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1. Bevezetés 

Ahhoz, hogy egy országnak a világban betöltött szerepét megértsük, a belső 

mozgatórugók vizsgálata mellett elengedhetetlen mindazoknak a tényezőknek a gondos 

feltárása, amelyek az adott államalakulat történelmére, társadalmára, politikájára hatottak, 

hatnak. A huszadik század a maga két nagy világháborújával rengeteg szenvedést zúdított 

az emberiség jelentős részére. E megrázkódtatások sorában mutatandók be a magyar 

társadalom kataklizmái, földindulásszerű változásai. Bár a történészek és más 

értelmiségiek körében jó ideje erősen gyökeret vert a kétely, hogy a történelem az élet 

tanítómestere, mégis azt látjuk, hogy széles társadalmi körökben él a kiváncsiság a múlt, s 

azon belül főleg a közelmúlt történései iránt. Hiszen nem kétséges, hogy azoknak van a 

legtöbb közük a ma és a jövő formálódásához.  

Vajon – témánkhoz közelítve – mi a helyzet a 19–20. századi török reláció 

dolgában? Vajon gyakorolt-e, s ha igen, akkor milyen hatást e viszonyulás a magyar 

önazonosságra? És természetsen – a sok-sok asszimetria ellenére is – válaszolnunk kell 

arra is, hogy miként néz ki ez a kérdés török oldalról. 

A magyar Keletről a Kárpát-medencébe érkezett nép, ám már a több mint ezer 

esztendeje megvalósult államalapítás óta Nyugatra tart. Döntően onnan vette és veszi 

mintáit. A sokszor emlegetett modernizáció alapvetően a Nyugat civilizációs 

vivmányainak elsajátítását, életszínvonalának elérését vette célba, és célozza meg ma is. 

Mindebből következően semmi meglepő nincs abban, hogy amikor a magyar 

történetírás a nemzet történetét, annak a nagyvilágban való elhelyezkedését vizsgálja,  

többnyire Magyarországnak a nyugati nagyhatalmakhoz fűződő viszonyát vette és veszi 

nagyító alá. 

A Keletre vonatkozóan mindmáig kevés munkát talál az érdeklődő.1 Ezen belül a 

20. századi török történelemről az erősen marxista szemléletű Fehmi Dzsihangir 1975-ben 

                                                           
1 Ezzel együtt természetesen a Balkán és a keleti kapcsolatok nem jelentenek fehér foltot. Korábban 

Niederhauser Emil, Palotás Emil és Ress Imre, újabban Csaplár-Degovics Krisztián és Demeter Gábor 

munkái segítik a magyar olvasó tájékozódását. Az ELTE BTK-n Ruszisztikai Tanszék, a Pécsi Egyetemen 

hasonló témában kutatóközpontot működik. Az MTA Történettudományi Intézetében dolgozó Seres Attila 

mellett a Kaposvári Egyetemen Kolontári Attila kimondottan a szovjet források kutatásával foglalkozik. Meg 
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kiadott munkáján, illetve Flesch István írásain kívül keveset olvashatunk magyarul.2 Török 

nyelven Emre Saral nevéhez fűződik egy, a témát török nyelven bemutató, szisztematikus 

úttörő munka, ám e doktori disszertáció kiadására egyelőre nem került sor.3  

A török–magyar kulturális, diplomáciai és katonai érintkezések másfél ezer éves 

múltra tekintenek vissza. A magyar nép etnogenezise során, az őshazából a Kárpát-

medencébe való érkezéséig szinte folyamatos érintkezésben állt különböző türk népekkel. 

Az államalapítással sem szűntek meg az intenzív kapcsolatok, hiszen a besenyők, úzok és 

kunok idővel a magyar társadalom részévé váltak. A 14. század végén az ország határainál 

délkelet felől megjelenő oszmán-törökök új alapokra fektették a kétoldalú viszonyt. A 

középkori magyar állam a mohácsi csata után szétesett, és Magyarország a 18. század 

elejéig frontországgá, hosszabb-rövidebb megszakításokkal hadszíntérré vált. A mintegy 

másfél évszázados időszak alatt a magyarság akkora vérveszteséget szenvedett, hogy az 

máig érvényes módon megváltoztatta a Kárpát-medence nemzetiségi összetételét, 

miközben a magyar nyelvűség egyes régiókban előtérbe került. 

A visszafoglaló háborút követő új berendezkedés a magyar nemesség jelentős része 

számára kiábrándító volt. A Rákóczi-szabadságharcban manifesztálódó elkeseredés és az 

azt követő időszak is sok oszmán-török vonatkozással bír. Thököly, Zrínyi Ilona mellé 

többek között Mikes, Bercsényi, Rákóczi és Ibrahim Müteferrika révén Törökország a 

magyar emlékezetpolitika térképére került. A 19. században egyeduralkodóvá váló 

nacionalizmus és az európai erőegyensúly megváltozásából fakadó változások – a cári 

Oroszország megerősödése és a pánszláv politika megjelenése – a két népet ismét egymás 

irányába tolták. Kossuth, Bem, Kmety, Széchenyi Ödön és társaik egyrészt sokat 

köszönhettek a szultánnak, másrészt ők maguk is sokban gazdagították az oszmán 

birodalmat, a török kultúrát.  

                                                                                                                                                                                
kell említenünk Baráth Magdolnát is, aki sokat tett a szovjet–magyar kapcsolatok mibenlétének 

bemutatásáért. 

2 I. Vasziljev: Török „semlegesség” a második világháborúban. Szikra, Budapest, 1953.; Fehmi Dzsihangir: 

A Török Köztársaság fél évszázada. Kossuth Kiadó, Budapest, 1975.; Flesch Istvin: Atatürk és kora. Corvina 

Kiadó, Budapest, 2004.; Flesch István: A Török Köztársaság története. Corvina Tudástár, Budapest, 2007.; 

Flesch István: Örmények, törökök, kurdok. Corvina Kiadó, Budapest, 2013. 

3 Emre Saral: Türkiye–Macaristan İlişkileri (1920–1945). Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 

Tarihi Enstitüsü. Ankara, 2016. 



4 

 

A kétoldalú kapcsolatokat és az egymás iránti erős szimpátiát tovább erősítette az 

1870-ben hivatalos formában is megindult magyar turkológiai képzés. Az első 

világháborúban a két nemzet katonái vállvetve harcoltak hol Galíciában, hol a palesztin és 

a szíriai frontokon.4 A középkori európai történelmet korábban meghatározó két állam 

területén az első világháború végére számos új szereplő jelent meg a világtörténelem 

színpadán. Törökök és magyarok egyaránt úgy érezték, a nagyhatalmak igazságtalan 

módon jártak el velük szemben, a Kis-Ázsiától a Kárpát-medencéig húzódó földrajzi 

terület feldarabolásával pedig elvesztették a térség fölötti történelmi hegemóniájukat. 

Ilyen előzmények tudatában született meg az igény, hogy a modern kori török– 

magyar kapcsolatok kutatásával, új forráscsoportok felkutatásával érdemes lenne tovább 

bővíteni ismereteinket. Disszertációm célja, hogy a két ország között 1920-tól 1945–ig 

terjedő időszakban létrejött kapcsolat felvázolásával némileg enyhítsem az ezen a területen 

meglévő űrt. A vizsgált időintervallum meghatározásakor két szempontot igyekeztem 

figyelembe venni. A kiindulópont, 1920 mindkét ország történelme szempontjából döntő 

jelentőségű dátum. Magyarország ekkor szorul a trianoni határok mögé. A török 

függetlenségi háború pedig ebben az évben válik országos méretűvé. A vizsgált időszak 

végpontját, vagyis 1945 jelentőségét nem kell külön hangsúlyoznom; a második 

világháború befejezésével új világrend jött létre. 

Tágabb dimenzióban értelmezve, Ankara és Budapest viszonyának bemutatása és 

megértése nem csupán e két nemzet történetének jobb megismeréséhez járulhat hozzá. A 

török–magyar kapcsolatok alakulásának megrajzolása révén láthatóbbá válik köztes 

Európa, a Balkán vagy akár Kis-Ázsia országainak külpolitikai mozgástere vagy éppen 

annak hiánya. Ankara ilyen szempontból a térség államaihoz képest irigylésre méltó 

önállóságra tett szert, hiszen a török modell Afganisztántól Iránon át, egészen Szíriáig sok 

tekintetben mintául szolgált. A magyar külügy a Közel-Keleten zajló brit, orosz vagy 

francia nagyhatalmi játszmákat is – az 1939-ben Kairóban nyílt követséget5 leszámítva – 

csak Isztambulból, majd 1932-től Ankarából tudta figyelemmel kísérni. Ebben az 

                                                           
4 İsmail Tosun Saral–Emre Saral: Çanakkale ve Sina-Filistin Cepheleri’nde Avusturya-Macaristan Ordusu 

Topçu Bataryaları. Ankara, Türk–Macar Dostluk Derneği Yayınları: 9. 2012. 

5 Abdallah Abdel-Atil Abdel-Salam Mohamed: Az egyiptomi–magyar kapcsolatok a két világháború közötti 

időszakban. Doktori értekezés. Kiadatlan. Szeged, 2014. 82. 
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összefüggésben tehát Ankara nemcsak a közel-keleti, hanem a világpolitika alakulásáról 

alkotott magyar kép szempontjából is jelentőséggel bírt. 

A disszertáció elsődleges célja, hogy a magyar külpolitika Törökország vagy 

tágabb értelemben keleti irányú erőfeszítéseit, eredményeit és kudarcait bemutatva 

hozzájáruljon a két világháború közötti történelmi időszakról alkotott képünk 

árnyalásához. Nem állt szándékomban ugyanakkor a hazai történetírásban röviden csak 

Horthy-rendszernek nevezett mintegy huszonöt év során lezajlott magyar társadalmi, 

politikai, gazdasági vagy szociális változásait elemezni. Mindössze néhány esetben tértem 

ki a magyar viszonyok részletesebb taglalására, amikor azt a kétoldalú kapcsolatok 

szempontjából indokoltnak láttam. 

A szakirodalmon túl jelentős mértékben elsődleges forrásokra alapoztam 

kutatásaimat, melyeket csoportokra osztva a következők szerint lehet elkülöníteni. A 

magyar nyelvű források döntő többségét primer iratanyag szolgáltatja. Kutattam a Magyar 

Nemzeti Levéltárban, a Hadtörténelmi Levéltárban, a Politikatörténeti Intézet 

Levéltárában, a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtárban és a keszthelyi Balatoni 

Múzeumban. Felhasználtam a Magyar Országgyűlési Napló egykorú feljegyzéseit és az 

MTI „kőnyomatos” híreit. A relatív gazdag memoár-irodalom mellett a személyes 

hagyatékok közül kiemelendők Jungerth-Arnóthy Mihály és Tahy László ankarai követek, 

Barkóczi György isztambuli konzul és Németh Imre ankarai katonai attasé feljegyzései.  

A Magyar Nemzeti Levéltárban található iratok közül elsősorban a K63, K64, K66, 

K69, K79 valamint K653 jelzésű fondokat vizsgáltam. Az ezen jelzés alatt található 

dokumentumok többsége Törökországban keletkezett, de nem ritka az athéni, belgrádi, 

szófiai, római vagy londoni keltezésű irat sem. Ennek legfőbb oka az, hogy a levéltárban a 

török vonatkozású iratok többnyire egy dossziéba kerültek. Az 1920 és 1945 keletkezett 

forrásanyag egy része ugyanakkor a második világháború során megsemmisült. Ebből 

kifolyólag az 1925-ben, az 1927–1928 közt, valamint az 1942. évben keletkezett jelentések 

erősen hiányosak. 

Ami a török nyelvű forráscsoportot illeti, elsősorban az ankarai Köztársasági 

Levéltár (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi) és a Török Történettudományi Társaság (Türk 

Tarih Kurumu) fellelhető iratanyagára támaszkodtam. A szakirodalom döntő többségére a 

Boğaziçi Üniversitesi, a Bilgi Üniversitesi, valamint a Hacettepe Üniversitesi Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü könyvtáraiból tettem szert. A török nyelvű 
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szakirodalom és memoár-irodalom tekintetében a mi szempontunkból különösen értékesek 

az 1928-tól 1939-ig budapesti török követként dolgozó Behics Erkin visszaemlékezései.  

A korszak török és magyar nyelvű sajtótermékein túl, a vizsgált időszak 

köztörténeti vonatkozásait taglaló angol nyelvű szakirodalmat is igyekeztem használni. 

A török földrajzi nevek helyesírásakor a fonetikus átírást tekintettem irányadónak. 

A török személynevek leírásakor a közérthetőség kedvéért nem tettem különbséget az 1928 

előtt és után tevékenykedők között. Minden esetben a fonetikus átírást használtam. 

Ugyanúgy jártam el az arab és perzsa tulajdonnevek esetében azzal a különbséggel, hogy 

ott a név mögött zárójelben feltüntettem az eredeti arab, vagy perzsa betűs változatot is. Az 

európai (francia, olasz, német és brit) fogalmak és történelmi személyek nevein nem 

változtattam. 

A disszertációm egy idáig szinte alig kutatott iratanyag feldolgozásával kíván 

hozzájárulni a magyar külkapcsolatok egy kevéssé ismert fejezetének bemutatásához. Nem 

elhanyagolható szempont továbbá, hogy a török nyelvű források bevonása lehetővé teszi, 

hogy hazánk nyugati percepciója mellett egy másik szemlélet is helyet kapjon a kor 

Magyarország-képének rekonstruálásában.  

A teljesség igénye nélkül itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 

segítették a munkámat. Elsőként témavezetőmnek, Dávid Géza tanár úrnak tartozom 

hálával, amiért szakmai kérdésekben mindig igyekezett utat mutatni. Vásáry István, Péri 

Benedek, Dávid Ferenc, Fodor Gábor, Emre Saral, Sógor Dániel és Rottár Máté biztatását 

és segítségét is ki kell emelnem. Lugosi Győzőnek leginkább a gazdasági folyamatok 

felismerésében nyújtott segítségét köszönöm. A kutatómunka során Pintér Attila, Sadık 

Müfit Bilge, Seyfi Yıldırım, valamint Ablonczy Balázs nyújtott nélkülözhetetlen 

segítséget. Flesch István meglátásai és észrevételei nélkül nehezebben haladtam volna a 

munkában. Végül, de nem utolsósorban Pritz Pálnak tartozom köszönettel. Megjegyzései 

sok esetben helyeztek új megvilágításba bizonyos összefüggéseket.  
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2. Előzmények: A tanzimáttól az első világháborús 
összeomlásig 

A 19. századi török történelem erősen összefonódik a tanzimát, vagyis egy politikai, 

közigazgatási és jogi megújulási folyamat történetével. A III. Szelimmel (1789–1807) 

kezdődő, II. Mahmuddal (1808–1839) erősödő, de főleg Abdülmedzsid (1839–1861) és 

Abdülaziz (1861–1876) szultánok nevével fémjelzett időszakban a birodalom igyekezett 

csökkenteni lemaradását az európai hatalmakkal szemben. Az intézkedéssorozat (1839: 

gülháne-i hatt-i seríf; 1856: hatt-i hümájún) két alappillére az alattvalók vallásra való 

tekintet nélküli jogegyenlőségének biztosítása, illetve a központi hatalom megerősítése 

volt. A történelemkönyvek szerint a tanzimát 1876-tal, II. Abdülhamid (1876–1909) trónra 

kerülésével és az orosz–török háború eredményeként véget ért ugyan, de hatása és 

jelentősége igazából csak ezt követően teljesedett ki. 

A reformfolyamat főleg az élet azon területeit érintette, melyek egész egyszerű, 

pragmatikus okokból kifolyólag szorultak modernizálásra. Az orvosképzésben vagy a 

hadsereg átszervezésében többnyire nyugati, főleg francia és porosz példákat követtek. 

Ugyanakkor az európai filozófia és példának okáért a történettudomány látványos nyugati 

előretörése kevésbé érintette meg az oszmán értelmiséget. A tanzimát, egyik kiemelkedő 

figurája a Franciaországban szolgálatot teljesítő, de a brit világot is jól ismerő Musztafa 

Resid pasa volt, aki 1858-as haláláig több ízben is betöltötte a nagyvezíri tisztséget. Hogy a 

változás iránti igény mennyire nyilvánvaló volt, arra jó példa Dzsevdet pasa, aki a tanzimát 

időszakában a konzervatív szárnyhoz tartozott ugyan, de mégis az ő nevéhez köthető a 

közigazgatás 1871-es átszervezése. Ebben az időszakban kezdett elterjedni az állami 

felügyeletű, kötelező iskolai oktatás. Ekkor került sor a büntetőjog és a polgári jog (1865–

1888) reformjára, csakúgy, mint a kereskedelmi jog (1850) szabályozására. A seriat 

(vallási törvény, arabul saría) és a kánun (szokásjogon alapuló törvény) visszaszorulásával 

egyre inkább teret nyert az európai jogfelfogás.6 Az 1860-as évekre Námik Kemál és Zijá 

pasa vezetésével egy olyan új ellenzéki csoportosulás jelent meg, mely önmagát jeni 

oszmánlilarnak, vagyis új oszmánoknak nevezte.7 

                                                           
6 Erik J. Zürcher: Turkey, A Modern History. Third edition. I. B. Tauris, London. 1993. 61. 

7 Mehmet Karakaş: Türk Ulusçuluğunun İnşası. Vadi Yayınları. Ankara, 2000. 120. 
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Igaz ugyan, hogy a reformmozgalom két lépcsőjének bevezetésére erős európai 

nyomás következtében, válsághelyzetekben került sor, mégsem lehet teljesen külső erők 

hatásának tulajdonítani. Az ellentmondásosságot jól jellemzi, hogy bár „Európa beteg 

emberének” területi veszteségeket, a pénzügyi rendszer összeomlását, valamint súlyos 

belső társadalmi villongásokat kellett átélnie, éppen ezért, vagy ennek ellenére, a szellemi 

élet régen látott mértékben felpezsdült. Az oszmán értelmiség különböző elméleteket 

kezdett kidolgozni, melyektől a birodalom megmentését várták. A közös gondolkodásba 

azok a török anyanyelvű, muszlim vallású tatár, azeri és egyéb közép-ázsiai8 intellektuelek 

is bekapcsolódtak, akik az orosz cár fennhatósága alá tartoztak. Iszmail Gaszpirali, Ali 

Szuávi, M. F. Ahundzáde vagy Músza Kázim bej többnyire messzebbre merészkedtek, 

mint az oszmán földön élő társaik, és radikálisabb nyugatosodást sürgettek. Az oszmán 

társadalom tehát – és benne a modern kor elvárásai szempontjából talán leginkább 

lemaradt törökség – lassú átalakulásnak indult. Ebben a folyamatban jelentős szerepet 

kapott a török nyelvű sajtótermékek, a színház és az irodalom terjedése is.9 Beszédes adat, 

hogy 1867 és 1895 között a modern állami bürokrácia számára megfelelő hátteret biztosító 

oktatási intézmények száma megduplázódott. A török nemzetépítési folyamat 

szempontjából hátrányt jelentett ugyanakkor, hogy a diákok többsége a keresztény 

milletből került ki.10 A diplomácia és az oktatás területén fontos előrelépés volt, hogy 

1834-ben megnyíltak azok az iskolák, ahol a diákok – a jövő bürokratái és tolmácsai – 

elsőként foghattak európai nyelvek tanulásába. 1835-ben pedig, az addig a szultán vagy a 

nagyvezír nevében eljáró külügyéreket (reiszülküttáb) felváltotta a modern értelemben vett 

intézményes külügyminisztérium (Háridzsije Nezáreti).11 

A reformok és a nyugati módszerek meghonosításában ki kell emelnünk a 19. 

század közepén a birodalomba került lengyel és magyar emigránsok szerepét. Utóbbi 

                                                           
8 A cári területeken az oszmán reformmozgalomnak több elnevezése is használatban volt. A tanzimáton 

(többes számú főnévi alak, jelentése ’reformok’, ’átrendezések’) kívül, az uszúl-i dzsedíd (új módszer), 

illetve a tanzimát másik alakja, a muntazam is ismert volt. Bővebben ld. Ingeborg Baldauf: Jadidism in 

Central Asia within Reformism and Modernism in the Muslim World. In: Die Welt des Islams 41 (1). Brill, 

Berlin, 2001. 72–88. 

9 İlber Ortaylı: Az oszmán birodalom leghosszabb évszázada. Fordította: Tasnádi Edit. Attraktor Kiadó. 

Máriabesnyő–Gödöllő, 2004. 

10 Zürcher: i. m., 78. 

11 Umut Uzer: Identity and Turkish Foreign Policy. I.B. Tauris, London–New York. 2011. 63. 
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csoport meglehetősen sokszínű volt. A magyarok elsősorban a katonáskodás12 területén 

öregbítették nemzetük hírnevét, de apai ágon magyar felmenőkkel rendelkezett az első 

török költőnő, Nigjár Hanim is. A török földre menekült magyarok között voltak polgári 

foglalkozásúak, orvosok, ügyvédek, kereskedők, sőt, idővel a nyelvészet területén is szép 

számmal találunk a névjegyüket letevő szakembereket.13  

Nem túlzás azt állítani, hogy a lengyel és magyar menekültek, majd később azok 

leszármazottai jelentős mértékben befolyásolták a törökök Európa-képét és bizonyos 

értelemben katalizátorként működtek a török modernizációban.  

Ezzel párhuzamosan az 1860-as években elindult az a folyamat is, amelynek során 

a magyar tudomány igyekezett állandó kutatási lehetőséget biztosítani a magyar 

történészek számára Isztambul könyvtáraiban és levéltáraiban.14 A legfelsőbb török 

körökkel is kiváló kapcsolatot ápoló Vámbéry, valamint a ’48-as emigráció tagjaként az 

országba érkező, könyvesbolt tulajdonos Szilágyi Dániel (1830–1885) sokat tett az ügy 

érdekében. Ki kell emelnünk Thallóczy Lajos (1856–1916) és Kállay Béni (1839–1903) 

nevét is. Előbbi történészként, utóbbi a Balkán-kutatás egyik úttörőjeként és diplomataként 

                                                           
12 Az oszmán hadseregben sok magyar katona szolgált hosszabb-rövidebb ideig. A teljesség igénye nélkül 

meg kell említenünk Bem József (1794–1850) fővezért, Balogh János (1796–1872) ezredest, Bangya Jánost 

(1817–1868), Isztambul rendőrfőnökét, Guyon Richárd (1813–1856) altábornagyot, Kiss József (1825–1898) 

őrnagyot, Klapka György (1820–1892) katonai tanácsadót, Kmety György (1813–1865) várparancsnok-

hadosztályparancsnokot, Lóródy Ede (1809? –1858) alezredest. Bővebben ld. Hermann Róbert–Joó András–

Mészáros Kálmán–Seres István: Török menedékjogot kapott magyar emigránsok rövid életrajzi 

összefoglalója. Magyar–Török Baráti Társaság, 2010. A témához ld. még Kemal H. Karpat: Kossuth 

Törökországban: a magyar menekültek szerepe az Oszmán Birodalom modernizálódásában. In: Keletkutatás 

1989. tavasz. 36–48. 

13 Csorba György: Az 1848–49-es törökországi magyar emigráció története. In: Hadtörténelmi Közlemények. 

112. évfolyam, 2. szám. 1999. 352–398. 

14 Az érdeklődés homlokterében elsősorban a Corvinák felkutatása volt. Az első kutatócsoport három tagból 

állt. Kubinyi Ferenc (1796–1874), Henszlmann Imre (1813–1883) és Ipolyi Arnold (1823–1886) 1862-ben 

utazott Isztambulba. A tudóstársadalmon kívül a diplomácia is igyekezett az ügyet felkarolni. Ennek 

eredményeként 1869-ban Ferenc József és Andrássy Gyula miniszterelnök Abdulaziz szultántól 4 Corvinát 

kapott vissza ajándék gyanánt. 8 évvel később II. Abdülhamid szultán már 35 kötetet – köztük 12 Corvinát – 

szolgáltatott vissza az eredeti tulajdonosoknak. Bővebben ld. Nagy Norbert: A Konstantinápolyi Magyar 

Tudományos Intézet története (1916–1918). In: Balkán Füzetek No. 7. Pécs, 2010.  
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dolgozott a törökországi lehetőségek felkutatásáért.15 Ezzel párhuzamosan meg kell 

említenünk Kúnos Ignác nevét is, aki – bár elsőként irodalmi és nyelvészeti érdeklődésű 

volt – nagy lökést adott a Corvina-kutatásoknak azzal, hogy a Topkapi könyvtárában 

észrevette „a Korvinák16 török névjegyzékét”. Germanus Gyula (1884–1979) valamivel 

később, 1903-ban kijutott ugyan Isztambulba, ám levéltári kutatásokra alig utalt jóval 

később megjelent visszaemlékezéseiben. A már valóban szisztematikus levéltári munkát 

nem sokkal utána, 1907-ben, Karácson Imre (1863–1911) kezdte meg.17 Mindezzel jelezni 

kívánom, hogy az oszmanisztika és a török levéltári anyagok feldolgozásával a magyar–

török tudományos, illetve tudománydiplomáciai kapcsolatok már jóval az első világháború 

után elkezdődtek. 

Politikai értelemben a tanzimát időszaka szorosan összefügg az ún. I. és II. 

alkotmányos időszakkal. Az oszmán történelem első alkotmányos kísérletére 1876-ban 

került sor, amikor is II. Abdülhamid szultán életbe léptette az új alkotmányt. Ennek 

megfelelően az első parlament (medzslisz-i mebúszán) a választásokat követően 1877-ben 

ült össze, de az orosz–török háború és az azt lezáró, török szempontból tragikus San 

Stefanó-i béke pontot tett a kísérlet végére. Ettől kezdve egészen harminc évnek kellett 

eltelnie ahhoz, hogy a szultán engedjen a rá nehezedő politikai nyomásnak, és új 

választásokat írjon ki. A második alkotmányos kísérlet – bár a szultán ekkor sem magától 

vezette be – már sikeresebbnek tekinthető, hiszen 1908-tól az első világháború végéig, 

összesen tíz éven át tartott. II. Abdülhamid, túl veszélyesnek érezvén az erőltetett ütemű 

modernizációt, figyelmét az Ázsia egyéb területein élő muszlimok felé fordította, és 

pániszlám politikába kezdett. A várt eredményt azonban ez sem hozta meg. A balkáni 

                                                           
15 Kállayi Béni 1882-ben rövid ideig a Monarchia közös külügyminisztere, majd 1882-től 1903-ig a közös 

pénzügyminisztere volt. Utóbbi tisztségével egyetemben a berlini kongresszus után megszállt Bosznia és 

Hercegovina kormányzói tisztségét is betöltötte. Bővebben ld. Ágoston Gábor: Politics and Historiography: 

The Development of Turkish and Balkan Studies in Hungary and the Hungarian Research Institute in 

Istanbul. In: The Turks, vol. 4.. Ed. Hasan Celal Güzel, C. Cem Oğuz, Osman Karatay. Ankara: Yeni Türkiye 

Publication, 2002. 708-713. 

16 A kétoldalú kapcsolatok alakulásában fontos mozzanat volt, hogy II. Abdülmedzsid szultán 1877-ben 34 

Korvinát visszaszolgáltatott Magyarország számára. A török küldöttség fogadtatása felejthetetlen élményt 

nyújtott a hazánkba érkezőknek. Erődi Béla: Csok Jasa! In: Tarih ve Toplum. Kasım 2001. cilt 36. 6–7. 

