus az uralkodása után is sokáig fennmaradt, és leginkább a partközeli 
városokban és településeken terjedt el.261

A Macn fejedelem uralkodása alatt a kereskedelem és a gazdaság a virág-korát 
élte. Fahr ad-Dln kihasználta Libanon kedvező földrajzi adottságait, utasításai 

nyomán nagy földterületeket műveltek meg, és sokrétű kereskedelmi kapcsolatok 

jöttek létre különféle országokkal. Ezekre a lépésekre azért is szükség volt, mert a 

fejedelem hosszú távon meg akarta őrizni országa stabilitását. Emellett az oszmán 

hatalom számára az adókat is rendszeresen fizetni kellett, az egyéb ajándékokról és 

pénzjuttatásokról nerm is szólva. A fejedelemnek az is fontos volt, hogy hadserege jól 

kiképzett legyen és megfizetett katonákból álljon.

Fahr ad-Dln [II) hatalmas összegeket áldozott a mezőgazdaság fejlesztésére, 

mert fontos volt számára, hogy a libanoni földművesek új mezőgazdasági isme

reteket szerezzenek, s így többet és jobbat termeljenek. Kiemelten foglalkozott az 

olajfák termesztésével és annak szükségletével. Emellett számos új, gyümölcsfajta 

termesztését honosíttatta meg.. A mezőgazdaságból származó bevételek jelentősen

í6° Uo.,
"  Haddad, Elie, Between .Myth and Reality: the Tuscan Influence' on the Architecture o f Mount 
Lebanon in the Emirate Period , Journal Design History, 2/20/2007,161-171.
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megnövelték az államkincstár bevételeit. A fejedelemhez hasonlóan a gazdag rétegek 

is kezdtek komolyabban foglalkozni a mezőgazdasággal, így a fejlődés országos 
méretet öltött. A fejedelem elrendelte, hogy készítsenek pontos felméréseket arra 

vonatkozóan, hogy kinek mennyi terménye van, majd ezeket az adatokat adókivetési 

céljára is felhasználta. A földművelés mellett az állattenyésztésnek is fontos szerepet 

szánt. Itáliából hozatott a legjobb szarvasmarhafajtákból, s azokat szaporíttatta.262

Ebben az időben a mezőgazdaság mellett az ipar is hatalmas fejlődésnek 
indult. A pamut és a gyapjú az ország legfőbb és legfontosabb termékei voltak. Szinte 

minden libanoni településen foglalkoztak selyemhernyó tenyésztéssel, a szakérte

lemnek köszönhetően a libanoni selyem rövid időn belül hatalmas népszerűségre tett 

szert, hiszen kiváló minőségű volt. Az európai textilüzemek egymással versengve 
rendelték a libanoni selymet, ami aranyárban volt, hogy szebbnél szebb ruhákat és 

textileket hozzanak létre. Akkoriban ezek voltak a leghíresebb selyemfajták: a tripoli 

fehér és a bejrúti arany voltak. A selyem nagy része Európába került, hiszen a legtöbb 

arab férfi, különösen a muszlimok, nőies anyagnak találták. A fejedelem gyakran 
selyemmel fizetett az európai áruért vagy az oszmán adókért. Az európai ural

kodóknak gyakran küldött drága selymeket ajándék gyanánt. A selyem mellett az 

olajbogyó volt az ország legfontosabb terméke, a fejedelem ebből is gyakran küldött 

az Oszmánoknak. 1612-ben, hogy elnyerje Násüh pasa jóindulatát, Fahr ad-Din [II] 

három ajándékokkal megrakott hajót küldött neki. A hajókban drága selymek, szap

panok és egyéb luxuscikkek voltak. Mindemellett rendszeresen jártak kereskedelmi 

hajók, amik a libanoni árukat szállították Törökországba és Európába. Nem sok idő 

kellett ahhoz, hogy a fejedelem kincstárának fő bevételei a kereskedelemből és 
mezőgazdaságból származzanak. A selyem mellett a pamutnak is fontos szerepe volt. 

Télen a libanoni nők szövéssel foglalták le magukat, ez annyira lekötötte Őket, hogy 
Saydában nem tudtak mit kezdeni a sok pamuttal, így Európába importálták őket. 

Az évi pamutmennyiség hamarosan elérte a 40.000 mázsát. A szövés mellett a bőr
cserzés is fellendült.

A fejedelem uralkodásának idején a kereskedelem és a mezőgazdaság nagy 

lendületet kapott, ez elsősorban az országban honoló békének és biztonságnak volt 

köszönhető. A nagyvárosokban egyre több ember kezdett a kereskedelemmel fog
lalkozni, míg vidéken sokan kezdtek gazdálkodni. A fejedelem bejárta az országot, és 

sokat ingázott a két központ, Bejrút és Szídón között. Az ország kikötőiben sok euró-

Holt, Egypt ami the Fertile Crescent, 119-120.
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pai hajó bukkant fel, akik különböző árukkal érkeztek, majd libanoni luxuscikkek

kel távoztak. A selyem és a pamut mellett Libanon olajokkal, szappanokkal, gyap
júval és búzával is kereskedett. A kereskedelem virágzásának két főbb oka volt: a feje

delem megkönnyítette a kereskedést az országában, sok európai kereskedővel ápolt 

jó kapcsolatot, emellett fontos volt neki a kereskedők biztonsága, számos intézkedést 

hozott a tengeri kalózok ellen, hogy megvédje a libanoni és európai kereskedőket. A 
fejedelem nagyon fontosnak tartotta a kalózok elleni harcot, és ezekben az ügyekben 

személyesen intézkedett. Emellett engedélyezte egyes európai országoknak, hogy 

konzulátusokat hozzanak létre városaiban, ezzel képviselve kereskedőik érdekeit. Az 

európai kereskedők szerettek Szidónban kikötni a biztonsága miatt. 1631-re Szidón 

fontos kereskedelmi központ lett, évente százhúsz hajó fordult meg a kikötőjében, 

ami jelentős forgalomnak számított. Minden város piaci napot tartott, amelyen az 

ország minden tájáról megjelentek a kereskedők. A kereskedelem látványos virágzása 

irigységet keltett a fejedelem ellenségeiben, az Oszmánokat pedig aggodalommal 

töltötte el Fahr ad-DIn [II] európai kapcsolatainak az alakulása. Felmerült, hogy a fe

jedelmet félre kell állítani, mielőtt komolyabb veszélyt hozna az Oszmán Birodalom
ra.263

A várak és kastélyok mellett a fejedelem fontosnak tartotta a hidak, bástyák és 

erődök építését és felújítását. Ebben az időben sok utazó látogatott el az országba, 
akik megemlítették az építkezéseket. A fejedelem Qubb al-Yás, Ba'labakk, as-Saqíf, 

Karak, Sarhad, Bányás és Őubayl várait újíttatta fel. Emellett Tadmurban várat 

építtetett, as-Sammis erődjét felújíttatta. Ezek mellett még rengeteg várat és erődöt 

építtetett. al-Ma 'lüF megemlíti, hogy a fejedelem két malmot építtetett az al- 
'Awwall folyó partján, ezek a mai napig őrzik a fejedelem és családja emlékét. 