17 Arbanász Ildikó–Csorba György: Magyar kutatók az isztambuli levél- és könyvtárakban a második 

világháború előtt. In: A kísérlet folytatódik. II. Nemzetközi Vámbéry konferencia. Dunaszerdahely, Lilium 

Aurum, 2005. 7–46. 
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vereségeket követően Tunézia (1881), valamint a már a század eleje óta de facto független 

Egyiptom is (1882) kikerült Isztambul fennhatósága alól. Ezt tetézte az 1897-es görög-

oszmán háború, mely hivatalosan az utóbbiak győzelmével zárult, végül mégis Kréta 

függetlenségét és az oszmán csapatoknak a szigetről való kivonulását eredményezte.18 A 

birodalom észak-keleti határán a berlini kongresszus 1878-ban a cári Oroszországnak ítélte 

Ardahán, Karsz és Batum területeit. Bár a Porta igyekezett csökkenteni a külső erők 

befolyását, a látványos és sikeres francia és brit előretörés a térségben arra késztették a 

szultánt, hogy a német császár barátságát keresse. Ezt volt hivatott kifejezni többek között 

az, hogy 1899-ben a Német Császárság koncessziót kapott a Berlin-Bagdad vasútvonal 

megépítésére. Német oldalról II. Vilmos (1888–1918) pedig több ízben igyekezett magát a 

muszlimok barátjának feltüntetve egyrészt politikai mozgásterét bővíteni, másrészt éket 

verni a francia és brit gyarmati törekvések közé.19 

A 19. század utolsó két évtizede egyértelműen a német–török együttműködés 

irányába mutatott. Történt mindez annak ellenére, hogy a korszak meghatározó politikai 

áramlata, az eleinte ellenzéki erőként feltűnő ifjútörök mozgalom erős francia kötődéssel 

bírt. Ezt támasztja alá a szakirodalomban általánossá váló Jeunes Turcs, vagyis ifjútörök 

elnevezés is, mely a különböző titkos ellenzéki csoportok összefoglaló nevévé vált. 

Szellemtörténeti szempontból fontos megjegyezni, hogy az európai nacionalizmus török 

adaptációja francia mintákat követett. Ebből kifolyólag – és ez különösen az 1923 utáni 

időszakban lesz látványos – a nemzetépítés általában egyetlen török identitásnak adott 

teret.  

A titokban szerveződő mozgalom 1889-ben alakította meg első politikai pártját 

Ittihat-i Oszmání, vagyis Oszmán Egység néven. Ez az elnevezés 1902-ben, a párizsi I. 

Ifjútörök Kongresszust követően Oszmánli Ittihat ve Terakki Dzsemijeti (Oszmán Egység 

és Haladás Bizottság) névre változott. A szultáni üldöztetés eredményeként az ellenzék 

nemcsak az országon belül, hanem azon kívül is szerveződni kezdett. 1907-ben a 

különböző szervezetek egyesültek. Létrejött a Terakki ve Ittihat Dzsemijeti (Haladás és 

Egység Bizottság), mely ekkorra már forradalmi változásokat hirdetett. A tagság gerincét 

elsősorban katonák alkották, de a tagok közt értelmiségiek is megjelentek. A nyugatra 

                                                           
18 Pintér Attila. Görög–török kapcsolatok és a Balkán a XXI. század küszöbén. Doktori disszertáció. 

Kiadatlan. Budapest, ELTE, 2005. 

19 A marokkói incidensek (1905 és 1911). 
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menekülteken kívül a birodalom területén elsősorban a makedón vidékeken jöttek létre a 

párt erős bástyái. A II. Ifjútörök Kongresszus megrendezésére 1907 decemberében került 

sor. A tanácskozás értelmében az ittihatcsi-k elsődleges célja II. Abdülhamid trónfosztása, 

valamint az alkotmány ismételt életbe léptetése volt. Ennek érdekében a különböző 

felkelések szítása, az adófizetés megtagadása és a fegyveres ellenállás a politikai 

nyomásgyakorlás eszközeivé váltak.20 Nagy hatást gyakorolt a japán–orosz háború is, 

hiszen a szigetország győzelme példát mutatott az gyarmatosítók elleni harcban. Az 

ifjútörökök a „Közel-Kelet Japánjává” akarták változtatni hazájukat.21 

Ilyen körülmények között került sor a Szalonikiből induló felkelésre 1908 tavaszán. 

A növekvő elégedetlenség és az ittihatcsi propaganda együttesen annyira erősnek 

bizonyult, hogy a szultán által a felkelés leverésére irányított csapatok is fellázadtak. Az 

alkotmányos kormányzás bevezetése harminc év szünet után ismét elkerülhetetlenné vált. 

Bár az elsődleges célkitűzés megvalósult, az Ittihat ve Terakki (a nevüket szintén ebben az 

évben változtatták meg) ekkor még nem tudta közvetlen módon átvenni a hatalmat. A 

birodalom legnagyobb politikai erejeként erős befolyása volt a döntéshozatalra, de a millet-

rendszer adta keretek lebontását, a birodalom megreformálását és az új, oszmán (török) 

identitás kialakítását nem tudták az eltervezett ütemben és mélységben megvalósítani. A 

forradalom után a hivatalos hatalom a szultánnál és Szaíd pasa nagyvezír kezében maradt. 

Az Ittihat ve Terakki Dzsemijeti tulajdonképpen minden felelősség nélkül, a hivatalos 

politika feletti őrként funkcionált. Egyedüli politikai szereplőként keresztül tudták vinni 

akaratukat a Porta ellenében is (például Szaíd pasát még augusztusban Kjámil pasával 

váltatták fel a kabinet élén). A nyár végén megtartott országos szavazáson a 288 képviselő 

több, mint a felét a Bizottság adta.22  

A politikában megerősödő Bizottság 1909-ben két hatalmi csoportosulással találta 

szemben magát. Egyrészt a konzervatív erőknek az ulema és a dervisrendek révén még 

bőven voltak tartalékai,23 másrészt a szultáni család sarja, Mehmed Szabahattin 

                                                           
20 Hasan Taner Kerimoğlu: İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Rum Politikası 1908–1914. Doktora Tezi. Izmir, 

2008. Kiadatlan. 4–7.  

21 Faruk Sönmezoğlu: İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası. Der Yayınları: 410. İstanbul, 2011. 

25. 

22 Zürcher: i. m., 95. 

23 Pintér Attila: Mecsetek és katonai barakkok között. A politikai pártok evolúciója a török politikai 

rendszerben. In: Külügyi Szemle. 2004. tavasz-nyár. 116–156. 
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megalapította az első ellenzéki pártot, a kor mércéje szerint liberálisnak mondható Oszmán 

Szabadság Pártját (Oszmánli Ahrár Firkaszi). Általános értelemben elmondhatjuk, hogy az 

ifjútörök mozgalom liberális szárnya az oszmán társadalom tanult, kozmopolita – általában 

franciául kiválóan beszélő –, legfelsőbb rétegeit képviselte. A liberálisok a brit 

monarchikus mintát tartották példaértékűnek, és úgy kívánták egyben tartani a birodalmat, 

hogy a vallásra és az etnikai hovatartozásra való tekintet nélküli, közös oszmán identitást 

hoznak létre. A Bizottság ezzel szemben a laissez-faire politikáját elvetette, az 

alkotmányos kormányzás bevezetésére gyökeres társadalmi változást elősegítő első 

lépésként tekintett. A liberálisokhoz képest a Bizottság tagjai általában alacsonyabb 

beosztású tisztviselők, fiatal tisztek és tanárok voltak, akik gyanakodva szemlélték a 

nagypolitikában otthonosan mozgó liberálisokat.24  

A törökök nyugati – elsősorban francia – orientációja kapcsán érdemes 

megvizsgálni, hogy a 19. századi francia közvélemény és elit fejében milyen kép élt az 

oszmán-törökökről, hogy viszonyultak az 1815 óta a nemzetközi politika napirendjén lévő 

question d’Orient, vagyis „keleti kérdéshez”. Két példa szemléletesen ábrázolja a korszak 

felfogását ebben a kérdésben. Napóleon 1798-as hadjárata során a francia diplomaták 

Isztambulban az alábbi módon próbálták meggyőzni a padisahot: „Az egyiptomi hadjárat 

Franciaországnak az oszmán állammal szemben érzett barátságának a megnyilvánulása. 

Franciaország ugyanis az Egyiptomban időről időre fellázadó mamelukok megbüntetésével 

az oszmán állam számára is hasznos politikát folytat. Ebből kifolyólag az oszmánoknak 

hálásnak kell lenniük, köszönetet kell mondaniuk Franciaországnak.”25 Ezt követően, a 

század első harmadában Párizs előbb a görög szabadságharcot támogatta (és ezáltal az 

egyiptomi Mohamed Alit is), majd 1830-ban megszállta Algériát. A krími háború (1853–

1856) jelenti az egyetlen olyan esetet, amikor a két fél szövetségben harcolt, hiszen 

Franciaország sem 1897-ben, sem a Balkán-háborúk során – amikor is Párizsból nézve egy 

más nemzetek vérével megvívott német–francia háború zajlott – nem támogatta a 

törököket. Albert Sorel (1842–1906), a kor neves történésze „a nyugati, civilizált nemzetek 

keleti politikáját” így írja le: „A törökök, indiaiak, kínaiak hazájából egy-egy darabot 

kitépnek és elveszik, vagyonuktól megfosztják, megölik őket, majd azt mondják »ne 

                                                           
24 Feroz Ahmad: The making of modern Turkey. Taylor & Francis e-Library, 2003. 34–35. 

25 Idézi Yahya Akyüz: Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919–1922. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 

Ankara, 1988. 31. 
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idegeskedjenek, mi önökkel nem háborúzunk, mi az önök legjobb barátai vagyunk.«”26 

Ebből is kiviláglik, hogy az ifjútörökök szellemi holdudvara mögötti francia hatás nem 

jelentett automatikus franciabarátságot. Ez a megállapítás az angolok tekintetében is 

igaznak tekinthető, hiszen az Egyesült Királyság a görögök támogatásán túl Cipruson 

(1878), Egyiptomban (1882) és az arabok lakta vidékeken szintén erős érdekérvényesítő 

politikát folytatott.27 Ami a Német Császárságot illeti, Berlin reputációját nagymértékben 

erősítette, hogy ők az oszmánok hiúságát szem előtt tartva, más stílusban igyekeztek 

növelni befolyásukat a térségben. Ez még akkor is igaz, ha Bismarck kancellársága (1871–

1890) után II. Vilmos nem akarta fenntartani az európai egyensúlyt. Részben ezzel is 

szokás magyarázni azt, hogy az 1879-ben létrejött kettős szövetség (Berlin–Bécs–

Budapest), valamint az 1881-es három császár szövetsége (orosz–német–osztrák–magyar) 

– kiegészülve a Szerbiával 1881-ben, Romániával 1883-ban aláírt szerződésekkel – 1887-

ben felbomlott. Ez pedig orosz–francia (1894), valamint orosz–brit (1907) közeledést 

eredményezett.  

A politikai pluralizmus kialakulásával a sorozatos incidensek és a tömegtüntetések 

kora is beköszöntött. Nem kellett sokat várni az első Bizottság elleni puccskísérletre sem. 

A konzervatív, iszlamista erők az ún. szofták 1909 áprilisában,28 Isztambulban 

tüntetésekkel kísért felkelést indítottak a Bizottság ellen, és kiűzték képviselőiket a 

fővárosból. A macedón területeken azonban összeszedte erőit az Egység és Haladás. 

Sevket pasa, valamint Nijázi bej katonai támogatásával – az ún. Hareket Orduszu, vagyis 

                                                           
26 Uo. 

27 A brit politika az első világháború végén nem bízott a szultáni vezetésben, hiába igyekeztek egyes török 

körök minden háborúskodásért Enver pasát felelőssé tenni. Erről tanúskodik Lord Balfour 

külügyminiszternek a haditengerészet vezetőjéhez, Somerset Calthorpe-hoz 1918. november 9-én írt levele: 

„3 – You will certainly find that the Turks will make every effort to save their face in true oriental fashion 

and to create armistice is not the consequence of defeats in the field, but of their own willingness to come to 

terms with us. You must also be prepared to find that the Turkish Ministers...will endeavour... to represent 

themselves as having always been sincerely pro-English, they will spare no efforts to enlist your sympathies 

and those of other Allied officers and officials on their behalf, and they may even have recourse to 

manoeuvres calculated to create ill-feeling or difficulties between us and the other Allies in regard to 

Turkey.”  

In: Gotthard Jaeschke:, Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz Belgeleri. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

2011. 263. 

28 A gregorián naptárra való áttérés után az eseményeket a török történetírásban „március 31-i esemény” (31 

Mart vakası) néven ismerik. 
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az Akcióhadsereg segítségével – ellentámadásba lendültek, és április 24-én ismét 

ellenőrzés alá vonták Isztambult. Az akciócsoportban találjuk a macedón csoporthoz 

köthető Enver pasát és Musztafa (Kemál) pasát is. A politikai és katonai ütésváltás 

elsősorban a fővárosra koncentrálódott. A vidék nem érzékelt sokat a történtekből.29 A 

retorzió nem maradt el, hiszen számos embert, köztük a legnagyobb iszlamista csoport, az 

Ittihad-i Muhammedi (Mohamedi Egység) vezetőjét, Dervis Vahdetit is kivégezték. De ami 

ennél is fontosabb, hogy jóllehet a forradalom során tanúsított magatartása nem volt 

egyértelmű, Abdülhamid szultánt lemondatták, és helyére V. Mehmed néven öccsét 

ültették a trónra. A Szabadság Párt ellen is fellépet a régi-új hatalom, de annak erős brit 

kötődése fékezőleg hatott a megtorlásokban.  

Mindamellett, hogy számos új párt (például a konzervatív-liberális Hürrijet ve Itiláf 

Firkaszi vagy a szocialista Hüszein Hilmi vezette Oszmánli Szoszjaliszt Firkaszi) és 

mozgalom alakult ebben az időszakban, 1909-től kezdődően a hadsereg és az Ittihad ve 

Terakki szűk elnökségének szerepe egyre nőtt. Az ellenzék erősödése arra ösztönözte a 

parlamentben többségben lévő Bizottságot, hogy új választásokat írjon ki. A véres politikai 

csatározások oda vezettek, hogy 1912-es választások a szopali szecsim, vagyis botos 

választás néven vált ismertté a török történelemben. A szavazást követően koalíciós 

kormány alakult. Lemondott az addigi miniszterelnök Szaíd pasa, valamint a párton belül 

erős embernek számító Mahmud Sevket is. Az új kormány a kül- és belpolitikai problémák 

döntő többségét a Bizottság addigi munkájában látta, és revízió alá vonta az addig követett 

irányvonalat. Több, korábban kulcspozícióban lévő politikus hagyta el az országot vagy 

vonult illegalitásba.30  

Fokozta a válságot, hogy 1912 októberében a Szerbiából, Montenegróból, 

Görögországból és Bulgáriából álló Balkán Szövetség háborút indított a Porta ellen. Az 

oszmán függés alól frissen felszabadult államokat jelentős mértékben bátorította az a 

körülmény, hogy a líbiai háború során – és az 1912. október 18-án aláírt Lausanne-i béke 

következményeként – a törökök az olaszokkal szemben az utolsó afrikai területüket is 

elveszítették. A nagyhatalmi rivalizálás terepévé vált Balkán elsősorban az orosz 

érdekeknek megfelelően kovácsolódott egy tömbbe. Az Osztrák-Magyar Monarchia 

                                                           
29 Ez alól Adana jelenti az egyedüli, ám jelentős kivételt. A kilíkiai városban atrocitásokra, majd pogromra 

került sor. A harcok és lincselések eredményeként mintegy 20 ezer örmény vesztette életét.  

30 Zürcher: i. m., 93–103. 
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aggódva figyelte az eseményeket, és elsődleges érdekének tekintette az orosz befolyás 

ellensúlyozását és a török fél veszteségeinek minimalizálását. London és Párizs kivárt.31 

Az 1912. március 13-án aláírt szerb–bolgár barátsági szerződést májusban bolgár-görög, 

majd bolgár-montenegrói megállapodás egészítette ki. Ez a négy ország az oszmán 

területek egymás közötti felosztását tűzte ki célul. A gyors sikereknek köszönhetően a 

bolgár csapatok év végére már Isztambul határában voltak, a szerbek pedig Durazzo 

elfoglalásával adriai kijárathoz jutottak. Oszmán kezdeményezésre december 3-án 

tűzszüneti megállapodást kötöttek. Ezek után a londoni konferencia volt hivatott a békét 

megteremteni, ám az új országhatárok megállapítása – különösen Albánia és Macedónia 

tekintetében – rettentő lassan haladt, egyik háborúzó fél sem elégedett meg az aktuális 

helyzettel. Az 1913. május 30-án megkötött londoni béke értelmében az Oszmán 

Birodalom Edirnét is beleértve szinte az összes európai területét elveszítette. A béke 

azonban törékenynek bizonyult, hiszen hiába volt nagyhatalmi egyetértés a Balkán 

Szövetség „visszafoglalt” területeinek megtartását illetően, a győztesek nem tudtak 

egyezségre jutni, és június végén a bolgárok az ellenük szövetkező szerb és görög 

csapatokra támadtak. Románia és a törökök belépésével azonban a bolgárok hamar térdre 

kényszerültek. 1913. augusztus 10-én Bukarestben – immár nagyhatalmi felügyelet nélkül 

– megszületett a második balkáni háborút lezáró béke.32 

A háború török szempontból földrengésszerű társadalmi változásokat hozott, hiszen 

a mintegy 60 000 km2 területről mintegy 4 millió muszlim menekült érkezett a birodalom 

belsejébe és Isztambulba.33 Az Ittihad ve Terakki Dzsemijeti egyik ambiciózus fiatal 

katonatisztje, Enver pasa kihasználva a győztesek közötti féltékenységet, júliusban bosszút 

állt a korábbi szövetségesei által minden oldalról megtámadott bolgár csapatokon. Enver 

offenzívájának köszönhetően az 1913. szeptember 29-én aláírt isztambuli békében Edirne 

és környéke ismét oszmán fennhatóság alá került. Ezzel együtt az első rigómezei csata óta 

a Porta fennhatósága alatti balkáni területek – mintegy ötszáz év elteltével – végleg 

kikerültek Isztambul fennhatósága alól. Albánia 1912. novemberi függetlenségével az 

                                                           
31 Demeter Gábor: Kisállami törekvések és nagyhatalmi érdekek a Balkán-háborúk idején (1912–1913). 

Debrecen, 2007. 150–151. 

32 Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Osiris Kiadó. Budapest, 2003. 65–68. 

33 Zürcher: i. m., 108.; Palotás (i. m., 68.) adatai alapján a Balkán-háborúk előtti oszmán területeken 178 ezer 

km2-en nagyjából 6–6,5 millió lakos élt. A háború után ebből 26–27 ezer km2 maradt török kézen, körülbelül 

2 millió lakossal.  
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utolsó jelentős muszlim lakossággal bíró balkáni ország is – a Monarchia kimondott 

támogatása mellett – önállóvá vált.  

Magyar szempontból is érdemes kiemelni, hogy míg Bécs és Budapest 1878-tól 

offenzív Balkán-politikát tudott folytatni, addig 1908-tól kezdődően defenzívába szorult. 

Mivel Szerbia és Montenegró gazdasági és politikai függésben tartása eredménytelennek 

bizonyult, a Monarchia számára létfontosságú volt, hogy az olasz és német előretörést, 

valamint Szerbia megerősödését ellensúlyozandó egy erős osztrák dominanciájú Albánia 

jöjjön létre. A Balkán ugyanis nemcsak az osztrák ipar, de a magyar mezőgazdaság 

szempontjából is jelentős piacnak számított. 1912-ben a Balkánra irányuló összes 

exporttermék 20–25%-át a Monarchia adta.34 Török összefüggésben érdemes megjegyezni, 

hogy Bosznia 1878-as okkupációja, majd 1908-as annexiója monarchiaellenes indulatokat 

és gazdasági bojkottot szított. Ennél is nagyobb problémát jelentett, hogy az annexiós 

válság az orosz–osztrák–magyar viszonyt is befagyasztotta, sőt, a balkáni szlávok nagy 

részét is elidegenítette Ausztria-Magyarországtól.35 A Balkán-háborúk kitörésekor az 

osztrák–magyar külpolitika már inkább a lehető legminimálisabb oszmán vereséget tartotta 

volna üdvösnek. 36  

A folyamatos területi veszteségek mellet Enver pasa (és a párt vezetésére jelentős 

befolyással bíró Talat pasa37) vezetésével az Ittihad ve Terakki speciális alakulata, a 

későbbi Teskilát-i Mahszúsza38 (Különleges Szervezet) 1913. január 23-án a liberálisok 

                                                           
34 Demeter: i. m., 219–221. 

35 Diószegi István: Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája. 1867–1918. Vince Kiadó. Budapest, 2001. 

125. 

36 Az annexiót Andrássy Gyula gróf (1823–1890) erősen ellenezte, hiszen következményeként a Monarchia 

törökországi reputációjának csökkenésétől tartott. Bővebben ld. http://digit.bibl.u-

szeged.hu/00000/00016/00020/historica_020.pdf (utolsó letöltés: 2017. október 19.) 

37 Mehmet Talat pasa (1874–1921): ifjútörök politikus, államférfi, nagyvezír. Az Egység és Haladás 

Pártjának (Ittihat ve Terakki Dzsemijeti) ügyvezetője, az I. világháború folyamán oszmán belügyminiszter, 

majd 1917-től nagyvezír. 1918-ban Németországba menekült, ahol 1921-ben egy örmény merénylő – az I. 

világháború során az Oszmán Birodalomban élő örmény kisebbséget ért súlyos atrocitások megtorlásaként – 

megölte.  

38 Teskilát-i Mahszúsza: Enver pasához és Bahaettin Sákirhoz köthető szervezet, melyet különböző önkéntes 

alakulatokból szerveztek. Gyakran vetették be őket ellenséges területeken (Líbia, Nyugat-Trákia, 

Oroszország, Palesztina), hogy diverzáns tevékenységet folytatva elősegítsék a török állami érdekek 

érvényesülését és ellensúlyozzák az orosz, francia vagy brit politikát. 

http://digit.bibl.u-szeged.hu/00000/00016/00020/historica_020.pdf
http://digit.bibl.u-szeged.hu/00000/00016/00020/historica_020.pdf
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kormányváltására való válaszként újabb puccsot39 hajtott végre, végérvényesen pontot téve 

ezzel a második alkotmányos időszak belpolitikai csatározásaira. 1913 nyarán a törökül 

sem igazán tudó, de politikailag megbízható Szaíd Halím (1863–1921)40 került a 

nagyvezíri székbe.41 

Belpolitikai szempontból tehát azt mondhatjuk, hogy a második alkotmányos 

időszak végére az oszmán állam súlyos feszültségekkel és válságokkal találta szemben 

magát. A birodalom értelmiségi köreiben összesen négy, a birodalom megmentését célul 

kitűző különböző szellemi áramlat rajzolódott ki. Az első, azaz az oszmán nemzeti 

identitás megalkotására tett kísérletek hamar elbuktak. Ennek legfőbb oka, hogy a 

birodalom nem muszlim elemei a 19. század közepére már egyértelműen a függetlenedést 

tartották egyedüli elfogadható megoldásnak. Ez különösen a balkáni népekre igaz. A 

második elképzelést – mely szerint az iszlám gyökereihez való visszatérés jelenti a 

sikeresség zálogát a modern világban – II. Abdülhamid maga is támogatta ugyan, de az 

arabok mégsem maradtak lojális alattvalók. A türkizmus, mint harmadik opció, már erősen 

a nyugati nacionalista ideológia hatása alatt állt. Az elképzelés megjelenését a volgai tatár 

Juszúf Akcsura (1876–1935) által írt Ücs Tarz-i Szijászet (Háromféle politika) című 

dolgozat 1903-as megjelenéséhez szokták kötni.42 Akcsura – nem függetlenül az erős 

                                                           
39 A török történetírás Bâb-ı Âlî rajtaütés, néven ismeri az eseménysorozatot. Az elnevezés az oszmán 

igazgatási központ, a nagyvezíri hivatal egyik emblematikus bejáratára, a „Magas Kapura” utal. A puccsisták 

itt gyűltek össze, hogy lemondassák Kjámil pasa nagyvezírt. 

40 Szaíd Halím pasa (1863–1921): oszmán államférfi, 1913 és 1916 között nagyvezír. Kairóban született a 

központi oszmán kormányzattal sokat harcoló Mohamed Ali pasa unokájaként. Ő írta alá a németekkel való 

szövetségi szerződést 1914-ben. A mudroszi fegyverszüneti megállapodás után (1918. október 30.) őt is 

Máltára száműzték. Később Rómába távozott, ahol örmény merénylők gyilkolták meg. 

41 Ahmad: i. m., 39–41.  

42 Juszúf Akcsura (1876–1935): politikus. Az oroszországi Uljanovszkban született, de felmenői között krími 

tatárokat is találunk. A kor szokásainak megfelelően katonai iskolában kezdte tanulmányait, de politikai 

nézetei miatt eltanácsolták. Később az ittihatcsik támogatásával Párizsban tanult, itt szerezte 

politikatudományi diplomáját. Mivel az Oszmán Birodalomból kitiltották, Párizsból hazatért Kazányba, ahol 

aktív politizálásba kezdett. Elsőként sikerült a Dumába török nyelvű képviselőt küldenie, de török (tatár) 

nacionalista gondolatainak terjesztése miatt az orosz hatóságok is üldözték. A II. alkotmányos időszak 

kezdete (1908) után oszmán földre települt. 1911-ben megalapította a Türk Jurdu Dzsemijetit és a hasonló 

néven ismertté vált periodikáját. Az első világháború során a Vörös Félhold szervezésében sokat tett a cári 

fogságba esett oszmán katonák szabadon engedéséért és többek között Magyarországon is népszerűsítette az 

oroszországi türk népek jogainak védelmét. A háború végén a britek letartóztatták. A fogságból szabadulván 
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pánszláv és pángermán propagandától – a muszlim vallású török népek összefogását 

szorgalmazta. Akcsura később, a már köztárasági korban a Török Történettudományi 

Társaság (Türk Tarih Kurumu) második elnökeként is tevékenykedett. A török nemzeti 

identitással és a törökség világban betöltött szerepével kapcsolatos elképzelései sok 

tekintetben a hivatalos történelemszemlélet részévé váltak.43 Negyedikként meg kell 

említenünk még azokat, akik szerint a nyugati módszerek közvetlen lemásolása lett volna 

az egyetlen helyes megoldás.44  

1913-ra az ország élére olyan katonai elit került, amely elkötelezett volt a 

modernizáció valamilyen módozata mellett. A sikerhez azonban sem a külső, sem a belső 

feltételek nem voltak adottak. 

2.1. „Lehetséges, hogy elválasszon minket egymástól a Biblia és a 
Korán?”  

1920 után a törökök és a magyarok közötti kölcsönös rokonszenv érthetőnek tűnt. 

Sok kortárs gondolta úgy, hogy nagy a hasonlóság a két nép történelme és aktuális helyzete 

között. Mindkét ország súlyos megrázkódtatásokat szenvedett, és rengeteg véráldozattal 

járó háborút fejezett be. Érdemes kitérni röviden arra is, hogy miként alakult a két ország 

fejlődése és milyen párhuzamokat, illetve különbségeket lehet felfedezni a török és a 

magyar szellemi élet alakulásának összevetésekor.  