Emellett számos olyan erőd, vár, torony és más épület van a mai napig, amely a feje
delem korában épült meg.264

cAkkóban, Hayfában és Yafában is nagy építkezésekre került sor. Sok hidat 

felújítottak, sok újat építettek, ilyenek voltak a Kalb-folyó és az al-'Awwall folyó fölé 

épített hidak. A megépült várak és házak stílusa építészetileg nem tért el a megszo

kott arab-libanoni stílustól. Az épület egy fedetlen udvart fogott közre, innen nyíltak 

a folyosók és lakosztályok. A nők lakrésze szigorúan el volt különítve. Ennek ellenére 
az akkori itáliai stílus keveredett a hagyományos építészettel.

'' Abu Izz ad-Dín, The Druzes, 193-196.
"  al-Ma'lüf, Tárih al-atnlr al-tnarnl at-huií, 269.
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Az épületeket nagy faragott kövekből építették, a szobák és folyosók padló

zatát csempével rakták ki, a mennyezet pedig fából készült. A belső tereket felira

tokkal díszítették, minthogy az iszlám vallás az ember ábrázolását nem engedte meg. 

Ezek a díszítések nagyon visszafogottak voltak, és tökéletesen illeszkedtek a belső 
berendezéshez. Az épületeken kívül kerti lakot építettek, ahol gyakran fogadták a 

vendégeket. Ezeket az oszmán művészet elemeivel díszítették. Ez volt jellemző egé
szen a 19 .századig.

7.1.3. A Macn-tartományok terjeszkedése Szíria felé

Fa hr ad-DTn tisztában volt azzal, hogy hosszú távú céljai eléréséhez meg kell őriznie 

az oszmánokkal a jó kapcsolatot. Ennek érdekében számtalanszor küldött drága 

ajándékokat különböző befolyásos vezíreknek, sokszor a szultánnak is, az adókat 

pedig késedelem nélkül fizette be. Amint a fülébe jutott, hogy valakit egy magas 

pozícióba helyeztek az oszmán udvarnál, azonmód pénzt és luxuscikkeket küldött 

neki, ezzel kifejezvén a barátságát, és remélvén, hogy az illető jóindulatot fog 

tanúsítani iránta. Ez a módszer azonban csak rövidtávú célok elérésére volt elegendő, 

mert a szultán udvaránál gyakorta váltották egymást a befolyásos emberek. Amikor a 

fejedelem úgy látta, hogy az országa stabil és a kapcsolata jónak mondható az 

oszmánokkal, úgy döntött, hogy megkezdi a terjeszkedést Szíria felé. A környező tar

tományok fejedelmeinek gyengült a hatalma, Damaszkusz helytartója pedig neki 

ajándékozott egyes tartományokat az cangári csata (1033/1623) után. Fahr ad-Din III] 

könnyűszerrel elfoglalta a seregével a környező területeket, így rövid időn belül ő lett 
Szíria ura. A déli területek meghódítása után észak felé kezdte meg a terjeszke-dést, 

egészen Aleppóig és Antiocháig. Mindkét helyen hatalmas várakat építtetett, melyek 

stratégiailag nagy jelentőséggel bírtak. Ezek után Palmírában [Tadmur] is felé

píttetett egy várat, amely a mai napig a család nevét viseli. Emellett Hawrant is 
elfoglalta, így hatalmat szerzett Libanon, Szíria, Palesztina és Jordánia földjei felett. 

A fejedelem ügyességével és eszességével felülkerekedett Damaszkusz és Aleppó 

helytartóin, ugyanakkor pedig igyekezett elnyerni az Oszmánok jóindulatát, így lett 

1033/1624-ben a szíriai szárazföld fejedelme< Isultán al-barrj miként korábban nagy

apja. Emellett az >arab földek< l'arabistán] fejedelmének is címezték, de fejedelem 

leginkább azt kedvelte, ha a >Libanoni-hegység, Szidón [Saydá] és Galilea [Őalíl] fe- 
jedelme< elnevezéssel szólították meg.
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7-1-4 Libanon egyesítése

A fejedelemnek uralkodása első szakaszában az volt a legfőbb célja, hogy a meg

örökölt területeken megszilárdítsa a hatalmát, szövetségeket kössön, ellenségeit 
pedig meggyengítse. Ennek eredményeként lépett szövetségre a Sihab-családdal és a 

Harfüs-családdal is. A Ma'n-család legnagyobb ellensége a Sayfá-család volt, így Fahr 

ad-Dín [IIJ azt tűzte ki célul, hogy megsemmisíti őket, területeiket pedig elfoglalja. A 

fejedelem azt a taktikát választotta, hogy ellenségeivel egyenként végez. Bár ez a 

módszer hosszadalmas volt, és sok csatával járt, hosszútávon végül sikerült a feje

delemnek elérnie a céljait. Fahr ad-Dín Ma'n fejedelem megszerezte az összes kívánt 

területet, és egyesítette Libanont. Ellenségeivel leszámolta, európai szövetségeket 

kötött, és az oszmánokkal is jó viszonyba volt. Mindezek ellenére a fejedelem nem 

volt elégedett, legfőbb vágya az volt, hogy országa teljes mértékben függetlenedjen az 

Oszmán Birodalomtól, ezt azonban lehetetlen volt elérnie anélkül, hogy az Oszmá

nokat magára ne haragítsa. A fejedelem tisztában volt azzal, hogy több katonára van 
szüksége céljai eléréséhez.