Magyar szempontból a keletről való gondolkodás egyet jelentett a magyar identitás 

kérdésével. Herder óta a magyar értelmiség megnyugtató választ kívánt tálalni arra, hogy 

keleti eredetű népként miként őrizheti meg saját kultúráját a környező germán és szláv 

tengerben. Az „egyedül vagyunk” érzése ebben az összefüggésben kovászként működött, 

hiszen a 19. században tudományos köntösben felerősödő eme diskurzus nem csupán 

történeti vagy nyelvészeti vita volt. Az ún. ugor–török háború sok kortárs szemében 

                                                                                                                                                                                
csatlakozott a függetlenségi háborúhoz. 1923-ig a külügyek területén látott el fontos pozíciót. 1931-ben a 

Türk Tarih Kurumu (Török Történettudományi Társaság) alapításával bízták meg, mely szervezet elnökségét 

1932-től el is látta. Ezzel párhuzamosan a háború után isztambuli és karszi képviselőként a medzslisz 

munkájában is részt vett. In: Akçura, Yusuf: Muasir Avrupa’da Siyasi ve İctimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar. 

Ötüken Neşriyat A. Ş., İstanbul, 2016. 3–5. 

43 Oláh Péter: A török és a magyar turanizmus kapcsolata a 20. század első felében. In: Keletkutatás, 2012. 

tavasz. 76.  

44 Pintér (2005): i. m., 3–4. 
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nemcsak azt volt hivatott eldönteni, hogy a magyar melyik nyelvcsaládhoz áll a 

legközelebb, hanem sokkal inkább azt, hogy a magyarság hogyan is viszonyul saját 

európaiságához. A kérdés ilyen tekintetben tehát kezdettől fogva átpolitizált légkörben 

jelent meg. Nem szabad továbbá megfeledkezni arról sem, hogy az 1848–49-es forradalom 

és szabadságharc I. Miklós cár általi leverése erősen rányomta bélyegét az oroszok 

megítélésére. A század második felében kialakuló orosz–török háborúk során ebből 

kifolyólag a magyar közvélemény döntő többsége oszmán sikerekét szorított. 

A törökség iránti érdeklődés sok esetben a magyar őstörténet kutatásával került 

összefüggésbe. Ez különösen igaz Kőrösi Csoma Sándor és Vámbéry Ármin esetében. 

Utóbbi munkája teljes egészében illeszkedik a korszakban modernnek mondható liberális 

nyugati nacionalizmus korszelleméhez. A 19. század második felére a magyar 

tudományosság már a külföldi forráskutatásokra is épített, külföldi kútfők bevonásával 

tanulmányozta saját és más népek történetét, kultúráját. A nyugati nyelvészeti, 

antropológiai és történeti kutatások visszhangra leltek idehaza.  

Mindezt nagymértékben elősegítette, hogy a magyarság 1867 után egy, a 

nemzetközi politikában is stabil helyet elfoglaló regionális nagyhatalom egyik pilléreként 

tömegeket volt képes asszimilálni. Míg 1880-ban az ország lakosságának 44,8%-a vallotta 

magát magyarnak, addig ez az arány – növekvő számú lakosság mellett is – 1910-re 54%-

ra emelkedett a statisztikák szerint.45 A kulturális, gazdasági, egészségügyi és tudományos 

fejlődés hazai viszonylatban még akkor is szembetűnő volt, ha Nyugat-Európa egyes 

országaihoz mérve nem tudtuk csökkenteni lemaradásunkat. A számítási módoktól 

függetlenül, a korszak ismerői egyetértenek abban, hogy Magyarország 1910-re még annak 

ellenére is fejlett agrár-ipari országgá vált, hogy lakosságának 62%-a még mindig a 

mezőgazdaságból élt.46 Ezzel együtt a századfordulóra egyesek már annyira erősnek 

tartották a magyar ipart és mezőgazdaságot, hogy a Balkán felé fordulva igyekeztek piacot 

találni az egyre bővülő magyar termékek számára. A kelet felé fordulásnak tehát nemcsak 

tudományos, az identitásunkat érintő szellemi termékei, hanem annál kézzelfoghatóbb, 

egzakt módon mérhető hozadékai is voltak. A Keleti Kereskedelmi Tanfolyam (1891), 

                                                           
45 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó. Budapest, 2001. 49.  

46 Uo. 25-26. 
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illetve a Keleti Akadémia, valamint a Turáni Társaság47 (1910) megalakulása jól jelzik ezt 

a folyamatot. A Magyar Királyság tehát az első világháború kitörésekor befolyási 

övezetének és térségbeli jelenlétének kiszélesítésén fáradozott.  

Ezzel szemben, a török történelem ezen időszaka – a tanzimát minden sikere 

ellenére – inkább defenzív korszaknak tekinthető. A régi út járhatatlanná vált, az újat még 

senki sem találta meg. A folyamatos területi csonkítások és társadalmi megrázkódtatások – 

menekültek, pogromok – mellett nem beszélhetünk prosperáló időszakról. Magyar 

szemmel nézve is későn – a XVIII. század elején – jelent meg a könyvnyomtatás, a 

közoktatás az 1868-os Eötvös-féle törvénnyel semmilyen szempontból nem 

összehasonlítható. Sőt, a török társadalom az oszmán birodalmon belül sem játszott vezető 

szerepet. Sokatmondó kortörténeti adalék a második alkotmányos időszak után az 

Ittihadhoz csatlakozó, Dijárbakirban született Szülejmán Nazíf (1870–1927) költő 

eszmefuttatása: „Elsőként muszlim, aztán oszmán, végül török vagyok. A lánytestvéremet 

egy nem muszlim törökhöz nem, de egy nem török muszlimhoz feleségül adnám.”48 Ami 

az oszmán gazdasági és társadalmi viszonyokat illeti – erős eltérést mutatva a magyar 

viszonyokkal – jelentős regresszióról beszélhetünk. A visszaesés eredményeként az egykor 

virágzó kávé, textil és cukortermelés gyakorlatilag megszűnt, és ezen termékeket európai 

kereskedőkön át szerezték be birodalomszerte. A mezőgazdaság és a cukortermelés 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy Egyiptom Napóleon, majd egy rövid angol 

intermezzo után 1805-től az albán származású Mohamed Ali kezébe kerülve, de facto 

kivált az oszmán fennhatóság alól. A birodalom bankrendszere és ipara nem volt képes 

lépést tartani a nyugati fejlődéssel, és a 20. század elejére végérvényesen leszakadóban 

volt.  

                                                           
47 A szervezet alapításában és a hozzá tartozó Turán c. folyóirat szerkesztésében a vizsgált korszakban 

meghatározó szerepet játszott Paikert Alajos (1866–1948). Turáni témájú írásaihoz többek között ld. Paikert 

Alajos: A turáni eszme. Budapest, 1922. A tudományos szereplők közül Németh Gyula több ízben kritizálta a 

turanisták munkáját. Ld. Németh Gyula: „Turán”. In: Magyar Nyelv. Budapest, 1921. 

48 Idézi Güvenç, Bozkurt: Türk Kimliği. Kültür Tarihinin Kaynakları. İstanbul, 1995. 32–33.  



22 

 

Erősítette a centrifugális erőket, hogy a birodalom különböző területei nem a 

központi kormányzaton keresztül, hanem közvetlen módon léptek kapcsolatba a 

nyersanyagfelvevő piacnak számító európai hatalmakkal.49 

Érdemes arra is rávilágítani, hogy ilyen helyzetben a modernizmus egyes hívei 

hogyan viszonyultak a nyugati eszmék átvételéhez. A Balkán-háborúk és Líbia elvesztését 

Zijá Gökalp50 is kiábrándulva vette tudomásul. Kénytelen volt belátni, hogy nem szabad 

lekicsinyelni a nyugati kultúrát, és a törökség ellenségei csak akkor lesznek újra 

legyőzhetők, ha tőlük tanulnak. Esznáf Desztáni című versében például így fogalmazott:  

A legyőzetésünk oka: az elmaradottság. 

A bosszú: az ellenség tudományának átvétele. 

Munkájának megtanulása, szaktudásuk ellopása.51 

Az európai gyarmatosítási folyamatok és az öreg kontinens gazdasági hegemóniája 

a 19. századra már erős ösztönzést jelentettek a különböző tudományágak fejlődéséhez. A 

turkológiai kutatások területén Franciaország járt az élen. A törökség történelmének és a 

török nyelv megismerésében úttörő szerepe volt Joseph de Guignes (1721–1800), Pierre 

Amédée Jaubert (1779–1847), vagy éppen Léon Cahunnak (1841–1900). A franciák 

mellett a német származású Julius Klaprothot (1783–1835) is meg kell említenünk, aki 

Asiatiche Magazin elnevezésű periodikájával tett sokat az európai keletkutatás fejlődéséért. 

A fásult állapotban lévő birodalom így tehát a saját történelmének nem jelentéktelen részét 

                                                           
49 A 19. századi egyetemes történelem, 1789–1914. Szerkesztette: Vadász Sándor. Korona Kiadó. Budapest, 

2005. 430. 

50 Zijá Gökalp (1876–1924): A dél-kelet törökországi Dijárbakir városában született, valószínűleg vegyes, 

kurd–török családban. Szociológus, író, költő, a modernkori török nacionalizmus egyik szellemi atyja. A 

század elején csatlakozik az Ittihad ve Terakkihoz, majd fontos szerepet játszott a szorosan a szervezethez 

köthető Gencs Kalemler (Fiatal Tollak) és Jeni Medzsmúa (Új Magazin) kiadványok szerkesztésében. A 

pántörök és a turáni gondolat egyik legjelentősebb képviselője. A régi török kultúrát dicsőítő Kizil Elma 

(Aranyalma) című kötete 1915-ben jelent meg. Tevékenységével sokat tett a török nacionalizmus 

erősítéséért, vállalva annak minden negatív hozadékát is. A török modernizáció híve volt, aki szerint az 

iszlám, a törökség és az európai modernitás összekapcsolható fogalmak. (David Kushner: The Rise of 

Turkish Nationalism 1876–1908. London, 1977. 100.) 1918-ban, sok egyéb török intellektuális vezetővel 

együtt, átmenetileg Máltára száműzték. Bár hazatérte után nem kapta vissza egyetemi katedráját 

Isztambulban, 1922-től haláláig a török nemzetgyűlés tagja maradhatott. 

51 „Yenildik sebebi: geride kalmak. İntikam: düşmanın ilmini almak. İşini öğrenmek, fennini çalmak.” Idézi 

Uriel Heyd: Türk Ulusçuluğunun Temelleri. Çeviren Kadir Günay. T.C. Kültür Bakanlığı. Ankara, 2002. 73–

74. 
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is kénytelen volt idegenektől tanulni. A francia és német keletkutatáshoz nagyon szorosan 

csatlakozik a Joseph von Hammer-Purgstall (1774–1856), Paul Wittek (1894–1978) és 

Vámbéry nevével fémjelzett osztrák és magyar orientalisztika is.52 Hogy mit jelentett az 

oszmánok számára az európai turkológia? Vámbéry Ármin például így emlékszik vissza II. 

Abdülhamid szultánnal folytatott egyik bizalmas beszélgetésére:  

„… és midőn átadtam a szultánnak egy példányát ujgur nyelvemlékeimnek, kissé 

meglepődve így szólt hozzám: – Sohasem hallottuk hírét ily régi török nyelvemlékek 

létezésének, és valóban nagyon érdekes, hogy őseink már az iszlám felvételének ideje előtt 

is általában írástudók voltak…”53  

A nemzeti identitással összefüggő turkológiai és történelmi témájú kutatások 

sokasága tehát nem véletlen. Mindezen túlmenően, a magyar társadalom bizonyos 

rétegeiben – részben a pánszláv és a pángermán törekvések hatására – a 19. századtól 

felerősödött egyfajta Kelet iránti érdeklődés és Keletről való gondolkodás. Ennek 

folyományaként pedig a rokon népekkel való összefogást hirdetendő, megjelent a 

turanizmus.54 Ez a fajta, tételesen soha ki nem dolgozott gondolatcsokor, amely a rokon 

népek közötti valamilyen szintű együttműködést szorgalmazta, az oszmán területeken, 

Oroszországban és a Kaukázusban egyaránt megjelent. Felbukkanása számos okra 

vezethető vissza. Elsők között kell említenünk a korban meghatározó nacionalista 

diskurzust, amelybe – kellőképpen romantikus és legendákkal átszőtt múltat felmutatva – 

                                                           
52 Karakaş: i. m., 92–94. A magyar turkológia helyzete ugyanakkor – minden európaiságát figyelembe véve 

is – különlegesnek mondható, és ez a török értelmiség figyelmét is felkeltette. Németh Gyula (1890–1976) 

megfogalmazása szerint „Magyarország olyan kivételes ország, ahol Törökországot leszámítva a turkológia 

nemzeti tudományágnak számít.” Idézi Karakaş uo. 94–95  „Macaristan, Türkiye dışında Türkoloji’nin 

ulusal bir ilim olduğu müstesna bir ülkedir.” 

53 Vámbéry Ármin: Küzdelmeim. Dunaszerdahely, 2001. 334. 

54 A téma bővebb kifejtéséhez ld. Farkas Ildikó: A turánizmus. In: Magyar Tudomány. 1997. 7. szám. 860–

868.; Ablonczy Balázs: ”Lándzsahegy”, néprokonság, small talk. In: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. 

században. MTT, Budapest, 2006.; Oláh Péter: A török és a magyar turanizmus kapcsolata a 20. század első 

felében. In: Keletkutás, 2012. tavasz. 67–86.; Kiss Attila: Magyar Kelet-politika a rokonság jegyében – az 

őstörténet, mint társadalom- és gazdaságpolitikai tényező 100 éve és ma. Kiadja: Pallas Athéné Domus 

Animae Alapítvány. Budapest, 2015.; Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! – A magyar turanizmus története. 

Jaffa Kiadó. Budapest, 2016. 
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az egykor nomád népek igyekeztek bekapcsolódni. A turanizmus kialakulására nagy hatást 

gyakorolt a pán-eszmék megjelenése és az ebből fakadó fenyegetettség érzése is.55  

A turanizmus értelmezésében és meghatározásában azonban eltérő álláspontok 

harcoltak egymással. A törökök ezt inkább a türk népekre, esetleg még a magyarokra és a 

mongolokra kívánták korlátozni. A magyarok tág, az északi finn-ugor nyelvet beszélő 

népcsoportokat is magába foglaló értelmezési tartományban gondolkodtak. A „lehetséges, 

hogy elválasszon minket egymástól a Biblia és a Korán?” mondat egy azerbajdzsáni 

értelmiségi, bizonyos Hüszejinzáde Ali nevéhez köthető.56 A kiragadott mondat és az 

egész turanista fellendülés ezen dolgozatból azért kihagyhatatlan, mert jól érzékelteti a 

magyarok és a törökök egymásról való gondolkodását, egymáshoz való közeledését.  

2.2. Az első világháborúban – törökök és magyarok szövetségben 
a frontokon 

1914. augusztus 2-án a Német Császárság és az Oszmán Birodalom titkos 

szerződést kötött. A megállapodás második pontja szerint „Abban az esetben, ha 

Oroszország aktív katonai lépésre szánná el magát, s ez Németország számára casus 

foederis lenne Ausztria-Magyarország irányában, ez a casus foederis Törökországra is 

érvényes.”57 A nemzetközi politikában vibráló feszültséget és a török–német barátság 

kialakulását a szeptember 9-én az oszmán kormány által kihirdetett, a kapitulációk 

eltörléséről szóló körlevél is kiválóan jelezte. A szöveg stílusa és tartalma beszédes. Míg 

kormányzati oldalról a gülháne-i hatt-i hümájúnra visszautalva a tanzimát sikerességét 

hangsúlyozta, addig a jogharmonizáció kisiklásáért, a közigazgatási és gazdasági 

sikertelenségekért a „külföldieket” okolta. Ennél fogva „a birodalom egészében a haladás 

akadályozói”, vagyis a kapitulációk eltörlése a „boldogabb jövő” zálogát jelentette az 

ifjútörök vezetés szemében.58 

Mindezek folyományaként az Oszmán Birodalom az első világháborúba 1914. 

november 11-én, Oroszországnak, Franciaországnak és Angliának hadat üzenve lépett be. 

                                                           
55 Török szempontból a témához bővebben ld. François Georgeon: Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri. Yusuf 

Akçura (1876–1935). Ankara, 1996. 

56 „Mümkün mü ayırsın bizi İncil ile Kuran?” In: Tarık Demirkan: Macar Turancıları. İstanbul, 2000. 67. 

57 Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez. Szerkesztette: Lugosi Győző. L’Harmattan, 

Budapest, 2006. 22. 

58 Uo. 23-24. 
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A Német Császárság és az Osztrák-Magyar Monarchia mellé az Oszmán Állam 

csatlakozott a központi hatalmakhoz. Isztambul rögvest dzsihád-i mukaddeszt, vagyis szent 

háborút hirdetett, amelytől azt remélte, hogy az egyiptomi és az indiai muszlimok 

segítségével Anglia dolgát jelentősen meg fogja tudni nehezíteni. Ennek megfelelően 

rögtön el is kezdődött a katonai erők összehangolása és a hadszíntereken történő elosztása. 

Ezzel párhuzamosan a politikai együttműködés is szorosabbá vált. A szárazföldi 

összeköttetést nagyban megkönnyítette, hogy Bulgária 1915 őszén szintén csatlakozott a 

Bécs, Budapest, Berlin és Isztambul alkotta szövetséghez. A háború következtében török 

katonák érkeztek a galíciai frontra, osztrák–magyar és német kiképzőtisztek, tüzérek, és 

Otto Liman von Sanders vezetésével tábornokok mentek Gallipoliba és az iraki, palesztin 

harcterekre.59 Az oszmánok számára három kiemelkedő jelentőségű frontvonalról 

beszélhetünk. A cári Oroszország a Kaukázus felől fenyegette Anatóliát, a brit, ausztrál és 

új-zélandi csapatok a Dardanelláknál próbáltak partra szállni, míg az erős brit támogatással 

megalakult arab felkelő csoportok főleg a mai Irak és Szíria területéről kiindulva helyeztek 

nyomást a központi hatalmak egységeire.  

II. Miklós cár (1894–1917) csapatai ellen, a csaknem 35 éve oroszok által megszállt 

területek (Karsz, Ardahán és Batum) visszaszerzéséért Enver pasa 1914. december 20-án, 

Szarikamisból indulva átfogó támadást indított. Rossz felszerelésű, kimerült, mintegy 120 

ezres hadserege azonban 1915 januárjára megsemmisítő vereséget szenvedett és nagyjából 

60 ezer embert vesztett. Az orosz csapatok ezek után az 1917-es bolsevik forradalomig 

Kelet-Anatólia jelentős területeit – Erzurum, Van, Erzindzsán és Trabzon városait is 

beleértve – ellenőrizték. A bolsevik forradalom sikere után ezen a fronton oszmán 

szempontból pozitív változások következtek be. Az 1918. március 3-án megkötött breszt-

litovszki egyezmény az oszmán birodalom utolsó területi nyereségét rögzítette. Mintegy 40 

év orosz megszállás után Karsz, Artvin, Ardahán és Batum ismét török fennhatóság alá 

került, az ország keleti területeiről kivonultak a cári csapatok. A területi gyarapodás, 

vagyis török olvasatban az 1878-as határok helyreállítása azonban nem elégítette ki 

Isztambult. A kaukázusi és oroszországi muszlimok ügyét is igyekeztek felkarolni, de 

                                                           
59 Bővebben ld. İsmail Tosun Saral–Emre Saral: Çanakkale ve Sina-Filistin Cepheleri’nde Avusturya-

Macaristan Ordusu Topçu Bataryaları. Ankara, Türk–Macar Dostluk Derneği Yayınları: 9. 2012. 
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Breszt-Litovszkban sem Németország, sem pedig az Osztrák-Magyar Monarchia nem 

támogatott egy Baku felé irányuló oszmán offenzívát.60 

Az ország nyugati határán, a Dardanellák bejáratánál 1915 februárjában – az orosz 

és brit flotta egyesüléséért és a boszporuszi török aknazár feltörésére – megjelent az angol 

flotta. A harcok során kitűnt Musztafa pasa végül nagy véráldozat árán, de megállította az 

ausztrál és új-zélandi csapatokat is bevető brit partraszállási kísérletet. A dél-keleti 

hadszíntéren, Palesztinában, a Sínai félszigeten és Szíriában és Irakban a britek sokkal 

sikeresebbek voltak. Igaz ugyan, hogy a Bagdad irányába nyomuló brit csapatok 1915 

őszén megtorpantak, sőt, Charles Townsend tábornok az indiai ezredével Kut városáig volt 

kénytelen visszavonulni. A von der Goltz tábornok vezette oszmán csapatok pedig a város 

ostroma során súlyos veszteségeket okoztak az indiai-brit csapatoknak, sőt 1916 áprilisára 

felszámolták a Kutban állomásozó antant erőket. Ezzel együtt, az 1916-ban kezdődő arab 

felkelések eredményeként 1918 őszére az angolok kezébe került Ammán, Bejrút, 

Damaszkusz és Aleppó is.61 A birodalmat háborúba vezető V. Mehmed szultán 1918 őszén 

meghalt. Helyét testvére, Vahdettin vette át, aki VI. Mehmed néven az oszmán történelem 

utolsó szultánjaként vonult be a történelembe. 

A politikai változásokkal 1908-ban hatalomra kerülő ifjútörök elit a gazdaságban is 

igyekezett új, járatlan utakat követni. A nemzeti bankrendszer és a hitelezés területén már 

1914 elején változások álltak be. Ekkor alapították meg ugyanis az 500 ezer török líra 

tőkével és kizárólag muszlim részvényesekkel rendelkező Evkaf Bankot. A világháború 

kirobbanása után még égetőbbé vált a finanszírozás nemzeti jellegűvé tétele, hiszen az 

Oszmán Bank nem helyi, hanem nyugati tőkével működött. Az ittihatcsi-k célja tehát az 

volt, hogy az Oszmán Bankot az ország függetlensége szempontjából nélkülözhetetlen 

nemzeti bankká alakítsák. Ennek egyik első lépéseként 1917-ben létrejött az Oszmánli 

Itibár-i Millí Bankaszi, amivel a hivatalosan a háború során meghirdetett politika mellett 

megjelent a „gazdasági dzsihád” fogalma is. A hitelezés elsőszámú 

kedvezményezettjeiként a nincstelen földművelőket és azokat a birtokosat jelölték meg, 

akik a földművelés területén újításokat kívántak bevezetni. Őket hosszú lejáratú, megfelelő 

                                                           
60 Vasif Gafarov: Azerbaijan’s Independence and the Geointerests of the Russian and Ottoman Empires. In: 

The Caucasus and Globalization. Volume 3 Issue 2–3 2009. 196. 

61 Sönmezoğlu: i. m., 54–59. 
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nagyságú hitellel akarták segíteni. Ezt volt hivatott elősegíteni az 1916. március 25-én a 

medzsliszben elfogadott Ziráat Bankaszi Kánúnu, vagyis a mezőgazdasági bank törvény.62  

A nemzeti bankok országos terjedésével a hagyományosan nem muszlim kezekben 

lévő gazdasági szektorok is átalakultak. 1908 és 1918 között a Maniszától Konján át 

Kajszeriig terjedő bankhálózat létrejötte a helyi kereskedők és földművesek helyzetének 

megerősödését eredményezte. A gazdagodó muszlim törökség egyre nagyobb számban 

képviseltette magát a középosztály rétegeiben, és egyre szorosabban kötődött az Ittihad ve 

Terakki köreihez és politikájához. Az állam és a nemzet kezdett egymásra találni. Ezt a 

folyamatot folytatta a Köztársasági Néppárt is, amely 1924-ben az Is Bankaszi (Üzleti 

Bank) felállításával országos hitelintézet kiépítésébe fogott. A kereskedelmen és a 

mezőgazdaságon kívül az ipar és a bányászat is kiemelkedő jelentőséggel bírt. Az utóbbi 

két szektorban az 1925-ben alapított Állami Ipari és Bányászati Bank volt hivatott betölteni 

azt az űrt, amely a kapitulációk eltörlése után jelentkezett.63 Láthatjuk tehát, hogy az a 

folyamat, amellyel a tanzimát ideje alatt a szultáni vezetés megpróbált egyfajta közös 

oszmán identitást kialakítani, visszájára fordult. A modern Törökország 1908-tól 

kezdődően rálépett arra az útra, mely akarva-akaratlanul, de elidegenítette magától saját 

lakosságának jelentős, elsősorban nem muszlim tömegeit.  

Természetesen a frontvonalak mögötti agitációs és propagandatevékenység is 

felélénkült. A korszak egyik meghatározó ideológiájának tekinthető nacionalizmus 

megfelelő eszköznek tűnt arra, hogy a cár fennhatósága alatt élő türk népek milliói is 

bekapcsolódjanak a közös harcba.64 Ez az elképzelés értő fülekre talált az immár amúgy is 

jó ideje törökbarát magyar politika és közvélemény meghatározó képviselőinél. A csupán a 

fegyverbarátságból fakadó együttműködés azonban még nem adna elégséges magyarázatot 

az 1916 és 1918 közötti magyar–török kapcsolatok intenzitására. Ebben a két évben került 

sor a 19. század vége óta időről időre napirendre kerülő Konstantinápolyi Magyar 

Tudományos Intézet 1916-os megnyitására, a Gül Baba türbéjét érintő rekonstrukciós 
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63 Uo. 110–111.  

64 Zenkovsky, Serge A.: Pan-Turkism and Islam in Russia. Cambridge, 1960. 9., valamint Landau, Jacob M.: 
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munkák megkezdésére65, a Múzeum körút Mehmed körúttá való átnevezésére66, valamint a 

Török–Magyar Baráti Társaság megalapítására. 1916-ban az iszlámot elfogadott vallássá 

nyilvánították. Ehhez hozzá kell vennünk azt a munkát is, amit a magyar kormány a Turáni 

Társaságon keresztül végzett. A különböző török, tatár és bosnyák diákok magyarországi 

taníttatása és képzése, a nyelvtanfolyamok és népszerűsítő előadások szervezése 

nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a két nép kulturálisan is közeledjen egymáshoz. A 

háborús években ezt az oszmánok felé aktív kulturális és diplomáciai politikát többek 

között olyan emblematikus személyiségek szervezték, mint Teleki Pál, Bánffy Miklós, 

Heckler Antal vagy Klebelsberg Kunó.67  

Az 1918. évi összeomlás fegyverszüneti megállapodásokkal végződött. 1918. 

november 3-án Padovában az Osztrák-Magyar Monarchia, november 11-én a compiègne-i 

erdőben a Német Császárság kapitulált. Az oszmán seregek 1918. október 30-án írtak alá 

fegyverszüneti megállapodást az égei-tengeri Lémnosz szigetén, Mondrosz (közkeletű 

nevén Mudrosz) kikötőjében.  

2.3. A török függetlenségi háború  

A háború végeztével Anatóliát intervenciós csapatok lepték el. A balkáni alakulatok 

parancsnoka, a magyar történelemből is jól ismert Franchet d’Espèrey tábornok – II. 