Ezek az elképzelései nem voltak új keletűek, minthogy a fejedelem szeme előtt 

mindig is egy egységes állam képe volt, melynek ő lett volna az egyetlen legitim 
uralkodója. Valószínűsíthető, hogy ezt az álmot az őseitől örökölte, hiszen nagyapja 

és édesapja is erre törekedett, kevesebb sikerrel. Egyes kutatók szerint a fejedelem 

valamennyi döntése azt az elméletet támasztja alá, hogy a Ma'n fejedelem ösztö

nösen cselekvő kalandor volt, de ezt a tényt számos esemény cáfolja. Fahr ad-Dín 

nem siettette a bosszút, gondosan kitervelte, hogyan győzze le ellenségeit. A meg

fontoltsága ellenére értett a gyors döntések meghozatalához is, hiszen a szükség 

órájában mindig haladék nélkül cselekedett. Erre a legjobb példa európai utazásának 

előkészítése. A fejedelem nem egyszer köszönhette győzelmeit a gyors döntéseinek.

A fejedelem megszilárdította a hatalmát, leszámolt ellenségeivel, és egyesítette 

a meghódított tartományokat, ám mindezek ellenére nem volt maradéktalanul 

elégedett, hiszen végső célja az Oszmán Birodalomtól való függetlenedés lett volna.265

Abu Husayn, Provincial Leadership in Syria, 34-37, 38-40,134-135,142-152,
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Keleti szövetségesek híján a fejedelem figyelme fokozatosan nyugat felé fordult 

abban a reményben, hogy egy megfelelő szövetségessel képes lesz szembeszállni az 

Oszmán Birodalommal, és elnyerni országa függetlenségét. A fejedelem úgy látta, 

hogy nem az ország egyesítése a legnehezebb feladat, hanem az ország függetlensé
gének az elérése és megőrzése.

Amikor a fejedelem 1001/1593-ban elfoglalta Szidónt, új lehetőségek nyíltak 

meg előtte. Arra gondolt, hogy ha felajánlja a régóta áhított Szentföldet és Ciprust a 

keresztényeknek, azok támogatni fogják a szárazföldön és a tengeren az Oszmá
nokkal szemben. Abban is reménykedett, hogy Európától fegyvereket és katonákat 

tud szerezni, akik segítségével meg tudja őrizni országa függetlenségét. Azt is tisztán 

látta, hogy országa és népe sokat tanulhat az európai országoktól mind gazdaságilag, 

kereskedelmileg és a tudományok terén is. A fejedelem előtt mindig ott volt ez a cél, 
és úgy gondolta, hogy ebben segítségére lehetnek az európai uralkodók.

A maroniták mindig a fejedelem segítségére voltak, hiszen ő támogatta őket, 

és sok területen kedvezett nekik. Fahr ad-Dln úgy látta, hogy a maronitákkal való jó 

kapcsolata előnyére válik majd Európában is. Az európai uralkodók és a Pápa nagyra 

becsülte a fejedelem vallási toleranciáját, és a keresztényekhez való hozzáállását. A 

fejedelem kedvelte az európai szövetségeseit, ám nem bízott meg bennük teljes 
mértékben, az meg különösen rosszul érintette, hogy a szép szavak és ígéretek 

mögött nem látott cselekvést. Fahr ad-DIn igyekezett mindenkihez egyforma szívé

lyességgel közeledni, de jobban kedvelte azokat az országokat, amelyek az oszmán 
hatalom ellenségei voltak, mint a Vatikán, Spanyolország, Málta, Magyarország 
vagy a Toszkán-hercegség.

Cosimo [II] 1621-ben hunyt el. Fia, Ferdinánd |II] ekkor a tizenegyedik évében 

járt. Nagykorúságáig nagyanyja, Krisztina nagyhercegnő, Ferdinánd özvegye régem

ként uralkodott helyette. A nagyhercegnő ekkoriban egy kereskedőt küldött Fahr ad- 

Dlnhoz azzal a kéréssel, hogy küldjön neki búzát és különböző gabonákat, hiszen 

Európában a harmincéves háború miatt hatalmas hiány keletkezett az alapvető 

élelmiszerekben. A fejedelem két hatalmas hajót töltött meg búzával és különböző 

gabonákkal, emellett gyönyörű selymeket, olajakat és szappanokat küldött a 
nagyhercegnőnek. A ma'nida fejedelem még egy üzenetet is mellékelt, amelyben ezt 
írta: "Nagy boldogsággal töltött el a levele *

7-2 F a h r a d - D i n  fe je d e le m s é g é n e k  k ú tk a p c s o la ta i
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E kegyes magatartás eredményeként, egyre több itáliai kereskedő kereste fel 

Libanont, akik különféle olajakkal, szappanokkal, rizzsel, búzával és selymekkel is 
kereskedtek. De la Legre bárót utazó nagykövetnek nevezték ki, aki Itália és Libanon 

között ingázva figyelembe vette mindkét fél érdekeit, és elősegítette az új 
kereskedelmi kapcsolatok kialakulását. Az özvegy nagyhercegnő nagyon hálás volt a 

nagylelkű ajándékokért, így azokat újabb ajándékokkal viszonozta, emellett. Cosimo 
I I I ]  nagyherceg özvegye ajándékot küldött a fejedelem feleségeinek. Az ajándékokra 

1630-ban érkezett válasz Libanonból, amikor a fejedelem drága selymekkel és kel

mékkel megrakott hajókat küldött a két nagyhercegnőnek. Fahr ad-Dln [II] megírta 
Cosimo [II] özvegyének, hogy a férje emléke örökre a szívében fog élni, emellett biz

tosította őt arról, hogy a fiát is támogatni fogja. A levélben azt is felvetette, hogy 

szükségesnek látja toszkán konzul működését Szidónban, aki megfelelőképpen 
tudná képviselni a két fél érdekét. Nem sokkal később toszkán hajók jelentek meg 

Szidón kikötőjében fegyverekkel, ágyúkkal és lőszerekkel megrakodva. A Szidónban 

létesült toszkán konzulátus élére Da Verrassanot helyezték. A hadianyagok és fegy

verek mellet a nagyhercegnő nagy értékű műkincseket is küldött a Ma(n fejedelem
nek.

Fahr ad-Dln [II) nagy örömmel fogadta az új konzult, ellátta minden jóval, és 
a palotájában szállásolta el. A toszkán nagyhercegnőnek pedig ismét ajándékokat 

küldött, rengeteg rizst, selymet és drága holmikat, hogy kifejezze a háláját. A meg

szokott ajándékok mellé arab telivér lovakat is küldött a nagyhercegnek, illetve 
gyönyörű vadászkutyákat az özvegy nagyhercegnőnek, akik köztudottan rajongott a 

vadászatért. Az ajándékok mellé a fejedelem egy kérést fogalmazott meg levelében: 

arra kérte a nagyhercegnőt, hogy küldjön hozzáértő építészeket, mérnököket és olyan 

szakembereket, akik jártasok várak, hidak és bástyák építésében. A szakemberek 
mellé olyan földművelő családokat is kért, akik új módszerekre tanítanák meg a 

libanoni földműveseket, illetve új állattenyésztési módokra. A fejedelem meg

parancsolta a követének, hogy itáliai tartózkodása alatt szerezzen be toszkán tehe

neket és juhokat. Fahr ad-Dln [II] a Libanonba költöző családok számára földet és 

fizetést biztosított, megígérte, hogy gondoskodik róluk, és papot is biztosít nekik. 

Mindemellett titokban azt is kérte, hogy küldjenek neki gyalogosok és lovasok 
számára alkalmas fegyvereket, illetve olyan hajókat, melyekkel veszély esetén kime

nekítheti a pénzét az országból. A fejedelem egy listát adott át a követnek, mely-ben 

megírta a kéréseit, és azokat a cikkeket, melyeket Itáliába szándékozik küldeni.
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1631-ben a Fa hr ad-Dln [II] negyvenöt bála selymet küldött Itáliába. A követét 

utasította, hogy ebből egyet ajándékozzon Medici bíborosnak, a többit pedig adja el 

az özvegy nagyhercegnő segítségével. A megszerzett pénzt pedig helyezze egy firen

zei bankba saját és három fia nevében. Kétségtelen, hogy a fejedelemre nagy hatással 
voltak az Itáliában látottak, így azok nagy befolyással bírtak rá a későbbiekben. Fahr 

ad-Dlnra elsősorban Firenze hatott a szépségével és varázsával, hiszen ekkoriban a 

város az olasz reneszánsz központja volt. Fahr ad-Dint ennek köszönhetően a har

mincas évek elején teljes mértékben lekötötték az építkezések, felújítások, illetve a 
mezőgazdasági és kereskedelmi reformok/66

A  m á l t a i  n y e lv é s z - u t a z ó ,  D o m e n i c o  M a o r i  ( m e g h .  16 7 2 )  í g y  e m lé k e z i k  m e g  

e r r ő l  a z  id ő s z a k r ó l :  "Az itáliaiak pazar palotát építettek a fejedelemnek itáliai mintára, ker

tekkel körülvéve.'*67 A  lá t o g a t ó k  ú g y  je l l e m e z t é k  a  p a lo t á t ,  m in t  K e le t  e g y i k  c s o d á já t .  A  

t o s z k á n o k n a k  k ö s z ö n h e t ő  a z  a  g y ö n y ö r ű  k ú t  i s ,  m e ly e t  F a h r  a d - D ln  [II] e l s ő  f e le s é g e  

e m lé k é r e  é p í t t e t e t t ,  B e j r ú t b a n .  H e n r y  M a u n d r e l l  ( m e g h . 16 9 0 )  b r it  t u d ó s - le lk é s z  

s z e r in t  a  legbájosabb dolog, amelyet az Oszmán Birodalomban láttam."  26SA  p a lo t á k  é s  

v á r a k  m e l le t t  a z  i t á l i a i  s z a k é r t ő k  r e n g e t e k  h á z a t ,  e r ő d ö t  é s  h id a t  h o z t a k  lé t r e ,  v a g y  

ú j í t o t t a k  f e l .  S o k  é p ü le t  a  m a i  n a p ig  m a g á n  v i s e l i  a z  i t á l i a i a k  n y o m a i t .  A  s z a k é r t ő k  

n e m  c s a k  a  p a lo t á k  k ü ls e jé v e l ,  h a n e m  a  b e ls ő  b e r e n d e z é s s e l  is  f o g l a l k o z t a k .  E b b e n  a z  

id ő s z a k b a n  s o k  m e g f i g y e lő  t o r n y o t  é p í t e t t e k  a  v á r a k h o z .  E z e k  g y a k r a n  a  h a t v a n  lá b  

m a g a s s á g o t  is  m e g h a la d t á k .

A kor híres toszkánai építésze, Fagni egy szépséges hidat tervezett az al- 

cAwwalI-folyóra, melynek első kövét a fejedelem tette le. Ebben a kőbe egy arany

pénzt helyeztek, amelyen Cosimo [II], Fahr ad-Din barátja volt látható. A híd mellett 
még számos más hidat és várat újítottak fel, így Szidón várát, és al-Kalb folyó hídját. 

Az építkezés mellett a szakértők kerttervezéssel is foglalkoztak, és a fenyőerdők ren

dezésével is. Ezek a sorba rendezett fenyőfák a mai napig emléket állítanak a Iiba- 
noni-toszkán barátságnak.269

Abu Husayn, Provincial Leadership in Syria, 92-92,106-110.
:<'7 Magri, Domenico, Breve Racconto del Viaggioal Monte Libano, Roma 1655.

Maundrell, Henry, Journey from Aleppo to Jerusalem at Eastern i6gy, Oxford, 1703.
1; Haddad, Elie, Between Myth and Reality: the Tuscan Influence' on the Architecture o f Mount 

Lebanon in the Emirate Period , Journal Design History, 2/20/2007,161-171.
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A toszkániai Ferdinand már 1602-ben kereskedelmi kapcsolatot kívánt létesíteni 

Libanonnal, ezért felkereste Tripoli akkori fejedelmét, Ibn Sayfát. De ő nem mtatott 
érdeklődést az ilyen jellegű kapcsolatok iránt., így a nagyherceg elképzelése nem 

valósulhatott meg. 1605-ben azonban Cacciamari tanácsára Ferdinánd felkereste Fahr 

ad-Dlnt hasonló az ajánlattal, s így létrejött a már korábban említett kereskedelmi 

kapcsolat, amely később nagy jelentőséggel bírt a Ma'n fejedelemség életére, és a tör
ténetének alakulására. A toszkán nagyherceg elsősorban azért akart a fejedelemmel 

szövetkezni, mert úgy vélte, ez az összefogás hozzásegítheti a őt Szentföld visszafog
lalásához.