Mehmed 1453-as konstantinápolyi bevonulását felidézve – 1919. február 8-án fehér lovon 

masírozott be az oszmán fővárosba.68 Isztambult antant katonák, görögök és orosz 

menekültek lepték el. Jóllehet az antant hivatalosan 1920 márciusában szállta meg az 

oszmán fővárost, a győztes hatalmak csapatai 1919 februárjától 1923 őszéig tartották 

felügyeletük alatt a várost és a tengerszorosokat. A Törökországba való beutazást egy 

francia, olasz és angol főmegbízottból álló testület, az ún. Szövetségközi Fegyverszüneti 

Bizottság kontrollálta. Minden beutazónak a Bizottság által kiállított engedéllyel kellett 

rendelkeznie. Egy 1922 márciusában, Kiss Sándor szófiai magyar ügyvivő által írt jelentés 
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– amely egy „feltétlenül szavahihető, bizalmi emberre” hivatkozik – így írta le az aktuális 

állapotokat: „Az ember alig hinné, hogy Konstantinápoly még a török birodalom fővárosa. 

Perában a törökök szinte eltűnnek az Entente-katonaság s a görög, örmény és zsidó 

lakosság tömegében. Még magában Sztambulban is, a hol a török hivatalok és laktanyák 

vannak elhelyezve, a szövetségesek dominálnak. A török kormánynak úgyszólván semmi 

hatalma, teljesen az Entente-főmegbízottak ellenőrzése alatt áll. Az igazi török kormány 

egyébként Angorában van és úgyszólván semmi kétség aziránt, hogy a konstantinápolyi 

kormánnyal egyetértőleg működik.”69  

A britek a Fekete-tenger partján, Szamszunban és kissé beljebb, Merzifonban, 

valamint az iraki területek felé stratégiailag fontos Urfa, Antep és Maras városokban 

állomásoztak. A francia csapatok az adanai tartományt, az olaszok Antalját és Konját 

szállták meg. Az idegen erőket 1915 májusától a görög katonák is gyarapították, akik az 

antant – és főleg Lloyd George – beleegyezésével Izmirben szálltak partra.70 A párizsi 

békekonferencián a brit kormányfő indoklása szerint a görög csapatokra a rend fenntartása 

és a görögöket, valamint keresztényeket ért atrocitások miatt volt szükség. A keresztények, 

örmények elleni támadások és véres pogromok tekintetében az ún. Amerikai Bizottság 

(Amerikan Komiszjonu) törökországi vezetője, Lewis Heck is osztotta a nyugati 

nagyhatalmak álláspontját. Heck azt javasolta, hogy a további vérontás megállítása 

érdekében az antant hatalmak még több török területet vonjanak ellenőrzésük alá.71  

Az, hogy az oszmán területeken több nagyhatalom is osztozni kíván, már régóta 

nyílt titok volt. 1919 elején az volt a kérdés, hogy a gazdasági térnyerés után Anatóliában 

milyen politikai konstelláció jöjjön létre.72 Amíg azonban a nagyhatalmak egymás 
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szándékait kívánták kifürkészni és kordában tartani, az épen maradt török tiszti réteg 

szervezkedésbe kezdett. Az események párhuzamosan, több szálon futottak, és amikor az 

első görög csapatok Anatólia földjére léptek, Musztafa Kemál is katonai mozgalmat 

indított Szamszunból kiindulva. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehesse, két feltételnek 

egyszerre kellett meglennie. Az egyik, hogy egy földalatti hálózat, az ún. Karakol 

Dzsemijeti73 sikeresen tudta kimenekíteni, bújtatni vagy információval ellátni azokat a 

katonai vezetőket – ittihatcsi és Teskilát-i Mahszúsza tagokat –, akiket az antant erői le 

akartak tartóztatni vagy internálni gondoltak. A másik feltétel pedig az volt, hogy a brit 

elképzelések kivitelezését némiképpen lassítani tudják. Csak ezek tudatában válik 

érthetővé, hogy Musztafa Kemál hogyan tudott angol jóváhagyással, hivatalosan a 9. 

hadsereg fegyverletételének felügyelőjeként, Isztambulból Szamszunba utazni.74 A 

hivatalos megbízatás véghezvitele helyett lemondott hivatalos tisztségéről – megszakítva 

így kapcsolatát a Portával – és az ellenállás megszervezésébe kezdett. Az Anatóliában épen 

megmaradt két hadsereg vezetőjével, Kjázim (Karabekir) és Ali Fuat (Dzsebeszoj)75, 

vagyis a 15. és a 20. hadtest parancsnoka rögtön csatlakozott hozzá. A szervezkedés 

gyorsan eszkalálódott, és politikai vetületet is nyert, amikor először Erzurumban (1919. 

július 23.–augusztus 17.), majd Szivaszban (szeptember 4–11.) ültek össze a török 

függetlenségben és területi integritásban gondolkodó erők, melyek az Anadolu Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk-u Millije Dzsemijeti (Anatólia és Rumélia Nemzeti Jogvédelmi 

Bizottság) keretében szerveződtek. Decemberben az ellenállási mozgalom központja már a 

fontos vasúti csomópontnak tekinthető Ankarában volt.76 Ezáltal 1920 elejére az országban 

két párhuzamos, egymással hol rivalizáló, hol együttműködő hatalmi csoportosulás alakult 

ki. Musztafa Kemál ekkor még nem vonta kétségbe a kalifa hatalmát, és a brit megszállás 
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alatt lévő isztambuli parlament jó néhány tagjával jó kapcsolatban maradt. A török 

politikusok letartóztatása alkalmas ürügyet teremtett 1920 tavaszán arra, hogy Kemál 

Ankarába hívja a szultán közelében dolgozók egy részét. A leplezetlen brit imperializmus 

akkora ellenszenvett keltett, hogy az amúgy a szultánhoz és az oszmán hagyományokhoz 

hű tisztek is elkezdték keresni a kapcsolatot az anatóliai mozgalommal. Musztafa Kemál 

invitálásnak eleget téve, mintegy 92 képviselő meg is érkezett Ankarába, hogy a már ott 

lévő, megválasztott politikai képviselőkkel együtt 1920. április 23-án megalakítsák a Nagy 

Török Nemzetgyűlést (Türkije Büjük Millet Medzsliszi, TBMM).77 

A nemzeti ellenállási mozgalomhoz csatlakozók között két további nevet is meg 

kell említenünk. Az egyik a mondroszi fegyverszüneti megállapodást az oszmán kormány 

nevében aláíró Hüszejin Rauf (Orbaj), a másik a régi ittihatcsi, kipróbált katona, Ibrahim 

Refet (Bele) volt. A szóban forgó öt magas rangú katonatiszt vezette tehát azt a 

mozgalmat, amely 1920. január 20-án, az utolsó oszmán parlamenttel elfogadtatta az ún. 

Nemzeti Paktumot (Miszák-i Millí), melynek legfontosabb pontja a muszlim többségű 

területek integritásának kimondása volt. 

A nemzeti egységet szimbolizáló paktum leszögezte, hogy a muszlim többségű 

területek oszthatatlan egységet alkotnak, az európai hatalmakkal pedig tárgyalásokat kell 

kezdeni Konstantinápoly és a Márvány-tenger biztonságáról, valamint a birodalmon belüli 

kisebbségek jövőjéről. Az oszmán törvényhozás a kapitulációk teljes eltörlésének 

hangsúlyozása mellett a megszállás alatt álló területeken – vagyis Batumi, Karsz, Ardahán, 

Nyugat-Trákia és az arab többségű térségekben – népszavazás kiírását szorgalmazta.78  

A török helyett a muszlim elem említése azért volt kézenfekvő, mert így az 

anatóliai mozgalom elviekben szélesebb társadalmi bázisra – a törökökön kívül kurdokra, 

cserkeszekre, lázokra és arabokra – támaszkodhatott. Másrészről nyilvánvaló üzenet volt 

az ország görög és örmény lakossága számára is: Musztafa Kemál sem a nagyhatalmak 

terveiben ez idő tájt szereplő, Kelet-Anatóliából kihasított örmény állam létrehozását nem 

nézte tétlenül, sem pedig az angol égisz alatt bevonuló görög csapatokat nem tekintette 

tárgyalópartnernek. Az 1895-ben a birodalom mintegy 6,12%-át kitevő, 1 167 000-es 

örmény kisebbség mellett a birodalom legnagyobb kisebbsége a mintegy 2,5 milliós görög 

populáció volt. A görögök és örmények együtt a birodalom népességének majdnem egy 
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ötödét tették ki.79 Az új Törökország ideológiai alapjai azonban nem voltak alkalmasak a 

nem muszlim vallású kisebbségek integrálására. Az egyik legjelentősebb teoretikus, Zijá 

Gökalp az első világháború előtt még különböző engedmények és kölcsönös gesztusok 

révén elérhetőnek vélte a felekezetek közötti viszály elsimítását, és hitt egy olyan 

soknemzetiségű birodalom létjogosultságában, amelyben minden etnikum megőrizheti a 

saját jellegét.80 A háború után azonban már egy homogén, kimondottan török és muszlim 

jellegű társadalom felépítését tartotta célszerűnek.81 Ily módon azt mondhatjuk, hogy a 

soknemzetiségű modern török állam létrejöttének esélyei 1920-ra teljességgel 

szertefoszlottak.  

Az intervenciós erőkkel való harcban, 1921 márciusában Ankara komoly 

diplomáciai sikereket ért el, hiszen a londoni konferenciát követően Aristide Briand (1862–

1932) francia és Carlo Sforza (1872–1952) olasz külügyminiszter megállapodott a török 

féllel abban, hogy gazdasági engedményekért cserébe kivonják erőiket az országból.82 

Mindehhez a török fegyverek sikerei is kellettek. A keleti fronton fontos események 

zajlottak. A török sereg az örményeket legyőzte és 1920. december 2-án megkötötték a 

gümrüi békét.83 Ezt követően a szovjethatalommal való tárgyalások eredményeként 1921. 

március 16-án Kemál pasa Moszkvával írta alá első nemzetközi barátsági szerződését. A 

megállapodás értelmében Batumi és Nahicseván ugyan nem lett az új Törökország része, 

de cserébe a szovjetek katonai és pénzügyi segítséget adtak az anatóliai mozgalomnak.84  

Az Izmir felől előrenyomuló görög csapatok már mélyen Anatóliában jártak, 

amikor 1921. január 10-én Iszmet pasa Eszkisehir közelében, Inönünél megállította őket. A 

legnagyobb ellenséges erőként számon tartott görög csapatokra végül Afjon körzetében 
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1922. augusztus 30-án mért megsemmisítő csapást a török haderő. Alig több mint egy 

héttel később, szeptember 9-én Kemál pasa csapatai bevonultak Izmir városába. 1922. 

október 11-én a mudanjai fegyverszünet megkötésével a fegyveres cselekmények 

befejeződtek. A politikai bizonytalanság azonban 1923 nyaráig tovább tartott. A határok 

tekintetében Kemál a török etnikai határokat jelölte meg elérendő célnak, vagyis azt, hogy 

Nyugat-Trákia, valamint Moszul és környéke is az új Törökországhoz tartozzék. 

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy 1922 novemberében a londoni magyar királyi 

követség még arról tájékoztatta a Külügyminisztérium Politikai Osztályát, hogy Románia 

és Szerbia már mozgósításba kezdett, és egy esetleges balkáni konfliktus esetén kész lenne 

Görögországot támogatni.85 A londoni magyar külképviselet törököktől szerzett értesülései 

szerint Lloyd George görögbarát politikájának két alapvető mozgatórugója volt. Az egyik a 

hagyományos brit liberális gondolkodás, amely a keresztényeket helyezi előtérbe a közel-

keleti politikában. A másik pedig az, hogy a legutóbbi választásokon a liberális pártot egy 

bizonyos görög üzletember, korának egyik leggazdagabb fegyverkereskedője, Baszil 

Zaharoff (1849–1936) is nagy összegekkel támogatta.86 Azt már a római rendkívüli követ 

és meghatalmazott minisztertől, Nemes Alberttől tudjuk, hogy lord Curzon elképzelése 

szerint a brit érdekekre veszélyes indiai muszlimok mozgalmát úgy tudják a 

leghatékonyabban kivédeni, ha a kalifa uralmát Konstantinápolyban megtörik.87  

A kis-ázsiai bizonytalanság a tengerentúli hatalmak figyelmét is felkeltette, hiszen 

amerikai konzorciumok egyes törökországi vízierőművek és kikötők kiépítésében is részt 

kívántak venni. Parcher Félix berni követ szerint „a szemes yankeek [jenkik] 

előreláthatólag az angol–francia–olasz kis-ázsiai hármas szerződés alól – mire aktiválására 

kerül a sor – jórészt már elhúzzák a gyékényt.”88  

A nagyhatalmak és a környező országok aspirációi összetettek és ebben az 

időszakban szinte átláthatatlanok voltak. Róma például a Dodekanészosz-szigetek és 

Antalja kapcsán volt érdekelt, ugyanakkor ez nem akadályozta meg abban, hogy nagy 

                                                           
85 MNL (OL) K63 1922-32-1, 133. sz. számjeltávirat. London, 1922. november 14. 

86 MNL (OL) K63 1922-32-1, Ruttkay magyar királyi ügyvivő 96-os számú politika jelentése. London, 1922. 

augusztus 15.  

87 MNL (OL) K63 1922-32-1, Nemes Albert rend. követ és meghatalmazott miniszter 122-es számú politikai 

jelentése. Róma, 1922. április 29. 

88 MNL (OL) K63 1922-32-1, Parcher Félix ügyvivő 111-es számú politikai jelentése. Bern, 1922. március 

25. 
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mennyiségű hadianyagot bocsásson az antant erőkkel szemben harcoló Kemál pasa 

rendelkezésére. Ez feltehetően csak akkor érthető meg, ha tudjuk; az ankarai kormány 

mindent megtett annak érdekében, hogy a britek a lehető legkevesebb információhoz 

tudjanak hozzájutni.89 Az olasz vezetés pedig ezt a helyzetet kihasználva arra törkedett, 

hogy bizonyos előnyöket szerezzen magának Londonnal szemben.  

                                                           
89 A beszámoló szerint egy Szamszunba érkező brit tisztet az ankarai kormány távozásra szólított fel. A brit 

illetékes pedig kénytelen volt 48 órán belül eleget tenni annak. MNL (OL), A trieszti magyar konzul 23-as 

számú politikai jelentése. Trieszt, 1922. március 11.  
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3. A magyar–török kapcsolatok kezdeti fázisa (1919–1923) 

3.1. Út a barátsági szerződés aláírásához 

A magyar kormány mozgásterét 1920 márciusáig instabil belpolitikája és a 

háborúban a vesztesek oldalán való részvétele határozta meg. A Horthy-rendszer 

alapjainak lefektetésében és a magyar külszolgálat újjászervezésében 1922 végéig a Bánffy 

Miklós, Bethlen István és Teleki Pál vezette erdélyi származású arisztokrata trió döntő 

szerepet játszott. Állandó ügyvivő hiányában a Törökországgal kapcsolatos hírek 1924-ig 

elsősorban szófiai és római, valamint rejtett csatornákon keresztül érkeztek. Utóbbi alatt 

azon hírszerzési és kémelhárítási munkára kell gondolni, melyet a magyar államapparátus 

1920-tól, a közvetlen szomszédokat leszámítva, a barátinak vélt országok – Németország, 

Törökország és részben Bulgária, valamint Lengyelország – területén kezdett kiépíteni. 

Csakhogy a békeszerződés értelmében a katonai attasék állományba helyezése tilos volt. 

Ennek okán a felderítést és a hírszerzést, valamint az ankarai követség felállításának 

előkészítését Törökországban 1922 decembere és 1924 októbere között Ruszkay 

(Ranzenberger) Jenő „katonai szakelőadóként”, Angora I. fedőnéven a magyar királyi 

követség állományába rejtve végezte.90  

Az 1922. őszi magyarországi hangulatot jól jellemzi az alábbi példa. Egy 1922. 

november elején az MTI által közölt hírben arról tájékozódhatunk, hogy Csehországban 

nagy izgalmat keltett Horthy még szeptember végén, a határhoz közeli településen tett 

egyik kijelentése, mely szerint „közeledik a pillanat, amikor Magyarország visszakapja 

valamennyi elszakított területét, és az ellenség kiűzésével Magyarország újból felszabadul. 

Ebben a komoly pillanatban a törökök adják a legszebb példát. Fegyvert ragadtak hazájuk 

felszabadításáért, és elkergették valamennyi ellenségüket…”91 

                                                           
90 Dr. Szakály Sándor: Az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás létrehozása és működése a két 

világháború közötti Magyarországon 1918–1945. Felderítő Szemle, 2008/november, 27–28.  

Ruszkay (Ranzenberger) Jenő (1887–1946): katonatiszt, diplomata. A 20-as évek közepén törökországi és 

bulgáriai katonai szakelőadó. Hazatérte után 1933 és 1935 között az országos légvédelem parancsnoka. 

Nyugállományba helyezése után 1940-től a Nyilaskeresztes Párt tagjaként elsősorban külpolitikai ügyekkel 

foglalkozott. A német megszállást követően újra államonyba került. A háborút a Waffen SS tábornokaként 

fejezte be, amiért a Népbíróság halálra ítélte és 1946. június 22-én kivégezték. 

91 MOL, Sajtó Levéltár, MTI „kőnyomatos” hírek, 1922. november 4. 



36 

 

Az akció, mely hivatalosan üzleti ügyek és piaci lehetőség felkutatásáról szólt, 

teljes titoktartás mellett, a török fél tudtával zajlott. Ruszkay, miután Dzseláleddín Árif92 

bej Rómában ellátta a szükséges papírokkal és ajánlólevelekkel, 1922. december végén 

kezdte meg küldetését.93 A kiutazás apropója az 1923 februárjában az Égei-tenger partján 

összeülő Török Gazdasági Kongresszus volt. A kongresszus azonban a nevével ellentétben 

sokkal inkább az ankarai kormány nemzetközi kapcsolatainak rendezésére szolgáló első 

félhivatalos összejövetelnek tekinthető. A rendezvény fővédnöke például a kaukázusi 

hadsereg egykori főparancsnoka, honvédelmi miniszter, Kjázim Karabekir volt, a 

nyitóbeszédet pedig maga Musztafa Kemál mondta.94 A kongresszus előtt tudni lehetett, 

hogy a török kormány különböző mezőgazdasági és ipari gépek, lőszer és tüzérségi hátas 

lovak beszerzésében számít a magyar fél támogatására.95 

Angora I. január 10-én Izmirben lépett török földre. Ruszkay, egy héttel az 

országba érkezését követően, az „európai ember számára táborszerű” életet nyújtó 

Ankarában felvette a kapcsolatot a vezető katonai és politikai tisztségviselőkkel. 1923 

elején Ankarában a perzsa, afgán és kaukázusi muszlim küldötteken, valamint a szovjet 

követségen kívül mindössze egy francia katonai misszió és egy amerikai gazdasági 

küldöttség jelentette a külföldi diplomaták csoportját. 

„Általában mindenütt igen szívélyesen fogadták. Hivatalos körök támogatásukat 

minden téren felajánlották. Az érintkezésnél kiérzett a Magyarország iránt érzett 

rokonszenv és tisztelet. Igen nagy érdeklődés mutatkozik a magyar viszonyok iránt, főleg 

az államforma és a jövendő király személye iránt.” – áll egy jelentésben. Ruszkay 

                                                           
92 Dzseláleddín Árif 1875-ben, Erzurum városában született. 1895 után Párizsban jogot tanult, majd ügyvédi 

pályafutását 1901-ben Kairóban kezdte meg. Az alkotmányos monarchia 1908-as bevezetése után visszatért 

Isztambulba, és az Ittihad ve Terakki Partiszi első ellenzékeként többedmagával megalapította az Ahrár 

Firkaszit. Isztambul angol megszállásáig a szultánnak dolgozott, majd áprilisban Ankarába ment, hogy 

csatlakozzon Musztafa Kemál csapataihoz. Erzurum képviselőjeként egy ideig a Török Nagy Nemzetgyűlés 

tagja volt, majd 1921 májusától 1923-ig Rómában Kemál követeként tevékenykedett. Kemállal való 

nézeteltérései miatt római megbízatása után 1930-as haláláig Párizsban élt. Ld. 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c07/c070151.pdf (utolsó letöltés: 2017. február 22.) 

93 Árokay Lajos: A rejtett magyar katonai attasé szolgálat tevékenysége 1923–1928 között. Hadtörténelmi 

Közlemények, 1983/3, 581. 

94 Korkut Boratav: Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2009. İmge Kitabevi, 22. Baskı, Ankara, 2016. 45. 

95 MNL (OL) K 63 1922-32/1. Márffy(-Mantuano) Tamás 205. számú számjeltávirata. Róma, 1922. október 

4. 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c07/c070151.pdf
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megfigyelései szerint Ankarában meglehetősen elszánt és céltudatos vezető réteg (klikk) 

kezében van a hatalom, akik a parlamentáris demokráciát is tulajdonképpen csak kelléknek 

tekintik.  

Ruszkay először február 15-én, Izmirben találkozott Kemál pasával. Átadta Horthy 

és „a magyar nemzet testvéri érzületét és lelkes örömüket a török győzelem felett”, majd 

megerősítette a török vezetőt abban, hogy Budapest szerint a lausanne-i béketervezet a 

jelenlegi feltételek mellett elfogadhatatlan. Angora I. közölte: Anglia és Franciaország 

engedni fog, amennyiben Kemál kitart intranzigens álláspontja mellett. A török felet 

elsősorban a szerb csapatok mozgása és a magyar államforma részletei érdekelték. A 

megbeszélésen már ekkor felvetődött a magyar követség felállításának kérdése, amit akkor 

a felek a körülmények alakulásától tettek függővé. A magyar tiszt szerint a kihallgatás 

„igen korrekt és barátságos, de nem éppen a közvetlen szívélyesség hangnemében folyt.”96 

Azt már egy Pukanicsaroff nevű bolgár üzletembertől tudta meg Ruszkay révén Kiss 

Sándor szófiai ügyvivő, hogy Kemál pasa állítólag Pukanicsaroff előtt külön kitért egy 

mindhárom fél számára üdvös török–magyar–bolgár közeledés lehetőségére.97 

A nemzetgyűlés alelnökével, Ali Fuat (Dzsebeszoj) pasával folytatott beszélgetés 

során a szovjetekkel való kapcsolatfelvételt Ruszkay a „szociális nézetkülönbségekre” és 

szovjetekhez menekült, Magyarország ellen dolgozó kommunistákra hivatkozva utasította 

el. Tette ezt annak ellenére, hogy Fuat pasa – aki maga kötötte meg 1921 tavaszán a 

szovjet–török barátsági szerződést – érezhetően érdekeltté akarta tenni a magyar kormányt 

a Moszkvával való együttműködésre, melyre Ankara szerint Románia ellenében akár 

szüksége is lehetett volna a magyar félnek. Budapest ezzel szemben, a források tanúsága 

szerint inkább Belgrádban és Bukarestben, a törökökkel egyetértésben a helyi magyar és 

muszlim kisebbségek együttműködését látta reálisabb célkitűzésnek. A Romániával szem-

beni politikával összefüggésben kell megemlítenünk azt is, hogy az 1922 tavaszán össze-

hívott genovai nemzetközi gazdasági konferencián – szovjet ösztönzésre, török közvetí-

téssel – Bánffy Miklós magyar külügyminiszter nem hivatalos tárgyalásokat folytatott 

Csicserin szovjet külügyi népbiztossal.98 Ezen találkozók Genova után a későbbi ankarai 

                                                           
96 MNL (OL) K 64 1923-32. 13.274-es számú jelentés. II. számú melléklet. Smyrna, 1923. február 18. 

97 MNL (OL) K 64 1923-32t-242. 96 pol/1923 számú jelentés. Szófia, 1923. április 13. 

98 A témában először Ormos Mária publikált. Ld. Ormos Mária: Bánffy–Csicserin találkozó(k) Genovában 

1922. In: Kutatási Füzetek 4. Pécs, 1988. Bánffy egyébként saját visszaemlékezeiben így írt a Csicserinnel 

való találkozóról. „Teljes egyetértésben váltunk tehát el, és az volt a benyomásom, hogy sok előny származna 
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magyar követ, a szovjeteket a hadifogolykérdés kapcsán jól ismerő Jungerth-Arnóthy 

Mihály és a külügyminiszter állandó helyettese, Kánya Kálmán révén Berlinben 

folytatódtak.99  

A rapallói német–szovjet szerződés ellenére túlzás lenne egy szovjet–török–német–

magyar tengely kialakulásáról beszélni, de ahogy látni fogjuk, Ankara még 1923 

májusában is napirenden tartotta ezt az elképzelést. Budapesten azonban végül nem merték 

vállalni a Moszkvával való diplomáciai és gazdasági kapcsolatok rendezését, még annak 

ellenére sem, hogy a berlini tárgyalások eredményeként Litvinov külügyi népbiztos 

helyettessel és Kresztyinszkij követtel 1924. szeptember 12-én sikerült parafálni egy 

szerződést. A ratifikálásra azonban végül nem került sor, így a kölcsönös diplomáciai 

képviselet felállítására még tíz évet várni kellett.100 

A gazdasági és politikai közeledést elősegítette, hogy a Ruszkay és Kjázim pasa 

közötti megbeszéléseken a katonai és titkosszolgálati együttműködés is szóba került. A 

háború utáni időkre gondolva török részről megfogalmazódott az az igény, hogy 

műszakilag képzett magyar tisztek részt vehetnek a török hadsereg modernizálásában. A 

szomszédos országokról begyűjtött hírszerzési adatok kicserélése is felmerült.101  

1923 márciusától Angora és Budapest között titkos, közvetlen rádióösszeköttetés 

létesült.102 Ez a kapcsolattartási forma azonban nem volt túl hatékony, hiszen Ruszkay 

jelentése szerint a rejtjeltáviratok tekintetében a törökök bizalmatlanok voltak, és nem 

továbbították azokat minden esetben. A török külügy politikai osztálya szerint ezen a 

                                                                                                                                                                                
belőle, ha mi fölvehetnők a diplomáciai kapcsolatot a Szovejtunióval. Ez persze akkor kizárt dolog volt sok 

minden okból. Gróf Bánffy Miklós: Egy erdélyi gróf emlékiratai. Emlékeimből – Huszonöt év. Helikon 

Kiadó, Budapest, 2013. 329. 

99 Seres Attila: Két összekötő pont a magyar–szovjet államközi kapcsolatok két világháború közti 

történetében. In: A magyar–orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Az ELTE Ruszisztikai Központ 2015. 

május 26-i ünnepi konferenciájának előadásai. Szerk.: Szvák Gyula. Budapest, 2005. 60–63. 

100 Kolontári Attila: Magyar–szovjet diplomáciai, politikai kapcsolatok 1920–1941. Politikatörténeti füzetek 

XXXI. Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. 74–83. 

101 MNL (OL) K 64 1923-32, 12.345-ös számú jelentés. Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium katonai 

főcsoportfőnöke. VI-2b 1923. III. 2. 

102 MNL (OL) K 64 1923-32, 11.797-es számú jelentés. Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium katonai 

főcsoportfőnöke. Budapest, 1922. február 22.  
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helyzeten az segíthetett volna, ha a kormányzó írásban akkreditálja Angora I. 

kiküldetését.103 

Ruszkay jelentésére a magyar külügy pozitívan reagált. A szovjet vezetéssel való 

kapcsolatfelvétel nem volt Budapesten ismeretlen ötlet. A kisantant jelentette fenyegetés 

ugyanakkor ezt a manővert nem tette lehetővé. Az európai politikát illetően a Dísz tér 

szerint Ankara sok tekintetben tévedésben volt. A Ruhr-vidék miatt például nem valószínű, 

hogy a török békekötés előtt Anglia és Franciaország nyílt konfliktusba sodródna. Anglia 

esetében a magyar vezetés szerint nem lehet arra számítani, hogy támadjon, ugyanakkor, 

ha őt támadják meg a török csapatok, akkor számolni kell azzal, hogy a törököket 

Európából kiűzik.104  

A fentiekből, és ahogy az Márffy-Mantuano római követségi tanácsos 1922-es, 

Dzseláleddin Arif bejjel folytatott beszélgetésének értékeléséből is kitűnik, a magyar 

kormány bátorító üdvözletei meleg fogadtatásban részesültek Ankarában.105 Ruszkay, 

vagyis Angora I. tevékenységét ugyanakkor több ízben megzavarták, vagy legalábbis nem 

mindig tájékoztatták őt időben a magyarországi döntésekről.  