1606-ban, amikor Őunblat szembekerült az oszmán hatalommal Ferdinánd 

szövetségre lépett vele, és elfoglalta ‘Ayast, Észak-Szíriában. Nem sokkal később a 

toszkán nagyherceg kereskedelmi egyezményt írt alá a Macn fejedelemmel. G e o r g e  

S a n d is  utazó 1610-ben látogatott cl Libanonba, és ott halottá azt a szóbeszédet, mely 

szerint az Oszmánok bosszút forralnak a fejedelem ellen függetlenedési törekvései 

miatt. A szultánt nagyon felbőszítette, hogy a Ma'n fejedelem Firenze kormányzó

jával is szövetséget kötött. Az Oszmánok úgy látták, hogy a fejedelem európai szövet
ségesei nagy veszélyt jelenthetnek az Oszmán Birodalomra.270

1609-ben elhunyt Ferdinánd, az uralkodásban fia, Cosimo [II] követte. Az új 

nagyherceg rengeteg drága ajándékot küldött a Macn fejedelemnek, és egy levelet is 
mellékelt, amelyben kifejezte a reményét arra vonatkozóan, hogy "a barátság a két 

uralkodó és nemzet között megmarad/ 1611-ban Fahr ad-Dln [II] elküldte az egyik köve

tét Itáliába azzal a céllal, hogy megújítsák a szövetséget az Oszmánok ellen. 1613-ra 

súlyossá vált a helyzet, minthogy Fahr ad-Dln ellenfelei az Oszmánokkal összefogva 

a szárazföldön és a tengereken egyaránt harcoltak a fejedelem seregeivel. A Ma(n 

fejedelem úgy vélte az a legjobb megoldás, ha családjával Itáliába utazik Cosimo [II] 

nagyherceghez és segítséget kér tőle és más európai nagyhatalmaktól.

A fejedelem nagy reményekkel indult európai útjára, de csalódnia kellett. 

Csupán szép szavakkal és ígéretekkel siettek a segítségére, nem pedig hadsereggel és 

fegyverekkel. Az európai nagyhatalmakat számos dolog foglalta le akkoriban, így 

nem terveztek újabb keresztes hadjáratot Keletre, emellett véleményük és céljaik sem 

egyeztek meg ebben a kérdésben. A toszkán nagyherceg mellett Fahr ad-Dln tárgyalt

270 Abu Husayn, Provincial Leadership in Syria, 92-93, 95,16-110,139.

7-2.1 A fejedelem kereskedelmi és politikai kapcsolatai Itáliával
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a Szicília spanyol kormányzójával és a Pápával is kapcsolatba lépett, de eredmény

telenül. A fejedelem a távolléte alatt csak egyszer látogatta meg Libanont, hogy 

találkozhasson fiával és testvérével. Ez a titkos látogatás éjszaka zajlott le, a fejedelem 

nem hagyta el a hajót, ezért a fia és Yünis testvére felkereste, hogy beszámoljanak 

neki a távolléte alatt bekövetkezett fejleményekről. 1615-ben a Ma'n fejedelem végül 

elhagyta Itália földjét, magával vitte családját, hajói tele voltak fegyverekkel, ágyuk

kal, és lőszerekkel. A toszkán nagyherceg apja és nagyapja politikáját folytatta, mint

hogy a Macn fejedelemmel való kapcsolatát nagymértékben a drága ajándékok cseréje 
is jellemezte.

7.2.2 Kapcsolatok Franciaországgal és Spanyolországgal

A fejedelem és Franciaország közötti kapcsolat gördülékenyen kezdődött, hiszen 

Franciaország katolikus ország volt, emellett az uralkodó család rokonságban állt a 

Medicikkcl, IV. Henrik francia király felesége Medici Mária, aki Ferdinánd toszkán 
nagyherceg unokatestvére volt. A fejedelem ügy gondolta, hogy ha szövetkezik 

Franciaországgal, végső csapást mérhet az Oszmán Birodalomra. 1608-ban Lionciny, 

a toszkán nagyherceg tanácsadója felkereste a fejedelmet, hogy egy katonai egyez

séget kössenek. A titkos tárgyalásra Szidón francia konzulját is meghívták. Amikor a 
toszkán nagykövet kifejtette, hogy a toszkán nagyherceg és a spanyol király támo

gatná a Ma'n fejedelmet a Szentföld visszaszerzésében, a francia konzul is csatlako
zott az elképzeléshez, a francia király nevében.

1613-ban a konzul beavatta a fejedelmet a közte és a toszkán nagyherceg között 

zajló titkos tárgyalások részleteibe. 1614-ben a fejedelem levelet írt De Brevesnek, a 
Vatikánban tartózkodó francia nagykövetnek, hogy közbejárjon az érdekében a 

Pápánál. A fejedelem azt is megírta, hogy családja a Szentföld meghódítójától, Gode- 

froy De Bouillontól származik. Itáliai tartózkodása alatt a fejedelem próbált kap

csolatba lépni a francia királlyal is, ám ő nem szándékozta fogadni a Ma'n fejedel
met. 1618-ban, amikor a fejedelem megkapta a szultáni kegyelmet, amellyel vissza

térhetett hazájába, a francia király üzent neki, hogy szívesen fogadja. Fahr ad-Dln 

[II] a sajnálatát fejezte ki, hogy nem látogathatja meg a királyt. 1623-ban a francia 

konzul igyekezett a fejedelemhez közeledni, minthogy látta, hogy a toszkánoknak 

mennyit hasznuk van a kereskedelmi kapcsolatokból, se ezt a hasznot Franciaország 

javára szerette volna fordítani. A fejedelem azonban nem volt nyitott erre lehető
ségre.
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Ennek ellenére a fejedelem soha nem fordult az országában tartózkodó fran

ciák ellen. Mindenkor támogatta őket, és védte az érdekeiket. 1620-ban megadta a 

letelepedési engedélyt a ferences rendnek, így azok kolostorokat és iskolákat léte

síthettek országában. Az elkövetkező években s más keresztény rendek is megjelen
tek Libanon területén, köztük a kapucinusok. Minden rend élvezte a fejedelem 

védelmét és támogatását. A fejedelemnek más európai országgal nem volt említésre 

méltó kapcsolata. Az Oszmánok azonban még a legjelentéktelenebb európai kapcso

latait is gyanakvással figyelték, 1633-ban megrótták, amiért jó kapcsolatot ápolt a 
máltai lovagokkal. Az egyik közlés szerint a fejedelem 2.000.000 aranyat bízott két 
máltai lovagra, hogy azt juttassák el a toszkán nagyhercegnek.271

7.3 A Ma'n fejedelemség és az oszmán birodalmi központ kapcsolata

A fejedelem sosem szívlelte az Oszmán Birodalmat, minthogy libanoni volt, drúz, és 

a nagy múltú Mahi-családból származott. Mindemellett a nagyapja és az apja élete is 

az Oszmánok elleni harccal és küzdelmekkel telt el. 1584-ben az Oszmánok hatalmas 

sereggel támadták meg a Ma'nok földjeit, többezer embert megöltek, minden elpusz

títottak és felégettek. Ennek nyomán a fejedelem apja elvesztette a hatalmát és az 

életét. Fahr ad-Dín bosszút esküdött, de tervei megvalósításához sok türelemre, szö
vetkezésre, és kompromisszumra volt szüksége.

A fejedelem lassan, sorban végzett a környező területek uraival és az ellen

ségeivel. Terveit fokozatosan vitte véghez, mert félt, hogy az oszmánok ráébrednek 

valódi céljára, és meghiúsítják azt. Európai szövetkezéseit próbálta titokba tartani, az 

oszmánokkal igyekezett jó kapcsolatot ápolni, és drága ajándékokkal mindig a 

kedvükre tenni. A fejedelem mindig azt tanácsolta, hogy ha valaki nem bizonyos a 
győzelemben, az ne induljon csatába, hanem inkább fontolja meg az ügyeit.

Fahr ad-Dín nagy figyelmet fordított arra, hogy az adókat mindig időben 

fizesse, ezzel is az oszmán udvar jóindulatát és bizalmát akarta elnyerni. Emellett 
számtalanszor küldött a vezíreknek és helytartóknak drága ajándékokat és 

megnyerésük érdekében nagy összegeket. A Magas Porta tudatában volt, hogy ha 

kiürült a kincstár, a Ma'n-fejedelemre mindig számíthattak. A fejedelem számos 
olyan személyiséggel ápolt jó kapcsolatokat, akik később jelentős tisztségekbe ke-

171 Hitti, Lebanon in History, y jy-yn, 381-382,400-402.
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rültek a birodalom vezetésében, és azután kedveztek a Ma'n fejedelemnek, vagy az ő 

akaratát részesítették előnybe a többiekkel szemben. Ilyen személyiség volt Muham

mad al-Qabüdán pasa, akit Fahr ad-D!n gyakran támogatott és megsegített. 1641-ben 

ő lett a nagyvezír, Násüh pasa után, és ez a helyzet megkönnyítette a fejedelem poli
tikai mozgásának lehetőségeit.

Ezek a kapcsolatok nem azt jelentették, hogy a fejedelem naponta összeült a 

Magas Porta embereivel. Leggyakrabban a fejedelem a követeit küldte el az aján

dékokkal, fontosabb személyek esetén pedig a legidősebb fiát, 'Alit. 1619-ben panasz 

érkezett a Ma'n fejedelemre a Magas Portához. Azzal vádolták, hogy Tűroszban 
[Sür] rombolt és fosztogatott. Az Oszmánok cAlí pasát küldték, hogy vizsgálja ki ezt 

az ügyet. A fejedelem sok ajándékot és pénzt küldött a pasának, aki nem elégedett 

meg ezzel, hanem személyesen akarta látni Fahr ad-Dlnt. A Ma'n fejedelem pedig 

ezt üzente vissza: "Ha értem jössz és elfogsz, megszeged az egyezséget, ha nem fogsz el, akkor 
szégyent hozol a birodalomra” A pasa erre felhagyott a fejedelem üldözésével. A 

fejedelemnek Damaszkuszban és Isztambulban is voltak bizalmasai, akik tájékoz

tatták őt a Magas Porta politikájáról, illetve a különböző eseményekről. így az is a 

tudomására jutott, miféle csapdával vagy csellel akarják meggyengíteni a hatalmát, s 
emiatt állandó készültségben volt. Egyes hívei, így Klwán is, kitűnően beszélték a tö

rök nyelvet, ezért őket küldte az Isztambulba különféle megbízatásokkal.272

7.3.1 A Ma'n-fejedelemség terjeszkedése Palesztina felé

A fejedelemnek Libanon mellett sikerült elfoglalnia Szíriát, Palesztinát és Jordánia 

keleti részét is. Safad a terület közepén helyezkedett el, a Jordán folyó és Hayfa 

között. A fejedelem 1602-ben szerezte meg ezt a területet. Fahr ad-Dln [II] előtt rideg 

állapotok uralkodtak itt, de amikor a Ma'n fejedelem átvette a hatalmat, rend és béke 
köszöntötte be a térségben. A fejedelemnek ezért megkapta a >Szidón és Galilea ura< 

elnevezést, 1609-ben pedig V. Pál pápa >Fönícia és Palesztina ura< címet adományoz
ta neki.