1923 márciusában például a Honvédelmi Minisztérium Szófián keresztül arról 

értesült, hogy Irinyi Jenő hírlapíró a magyar kormány megbízásából Törökországba 

utazott.106 Nem sokkal később Irinyit a magyar külügy igazolta, és tudatta Kiss Sándor 

szófiai követtel, hogy az újságíró utazásának célja a török és a magyar távirati iroda 

közvetlen összekötése volt.  

Bárdy-Udvardy Mihály esetében már nem volt ilyen egyértelmű a helyzet. Rubido-

Zichy bukaresti követ arról értesítette Budapestet 1923. január 22-én, hogy a 

Konstantinápolyból visszatért finn követ szerint „Angórában állítólag magyar érdekeket 

képviselő bizottság működik.”107 Mint később kiderült, Kiss Sándor segítette és ismerte 

Bárdy-Udvardy utazását, mert azt hitte, hogy a külügyminisztérium és a hadügy közösen 

                                                           
103 MNL (OL) K 64 1923-32. 13.274-es számú jelentés. IV. számú melléklet. Smyrna, 1923. február 17. 

104 MNL (OL) K 64 1923-32 148/res. 1923. III. 4. 

105 „Dzselaleddin hozzátette, majd ki fog tűnni, hogy mi különb faj vagyunk /: a többes számmal a magyart is 

jelezte, mert már előbb a két nemzet faji rokonságáról szó volt :/ mint a nyugatiak.” Ld. MOL (OL) K 63 

1922-32/1. 268-as számú politikai jelentés. Róma, 1922. október 9. 

106 MNL (OL) K 64 1923-32. 152/res. számú jelentés. 

107 MNL (OL) K 63 1923-32t 33. számú számjeltávirat. Bukarest, 1923. január 22. 
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szervezte meg azt. Bárdy-Udvardy ugyanis érvényes futárigazolványt mutatott fel Kissnek. 

A vizsgálódás során hamar kiderült aztán, hogy az akció teljes egészében magánjellegűnek 

tekinthető, hiszen a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium katonai főcsoportfőnöke 

jelezte a külügyminisztérium politikai osztályának a félreértést. Ezek szerint Bárdy-

Udvardy már 1921 nyarán kérvényezte törökországi utazásának támogatását, ám hivatalos 

segítséget nem kapván, egy „privát” beszélgetést állított be úgy a külügyminisztériumban 

és Kissnél, mintha az a vezérkari főnökség hivatalos felkérése lett volna.108 

Friedrich István109 1923. márciusi utazása azonban már nagyobb problémát okozott, 

hiszen a volt miniszterelnököt ekkor már ellenzéki politikusként tartották számon. Ruszkay 

elmondásából tudjuk, hogy Friedrich István Kemál pasának a magyar nép üdvözleteként 

egy díszkardot adományozott. Utazásának igazi célja azonban nem ez volt. A magyar 

kormány megbízottjának jelentése szerint Friedrich az olasz miniszterelnök, Franceso 

Saverio Nitti (1868–1953) üzenetét és a béketárgyalásokkal kapcsolatos segítségét és 

személyes közbenjárását ajánlotta fel. Tolmácsolta továbbá az albán (sic!) vezetők 

üzenetét, „hódolatuk kifejezését és azt, hogy Kemált mint felszabadítót várják.” Musztafa 

Kemál valószínűleg érzékelte a két magyar között feszülő ellentétet, és Ruszkayt ismerte el 

legitim küldöttnek, mert válaszában kimérten, ám illedelmesen reagált. Kijelentette; a kard 

átadását nem tekinti hivatalos aktusnak, és erről a török nemzetgyűlést sem fogja 

értesíteni.110  

A Friedrich személyét körülvevő gyanút tovább erősíti, hogy egy 1923. június 19-

én kelt jelentésben arról tájékoztatják Daruváry Géza külügyminisztert, hogy Friedrich 

második beutazását a török hatóságok meg akarták akadályozni, de a volt miniszterelnök a 

vártnál előbb érkezett Izmir kikötőjébe. Dzselál Sefket pasa közlése szerint Kemál azért 

tiltotta meg az engedély kiadását, mert „rossz néven vett[e]”, hogy Friedrich a tőle kapott 

                                                           
108 MNL (OL) K 63 1923-32t. Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium katonai főcsoportfőnöke. 13.038-as 

számú jelentés. Budapest, 1923. február 5. 

109 Friedrich István (1883–1951): politikus, magyar miniszterelnök (1919 augusztusától 1919 novemberéig). 

Erősen szimpatizált a 48-as alapon szerveződő Függetlenségi Párttal. A 20-as évek elején a szélsőjobboldali, 

fasiszta erőkkel akarta megbuktatni a Bethlen-kormányt. A 30-as években saját pártja, a Keresztény Ellenzék 

színeiben parlamenti képviselő. 1951-ben a Grősz-per kapcsán letartoztatták, majd nem sokkal később a váci 

börtönben halt meg. Ld. Romsics Ignác: A Horthy-korszak. Válogatott tanulmányok. Helikon Kiadó, 2017. 

191–194. 

110 MNL (OL) K 64 1923-32t-242. 14.204-es számú jelentés. I. számú melléklet. Budapest, 1923. április 13.  
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képet nem nyújtotta át a magyar parlament elnökének.111 Tovább árnyalja az utazás valódi 

célját az a körülmény, amit Gaetano Caracciolo, Castagneto hercege (1879–1923) 

budapesti olasz követtől tudhatunk meg. Az olasz diplomata 1923 januárjában azt közölte a 

magyar külügy illetékeseivel, hogy Friedrich felkereste őt és közölte: mielőtt a török 

kormány hivatalos meghívásának eleget tenne, Mussolinitől kér audienciát. Caracciolo 

kérdésére, hogy a török kormány miért egy ellenzéki politikust hív Angorába, Friedrich azt 

válaszolta, hogy ezt csak Mussolininek mondhatja meg.112 

Maga az érintett az utazás jelentőségét és célját egy tágabb külpolitikai 

eszmefuttatás keretében a nemzetgyűlés július 24-i ülésén fejtette ki. Friedrich elsősorban 

gazdasági téren látott együttműködési lehetőséget a két ország között, de nem győzte 

hangsúlyozni, hogy Törökország „mintául és például szolgálhat az európai nemzetek 

részére.” Annál is inkább, mert a török politikában szerinte nincs képmutatás, az 

államapparátusban nincs bürokrácia, és mindent áthat a nemzeti alapú demokrácia.  

Friedrich véleménye szerint a törökországi kivándorlás már elérte azt a szintet, 

hogy azt kormányzati szinten kellene szervezni és ellenőrizni. Aztán a török helyzetet 

ecsetelve nehezményezte a magyar politika passzivitását: „Lehetetlen, hogy az entente 

iránt annyira lojálisak legyünk, hogy ebben a Házban ne akadjanak képviselők, ne akadjon 

a képviselőknek egy csoportja, mely teljes szívvel és meleg érzéssel sok szerencsét 

kívánna a nagy török nemzetnek ehhez a nagyszerű felszabadulásához.” Beszéde 

legizgalmasabb része az állítólag Kemál pasától kapott levél felolvasása volt, melyet 

érdemes teljes terjedelemben közölni: 

„Amíg a magyar testvérnemzet a népek vándorlása idején eljutott a Dunáig, addig 

mi, törökök ide a kisázsiai félszigetre sodródtunk. Így szakadt el egymástól a két testvér. 

Sokszor éreztük itt kétségbeesett nehéz harcaink folyamán, hogy mily nagy hátrány az 

mindkettőnkre, hogy ily messze vagyunk egymástól. Csak üzenni tudunk egymásnak. So-

hase[m] fogjuk elfelejteni, hogy a jó testvér magyar nép itt a harctéren keresett fel minket 

szerencsekívánataival. Én erről örömmel fogok Angorában a nemzetgyűlésnek referálni, és 

válaszul a következőket üzenem a magyar nemzetgyűlésnek. Egyenes út, hajthatatlan aka-

rat, önfeláldozás visz előre. Ott a Duna mellett szenvedő testvérnépünk nagyszerű jövőjé-

ben mi bízunk; erre mi a jövőben számítunk. Ne csüggedjenek, de reméljenek, mert azé a 
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jövő, aki remél és akar! Adja át kérem, a magyar testvérnemzetgyűlésnek ezt a képet üd-

vözletül. Legyen az jele őszinte rokoni szeretetemnek és tiszteletemnek. A magyar kardot 

utolsó óráig büszkén fogom megőrizni, azt mint a testvéri barátság megnyilvánulását, 

szeretettel és hálával fogadom. Tudom, hogy sok millió magyar hozzá nem méltó elnyoma-

tásban sínylődik. Ezeknek azt üzenem, hogy csak kitartás, eljön az ő szabadulásuk órája is 

úgy, amint a mienk is eljött. Szeretnénk már mi is önökkel együtt örülni, ahogy maguk, 

mint jó testvérek, most velünk örülnek. A magyar nemzetgyűlésnek áldásos munkálkodást 

kívánunk, s ha majd nyugodtabb idők jönnek, visszaadom a látogatást Budapesten.”113  

A levél mellé Friedrich elmondása szerint egy kép is tartozott – feltételezhetően 

erről beszélt Dzselál Sefket is még júniusban –, amit a volt miniszterelnök, eleget téve Ke-

mál kérésének, Karafiáth Jenő háznagyra bízott. A kép valódisága tehát török oldalról is 

bizonyságot nyert. A levél valódiságát ugyanakkor más forrás híján nem tudjuk megerősí-

teni. A törökországi helyzet leírása és az állítólagos Kemál-levél olyan formulákat tartal-

maz, és olyan témákat érint, melyek erősen kétségbe vonják Friedrich István 

szavahihetőségét. Annál is inkább, mert tudjuk, hogy a volt kormányfő 1922 őszétől 

aktívan dolgozott azon, hogy olasz segédlettel visszakerüljön a magyar politika alakítói 

közé. Először a Magyar Fasiszta Tábort, majd miután azt betiltották, a Magyar Fasiszta 

Hungarista Tábort szervezte meg. Az utóbbi szervezet alapító üléséről készült feljegyzés 

szerint Friedrich kijelentette: „Aki lemond a harcról, annak pusztulnia kell, és nincs 

feltámadás a fasizmus nélkül. És most uraim el fognak csodálkozni: a világháború csak a 

feléhez érkezett el. De nem a kínai anyakirálynő lesz az, aki visszaadja nekünk a hazánkat: 

kell, hogy kinyújtsuk kezeinket azok felé, akik velünk együtt ontották vérüket a 

csatamezőn: a magyar fasizmusnak ki kell nyújtani jobbját a szenvedő német emberek felé 

(ováció), de ugyanakkor a turáni testvérek felé is. Csatlakozni kell a szlovákok, horvátok, 

szeklerek [ti. székelyek] feltámadásának nagy fasizmusához, és az lesz a nagy felszabadító 

keresztes hadjárat!”114 

Előfordulhat, hogy az 1920 előtt is már a zavarosban halászó Friedrich törökországi 

útjai saját politikai ambíción túl inkább olasz sugallatra történtek. A Peidl-kormányt 

szétkergető, a szemfényvesztés eszközeivel gyakorta élő miniszterelnök politikai 
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jelentősége 1923-ra – vagyis a Gömböst is maga mögött tudó Bethlen-kormány 

megszilárdulása után – eltörpült. 

Ruszkay munkáját és a kapcsolattartást Isztambulon keresztül a Szófiában 

tartózkodó Kiss Sándor – sokszor kalandos körülmények között – segítette. Az utazásra az 

információ átadás-átvételen kívül egy isztambuli magyar konzulátus felállítása miatt volt 

szükség. Ez az ötlet tehát 1923 év elején már napirendre került. Az elképzelés nem volt 

irreális, hiszen a volt budapesti oszmán főkonzul, Ahmed Hikmet bej és az ankarai kor-

mány isztambuli képviselője, Adnán bej115 is a városban volt ekkoriban, és kapcsolatuk is 

volt Magyarországgal. Kiss szerint a török fél kimondottan várta, hogy a magyarok az 

átmenetileg a Holland Királyságra bízott külképviseletüket ismét önállósítsák.116 A 

Külügyminisztériumban azonban óvatosak voltak. Ankara római megbízottja, Dzseláleddin 

bej javaslatának ellenére a külügyeket a gyakorlatban igazgató Bethlen a lausanne-i tárgya-

lások előtt – a kompromittálódást elkerülendő – nem vállalkozott hivatalos diplomáciai 

kapcsolatfelvételre. 117 

Ruszkay tovább folytatta tevékenységét. Hazaküldött jelentéseiben elsősorban a 

katonai és a külpolitikai helyzetre helyezte a hangsúlyt. Részletesen bemutatja a török had-

sereg állapotát és felszerelését. Ezekből a jelentésekből tudhatjuk meg azt is, hogy az ana-

tóliai hadsereg nemcsak olasz és orosz forrásból jutott fegyverekhez, hanem Konstantiná-

polyból is. A szultáni város brit fegyverraktáraiból nagy számban csempésztek ki taracko-

kat, töltényt és „tölténygyártási gépeket” annak érdekében, hogy „vízözön előtti” techniká-

jukat modernizálhassák. Írásaiban nem ritkán hoz párhuzamot a magyarországi helyzettel. 

„Úgy a kormánykörök, mint a nemzetgyűlés és az anatóliai lakosság legnagyobb része az 

entente praetencióival szemben teljesen egységesen a visszautasítás álláspontjára 

                                                           
115 Abdülhak Adnán Adivar (1882–1955): orvos, történész, politikus. Tanulmányait részben Németországban 

végezte, majd az olasz–török háború során a Vörös Félhold tagjaként dolgozott. A függetlenségi háború 

kitörése után csatlakozott Kemál csapataihoz. 1924-ben ő is belépett a Terakkiperver Dzsumhúrijet 

Firkásziba, majd a Kemál elleni merényletkísérlet (1926) kapcsán zajló perben őt is meggyanúsították, de 

végül felmentették. A bírósági döntés után elhagyta Törökországot és 1940-ig Angilában és 

Franciaországban élt. Tanulmányozta az oszmánok tudományhoz való és a történelem folyamán a vallás és a 
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116 MNL (OL) K 64 1923-32. Kiss Sándor szófiai ügyvivő 26-os számú politikai jelentése. Szófia, 1923. 

március 10. 

117 MNL (OL) K 64 1923-32. 5287-es számú számjeltávirat. Róma, 1923. II. 7. és Daruváry válasza. 
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helyezkedik. Kivételt képez Konstantinápoly és egyéb parti városok kereskedő lakossága, 

mely korántsem tiszta török vérű és, mely – hasonlóan, mint nálunk Budapest nagyrészt 

korrumpált népe – mindennel megalkudni hajlandó, csakhogy üzleteit megköthesse.”118 

1923 áprilisára világossá vált, hogy a tervezett, állami szintű kereskedelmi 

megállapodással Budapest elkésett. Ruszkay jelentése szerint az amerikaiak megelőztek 

minket, de a magánszektorban továbbra is lehet a magyar kereskedőknek, befektetőknek 

keresnivalója.119 Annál is inkább, mert májusban már arról értesülhetünk, hogy „az egész 

világ mozog, hogy az új Törökországot legalább gazdasági érdekkörébe belevonhassa.”120 

Ami a belpolitikát illeti, a forrásokból az derül ki, hogy Kemál nem tűrte sem 

politikai, sem pedig katonai körökben a széthúzást. Előbbire jó példa az egyik első 

ellenzékinek ismert Ali Sükrü bej (1884–1923), utóbbira Topal Oszmán (1883–1923) láz 

parancsnok meggyilkoltatása.121  

Az európai politika alakulására vonatkozóan a jelekből Ankara és Budapest eltérő 

forgatókönyveket olvasott ki. Ruszkay, Fevzi pasa vezérkari főnökkel folytatott beszélge-

tése alapján a török hadsereg balkáni bevetésére nagyon kevés esély volt ekkoriban, sőt, 

akár Konstantinápoly elvesztését is eltűrték volna. A háború szerintük elkerülhetetlen volt, 

hiszen a béketervezet olyan gazdasági függésben tartotta volna Törökországot, amit rövid 

időn belül a politikai összeomlás követett volna. Cserébe ugyanakkor Ankarában úgy lát-

ták, hogy Szíria és Mezopotámia felé a területi integritás szempontjából komoly sikereket 

érhetnek el. Ezek a fejtegetések Ruszkayt is elbizonytalanították, aki ezt írta: „Ha ezen 

meggyőződés az európai helyzet teljes félreismerésén alapszik, akkor ugyanazon hibában 

van az egész török kormány, mely azonban eddig éppen nagy éleslátásának adta 

tanújelét.”122 

Az, hogy a törökországi események kimenetele magyar szempontból mennyire nem 

volt érdektelen, jól példázza Ruszkay Halil Hakki bejjel folytatott május eleji beszélgetése. 

A vezérkar politikai szakreferenseként tevékenykedő Halil bej ugyanis az antanttal és 

Franciaországgal szemben egy török–orosz–német–magyar közeledést helyezett kilátás-
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ba.123 A jelentésből kiviláglik, hogy a török politikus szavai nem maradtak hatástalanok, 

hiszen Ruszkay mintha elhitte volna azt a török álláspontot, amely igyekezett a világnak 

bebizonyítani, hogy a gazdasági függőségből való kitörésért cserébe akár Konstantinápoly 

is feláldozható volna. Ez annak fényében különösen is túlzásnak tűnik, hogy tudjuk; a 

moszuli kérdés angol szempontból is fontos volt.124 

Az 1922–1923-as év történéseit azért volt fontos ilyen részletesen körüljárni, mert 

ez az időszak ágyazott meg az 1923. december 18-án aláírt magyar–török barátsági szer-

ződésben (Muhádenet Muáhedenámeszi) kicsúcsosodó kétoldalú kapcsolatoknak. Ruszkay 

és társai125 tevékenysége lehetővé tette, hogy a trianoni békét követően Magyarország a 

nemzetközi elszigeteltségből kitörve aláírhassa első barátsági szerződését. A soproni 

népszavazás eredménye126 (1921. december), hazánk Népszövetségbe való felvétele 

(1922), valamint a Bethlen-kormány megalakulása (1921 áprilisa) lehetővé tették, hogy a 

politikai instabilitást egy bel- és külpolitikailag stabil lábakon álló rendszer, konszolidációs 

időszak váltsa fel. A szerződés aláírására Isztambulban került sor. Magyar részről a szófiai 

ügyvivő, a Ruszkay jelentéseit továbbító, vele több ízben személyesen is egyeztető Kiss 

Sándor, török részről az ankarai kormány isztambuli képviselője, a magyar ügyet jól 

ismerő Adnán bej látta el kézjegyével az iratot. A szerződést 1924. március 13-án a török, 

május 21-én a magyar nemzetgyűlés is jóváhagyta.127  
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125 Többek között Legeza János (1889-1953) a HM VI. csoport 2. osztályának kötelékében, hírszerzőként az 

1920-as évek elején minden bizonnyal járt Törökországban is. Bővebben ld. Szabó Péter–Bajor Péter: 

Requiem egy tábornokért – Legeza János élete, doni naplója és más feljegyzései. Mikes Kiadó, Budapest, 

2008. 29-32. 

126 A soproni népszavazás előtt aktív katonai tevékenységet kifejtő ún. Rongyos Gárda soraiban több 
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muszlim közösséget a két világháború közötti időszakban. Durics bosnyák, Abdüllatif (1886–1946) török 

származású volt. Bővebben ld. Léderer György: A magyarországi iszlám újabb kori történetéhez I–II. In: 

Keletkutatás 1988 ősz/1989 tavasz; Melek Çolak: Macaristan’da Müslümanlık ve İmam Abdüllatif Efendi 

(1909–1946). In: ICANAS, 38 (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara, 10–15 

Eylül 2007, 1021–1049 – 2007. 

127 Emre Saral: Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması (18 Aralık 1923). In: Halil İnalcık Armağanı 3 – 
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A Bajcsy-Zsilinszky Endre szerkesztésében megjelenő, akkoriban a fajvédők 

orgánumának tekinthető „keresztény politikai napilap”, a Szózat, 1924. május 21-i 

számában hosszabb írást szentelt a „hosszú évszázados érintkezés és lelki kapcsolatot” jogi 

formába öntő szerződésnek.  

A Szózat írása magában foglal minden olyan toposzt, amely a közvéleménybe 

szivárogva a későbbiekben a törökök és a magyarok közötti szimpátia alapját alkotta. Azt 

olvashatjuk például, hogy „nagy világelhagyatottságunkban” testvérre találtunk a török 

nemzetben, mely a sèvres-i szerződésben foglaltakat sutba dobva, sárba taposta a „hitvány 

békét.” Tették mindezt a mindent legyőző nacionalizmus szellemében, amely 

megtisztította az országot a „belső parazitáktól”. A török példa tovább kell, hogy erősítse a 

magyar jövőbe vetett hitet. Annál is inkább, mert a Balkán vonatkozásában Ankara 

ellensúlyt képezhet a Magyarországot „fojtogató hurokkal” szemben. A geopolitikai 

lehetőségeken és az érzelmi katarzison túl már ekkor világosan látták egyesek, hogy a 

„teremtő magyar géniusz” számára kiváló lehetőség lesz Törökország újjáépítése.128 1924 

elején tehát azt mondhatjuk, hogy magyar szempontból egyrészt sikerült a külpolitikai 

elszigeteltséget tovább csökkenteni, másrészt lehetőség nyílt a felszabadult munkaerő és 

szakértelem egy részének exportálására.  

A megállapodás nyomán az első isztambuli magyar követ Tahy László,129 az első 

budapesti török követ (orta elcsi130) Hüszrev Gerede lett.131 Az 1924. május 11-i 
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128 Szózat, VI. évfolyam 108. szám. Budapest, 1924. május 21. 

129 Tahvári és tarkeői Tahy László (1881–1940): Eperjesen született. A bécsi konzuli akadémia elvégzése 

után külügyi pályáját 1905-ben a bukaresti konzulátuson kezdte. A Monasztirban és Mitrovicán szolgálatot 

teljesítő Tahy 1913-ban a bagdadi, majd a moszuli konzulátus vezetője lett. Ezen kiküldetése során az arab 

nyelvvel már feltehetőleg korábban elkezdett foglalkozni. (Bővebben ld. Egyetemi Könyvtár Kézirat- és 

Ritkaságtár H 316-os jelzésű iratcsomó.) A háború utolsó évében Isztambulban teljesített szolgálatot az 

osztrák–magyar konzulátuson, majd 1920-tól a prágai magyar külképviselet első emberévé lépett elő. 1924-

től 1933-ig a törökországi külképviselet vezetője. Később a Nemzetek Szövetsége mellett működő magyar 

képviselet vezetője. 1935 márciusától 1938-ig a miniszterelnökség politikai államtitkára volt. 1935-től 1939-

ig Balassagyarmat országgyűlési képviselője.  

130 A kifejezés azt hivatott jelölni, hogy a magyar követ a nagyhatalmakon kívüli második kategóriába esett a 

külügyi kirendeltségek rangsorában. Az újonnan létrejött török külügyi szervezet részleteit illetően ld. Kemal 

Girgin: Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Hariciye Tarihimiz (Teşkilat ve Protokol). Ankara, 1994. 

http://www.turkmacar.org.tr/index.php/turkiye-macaristan-dostluk-antlasmasi-18-aralik-1923
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kinevezési ceremónia alkalmával Tahy köszöntő beszédében utalt a két nemzet közötti 

testvéri (hemsire millet) kapcsolatokra, továbbá arra, hogy a „hősies harc révén, a saját 

ügyét győzelemre juttató, a nevezetes megújulás alapjait lerakó Törökország” iránt a 

magyar nemzet mély baráti érzéseket táplál. Musztafa Kemál válaszában szintén kitért 

arra, hogy mennyire megérintették a „hős magyar nemzet nevében kifejezésre juttatott 

baráti jókívánságok.”132  

A budapesti követség vezetésével megbízott Hüszrev Gerede az 1920 tavaszán 

cserkeszek és abházok által vezetett bolui felkelés leverése miatt Ankarában nagy 

presztízsre tett szert. A lausanne-i békeszerződés utáni, az ott elért eredmények miatt 

feszült politikai életben azonban nem érezte otthonosan magát. Visszaemlékezései szerint 

úgy került végül Budapestre, hogy Iszmet pasától (a későbbi Inönü) először a „saját 

foglalkozásának megfelelően” a hadsereghez való visszahelyezését kérvényezte. Iszmet 

pasa azonban a Musztafa Kemállal való tárgyalásra hivatkozva arról tájékoztatta 

Hüszrevet, hogy Kemál szerint már nem lenne célszerű a hadsereghez való visszatérése. 

Ellenben azt javasolták, hogy nyelvtudására, katonai attaséi gyakorlatára és protokolláris 

ismereteire alapozva alkalmas lehet a diplomáciai pályára. Hüszrev húzódzkodott ugyan új 

feladatkörétől, ám végül azzal a kéréssel, hogy olyan helyre küldjék, ahol könnyen 

beletanulhat a szakmába, elfogadta Kemál döntését.133 

Török szempontból azt érdemes kiemelni, hogy az 1923. december 18-án aláírt 

barátsági szerződés volt az első nemzetközi megállapodás, melyet a Török Köztársaság 

                                                                                                                                                                                
131 Kinevezési fermánját ld. Köztársasági Levéltár (Cumhuriyet Arşivi), BCA 030-0-018-001-001-9-19-8. 

Hüszrev Gerede (188–1962): katonatiszt, politikus. Musztafa Kemállal együtt érkezett Isztambulból 

Samsunba 1919 májusában. Fontos szerepe volt az ankarai nemzetgyűlés létrehozásában. Elsősorban 

titkosszolgálati és katonai feladatokat látott el. Szerepet vállalt a geredei felkelés leverésében, vezetéknevét is 

innen kapta, 1934-ben. Lausanne után több fontos követi megbízásban részesült. Budapesten kívül Szófiában, 

Teheránban, majd Tokióban és Berlinben is vezette a török külképviseletet. A náci Németország iránti 

szimpátiája miatt idővel félreállították.  

132 Atatürk and Foreign Heads of State. Ed. by Bilal N. Şimşir. Turkish Historical Society Pringint House – 

Ankara 2001. 276–277. 

133 Hüsreve Gerede’nin anıları. Kurtuluş Savaşı, Atatürk ve Devrimler. İstanbul, Literatür Yayınları, 2003. 

227–228. 



48 

 

nevében kötöttek. A korábbi – szovjet, afgán, ukrán, albán, stb. – barátsági szerződéseket 

ugyanis az ankarai kormány ellenjegyezte.134  

A barátsági szerződés önmagában nem jelentett kiemelt partneri viszonyt. Az 

általunk vizsgált korban ez volt a bevett módja két állam közvetlen kapcsolatba lépésének. 

A megállapodás a következő négy pontot tartalmazta: 

1. Cikk. A Magyar Királyság és a Török Köztársaság között, úgyszintén a két 

Állam állampolgárai között zavartalan béke, valamint őszinte és állandó 

barátság fog fennállni.  

2. Cikk. A Magas Szerződő Felek megállapodnak arra nézve, hogy a két Állam 

között diplomáciai viszonyt a nemzetközi jog elveinek megfelelően fogják 

létesíteni: megegyeznek abban, hogy mindegyiküknek diplomáciai képviselői a 

másik Államnak területén a viszonosság feltétele mellett, az általános 

nemzetközi közjog általános elveinek megfelelő bánásmódban fognak 

részesülni. 

3. Cikk. A Magas Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy országaik között a 

konzuli és kereskedelmi viszonyokat, valamint azokat a feltételeket, amelyek 

mellett területeiken a másik Fél polgárai letelepedhetnek és tartózkodhatnak, 

egyezmények útján rendezni fogják, amelyekre nézve fenntartják maguknak, 

hogy azokat az általános nemzetközi közjog szabályainak megfelelően a teljes 

viszonosság alapján fogják megkötni. 

4. Cikk. A jelen Szerződés meg fog erősíttetni és a megerősítő okiratok, mihelyt 

csak lehetséges, Angorában ki fognak cseréltetni. A Szerződés a megerősítő 

okiratok kicserélése utáni tizenötödik napon lép életbe.135  

3.2. Lausanne – a modern Törökország megszületése 

Az 1923. július 24-én aláírt lausanne-i békeszerződés előkészületeinek már 1922-

ben nekifogtak. Az 1922 őszén megkezdődött tárgyalásokon a török kormánynak két 

                                                           
134 Saral: i. m.  

135 Arşiv Belgelerine göre Osmanlı’dan Günümüze Türk–Macar İlişkileri. Török–magyar kapcsolatok az 

Oszmán Birodalomtól napjainkig a levéltári dokumentumok tükrében. İstanbul, 2016. Başbakanlık Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü. 457–458. 
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alapvető célkitűzése volt. Az egyik, hogy az új Törökországot a győztes hatalmak előtt 

független és önálló államként mutassa be, a másik, hogy ezzel párhuzamosan elősegítse a 

nyugatosítás felgyorsulását. Ezt a célt szolgálta többek között, hogy 1922. november 1-

jével eltörölték a szultanátus intézményét, valamint, hogy 1922. december 6-án 

megalakulhatott a Halk Firkaszi (Néppárt), amely a későbbi kormánypárt, a Köztársasági 

Néppárt közvetlen elődje. A diplomáciai csatározások összefüggéseiben értelmezendő az 

is, hogy Musztafa Kemál, bár a függetlenségi háborúban nélkülözhetetlen segítséget kapott 

a Szovjetuniótól a belpolitikában csírájában elfojtott minden kommunista szervezkedést.136 

A másik alapvető szándék az volt, hogy a nagyhatalmi rivalizálást kihasználva, a 

török küldöttség lehetőség szerint igyekezzék minél előnyösebb alkupozícióba kerülni. Az 

országban élő kisebbségek ügye a tárgyalások egyik legfontosabb eleme volt, viszont a 

győztesek más szempontokat is szem előtt tartottak. A Brit Birodalmat képviselő lord 

Curzon137 elsődleges célja az volt, hogy a Boszporusz kapcsán a brit érdekek ne 

szenvedjenek csorbát, továbbá, hogy az 1918 végén megszállt Moszul és környéke az ő 

kezükön maradjon.  

Ezekből következően változó kontextusban, de mindig felmerült a kisebbségi 

kérdés. Előbbivel szorosan összefügg, hogy London a görög igények támogatásával elérte 

azt, hogy az Égei-tenger tulajdonképpen görög ellenőrzés alatt maradjon. Bozdzsaada, 

Gökcseada és a Tavsan-szigetek kivételével minden sziget Athén fennhatósága alá került. 

A török kézen maradt szigetek kapcsán a görög kisebbség ügye vált aktuálissá, Moszul 

vonatkozásában pedig – melyet az angolok szemérmesen csak „az ázsiai török területek 

déli határának kijelöléseként” említettek – az arab, kurd törzsek mellett élő török és más, 

nem muszlim kisebbségek helyzete okozott fejtörést mindkét oldalon.  

Ezen kívül már a terület méretében és a lakosok számában sem egyeztek az 

álláspontok. A mintegy 91 000 négyzetkilométernyi területen a török delegáció szerint 

500 000 – többségében török – ember élt. Ezzel szemben a britek nagyjából 583 000 

                                                           
136 Sönmezoğlu: i. m.,189–190. 

137 George Nathaniel Curzon (1859–1925): brit politikus, államférfi. 1898-ban India kormányzójává nevezték 

ki, mely tisztséget öt éven át be is töltötte. 1915-től Lloyd George kormányában a Lordok Háza vezetője volt 

és legfőként az első világháború ügyeivel foglalkozott. Neve összeforrt a lengyel-szovjet háború (1919–

1920) utáni határrendezéssel (ún. Curzon-vonal), melynek értelmében végül a Curzon által elképzelthez 

viszonyítva jóval keletebbre húzták meg a két ország közötti határt. 
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lakosról tudtak, amiből mindössze 66 000 török. Ez a jelentős eltérés abból fakadt, hogy a 

török értelmezés nem tett különbséget kurdok és törökök között, míg az angol igen.138 A 

hivatalos török álláspont a terület hovatartozásáról – az Anatóliával való történelmi, 

gazdasági és stratégiai kapcsolatokra hivatkozva – népszavazást sürgetett, míg az angolok 

a térség határait igyekeztek Irakon belül kijelölni. Az ügy a Népszövetség tanácsa elé 

került, ahol 1924 októberében meghúzták az ún. „brüsszeli vonalat”. A helyzet nem jutott 

azonban nyugvópontra, hiszen sem a török, sem pedig a brit fél nem fogadta el a döntést.139  

A moszuli vilajet hovatartozása körüli török–brit vitának magyar vonatkozása is 

volt. A kérdés rendezésére a „brüsszeli vonal” kudarca után a Népszövetség egy három 

tagból álló bizottságot hívott életre. A Moszul Bizottság hivatalosan 1924. szeptember 30-

án alakult meg. Elnöke a svéd diplomata, Carl Einar Thure åf Wirsén volt. Mellé osztották 

be a belga katonát és vállalkozót, Albert Paulist, valamint a korábbi magyar 

miniszterelnököt, a földrajztudós Teleki Pált. A bizottság tagjai 1925 első három 

hónapjában tartózkodtak Moszul, Erbil és Kirkuk térségében. A földrajzi, történelmi és 

etnográfiai kutatások elsősorban Teleki nevéhez kapcsolódtak. A feszült politikai 

helyzetben a brit és a francia sajtó Telekit a török fél iránti elfogultsággal vádolta. Ezt 

részben a turanista témájú megnyilvánulásai, valamint jó török kapcsolatai miatt, részben 

pedig jól felfogott érdekből tették. A negyedrészt francia, háromnegyed részt brit tulajdonú 

Turkish Petroleum moszuli tevékenysége ugyanis fontos volt a Quai d’Orsay számára is. A 

Telekivel szembeni ellenérzéseket jól jellemezte az a két hetilap, amelyik a magyar 

miniszterelnök kiválasztását így jellemezte: „ez olyan, mintha egy osztrákot kértek volna 

fel az elzász-lotaringiai határ megállapítására.”140 

Valószínűleg a nyugati és az iraki nyomás hatására kezdeti álláspontját 

megváltoztatva, a Moszul Bizottság végül az év végén – hiába ellenezte a térség 

megosztását és hiába hangsúlyozta a kisebbségi jogok jelentőségét – a brit (és az iraki) fél 

által javasolt határt fogadta el.141 Bár a bizottsági tagok egyetértettek abban, hogy az iraki 

                                                           
138 Emine Kısıklı: Yeni Gelişmelerin Işığında Geçmişten Günümüze Musul Meselesi. In: A. Ü. Türk İnkılap 

Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. S 24, Kasım 1999–2003. 493–494. 

139 Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 257. 

140 Idézi Ablonczy (2005): i. m., 259. 

141 Kısıklı: i. m., 493–494. 
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kormány 1922–1924. évi népszámlálása nem tükrözte a török lakosság valódi számát a 

térségben, mégis ezt a kimutatást tették meg döntésük alapjául.142 

Tovább mélyítette a válságot, hogy a törökök nem fogadták el magukra nézve köte-

lezőnek a Népszövetség döntését. Ez az álláspont ugyanakkor Ankara számára veszélyeket 

is rejtett magában, hiszen a londoni magyar követ, Rubido-Zichy Iván szerint Mussolini 

fontolóra vette egy esetleges fegyveres beavatkozás lehetőségét.143 Tahy László megbízott 

követ Isztambulból úgy látta, hogy „a kérdés Törökországra a lét és nemlét kérdése”, 

ugyanis amennyiben a térséget a mandátumos Irakhoz csatolják, a britek – ha érdekükben 

áll – mindig készek lesznek hátországot biztosítani a törökországi kurd felkelések 

számára.144  

A Moszuli vilajet az 1926. június 5-i ankarai egyezmény értelmében végül a brit 

mandátumterületnek számító mai Irak145 része lett. A Teleki által külön kiemelt kisebbségi 

jogokról és az esetleges autonómiáról a gyakorlatban később szó sem esett.146 A felek 

megállapodtak abban is, hogy Törökország 25 éven át, 10%-ban részesül majd az egykori 

vilajet földgáz- és olajjövedelmeiből.147 A kisebbségi jogok védelmének magasztos 

eszméje helyett tehát az érintett felek a moszuli kérdés esetében is inkább stratégiai 

megfontolások mentén hoztak döntést.  

                                                           
142 Ablonczy (2005): i. m., 265. 

143 MNL (OL) K 63 1937-2/36. Báró Rubido-Zichy Iván rendkívüli követ 55/pol. sz. jelentése. London, 

1926. június 10. Másrészről Rómából a Dísz tér azt az információt kapta, hogy Mussolini a szomszédos 

Törökországgal való kereskedelmi együttműködést nem akarja feláldozni egy esetleges katonai akció oltárán. 

Ld. MNL (OL) K 63 1937-2/36. Nemes rend. követ és meghatalmazott miniszter 7/pol. sz. jelentése. Róma, 

1926. január 12.  

144 MNL (OL) K 63 1937-2/36. Tahy László rendkívüli követ 6/pol. sz. jelentése. Konstantinápoly, 1926. 

március 21. A kurd felkelések veszélyére való utalás aktualitását az adta, hogy 1925-ben sejk Szaíd 

vezetésével az új köztársaság alapjait veszélyeztető felkelés zajlott, melynek részben etnikai, részben vallási 

színezete volt.  

145 A brit mandátum helyett az önálló iraki állam 1932-ben alakult meg. 

146 Bővebben ld. Zülal Keleş: Musul Meselesi. In: Türkler, CXVI. Yeni Türkiye Yay. Ankara, 609–625. 

2002.; A Moszuli-jelentés svéd források alapján. Teleki Pál földrajztudós, Wirsén svéd diplomata és Paulis 

belga katonatiszt egy kevéssé ismert népszövetségi küldetésének ismertetése. In: Balázs Dénes emlékkötet. 

Szerk.: Lendvai Tímár Edit. Érd, 2010. 

147 A rendszeres kifizetésekre azonban csak 1931-ig került sor, mert Nagy-Britannia ekkor egy összegben, 

700 000 angol font ellenében kiváltotta szerződés szerinti kötelezettségét. Ld. Zürcher: i. m., 201.  
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Az események – a Népszövetség döntési mechanizmusa, a kisebbségvédelem 

csupán frázisok szintjén való használata – annyiban Telekit is megviselték, hogy az 1922 

és 1926 közötti időszak egyetlen nyilvános parlamenti felszólalásában a népszövetségi 

magyar tagság értelmét boncolgatta.148  

Nagy-Britannia nem volt érdekelt a konfliktus további elmélyítésében, az új 

Törökország számára pedig életbevágó volt a belső béke megteremtése. Ankara ennek 

érdekében, vagyis hogy elejét vegye egy esetleges olasz támadásnak, kénytelen volt 

elszenvedni első külpolitikai vereségét. Egy parlamenti képviselő, bizonyos Mehmed bej 

szavai szerint országának „keservesen volt alkalma tapasztalnia, hogy a győzők blokkja 

még mindig egységesen áll Törökországgal szemben.”149  

A fentieken kívül egy másik neuralgikus pontról is szót kell ejtenünk. Ez pedig nem 

más, mint a kapitulációk kérdésköre. A korai oszmán időkig visszanyúló,150 különböző 

gazdasági, politikai és jogi esetekben használt kapitulációk tekintetében a török fél 

Lausanne-ban hajthatatlan volt, azok teljes eltörlését követelte. Ennek oka nem csak az 

volt, hogy Sèvres-ben a nagyhatalmak azok további fenntarthatósága mellett foglaltak 

állást. A sèvres-i békeszerződés kilencedik részének 261. cikkelye szerint a kapitulációk 

fenntartása továbbra is szükséges, sőt, azok rendelkezései még inkább a győztes hatalmak 

érdekei szerint bővítendők.151 A három évvel később összeülő béketárgyaláson nem csoda 

tehát, hogy a törökök a belügyeikbe való beavatkozásnak tekintették a kapitulációkat. Ezen 

vélekedés nem is tűnik túlzónak, ha figyelembe vesszük, hogy az olasz Camillo Garroni 

elnöklete alatt összeülő Második Bizottságban az antanthatalmak még mindig abból 

indultak ki, hogy a török jogrend mindaddig nem tud megfelelő védelmet nyújtani 

                                                           
148 Ablonczy (2005): i. m., 266. 

149 MNL (OL) K 63 1937-2/36. Tahy László megh. miniszter 15/pol. sz. jelentése. Konstantinápoly, 1926. 

június 10. 

150 Hangsúlyozni kell, hogy a 16. és 19. századi kapitulációk között jelentős különbség mutatkozott. 

Lausanne-ban a 19. századi tapasztalatokra emlékezve utasították el eme jogi tétel mindennemű 

alkalmazását. Az első kapituláció, melyet a franciák kötöttek az oszmánokkal, 1536-ra datálódik. A fogalom 

ekkor még egy korabeli kereskedelmi és konzuli szerződésnek felelt meg. Három évszázaddal később 

azonban ugyanez a fogalom a korszak nagyhatalmai számára biztosított különböző gazdasági, politikai előnyt 

a birodalom határain belül a központi oszmán vezetéssel szemben. 

151 Sönmezoğlu: i. m., 79. 
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állampolgárai számára, amíg a seriat az irányadó. Ebből kifolyólag a kapitulációkat kisebb 

változtatásokkal ugyan, de továbbra is szükségesnek gondolták.  

Azt láthatjuk tehát, hogy török olvasatban a kisebbségi kérdés 1923-ra szoros 

összefüggésbe került a nemzeti szuverenitás, a stratégiai védelem és a gazdasági 

függetlenség problematikáival. Hogy azonban nyugati szempontból mit jelentettek a 

kapitulációk hozadékai, arra jó példa a harputi amerikai konzul, David J. Hillnek a szóban 

forgó városban nyílt Firat (Eufrátesz) Kollégiumról 1901-ben írt gondolatai: „Jelen 

pillanatban az Amerikából oszmán földre hozott legfontosabb dolog, hogy a kollégium 

minden osztályában ismereteket nyújtsunk az amerikai kereskedelmi szellemiségről, kom-

fortról és gazdagságról. Ennél is fontosabb, hogy az amerikai életeszmény, munkaerkölcs, 

időfelfogás és az ehhez hasonló témák területén a modern tudományos eredményeket el-

ültessük Ázsia eme természetes kertjében. Ez a kollégium az amerikai gondolkodásmódot 

és megélhetési formákat minden osztályban megjeleníti és megtanítja.”152 

A kapitulációkkal a nyugati hatalmak egyfelől oszmán reformokat sürgettek, 

másfelől milliókat idegenítettek el az oszmán államtól. A 19. század közepétől egyre 

bővült azoknak a köre, akik mentesültek a katonáskodás, az adófizetés és az igazságügyi 

felelősségre vonás alól.153 

Ami a kisebbségek konkrét jogait illeti, a lausanne-i békeszerződés 38–44. 

cikkelyei foglalkoznak ezzel a témával. A tárgyalások kapcsán újra vissza kell utalnunk a 

sèvres-i szerződésben foglaltakra, hiszen ott a győztesek a negyedik fejezet 147. 

cikkelyében „nemzeti, vallási és nyelvi kisebbségekről” ejtenek szót, akik számára az osz-

mán államnak független igazgatási és ellenőrzési jogokat kellett biztosítania. A 149. cik-

kely értelmében „az oszmán kormány minden törökországi nemzeti kisebbség esetében 

elismeri azok egyházi és oktatási függetlenségét, és tiszteletben tartja azt.” A 151. cikkely 

azonban ezen túlmenően kötelezte az oszmán államot arra, hogy amennyiben az oszmán 

fél nem tartja be vállalt kötelezettségeit, Isztambul aláveti magát a Népszövetség iránymu-

tatásának. A térséget érintő főleg brit és francia nagyhatalmi terveknek megfelelően, a szó-

ban forgó kisebbségek ekkor még a nem keresztény csoportokat is magukban foglalták.154 

                                                           
152 Aybars Pamir: Kapitülasyon Kavramı ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri. In: Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, sayı 2 (2002). 79–119. 

153 Bozkurt: i. m., 54. 

154 Sönmezoğlu: i. m., 78–79. 
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1922 végén és 1923 elején azonban már nemcsak a politikai, de az etnikai 

viszonyok is megváltoztak Törökország területén. Az első világháború során Talat és 

Dzsemál pasa155 által megkezdett törökösítési politika eredményeként Kis-Ázsia nyugati 

partvidékét nagyjából 200 000 görög hagyta el. Ezzel együtt is, 1922 őszén a Kemál által 

ellenőrzött területeken, vagyis a pontuszi térségben, Közép-Anatóliában és 

Konstantinápolyban nagyságrendileg 400 000 ortodox vallású ember élt.156  

A kisebbségi kérdés napirendre kerülésekor lord Curzon a rúm, örmény, zsidó, szír 

keresztény, káldeus és nesztoriánus157 kisebbségekkel és az „örmény nemzeti otthon” 

megteremtésével kapcsolatos érzékenységét hangsúlyozva szorgalmazta, hogy a Népszö-

vetséghez köthető nemzetközi rendszer keretében a nagyhatalmak közvetlenül is befolyást 

gyakorolhassanak Törökországra, illetve hogy a keresztény lakosság egy bizonyos díj 

megfizetésével mentesülhessen a katonai szolgálat alól. Az álláspontok közötti távolságot 

jelzi, hogy a török delegáció először elhagyta a tárgyalótermet, majd Inönü egy három órás 

beszédben reagált az elhangzottakra. Egy esetleges kelet-anatóliai örmény állam és a 

keresztények katonaság alóli mentességének gondolatát határozottan elvetette ugyan, de 

ígéretet tett egy európai példákon alapuló kisebbségi jogrendszer kialakítására.158  

Azt a brit javaslatot, hogy a szerződésben „minden kisebbségről” essék szó, a 

törökök sikerrel támadták meg. Így végeredményben az egyezmény név szerint egyetlen 

kisebbséget sem említ és többnyire a „nem muszlim” terminust használja, vagyis a korábbi 

reformcsomagokkal ellentétben, Törökországban újra vallási alapon határozták meg a 

kisebbségeket. A török delegáció álláspontja szerint egy homogén államban könnyebb 

közös, mindenki számára elfogadható kulturális közeget létrehozni.  

                                                           
155 Ahmet Dzsemál pasa (1872–1922): katonatiszt, politikus. 1908-tól kezdődően a katonai adminisztráció 

vezetője, az I. világháborúban az egyik legbefolyásosabb döntéshozó. Szíria kormányzójaként a háborúban 

részt vette az örmény kitelepítések levezénylésében. 1922-ben Tbilisziben egy örmény merénylő áldozata 

lett. 

156 Pintér (2005): i. m., 77. 

157 A harmadik egyetemes, Efezusban összeülő zsinat (431) után a volt konstantinápolyi pátriárka, 

Nesztoriusz követői kiléptek az egyházból, azon belül is az Antiochiai Patriarchátusból. Nesztoriusz szerint 

ugyanis Mária nem Istenszülő, hanem Krisztusszülő volt. A hagyomány szerint tehát a nesztoriánusok 

máshogy értelmezték Jézus emberi és isteni lényét. Ezt a csoportot hívják összefoglaló néven Keleti 

Asszír/Szír Egyháznak. Ebből az egyházból váltak ki a 13. században a káldeusok, akiknek központja Moszul 

és Bagdad volt, mai törökországi központjuk Dijarbakir.  

158 Sönmezoğlu: i. m., 202. 
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Negatív ellenpéldaként az Isztambuli Patriarchátus ügyét hozták fel. A 

függetlenségi háborúban az angolokat támogató patriarchátust ugyanis szerették volna az 

országhatáron kívül tudni. Ezzel párhuzamosan pedig I. Eftim vezetésével Kajszeriben 

létrehozták a Török Ortodox Patriarchátust, amely 1923 januárjában Isztambulba költözött. 

A kérdéssel kapcsolatban egy 1922 decemberében adott interjújában Atatürk így nyilatko-

zott: „…csakhogy a rontás és árulás központjaként működő, a hazában a bomlasztás mag-

vát hintő, keresztény barátaink nyugalmára és jólétére veszélyt jelentő, szerencsétlenséget 

és tragédiát okozó patriarchátust nem hagyhatunk a földünkön. Milyen okok és megfon-

tolás késztethetnek minket arra, hogy egy ilyen veszélyes szervezetet megtűrjünk a 

hazánkban?”159  

Jól látható tehát, hogy a patriarchátust és ezzel bizonyos tekintetben a nem muszlim 

közösségeket biztonsági szempontból kockázatosnak ítélték.160 És bár végül a patriarchátus 

Isztambulban maradt, a két világháború közötti korszak egyetlen ortodox parlamenti 

képviselője – bizonyos Isztamat Zihni Özdamar – a török függetlenségi háború támogatói 

és a Török Ortodox Egyház sorából került ki.  

A rúm, vagyis az ortodox és katolikus közösséggel ellentétben – a törökök 

értelmezése szerint – a zsidók és az örmények nem jelentettek ekkora fenyegetést. 

Egyrészt, mert ezek mögött a kisebbségek mögött nem állt olyan állam, amelyikkel 

lakosságcseréről tárgyalhattak volna, másrészt Inönüék szerint nem is viselkedtek olyan 

ellenségesen a török állammal szemben, mint a rúm közösség tagjai.161 

Ugyanakkor a 39. cikkely rendelkezése szerint „semmilyen módon nem fogják 

korlátozni, hogy bármely török állampolgár bármilyen nyelvet szabadon használhasson a 

személyes érintkezésben, a kereskedelemben, a vallási életben, a sajtóban vagy bármiféle 

                                                           
159 Sibel Özel: Lozan Antlaşması ve Azınlık Hukuku Çerçevesinde Fener-Rum Patrikhanesinin Hukuki 

Konumu. In: Avrupa Araştırmaları Dergisi. 14. Cilt, 1. sayı (2006). 44. 

160 Ezt természetesen sok török szerző nem így látja. Ami a lausanne-i béke és a jogértelmezések körüli 

vitákat illeti, Gülnihal Bozkurt például arra helyezi a hangsúlyt, hogy a lausanne-i békeszerződés a korszak 

követelményeinek eleget téve biztosította minden kisebbség számára a török állampolgárságot, a személyes 

szabadságot és minden olyan politikai, civilizációs jogot, amelyet a többségi társadalom is élvez. Hivatalosan 

tehát – jogi, vallási,  faji hovatartozásra való tekintet nélkül – , az ország minden állampolgára törökké vált. 

Ld. Bozkurt, Gülnihal: Türk Hukuk Tarihinde Azınlıklar. In: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt 43, (1993). 

161 Sönmezoğlu: i. m., 203. 
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publikációban vagy nyilvános találkozókon. A hivatalos nyelv létezése ellenére a nem 

török anyanyelvű török állampolgároknak megfelelő lehetőséget fognak biztosítani arra, 

hogy saját nyelvükön szólalhassanak meg a bíróságok előtt.”162  

1923. október 29-én kikiáltották a Török Köztársaságot. Ennek elnöke Musztafa 

Kemál, az első miniszterelnök Iszmet Inönü lett. Ezzel a lépéssel egyrészt lezárult a 

mintegy hét évszázados oszmán múlt, másrészt elkezdődött egy jelentős reorganizációs163 

folyamat. A több mint egy évtizedes háborúskodás eredményeként a török társadalom és 

gazdaság romokban hevert. A fronton szolgálatot teljesítő katonák nagyon hiányoztak a 

gazdaságból. Ha hihetünk a statisztikáknak, akkor a mintegy 2,5 milliós muszlim vesz-

teségen túl 6–800 000 örmény és mintegy 300 000 görög áldozatról beszélhetünk.164 Ez azt 

jelenti, hogy 1923-ra Anatólia lakosságának egyötöde elpusztult. Ehhez még hozzá kell ad-

nunk azokat is, akik a lausanne-i béketárgyalások során végrehajtott lakosságcsere-egyez-

mény keretében hagyták el szülőföldjüket. Az isztambuli görög közösségen kívül mintegy 

900 000 görög – főleg a fekete-tengeri vidékekről és az ún. karamáni régióból – került át 

Görögországba.165 Ennek ellensúlyozására pedig 60 000 család, vagyis nagyjából 2–300 

000 görögországi muszlim talált új hazára Anatóliában. 1923-ra összesen csupán mintegy 

65 000 örmény, valamint a görög közösségből hozzávetőlegesen 200 000 ember maradt az 

új határokon belül. 166 

Egy pillanatra elidőzve a statisztikáknál, szembetűnő a változás. Az utolsó 

békeévben, tehát 1914-ben az adatok tanúsága szerint a birodalomban 18,5 millió ember 

élt. Ez a szám egyrészt az 1905–1906-os cenzus felhasználásával, másrészt a születési és 

halálozási arány beleszámításával jött ki. Az adatok pontosságához hozzá kell tennünk, 

                                                           
162 Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez. Szerkesztette: Lugosi Győző. L’Harmattan, 

Budapest, 2006. 110–111. 

163 A fogalmat abban az értelemben alkalmazom, hogy bár az új köztársaság sok szempontból forradalmi 

változásokra épült, a birodalmi gondolat a későbbiekben sem szűnt meg létezni. E szó használata azért is 

indokolt, mert az ország gazdasági és társadalmi értelemben egyaránt működésképtelen volt, minden 

tekintetben újra kellett szervezni. 

164 Zürcher: i. m., 163. 

165 Hershlag szerint 1926-ig összesen 1 millió 260 000 ortodox hagyta el Törökországot. Ebből 1 millió 

Anatóliából, 190 000 Kelet-Trákiából és 70 000 fő Isztambulból költözött el. Ellenben görög területekről 

ugyanezen idő alatt mintegy 400 000 személy érkezett Törökországba. Ld. Z. Y. Hershlag: Turkey, the 

Challenge of Growth. Leiden, E. J. Brill, 1968. 24. 