A fejedelem 'Aglün, Gázzá, Náblus és Hawrán területeit akarta meg szerezni, 

hogy közelebb kerüljön a Szentföldhöz. Mivelhogy elsősorban Libanon egyesítése 

foglalkoztatta a fejedelmet, a kezdetekben megelégedett azzal, hogy szövetségesei 

kezén tudhatja az említett területeket.'Aglün területéért Hamdán és BaSIr fejedelmek

Abu Husayn, Provincial Leadership in Syria, 76-87, 95-100.
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vetélkedtek, és a fejedelem beavatkozott ebbe a viszálykodásba, ami a Magas Porta 

haragját vonta magával Többek között ez vezetett a 1613-as hadjárathoz, amelynek 

eredményeképp a fejedelem arra kényszerült, hogy Európába meneküljön. Az itáliai 

tartózkodása után a fejedelem sorra visszavette ezeket a területeket: először 'Aglünt 
al-Husayn fiának, majd Náblust, végül pedig Gázzát is.27i

7.3.2 Ma(n terjeszkedés Szíriában

1625-ban Fa hr ad-Din legnagyobb ellensége, Yüsuf Sayfá elhunyt. Ezt követően a feje

delem elfoglalhatta Badabakkot, minthogy a Harfüs-család elmenekült előle Alcp- 

póba. Mustafá pasa ekkoriban kérte a fejedelem segítségét Tripoliban, így Fahr ad- 

Din [II] a segítségére sietett. Sulayman ibn Sayfá, amikor tudomást szerzett a feje

delem közeledéséről, Salmíyyába menekült. A Sayfá-család felajánlotta Fahr ad-Dln- 
nak al-Hisn és al-Marqab várát, ő pedig megkegyelmezett nekik.

A fejedelem ezek után bevonult Salmíyyába, lerombolta az erődöt, és elfog

lalta a várat, majd Hamát és Himset a szövetségeseinek ajándékozta. A fejedelemnek 

egyszerre sikerült végeznie két legnagyobb ellenfelével, Sayfá és Harfüs-családdal, 

így elfoglalta Szíriát, majd visszatért Libanonba. Egy 1624-ben kiadott okiratban a 

Magas Porta, elismerte a Macn fejedelmet az >arab teriiletek< l'arabistanl uraként, 

azaz Aleppótól Palesztináig, és neki adományozták a >[szíriaí] szárazföld fejedelme< 

Isultán al-batrj címet. A fejedelem tartományaiban ezzel a viszonylagos béke és a jólét 

időszaka köszöntött be. Fahr ad-Dlnra az íttlakók nem mint zsarnokra, hanem mint 

megmentőre tekintettek. Elfogadták adózási rendszabályait, mert tudatában voltak 
annak, hogy békében és biztonságban élhetnek, és a fejedelem nem hagyja őket cser
ben.

Fahr ad-Dín [II] kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a Szíriában található 

várak és erődök megfelelőképpen legyenek megerősítve, és legyenek ellátva elegendő 

élelmiszerrel és fegyverekkel. Amikor Fahr ad-Din Birr al-Yásban járt, leromboltatta 

sógora, al-Husayn al-Harfüsí várát, amiért az korábban elárulta őt. Ezután az at- 

Taym-völgybe, majd Bányásba ment. Amikor Szíriába nagy az éhínség következett, 

a fejedelem személyesen gondoskodott a lakosság élelmiszerellátásáról, nem egyszer 

közéjük ment és személyesen beszélgetett velük. Mindezek az intézkedései azt mu

tatják, hogy Fahr ad-Din nagyszerűen élt a Libanon, Szíria, Jordánia és Palesztina 
feletti hátaimmal.

' Abu Husayn, Provincial Ladership in Syria, 32-34, 37-38,42-45,95-100,120-121,121-124.
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Összegzés

Az Anatóliára, Kis-Ázsiára, a Balkánra, Közel-Kelet és Észak- Afrika jelentős 

területeire kiterjedt, sokféle etnikumot és vallási felekezetet magába foglaló Oszmán 

Birodalom arab tartományaiban a hanyatlás számos, fent említett folyamata volt 

megfigyelhető, így a gazdasági hanyatlás és szétdarabolódás, a hivatali korrupció, a 

társadalmi feszültségek, a központi kormányzat tényleges hatalmának csökkenése és 

a helyi előkelők előtérbe kerülése, akik azzal erősítették befolyásukat, hogy közvetle
nül az európai hatalmakkal álltak kapcsolatban.

A Mediterraneumnak az Oszmán Birodalom által uralt dél-keleti területén 

fekvő Libanon hegyvidéki régiói szinte bevehetetlen természetes erődítmények vol

tak, ezért gyakorlatilag önállósággal rendelkeztek már Szíriái marniuk uralom idő

szaka (699/1300-922/1516) óta. A hegyvidéki földművelő törzsek, a maronita keresz

tények Északon (Kisrawán] és a drúzok Délen [as-Süf] vonakodtak közvetlen oszmán 

fennhatóság alá kerülni. Libanon földrajzi viszonyai hasonlítanak az olyan hegyvi

déki vagy sivatagos területekre, mint Marokkó, a Szahara, Kelet-Arábia vagy Jemen, 

amelyek szintén nehezen megközelíthetőek voltak az oszmán hadsereg számára. Az 

ilyen területeken az oszmán központi kormányzat gyengülésével általában önálló 
rendszerek jöttek létre, amelyek élén helyi, arabul beszélő előkelők álltak. A libanoni 

Ma'n- és Siháb-dinasztiák az ilyenfajta elit jellegzetes képviselői voltak.

A Band Ma'n Dél-Libanon Bejruttól Délre fekvő hegyvidéki területe, as-Süf 

földbirtokos előkelőiből eredő arab-drűz család volt. A Ma'n-fejedelmek a Buhtür- 

családot váltották fel Garb vidékén, midőn az oszmán hatalom 1516-ban Szíriát elhó

dította a Mamlúkoktól. A Ma'n-családból származó Fahr ad-Din [II] fejedelem 

(998/1591—1045/í635) Libanon egyes részei felett részben önálló adófizetői, pontosab

ban adóbérlő lmultazim] státust kapott Sallm szultántól (918/1512-926/1520), s ennek 

fejében kötelezte magát arra, hogy évente adót fizet és visszatartja a hegylakókat a 

síkság falvainak fosztogatásaitól. Az Oszmán Birodalom hanyatlásával egyidejűleg a 

Macn-fejedelmek megkísérelték hatalmukat kiterjeszteni az egész hegyvidéki terü

letre, majd pedig a karavánokat és a sík területek falvait fosztogatták. Fahr ad-Dln- 

nak [III Szidon [Saydá], Bejrut és Safad sangaqja kormányzójaként mintegy két év

tized alatt sikerült a Éüf vidékének hagyományos családi birtokáról hatalmát kiter-
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jcsztcnic Garb, őurd és Matn területére valamint a partvidékre, a szomszédos helyi 

földbirtokosok így az északi Sayfá, a ba'labakki Harftiá, és a Biqác-völgyi Furayh-csa- 

ládok rovására, lényegében azokra a területekre, amelyek napjainkban Libanon ré

szeit alkotják. A hegyvidék oltalmában, Beirut és Sidon kikötőiből jól ellátva a Fahr 

ad-Din megtehette, hogy az oszmán szultánok rendelkezéseinek ellenállt, és egyide

jűleg szoros kapcsolatokat ápolt a francia kereskedőkkel és az itáliai diplomatákkal. 