166 Pintér (2005): i. m., 78. 
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hogy a nomád törzsek lélekszáma a legtöbb esetben becslésre támaszkodott. Ezek alapján a 

lakosság 81%-a muszlimnak vallotta magát. Ebben a mintegy 15 millió emberben a 

balkáni területekről az előző években érkező menekültek már benne vannak. A legnagyobb 

kisebbségnek számító görögök száma 9 évvel a lausanne-i béke előtt 1 729 000-re volt 

tehető. Többségük az ország nyugati részén, a mai Izmir, Ajdin, Isztambul, Balikeszir, 

Bursza és Edirne térségében élt. Jelentős számban lakták ugyanakkor a Fekete-tenger 

partvidékét, Trabzon és Dzsanik térségét. Ez a közösség tehát Isztambul és szűk 

környezetét leszámítva szinte teljesen eltűnt. Hasonló sorsa jutott a világháború első 

évében még 1 161 000 lélekszámra tehető örmény és a mintegy 67 000 fős örmény 

katolikus kisebbség is.167 Erzurum, Bitlisz, Szivasz, Elazig, Van, Izmit, Kajszeri és 

Kahramanmaras jelentős örmény központnak számított az első világháború előtt. Az 

örménykérdés tárgyalására itt nem térhetünk ki részletesen, de az általánosan elfogadott 

nézőpont szerint 1915–1916 folyamán nagyjából 600 000–800 000 örmény veszítette 

életét168 a kelet-anatóliai – hivatalosan kitelepítésnek, ún. tehdzsírnek – nevezett folyamat 

során.169 Más szóval az új Törökország határain belül korábban élő örmény közösség 

körülbelül 50%-a megszűnt létezni.170 

Az örmények és a görögökön kívül is sok kisebbség maradt az új országterületen. 

Ezúttal is az 1914-es adatokra támaszkodva azt mondhatjuk, hogy bőven 100 000 lélek 

fölött maradt a zsidóság, 50 000 fölött a protestánsok száma. Utóbbiakkal és az új török 

kormány valláshoz való viszonyulásával kapcsolatban értékes adalékul szolgál a római 

magyar követségi tanácsos, Balásy A. 1924. szeptember 8-i, Budapestre küldött jelentése. 

Balásytól értesülünk arról, hogy a „congregationális” iskolákból a hatóságok leszedették a 

                                                           
167 Kemal H. Karpat: Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics. The 

University of Wisconsin Press. London, 1985. I.17.B. táblázat. 188–189.  

168 Zürcher: i. m., 115. Bővebben ld. Taner Akçam: A Shameful Act: The Armenian Genocide and the 

Question of Turkish Responsibility. New York, 2006.  

169 Bővebben ld. Fodor Gábor: Népirtás vagy kitelepítés? Történészszemmel az örmények nagy tragédiája. 

In: Rubicon 2015. 5–6. 82–87.; Törökország és az örménykérdés – 1915 megítélése Törökországban és a 

világban. In: Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete évkönyve 2013–2014. Szerk.: Kiss Anna Flóra. 

Piliscsaba, 2015. 185–192. 

170 A pontos arányszám meghatározása problémás. Az isztambuli és izmiri örmények döntő többsége életben 

maradt. Voltak, akik átjutottak a cár által ellenőrzött területekre és voltak, akik a kitelepítést túlélve, vagy az 

elől meneküve Szíriában élték meg a háború végét. Mindezek mellett a Balkánon is jelentékeny számú 

örmény vészelte át az első világháborút. 
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feszületet. „A növendékek így megfosztván az iskoláztatás lehetőségéről, nem haboztak 

nagy számban felkeresni az amerikai pénzzel táplált protestáns iskolákat.”171  

A nyugati kereszténység képviselőn kívül, több tízezres szír keresztény közösség 

maradt az országban. Másrészről Bejrút és Aleppó leválásával káldeusok, jakobiták és 

maroniták alig maradtak Törökországban.172 

A gazdaság szempontjából fontos megemlíteni, hogy Lausanne-ban arról is 

megállapodtak a felek, hogy az oszmán államadósságot felosztják az utódállamok között. 

Ennek eredményeként Törökországra a teljes összeg 65%-a, 78 millió angol font jutott.173  

                                                           
171 MNL (OL) K 105 44. csomó. 137/pol. számú jelentés. Róma, 1924. IX. 8.  

172 Karpat: Uo. 

173 Zürcher: i. m., 165. 
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4. Közös utakon – török és magyar reorganizáció (1923-
1929) 

A Musztafa Kemál befolyását egyre inkább türköző parlament 1924. március 1-jén 

eltörölte a kalifátus intézményét és száműzte az Oszmán-ház tagjait is. A döntés és a 

hatalomkoncentráció több olyan katonatisztet és politikust – például Ali Fuat Dzsebeszojt, 

Refet Belét, Kjázim Karabekirt vagy Hüszejin Raufot (Orbaj)– is elbizonytalanított, akik 

jelentős szerepet játszottak a függetlenségi háborúban. Az eddigre már ezen a néven futó 

Dzsumhúrijet Halk Partiszin (Köztársasági Néppárt) kívül a politikai pluralitásra nem sok 

esély nyílt. Az első ellenzéki párt, a Terakkiperver Dzsumhúrijet Firkaszi (Progresszív 

Köztársasági Párt) 1924 novemberében Kjázim Karabekir vezetésével és a katonaság nem 

elhanyagolható részének támogatásával alakult meg. A párt működésére azonban az 1924 

februárjában kitört Sejh Szaíd (1865–1925) és Szejjid Abdülkádir (1851–1925) által 

vezetett felkelés rossz fényt vetett.  

A felkelés mozgatórugóiról máig folyik a vita. Általánosságban elmondható, hogy 

az amúgy is gyökeres változásokat – traumákat, háborút, kitelepítést – átélő kurd lakosság 

nehezen találta helyét az új államrendben. A térségben közösségalkotó erőként megjelenő 

naksibendi rendhez szorosan kötődők kétkedve fogadták a kalifátus eltörlését. Az Azadi 

Dzsemijeti (Függetlenség Bizottsága)174 keretében csoportosuló, korábban az oszmán 

hadseregben hosszú éveken át katonáskodó tisztek csalódtak Kemál pasában és a lausanne-

i békében, hiszen a beígért kurd autonómiából végül semmi sem valósult meg. Bonyolította 

a helyzetet, hogy az eseményekkel párhuzamosan zajló moszuli incidens miatt a török 

vezetők, az 1924-es nesztoriánus felkeléshez hasonlóan, brit provokációt sejtettek a 

háttérben.175 Hozzá kell tennünk azt is, hogy az első világháborús összeomlást követően 

elkezdődött, egészen 1921-ig tartó ún. kocsgiri felkelés, valamint az 1924 nyarán kirobbant 

bejtüssebábi incidenst is ideszámítva, nem ez volt az első, kurd törzsi vezetők által 

kirobbantott fegyveres harc az országban.  

                                                           
174 A politikai tömböt több néven emlegették a kortársak. Egyesek a szabadság vagy függetlenségi (Azadi 

Dzsemijeti), mások a kurd (Kürt Isztiklál Dzsemijeti) vagy kurdisztáni (Kürdisztán Bagimszizlik Komiteszi) 

forradalmi jelzővel illették a csoportot.  

175 Nurgün Koç: Şeyh Sait Ayaklanması. In: Turkish Studies – International Periodical For The Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/2, Winter 2013, 153–166. 
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Az ankarai központi kormány szemében lázadásként értelmezett eseménysorozat 

belpolitikai változásokat is elindított. Március 3-án, az erélyes fellépés hiányára hivatkozva 

Fethi bej helyett Iszmet (Inönü) bejt nevezték ki miniszterelnökké.176 A Terakkipervert 

1925 júniusában, Sejh Szaíd kivégzésékor betiltották. Ezzel párhuzamosan a parlament 

elfogadott egy sor olyan törvényt, amely a radikális reformok híveit erősítette. Bezáratták a 

vallási iskolákat és a tekkéket,177 megtiltották a fez viselését, új civil kódexet és büntető 

törvénykönyvet léptettek életbe.178  

Sejh Szaíd és Szejjid Abdülkádir mozgalma sok tekintetben fordulópontot jelentett 

a belpolitikában. A politikai pluralitás esélye gyakorlatilag megszűnt. Az eseményektől 

nem függetlenül 1925-től kezdődően a keleti tartományokban, különösen Van és Agri tér-

ségében kisebb-nagyobb intenzitású felkelések, fegyveres összecsapások kezdődtek. Ezek 

sora a sok civil áldozatot is követelő, 1937-es derszimi (tundzseli) atrocitásokkal zárult. 

A török társadalmon belüli megosztottság azonban nemcsak a kurdok lakta 

vidékeken volt tapasztalható. 1925. december 23-án például a nyugati országrészben, 

Menemen városában törtek ki zavargások. Az esetet a maniszai dervisek egy csoportja 

robbantotta ki, akik a seriat bevezetését és a kalifátus visszaállítását követelték. A tüntetés 

ellenőrzésére kiküldött katonák vezetőjét, Musztafa Fehmi Kubilaj hadnagyot a dervisek 

egy csoportja elfogta és levágta a fejét (sic!). Az ezt követő tűzharcban három dervis 

veszítette életét. A Köztársasági Néppártot nem is elsősorban a dervisek követelései 

rémítették meg, sokkal inkább az, hogy a helyi lakosság nem tett semmit Kubilaj hadnagy 

megmentéséért. A kormány a statárium kihirdetése után 28 halálos ítéletet és több mint 

2000 letartóztatást hajtott végre.  

                                                           
176 Uo. 

177 Más néven derviskolostor. A vallásos neveltetésben részesülő dervisek számára otthont és ellátást 

biztosított. A dervisek társadalomra gyakorolt hatása változó intenzitással ugyan, de az Oszmán Birodalom 

fennállása során végig megmaradt. Ezek az emberek tekinthetők az iszlám misztikusainak (szúfik). Az 

oszmán történelemben a szúfizmus követői sokáig összeegyeztethetőnek tartották a hagyományos sztyeppei 

hitvilágot az iszlámmal, és a 15. századig erős befolyást gyakoroltak az Oszmán-házra. A hivatalos iszlám 

értelmezések azonban kikezdték a szúfizmus alapjait, így a dervisrendek (halveti, bektasi, naksibendi, 

mevlevi, stb.) és az állam kapcsolata időről időre, a politikai széljárástól függően, megromlott, vagy éppen 

javult. A tekkék bezárása azt jelentette, hogy az állam minden kapcsolatot megszakított ezen hagyományosan 

nagy befolyással bíró vallási képződménnyel.  

178 Ahmad (2010): i. m., 106–107.  
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1930 más szempontból is fontos volt belpolitikailag. Ez volt az utolsó év, amikor a 

Köztársasági Néppárt mellett megjelent egy olyan párt – a Szabad Köztársaság Párt 

(Szerbeszt Dzsumhúrijet Firkaszi) –, ami bár Musztafa Kemál jóváhagyásával jött létre, 

mégis színesíthette volna a török politikai palettát. A Fethi Okjár vezette párt 

szólásszabadságot, szabad piacot és a külföldi tőkeinjekció szükségességét kezdte hirdetni. 

Augusztusi megalakulása után azonban decemberben már felszámolták a párt minden 

irodáját.179 A hatalom ettől kezdve 1950-ig egyetlen párt, a Kemál-féle Köztársasági 

Néppárt kezében összpontosul. 

Az 1920-as évek közepén hivatalos mederbe terelt kétoldalú kapcsolatok kézzel-

fogható eredményei az évtized második felére kezdtek jelentkezni. Igaz, az oroszországi 

magyar hadifoglyok esetében már 1925 januárjában felmerült a török–magyar együttműkö-

dés lehetősége. Tahy azt próbálta Budapesten kipuhatolni, hogy amennyiben az Odesszá-

ban tartózkodó török hadifoglyok kiváltására Ankara valóban egy bizottságot állított fel, 

nem lehetne-e a törököket rávenni arra, hogy egyúttal a magyar foglyok ügyét is 

felkarolják.180  

Walko Lajos kereskedelemügyi és külügyminiszter 1925. december 10-én arról 

tájékoztatta az országgyűlést, hogy Törökországgal jegyzékváltás útján 1925. november 1-

jétől kezdődően rendezték a kereskedelmi és forgalmi viszonyokat.181  

A magyar munkaerő Törökországba való áramlása szükségessé tette, hogy a 

magyar állampolgárok jogi státuszát rendezzék. A Letelepedési Egyezmény aláírására 

1925. december 8-án került sor Ankarában. A szerződés értelmében a törökországi 

magyarok mentesülnek a befogadó ország katonai szolgálata alól és ipari, kereskedelmi 

tevékenységet folytathatnak.182 

                                                           
179 Zürcher: i. m., 178–179. 

180 MNL (OL) K 79 1924-1926-1t. 58. csomó. 93/kig. számú jelentés. Konstantinápoly, 1925. január 22. 

A magyar hadifoglyok ügyében a később ankarai követté kinevezett Jungerth-Arnóthy Mihály járt el. 1922. 

július 31-én többek között neki is köszönhető, hogy 3 468 tiszt és 77 433 közkatona hazatérhetett a trianoni 

Magyarországra. Továbbá, a magyar börtönökből 329 kommunista és szociáldemokrata szabadult, akikért 

cserébe a szovjet kormány 1584 túszként kezelt foglyot adott ki. Ld. Jungerth-Arnóthy Mihály: Moszkvai 

napló. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1989. 18. 

181 Nemzetgyűlési Irományok 1922–1926 XVI. 992. törvényjavaslat. 

182 Törvényjavaslat a Törökországgal 1925. évi december hó 8-án Angorában kötött Letelepedési Egyezmény 

becikkelyezéséről. Nemzetgyűlési Irományok 1922–1926 XVI. 
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1926-ban Tahy hathatós közreműködésével kereskedelmi egyezmény, majd élőállat 

és mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos megállapodás született a két ország között.183  

A viszonyok rendeződésével kettős folyamat indult el. Egyrészt mérnökök, orvosok 

és egyéb szakemberek százai érkeztek Magyarországról, akik feladatot vállaltak az új 

köztársaság mezőgazdaságának (juh- és kecsketenyésztés), építészetének, úthálózatának és 

egyéb tudományterületeinek (pl. meteorológia) megszervezésében.184 Ez a csoport olyan 

mértékű vérfrissítést jelentett a törökországi magyar közösség számára, hogy – ha hihetünk 

a korabeli statisztikának – 1935-ben Ankara legnagyobb kisebbsége a magyaroké volt.185 

Másrészt, Tahy követ segítségével a törökországi magyar szervezetek újjászervezése és a 

magyar történelmi emlékhelyek felújításának tervezése is elindult.186 A rodostói, magyar 

történelemhez köthető házak számba vétele, valamint a Rákóczi ebédlőházának tartott 

épület – magyar állam általi – megvásárlása ebből a szempontból kiemelkedő helyet foglalt 

el Tahy munkásságában.187  

                                                           
183 İhsan Sabri Balkaya: Türk–Macar diplomatik ziyaretlerinin Türk basınına yansımaları (1930–1931). 

Karadeniz Araştırmaları 2009/5. 97–115.  

184 A korszak egészét tekintve összességében több száz szakemberről és több ezer munkásról beszélünk. A 

legsikeresebb területeket kiemelve néhány részletre érdemes rávilágítani. A tenyészlovak exportjában a török 

állami ménesek főigazgatója, Csiki Ferenc játszott fontos szerepet. Csiki közreműködésével 1925 és 1935 

között 3 millió pengőt meghaladó értékben kötöttek üzletet csak ebben az ágazatban. Az ő segítségével 

érkezett Törökországba a Budapesti Állatorvosi Egyetem rektora, Wellmann Oszkár is, aki a török 

állattenyésztés hatékonyabbá tételére vonatkozóan tett fontos javaslatokat. Magyar mezőgazdasági 

szakemberek – Lippai Sándor, Csippek László, Kulin Ferenc, György János – az ankarai mintagazdaság és 

gépgyártás területén láttak el fontos feladatokat. Ormos Imre, a Kertészeti Egyetem majdani professzora 

sokat tett Ankara parkosításáért. Az új főváros első stadionjának tervezője is honfitársunk, Kertész László 

volt. Réthly Antal 1925-ben érkezett Törökországba, hogy két éves munkával megalapítsa a török 

meteorológiát. A korabeli törökök akszakalli havabakan, vagyis ősz szakállú (bölcs) időjárás-kémlelőnek 

nevezték. Az áramfejlesztés területén a Ganz Villamossági Rt. kapott több megbízást. Ld. Dávid Géza: 

Modernizáció magyar részvétellel. A török példa. In: Korunk 1996/6, 61–65. 

185 Ld. Vajta Ferenc: Istanbul kulisszái mögött. Budapest, 1942. 80. 

186 A legtöbb magyart tömörítő, korabeli szervezet a Konstantinápolyi Magyar Egyesület volt. Ld. MOL, 

Sajtó Levéltár, MTI „kőnyomatos” hírek, 1926. február 13. 

187 Bővebben ld. Fodor Gábor–Kovács Máté Gergő–Kövecsi-Oláh Péter: A rodostói Rákóczi-ház 

megvásárlásának körülményei – adalékok a magyar–török kapcsolatok 20. századi történetéhez. In: Építés- 

Építészettudomány. 42. kötet, 3–4. szám. 2017/szeptember. 1–27.  

II. Rákóczi Ferenc és bújdosótársainak magyarországi újratemetése 1906-ban kiemelkedő jelentőségű 

esemény volt, mely iránt a széles közvélemény is nagy érdeklődést tanúsított. Bár ennek a doktori 
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Ankarából írt soraiból időről időre kitűnik, hogy a Törökországban tapasztalt 

élmények miként hatnak a magyar politikával kapcsolatos elképzeléseire. „A világháború 

strágesze után Kemal pasának más választása nem maradt. A humanitás álarca alatt népét 

örökös rabszolgaságra vetni akaró Európával szemben mindent kockára kellett tennie. 

Vasakarattal a győztes hatalmakkal szemben feldöntötte a sèvres-i diktátumot. Győzni fog 

a belső fronton is. Rezsimjének megdőlése Törökországot visszarántaná a sötét tudatlanság 

és az idegen járom sírjába. Győzelme pedig felemelő példa minden a világháborúban 

legyőzött nemzetnek s minden még idegen járom alatt nyögő kiaknázott s gyarmati 

állapotban tartott népnek.” – írta 1928-ban.188  

A török nemzetépítés sok tekintetben ellentmondásos folyamatát szintén közvetlen 

közelről figyelhette. Érzékelte, hogy a külvilág felé mindenhol a méltányos békét követelő 

török politika mennyire másként viseltetik az országon belüli örmény, kurd és görög 

lakossággal szemben. Felismervén, hogy az új rezsim felfogása szerint „minden török 

állampolgár egyúttal török is”,189 Tahy rávilágít a legújabb kori török identitás napjainkat 

is meghatározó egyik sarkalatos pontjára, vagyis a nemzetállami koncepció 

fenntarthatóságának problémájára. 

A köztársaság kikiáltása utáni első öt évben Törökország-szerte az élet minden 

területén lázas építkezés folyt. Egy sor közigazgatási átszervezésre került sor, melyektől a 

keleti területek stabilitását remélték. Tahy kissé ironikus megjegyzése szerint ez egyet 

jelentett a statáriális kormányzással, illetve azzal, hogy a kurd mint jelző helyett bevezették 

a „keleti vilajetekbeli török” kifejezés használatát.  

Az igazságügy reformja, az iparfejlesztés, a mezőgazdaság és az infrastruktúra (út- 

és vasútépítések) kiemelt szerepet kaptak. A jövő szempontjából azonban a 

leglátványosabb újítás a latin ábécé 1928. december 1-jei bevezetése volt, amitől egyrészt a 

műveltség és az írni-olvasni tudók számának emelkedését, másrészt az egész török 

intelligencia európai véráramba való bekerülését várták. Tahy szerint ezzel a lépéssel a 

„kulturális forradalom” is befejeződött, melynek keretében „Törökország a múltat teljesen 

ellökte magától.” Az élet minden területére kiterjedő reformok és a teljes centralizáció 

láttán isztambuli követünk néha egészen elragadtatta magát. Tahy ekkor még – némileg 

                                                                                                                                                                                
értekezésnek nem témája a szóban forgó újratemetés, azt mindenképpen jelezni kívánjuk, hogy az 

emlékezetpolitikában és hazai török-kép alakulásában máig ható jelentősége van. 

188 MOL, K 63 1928/32. csomó 45/pol. számú jelentés. Angora, 1928. november 3. 

189 MOL, K 63 1928/32. csomó 12/pol. számú jelentés. A dátum nem látható. 
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ellentmondásba keveredve önmagával – úgy látta, hogy az új Törökország az első 

világháborúban győztes hatalmakkal szemben úgy fog méltó revansot venni és példát 

mutatni ezzel akár hazánk számára is, hogy még inkább nyugati politikát folytat. Az 

írásreform hatásait taglalva 1928. szeptember 19-én ezt írta: „Gazdasági téren a török 

statisztikák, török számadatok nem lesznek többé egy hétpecsétes könyv az idegenek 

szemében, kis fáradsággal minden idegen el fogja azokat olvashatni, ami Európában a 

török gazdasági élet és gazdasági kérdések iránti érdeklődést csak növelni fogja. Viszont 

magában a török társadalomban mindjobban fog szaporodni azon személyek száma, akik a 

nyugati technika vívmányaival, a nyugati kereskedelem és gazdaság elveivel 

megismerkedhetnek, minek egyenes következménye lesz az egyesek intenzívebb gazdasági 

tevékenysége, majd az egész ország gazdasági helyzetének emelkedése.”190  

Előfordulhat az is, hogy a Tahy szavaiból áradó optimizmus a korabeli magyar 

külpolitika számára a Törökországban látott lehetőségeket tükrözte. Jugoszlávia – akivel 

Ankara csak 1925 októberében rendezte kapcsolatait191 – és főleg a kisantant 

viszonylatában Törökországra ellensúlyozó szerep hárult. Ez még akkor is igaz, ha 1924 és 

1926 között a kisantant országok közül Belgráddal volt a leginkább problémamentes a 

magyar vezetés kapcsolata. A dolog hátterében Róma bátorítása a legfontosabb tényező. 

Mussolini ugyanis nyíltan kikezdte a térség francia hegemóniáját, és nyomást gyakorolt 

Jugoszláviára, hogy az javítsa a Budapesthez kötődő kapcsolatait.  

Az, hogy végül Belgrád és Budapest között nem köttetett hivatalos megállapodás, 

több okra is visszavezethető. Egyrészt Horthy híres, 1926. augusztus 29-én, a mohácsi 

csata évfordulóján elmondott beszédére, melyben újra a szerb néppel való megbékélést 

hangoztatta. A kormányzó beszéde diplomáciai szempontból azonban több kárt, mint 

hasznot okozott, hiszen ezek után Prága és Bukarest azonnal árgus szemekkel kezdte 

figyelni Belgrád reakcióját.  

Másrészt a mohácsi beszéd után Róma felajánlotta egy Jugoszláviával szemben 

előnyösebb szerződés megkötését a magyar félnek. Budapesten végül a kisantant 

szétbomlasztására tett további kísérletek helyett a fennálló békerendszerrel elégedetlen 

valamely európai nagyhatalom támogatásának elérése tettek kísérletet. Ilyen körülmények 

                                                           
190 MNL (OL) K 63 1928-32/1 287. csomó. (II.) 1543/kig. számú jelentés. Sztambul, 1928. szeptember 19.  

191 MNL (OL) K 63 1929-32/7. 288. csomó. 9/pol. számú jelentés. Angora, 1929. március 10. 
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között került aláírásra Olaszországgal 1927. április 5-én a barátsági, békéltető eljárási és 

választott bírósági szerződés.192  

Ezzel összefüggésben hatványozott szerep jutott a Balkán-félsziget dél-keleti 

országainak, vagyis Bulgáriának, Görögországnak és Törökországnak.193 Utóbbi két ország 

kapcsolatát az 1923 óta tartó lakosságcsere-egyezmény végrehajtásának részletei 

árnyékolták be, Bulgária pedig a török Trákiára tartott igényt. Mindemellett pedig jelentős 

török etnikum maradt bolgár fennhatóság alatt. Általánosságban elmondható, hogy az 

általunk vizsgált időszak egészében a bulgáriai török kisebbség ügye mindig neuralgikus 

pont volt a két ország kapcsolatában. Éppen ezért, Budapest jól felfogott érdekből sok 

esetben vállalta a közvetítés feladatát a három szomszédos ország között, különösen 1927 

után, amikor is az ügyben maga mögött tudta Róma támogatását. A görög–török 

tárgyalások esetében ez részben sikeresnek is mondható, hiszen Tevfík Rüstü külön ki is 

hangsúlyozta a népességkicserélési egyezmény létrejöttében nyújtott magyar segítséget.194  

Tevfik Jugoszláv vonatkozásban tett megnyilvánulásai tovább erősítették a 

törökökbe vetett bizalmat. Tahy követ kérdésére, a török külügyminiszter állítólag ezt 

válaszolta 1929 márciusában: „A kemalista Törökország külpolitikai vezérelve a 

szerződésekhez való hűség. Ennélfogva mint minden lengyel közeledésre azt válaszoltam: 

igen, de Moszkván keresztül, ugy minden belgrádi ajánlatra azt felelném: tessék, de csak 

Budapesten át. Nemcsak, hogy politikai megállapodásokat nem kötnék, de mégcsak 

politikai tárgyalásokat sem folytatnék Jugoszláviával, melyekről Önöket azonnal és 

előzetesen nem értesíteném.”195  

A Dísz téren ugyanakkor tudták, hogy a több oldalról sarokba szorított belgrádi 

vezetés ekkor már az optáns perek – vagyis a korábban muszlimok által birtokolt 

ingatlanok államosításából fakadó kártérítések – és a földreform ügyében kereste a 

törökökkel való megállapodás lehetőségét. Vagyis a magyar és a török érdek ebben a 

                                                           
192 Hornyák Árpád: Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918–1927. Az őszirózsás forradalom és a 

Tanácsköztársaság. In: Századok, (2003), 6. 1323–1330.  

193 A 20-as évek közepi török–brit és török–francia viszonyból fakadóan Róma és Ankara érdeke 

megegyezett abban, hogy a török szempontból stratégiai jelentőségű Balkánon ne alakuljon ki francia túlsúly. 

Ebben az értelmezési tartományban érdemes a török–olasz, magyar–olasz és magyar–török kapcsolatokat 

vizsgálni. Romsics (2017): i. m., 157. 

194 Külpolitikai adatok az 1930. évről. Magyar Királyi Külügyminisztérium, Budapest, 1931, 76. 

195 MNL (OL) K 63 1929-32/7. 288. csomó. 9/pol. számú jelentés. Angora, 1929. március 10. 
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kérdésben is találkozott, hiszen a bánáti, bácskai és szlavóniai rendezések nem elégítették 

ki a magyar károsultakat. Jugoszláviában ugyanis több százezer „jórészt tiszta török 

nemzetiségű” állampolgár élt, akiket a magyar olvasat szerint Belgrád mindig felhasznált a 

macedón–török kapcsolatok ellenében.196  

A török vezetés magyarbarátságát a későbbi külügyminiszter, akkoriban Berlinben 

követként szolgálatot teljesítő Kánya Kálmán is megerősítette. 1929. március 3-án kelt 

szigorúan bizalmas jelentésében a német külügyminiszter, Gustav Stresemann (1878–

1929) és Rüstü közötti tárgyalásról ezt írta: “az európai béke biztosítását Tewfik Rusdi bey 

a jövőre vonatkozólag egy török–orosz–német–olasz–magyar érdekközösség 

megteremtésében látja.”197 Ezt a török felfogást az 1928-ban Vászif Csinar198 utódjaként 

budapesti követté kinevezett Behics Erkin is megerősítette.199  

A megbizatási okmányát december 10-én átvevő diplomata emlékei szerint a Kor-

mányzó ezekkel a szavakkal köszöntötte: „Annak idején, ha a vallásaink miatti háborúsko-

dás helyett a közös származás tudatában egyesítettük volna erőinket, ma egy egészen más 

Európában élnénk.”200 Az 1929. január 5-én aláírt török–magyar semlegességi, békéltető 

eljárási és választott bírósági szerződés201 kapcsán megjegyzi: „akkoriban Magyarország-

nak csak két barátja volt: Olaszország és Törökország”.202 Ezzel a szerződéssel a felek tu-

lajdonképpen kötelezettséget vállaltak arra, hogy sem gazdasági, sem politikai értelemben 

                                                           
196 Uo. 

197 MNL (OL) K 63 1929-32/7. 288. csomó 66/pol. Berlin, 1929. május 3. 

198 Vászif Csinar (1896–1935): török politikus. A függetlenségi háború után oktatási miniszter. Prágában, 

Budapesten, majd Rómában (1932–34) és Moszkvában (1934–1935) török követ. A köztársaság kori 

oktatáspolitika egyik megalapozója.  