1608-ban szövetséget kötött az itáliai Mcdici-családdal, s azok segítséget ígértek neki 

szomszédaival szemben, ugyanakkor katonai támogatását kérték, arra az esetre, ha 
az itáliaiak Jeruzsálemet és Damaszkuszi hatalmukba kerítenék. Bár egy oszmán 

büntetőhadjárat 992/1584-bcn időlegesen megtörte ugyan a drúz dinasztia növekvő 

hatalmát, de 1591-től, Fahr ad-Dln [III fejedelem lamir] uralkodásának idejétől hatal

muk helyreállt, aki zsoldosokat fogadott, és 40.000 fős hadsereget hozott létre. Fahr 
ad-Dln tovább erősítette uralmát azzal,hogy szövetséget kötött befolyásos, nem drúz, 

libanoni családokkal, így a Wádí t-Taymból származó, szunnita muszlim Siháb-csa- 
láddal.

Fahr ad-Dln [II| sikeres politikai tevékenysége nyomán, amelyek során meg

szerezte a Kisrawán vidéki maroniták és Itáliában a toscanai Medici-hercegek támo
gatását végiilis hatalma alá vette Szíria területének többségét, Keleten egészen Palmi- 

ráig, Északon pedig Anatólia széléig. Erőteljes hódító politikája és európai kapcso

latai nyílt összeütközésbe sodorták az oszmán hatalommal, emiatt 1612-ban emig

rációba kényszerült Toscanába, majd a hatalmi viszonyok számára kedvező alakulása 

nyomán 1618-ban visszatérhetett hazájába és korábbi önálló politikáját folytatta, im

már a térség oszmán provinciális kormányzójával szövetségben. Az oszmán hatalom 

egy ideig megpróbálta Fahr ad-Dln [II] egyre növekvő hatalmát csökkenteni, majd 

1620-ra inkább a kiegyezés mellett döntöttek. Fahr ad-Dln [II] uralma 1033/1624- 
1043/1634 között jutott a csúcspontjára, amikor még azt is megtehette, hogy a 

Damaszkuszból induló évenkénti muszlim zarándokkaravánok vezetőjét lamir al- 

hagcjl ő jelölje ki. De az Oszmán Birodalom és a $afavida Irán közötti 1634-es konf

liktus közvetve ahhoz vezetett, hogy az oszmán hatalom végülis katonailag lépett 

fel vele szemben, ami az Ő vereségéhez és 1045/1636-os kivégzéséhez vezet tett. Ezt kö

vetően a Ma'n-fejedelmek elveszítették részben önálló státusukat az Oszmán Biro
dalomban.

Fahr ad-Dln (II] közel három évtizedes uralkodása során igyekezett hatal

mának erős gazdasági alapot biztosítani. A fejedelemség virágzó nemzetközi keres

kedelmének alapja a Libanoni hegység falvaiban meghonosított selyemgyártás volt,

152



ami általános jóletet biztosított a hegylakóknak, olykor egész falvaknak. Meg akarta 

szilárdítani a selyemipart a térségben, ezért szorgalmazta az eperfák ültetését, 

továbbá helyreállíttatta Bejrut és Szidón régi kikötőit, hogy előmozdítsa az Európával 

folytatott kereskedelmet. Mezőgazdaság- és kereskedelemfejlesztő intézkedései 
fejedelemsége növekvő bevételeit szolgálták. Többek között ezen gazdasági változá

soknak köszönhetően a maronita parasztok kezdtek elvándorolni az északi hegyvi

dékről a déli hegyvidékre, Bejrutba és környékére, ahol továbbra is földet műveltek, 

vagy kereskedelmi tevékenységbe kezdtek.

Fahr ad-DTn |II] politikájának sikeressége nem csak tetterős személyiségével 
valamint a hanyatló oszmán államiság tehetetlenségével magyarázható, hiszen a 

birodalom tűrőképessége és engedékenysége általában addig tartott, amíg az esedékes 

adófizetést és hűségnyilatkozatot pártfogoljaik teljesítették. Ez alapvető sajátossága 

volt az Oszmánok évszázados uralmának. Tény az, hogy Fahr ad-DTn [II] ezt a rész

rehajlást a saját javára kihasználta. Uralmának tartóssága és gazdasági sikerei azon a 

biztonságon alapultak, amelyet a vidék számára nyújtani tudott, azzal, hogy a föld- 

birtokosok és klienseik patriarchális kapcsolatának működését, a drúzok, keresz

tények és muszlimok közötti vallási türelmet, egyenrangú egymásmelleit élésüket a 
gyakorlatban fenntartotta, ami az Oszmán Birodalom más térségében akkoriban 

elképzelhetetlen volt. Különösen a drúzok és a maronita keresztények közötti szö

vetséget támogatta, ami lényegében az Oszmán Birodalmon belül e térség önálló

ságának a biztosítéka volt. Kétségtelen, hogy drúz-maronita együttműködés Fahr ad- 
DTn [II] által kialakított hagyománya a későbbiekben olyan meghatározó tényező lett 

a libanoni nemzeti önazonosság formálódásában, hogy a libanoniak, kissé anakro
nisztikusán Őt tekintik a modern államiságuk megalapítójának.
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Macn- fejedelmek Libanonban 
(10/16. század-i 109/1697)

(megh.951/1544) ‘ Utmán Macn ibn al-Hágg Yünis, Fahr ad-Dln [I)

Qurqumáz ibn Yünis Ma'n "T törzsfőnökök oszmán 

Ma'n, ‘Álam ad-Dln f  főség alatt
Macn, Zayn ad-DTn
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1068/1658-1108/1697 Ahmad ibn Mulhim
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