199 Behics Erkin (1876–1961): Az isztambuli születésű későbbi diplomata a kor szokásainak megfelelően 

katonai iskolákban kezdte tanulmányait, majd ebből kifolyólag hamar kapcsolatba került az oszmán múlt 

romjain új világot teremteni igyekvő ifjútörök mozgalommal. 1903-ban Szalonikiben megismerkedett és 

szoros barátságot kötött Musztafa Kemállal. Az I. világháborúban katonai szolgálatot teljesítő Behics 1915-

ben már a csanakkelei ütközetben harcolt. A török függetlenségi háború kezdetén a Török Államvasutak 

(TCDD) igazgatójaként Behics támogatta az európai intervenciós – görög, francia és olasz – csapatok elleni 

harcot. 1925-ben többek között az ő szervezésében hozták létre a későbbi török titkosszolgálat (Millí 

Isztihbarat Teskiláti) alapjait. 

200 Behiç Erkin: Hatırat 1876–1958. Türk Tarih Kurumu Basımevi – Ankara, 2010. 323. 

201 BCA, 232-564-5 Uzlaşma ve Hakemlik Hususlarında yapılan Tarafsızlık Antlaşması. 

202 Erkin: i. m., 325. 
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nem csatlakoznak olyan közösséghez, amelyik a másik szerződő fél ellen irányul. Katonai 

vonatkozásban igazságtalanul ért támadás esetén semlegességet írt elő a megállapodás.203  

Ahogy az jól kirajzolódik, a török politika ezekben az években elsősorban 

stabilitásra, saját helyének meghatározására törekedett. Ennek egyik legfontosabb oka az, 

hogy a rendezetlen külkapcsolatok lehetetlenné tették volna a belső modernizációs 

folyamat elindítását. Innen nézve válik érthetővé, hogy négy éven belül miért kötött 

Ankara szinte minden nagyhatalommal valamilyen egyezséget. A szovjetekkel 1925-ben 

szignált megnemtámadási egyezmény után az iraki–török határról 1926-ban a britekkel 

jutottak fájó, de könnyen indokolható megállapodásra.  

1928-ban Rómával köttetett barátsági és semlegességi szerződés, biztosítva ezzel a 

Dodekannészosz-szigetek révén nyugati szomszéddá lépett olasz vezetéssel a jó viszonyt. 

Végezetül, a Párizzsal való szerződés (1930) révén az ország dél-keleti, francia mandátum 

alatti szír és libanoni területeknél húzódó határvonala vált tisztázottá.204 Ezeket a 

szerződéseket egészítették ki a Bulgáriával 1925-ben, Görögországgal – többek között a 

fent említett magyar közvetítés révén – 1930-ban kötött barátsági szerződések.205  

A görögökkel, török olvasat szerint a rúmokkal való lakosságcsere finoman szólva 

sem volt problémamentes. Lausanne-ban megállapodtak a felek abban, hogy a 

lakosságcsere az 1918. október 30. előtt Isztambulban letelepedett görögökre és az Athén 

fennhatósága alá került nyugat-trákiai muszlimokra (törökökre) nem vonatkozik. Csakhogy 

a letelepedett, mint fogalom, értelmezésére eltérő válaszokat adtak a két országban. Athén 

igyekezett minél nagyobb számban görög kisebbséget hagyni Isztambulban, míg Ankara 

értelmezésében alig volt letelepedett görög lakos a városban. A jogi vitát leginkább az 

                                                           
203 Ld. Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919–1945. IV. A magyar ellenforradalmi rendszer 

külpolitikája 1927. január 1.–1931. augusztus 24. Összeállította Karsai Elek. Budapest, 1967. 256. 

204 İsmail Soysal: Türkiye’nin Batı İttifakına Yönelişi (1934-1937). In: Belleten, Cilt: XLV., Ocak 1981, 

Sayı: 177. 95.  

205 A Balkánt illetően az 1920-as évek végén a török kormány abban volt érdekelt, hogy a feltehetően francia 

vagy olasz égisz alatt létrejövő balkáni szövetségnek aktív tagja legyen. Ld. Juhász Gyula: Magyarország 

külpolitikája 1919–1945. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1969. 121. 
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érintett közösségek szenvedték meg, akiknek javaira Nyugat-Trákiában a görög, 

Isztambulban a török hatóságok vetettek szemet.206  

Tágabb dimenzióban vizsgálva a korabeli török politikát, meg kell említenünk, 

hogy az nem minden esetben keltett jó benyomást a magyar szemlélőkben. A Genfben az 

1920-as évek második felétől időről időre összehívott ún. leszerelési konferencia egyik 

alkalmával, 1928 márciusában Tevfík bej a genfi magyar ügyvivővel egy asztalhoz került. 

A magyar diplomata a szovjetek melletti török elkötelezettségen túl arról számolt be a 

Külügyminisztériumnak, hogy Rüstü „a nemzeti kisebbségek védelmét és az irántuk való 

érdeklődést általában nevetségesnek tartja, mondván, hogy ha azoknak nem tetszik ott, 

ahol vannak, hagyják ott azt az országot és hurcolkodjanak vissza anyaországukba!” Ennek 

hatására a török külügyminiszter „határozottan visszataszító jelenségnek” tűnt, aki 

„teljesen gyatra benyomást keltett.”207  

A még Ruszkay és Márffy-Mantuano révén tolmácsolt katonai együttműködésnek a 

folytatásaként 1929 tavaszán a török követ több katonai ügyben is kérdést intézett a 

magyar hatóságokhoz. A 7014/7-es számú szóbeli jegyzék értelmében a török fél 

elsősorban a katonai számvevők utánpótlása, azok kiképzése, tananyaga, illetve hasonló 

részletességgel a műszaki és mechanikai legénység, valamint a hadianyag és fegyverek 

utánpótlása iránt érdeklődött.208 Ennél is sokatmondóbb, hogy a török hadsereg az első 

világháborús osztrák–magyar flotta elleni olasz sikerek mikéntjére is kíváncsi volt. A 

Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium által a Külügyminisztérium számára írt jelentés 

részletesen kitér az 1917. október 31-i hadieseményekre.209  

A köztársaság kikiáltásával a történelemszemlélet és a történelem, mint 

legitimációs forrás használata nagy változásokon ment keresztül. A szintén nagy 

társadalmi metamorfózison keresztülment magyarság szellemtörténetében és különösen 

saját történelmére irányuló közgondolkodásában is új fejezet kezdődött 1920-ban. 

                                                           
206 Eleftheriosz Venizelosz 1928–1932 között hatodik miniszterelnöki mandátumát töltötte Görögországban. 

Az általa képviselt külpolitika ebben az időben nagyon hasonlított a török külpolitika irányelveihez. 

Középpontjában a nagyhatalmakkal és a szomszédos országokkal való jó kapcsolat kialakítása és a független 

államiság megőrzése állt. Ld. Balogh Ádám: A görög–török kapcsolatok története: változás és kontinuitás a 

görög külpolitikában az 1970-es évektől napjainkig. Limes, 2008/4. 103–125. 

207 MNL (OL) K 63 1928-32/1 287. csomó. 15/pol. számú jelentés. Genf, 1928. március 27. 

208 MNL (OL) K 63 1929-1932/7. Budapest, le 3 avril 1929. 

209 MNL (OL) K 63 1929-1932/7. 1700/Elns.B.-1929 
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 Külpolitikai szempontból 1920 után öt fő problémacsoport – szakember- és 

forráshiány, tapasztalatok hiánya, ellenséges nemzetközi környezet, a partnerek hiánya és 

az irreális revíziós törekvések – körvonalazódott.210 Ez a hasonlóság eltérő okok miatt 

ugyan, de szintén egymás felé tolta a két nemzetet.  

Az új török történelmi tézis három igény kielégítésére törekedett. Először is 

legitimálni a törökség anatóliai jelenlétét. Majd kiemelni a szekularizmust, és a történelmi 

identitás látókörét az iszlám előtti török történelem irányába tolni. Harmadikként a modern 

nemzetállamokkal és civilizációkkal való egyenlőség nevében a közép-ázsiai eredetű 

törökség civilizatórikus küldetésének tézisét kellett kidolgozni.  

1931-ben létrejött a Türk Tarih Tetkik Dzsemijeti (Török Történelemkutató 

Társaság), illetve a Néppártba olvasztották az ijfútörökökkel egy időben létrejött 

szervezetet, a Türk Odzsaklarit. Utóbbi lépésre azért volt szükség, mert ezáltal a 

történelemszemlélet alakításában jelentős szerepet játszó értelmiségiek állami ellenőrzés 

alá kerültek. A Halk Evleri (Népházak, 1932), a Türk Dil Kurumu (Török Nyelvtudományi 

Társaság) és a Türk Tarih Kurumu mellett ők lehettek azok, akik az új állami ideológia 

kialakításában és terjesztésében vezető szerepet játszhattak. 

Az új történelemfelfogás első kézzelfogható terméke az 1931-ben kiadott Türk 

Tarihinin Ana Hatları című munka volt. A hivatalos állami ideológiát tükröző írás szerint a 

törökök a közép-ázsiai őshazában az emberiség vadászó-gyűjtögető időszakában eljutottak 

az állattenyésztés és a növénytermesztés fejlett szakaszába. A fejlett tárgyi kultúrával 

(csiszolt kőkorszak) rendelkező törökség balszerencséjére, a jégkorszak végére a közép-

ázsiai szállásterületükön olyan száraz éghajlat alakult ki, melynek következtében kénytelen 

voltak minden égtáj felé kirajzani. Így hozták létre a közép-ázsiai törökök a kínai, az indus-

völgyi, a mezopotámiai és a hettita, sőt etruszk civilizációt.211 A Török 

Történelemtudományi Társaság munkájában a török és „hun források” feltárásával egy 

magyar orientalista, a hazai turanisták körében is jól ismert, bár keleti nyelveken nem 

beszélő Zajti Ferenc lett megbízva.212  

                                                           
210 Zeidler Miklós: Mozgástér a kényszerpályán. A magyar külpolitika „választásai” a két háború között. In: 

Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 162–206. 

211 Suavi Aydın: Modernleşme ve Milliyetçilik. Gündoğan Yayınları Ankara, 1993. 228–230. 

212 Seyfi Yıldırım: Cumhuriyet Döneminde Türk–Macar İlişkileri Çerçevesinde İstihdam Edilen Macar 

Uzmanlar. In: Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Yıl 8 Sayı 15 (Bahar 2012). 131.  
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Hasonló okokkal és szellemiséggel magyarázható a Türk Dili Tetkik Dzsemijeti, 

majd a Türk Dil Kurumu és az ún. Nap-nyelv elméletnek (Günes-dil Teoriszi) a 

kidolgozása is. Ennek értelmében az – arab és perzsa jövevényszavaktól megtisztított – 

török nyelv tekinthető az ősnyelvnek, amelyre az összes, történelemből ismert civilizáció 

nyelve visszavezethető.213 A török nyelvújítás folyamatának tanulmányozásakor szintén 

magyar vonatkozásokra bukkanunk. Az elmondások szerint Musztafa Kemál még az első 

világháború alatt, a kaukázusi fronton megismerkedett az örmény származású Agop 

Martajannal (1895–1979). Martajant hazaárulás vádjával hadbíróság elé akarták állítani, de 

Kemál közbenjárására a fiatal katona életben maradhatott, mert értékelte annak nyelvek 

iránti fogékonyságát és tehetségét. Utóbbi abból derült ki, hogy Martajan révén Kemál 

megismerte Németh Gyula (1890–1976) Türkische Grammatik című művét. Részben ez a 

munka ösztönözhette Kemált később arra, hogy a török hangrendszer fonetikus jelölésére 

alkalmatlan arab ábécéről áttérjen a latinra. A nyelvreformot előkészítő munkába később 

Martajan is bekapcsolódott, aki munkája elismeréséül megkapta a Dilacsar, vagyis 

„Nyelvújító” vezetéknevet. A Martajant Musztafa Kemál figyelmébe ajánló Rusen Esref 

Ünajdin (1892–1959) a Türk Dil Kurumu első főtitkára volt. A 30-as években a szófiai 

egyetemen tanító nyelvész 1939-től 1942-ig hazája követeként dolgozott Budapesten.214 

Az új Törökország alapjainak megalkotóiban egyszerre munkálkodott a 

hagyományos nyugati orientáció és az iszlám előtti időszakhoz való visszanyúlás igénye. 

Ezzel párhuzamosan a véleményformáló magyar értelmiség addigra hagyományosnak 

mondható törökbarátsága felerősödött, és dacos nyugatellenességgel bővült. Igaz, ez az 

érzület kevésbé jelent meg az erős brit, olasz és német orientációt követő magyar 

kormányzati körökben. A nyugatellenesség természetesen nem magyarázat a magyar 

munkaerő törökországi megjelenésére, de arra igen, hogy a két ország figyelme miért 

tolódott egymás irányába. A trianoni traumára sokan, sokféle választ próbáltak adni. 

Kétségtelen tény és jól mutatja a hangsúlyok eltolódását, hogy az első világháború éveire 

magát sok tekintetben kinövő Turáni Társaság 1920 után sokfelé szakadt. A tagság egy 

                                                           
213 Uo. 233.  

214 Németh szerepéről korábban ő maga írt: A. Dilâçar: Prof. J. Németh’s Role in the Turkish Alphabet and 

Language Reform. Hungaro–Turcica. Studies in Honour of Julius Németh. Ed. by Gy. Káldy-Nagy. Loránd 

Eötvös University Budapest, 1976. 351–356  Naciye Güngörmüş: Magyar tudósok szerepe a török 

nyelvújítási mozgalomban. In: Magyar Nyelvőr. 116. évfolyam 1992. január–március 1. szám. 13–14. 
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része megmaradt ugyan a tudományos talajon (Kőrösi Csoma Társaság), de sokan vad 

rokonítások felé fordultak. 

A magyar szellemi tőke exportja ekkoriban a török élet számos területén megjelent. 

Mehmet Fuat Köprülü (1890–1966) történész, irodalomtörténész kiváló magyar 

kapcsolatainak köszönhetően már a korszakban megkapta a Kőrösi Csoma Társaság 

tiszteletbeli tagsági címét (1938), hazájában pedig a számos egyetemi állása mellett 1928-

ban a Török Történettudományi Társaság (Türk Tarih Kurumu) elődjének, a Türk Tarih 

Endzsümeni elnökének választották. Hazánkban tanult 1917 és 1925 között a később a 

török múzeumok országos főigazgatójaként tevékenykedő, Hamit Zübejr Kosaj (1898–

1984), aki sok esetben fordította le törökre a magyar tudomány egyes eredményeit.215  

Annak ellenére, hogy az első világháború előtt beindított cserediák program 

keretében a korábbiakhoz képest jóval kevesebb – alig néhány – török diák tanulhatott 

Magyarországon, a török adatok szerint a korszakban így is legalább 170 magyar 

szakember dolgozott a kis-ázsiai országban. Ez azt jelenti, hogy a török újjáépítés során 

területek szerinti, célzott munkaerő beáramlás történt, ami a magyaron kívül természetesen 

a német, osztrák és olasz munkaerőpiacot is érintette. Ezt támasztja alá az is, hogy csak 

önkormányzati foglalkoztatásban, Isztambultól a Musi Kormányzóságig mintegy 15 

magyar, főleg víz- és elektromérnök dolgozott. Az egyetemeken összesen 12 magyar 

illetőségű – bányamérnök, meteorológus, tájépítész – személyről tudunk, akik aktívan részt 

vettek az oktatásban.  

A fentiek mellett nagy létszámban képviselték magukat a magyarok az 

infrastrukturális beruházásokban, vagyis az út- és vasútépítésekben, valamint a 

mezőgazdaság és állattenyésztés területén. De sikereket könyvelhettek el a magyar 

szakemberek a lótenyésztési és az erdészeti ágazatban is. A szakemberhiány csökkentésére 

a legtöbb embert az 1924 és 1929 közötti időszakban foglalkoztatták. A törökországi 

magyarok számára vonatkozóan az egyik ellenőrizhetetlen forrásunk Vendel János (1894–

1971), a magyar jezsuita misszió egyik tagjától származik. A páter értesülése szerint az 

1920-as évek végén mintegy 15 ezer magyar élhetett Törökországban.216 A gazdasági 

világválság utáni években csökkent a törökországi magyarok száma, ám a 30-as évek 

                                                           
215 Uo. 15. Kosaj magyar nyelven írt disszertációját „Adalékok a török fegyverek ismeretéhez” címen írta, 

1925-ben. A dolgozat eredetije elérhető SZTE Klebelsberg Könyvtár. Keleti Gyűjtemény, NOA 2863. 

216 Vendel János: Törökországi munkáink. Anima Una 37. szám (1967). 20–21.  
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második felétől – a magyarországi antiszemitizmus erősödésével és a Németországból 

menekülő értelmiség növekedésével párhuzamosan – újabb hullám indult. Ezt a munkaerő 

beáramlást már célzottabban hajtották végre és a török állam örömmel fogadta a 

modernizációt elősegítő értelmiséget, szakembereket.217 

Bár külön fejezetet nem érdemel, mindenképpen megemlítendő a nemzetközi 

botrányt keltett ún. frankhamisítási ügy és benne az etnográfus, turkológus, 

konstantinápolyi egyetemi tanár Mészáros Gyula szerepe. Az 1925 végén nyilvánosságra 

került pénzhamisítási botrány – és annak kivizsgálása – ekkorra már változó intenzitással 

és inkább kevesebb, mint több sikerrel, de évek óta zajlott. Az ügy földrajzi elhelyezése is 

problematikus, hiszen a Luddendorff-féle német szélsőjobboldaltól a felvidéki területeket 

érintő ún. szokolhamisítási ügyig terjedt.  

A felelősök között Bethlen István, Teleki Pál és Windischgratz Lajos herceg neve is 

felmerült. Mészárost egyébiránt hasonló tevékenysége miatt már 1921-ben letartóztatták 

Bécsben, de akkor óvadék ellenében végül szabadon bocsátották. A frankhamisítási 

botrány kirobbanásakor, vallomástétel helyett Mészáros Törökországba utazott.218 Az 

egyetemi tanár számára a török világ egyáltalán nem volt ismeretlen, hiszen egyrészt 1904-

től két éven át tanult az oszmán fővárosban, másrészt pedig 1916-tól a Darülfünún, azaz a 

konstantinápolyi egyetem tanáraként dolgozott. A források tanúsága szerint Mészáros (és 

felesége) sok fejtörést okozott a törökországi magyar külképviselet számára. A francia 

kormány ugyanis Törökországban is minden követ megmozgatott az egyetemi tanár 

kiadatásának előmozdítására. Tahy beszámolója szerint a török hatóságok Hüszrev Gerede 

közbenjárására megértőleg viseltettek ugyan a “hazafias irredenta vállalkozás” iránt, 

egyetemi állásából azért így is eltávolították a magyar tudóst.219 Mindezek mellett az 1926 

februárjában Bakuban megrendezésre kerülő 1. Turkológus Kongresszus jó alkalmat 

teremtett arra, hogy Mészáros időt nyerjen, mivel így egészen április közepéig a 

Szovjetunióban tartózkodhatott. Az, hogy ez Ankara jóváhagyásával történt-e, nem tudjuk. 

                                                           
217 Yıldırım: i. m., 132–141.; bővebben ld. Flesch István: Az isztambuli menedék. Budapest, 2010. 

218 Ablonczy Balázs: A frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések. In: Múltunk, 2008/1. 29–32. 

219 MNL (OL), K 64 1926-32t. 20. csomó. Tahy László rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter 14/pol. 

számú jelentése. Konstantinápoly, 1926. május 15. 
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Feltételezhető ugyanakkor, hogy a török kormány pontosan tudta, hogy az országban 

tevékenykedő kevés nyugati turkológus közül ki utazik Bakuba.220  

Budapest számára azonban az ügy igen kínos és veszélyes volt, hiszen Mészáros 

feleségén keresztül szüntelenül azzal riogatta a magyar felet, hogy amennyiben “hazafias 

érdemei fejében” nem kapnak anyagi támogatást, a frankhamisítás és a szokolhamisítás 

kapcsán is kitálal.221 Tahy és Walko Lajos külügyminiszter számjeltávirataiból azonban 

egy nagyobb volumenű, Mészárost érintő politikai akció is kiolvasható. Tahy 1926. április 

28-án arról tájékoztatta a külügyminisztert, hogy Friedrich István elküldte egyik emberét222 

a Bakuban tartózkodó Mészároshoz, hogy az „rábírja őt, hogy buktassák meg Bethlent.”223 

Walko Lajos május 27-i táviratában szükségesnek érezte leszögezni, hogy Bánffy Miklós 

és Teleki Pál „nem voltak angol agensek” és hogy ezt a helyi, török hatóságok számára is 

nyomatékosítani kell.224  

A magyar orientalista neve egy 1930-as török forrásban pozitív kontextusban 

szerepel. A Miniszterelnöki Hivatal tájékoztatása szerint a Minisztertanács június 21-i 

döntése értelmében az addigra már öt éve a török néprajzkutatás területén dolgozó magyar 

tudós a török filológiában való jártassága okán a Török Nyelvtudományi Társaság (Türk 

Dil Kurumu) megalakulását elősegítő munkába is bekapcsolódott.225 

                                                           
220 Ebben az időben Paul Wittek, Theodor Menzel, Vasilij V. Barthold mellett Mészáros Gyula jelentette az 

isztambuli nem török származású turkológusok csoportját. A bakui kongresszus egyik legfontosabb kérdése a 

török nyelv latin írásának kérdése volt. Ebben a kérdésben a magyar tudományosság szerepe is jelentős, 

hiszen Gombocz Zoltán például kimondottan a latin ábécé mellett foglalt állást. Musztafa Kemál az 1928-as 

nyelvreform előtt a magyar ábécét is tanulmányozta. A török és magyar tudósok kapcsolatfelvétele ekkorra 

már megtörtént. Még a barátsági szerződés előtt ugyanis, 1923 novemberében Csánki Dezső levélben felvette 

a kapcsolatot a Török Történettudományi Társaság (1935-től Türk Tarih Kurumu) elődjével, a Türk Táríh 

Endzsümeni-vel. Bővebben ld. Seyran Qayıbov: 1. Bakü Türkoloji Kurultayı Bildirilerinin Satır Aralarında 

Halk Bilimi Meseleleri. İn: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2013, Güz (19), 207–220. 

221 MNL (OL) K 64 1926-32t. 20. csomó. 29. számú számjeltávirat. Pera, 1926. V. 7.  

222 Feltehetőleg Bulisza Dezső Károlyról (más forrásokban Bulissa Károly) van szó, akit „tót menekültkén” 

tartottak nyilván. „Élénk politikai tevékenységet fejtett ki és Friedrich valamint Mészáros intimusa” – 

olvashatjuk egy helyütt. MNL (OL) K 64 1926-32t. 20. csomó. 5747-es számú számjeltávirat. 1926. április 

28. 

223 MNL (OL) K 64 1926-32t. 20. csomó. 1926. IV. 28-i számjeltávirat.  

224 MNL (OL) K 64 1926-32t. 20. csomó. 1926. V. 27-i számjeltávirat. 

225 BCA 030-0-018-001-002-12-42-10. 
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4.1. „…nem sok idő múlva megtörik a jég” 

Magyar jezsuiták Törökországban és reformátusok a bulgáriai törökök 
között 

A törökországi magyar hitélet a harmincas években alakult ki. Először isztambuli, 

majd később ankarai központtal 1930-tól celebráltak szentmisét, tartottak istentiszteletet. A 

kérdésre azért ebben a fejezetben térünk ki, mert a magyar közösség lélekszáma ekkor érte 

el a kritikus határt, továbbá mert e csoport vallási szükségletei még 1929 előtt kerültek 

megfogalmazásra.  

A jezsuiták lyoni rendtartománya 1844 óta jelen volt az oszmán területeken, azon 

belül is Szíriában és Libanonban. A rend oktatási tevékenysége közismert. A Közel-

Keleten a legmagasabb szintet az 1875-ben Bejrútban alapított Szent József Egyetem 

jelentette. A francia jezsuiták tehát – protestáns testvéreikhez hasonlóan – már bőven az új, 

szekuláris Törökország megszületése előtt aktívak voltak a térségben. 1923 után, a 

muszlim vallás hagyományos képviselői ellen indított politikai harcot látván néhányan úgy 

gondolták, hogy ez a folyamat egy óvatos krisztianizációs tevékenység malmára hajthatja a 

vizet. Az 1909 óta önálló magyar jezsuita provincia – Vendel János atya révén – 

tulajdonképpen ebben az elképzelésben játszott átmeneti, de jelentős szerepet.226  

A páter 1928-tól tanult latin-történelem szakon az akkori Pázmány Péter 

Tudományegyetemen, majd mivel tanulmányait „könnyűnek” találta, úgy döntött, hogy 

turkológiai tanulmányait is elkezdi. Németh Gyula is támogatta törekvéseit és 1929-ben 

egy esetleges törökországi ösztöndíj lehetőségét is támogatta. A törökországi utazásra – 

tanulmányi és kutatói céllal – végül a Turáni Társaság adott lehetőséget, így Vendel 1930. 

január 8-án megérkezett Isztambulba. A szálak ennek a kezdeményezésnek a kapcsán is 

összeértek, hiszen Vendel munkáját a már említett Mehmet Fuat Köprülü egyetemi tanár, 

illetve Mészáros Gyula igyekezett segíteni. A magyar jezsuiták a francia modellt alapul 

véve abban gondolkodtak, hogy a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet ismételt 

                                                           
226 Molnár Antal: A Szentszék, a magyar jezsuiták és egy törökországi tudományos intézet alapításának terve 

(1930–1934). In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920-2015. Szerk.: Fejérdy András. 

Budapest-Róma 2015. 173–209. 
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felállításával és pápai jóváhagyással idővel egy katolikus kézben lévő – mintegy 200 fős 

előadóval és 15 szobával rendelkező – oktatási központot hoznak létre.227  

A kultúrdiplomácia élénkítésének szükségességére Gömbös Gyula228 is felhívta a 

figyelmet. Ahogy arról már fentebb bőven volt szó, a sorsfordító első világháború teljesen 

új körülményeket teremtett az öreg kontinensen. Vannak viszont olyan régi ideák is, 

melyek vissza-visszaköszönnek 1920 után is. Mint példának okáért a török–magyar 

relációt és a magyarság történelmi szerepét illetően Gömbös Gyula 1927-ben a 

parlamentben elhangzott beszédében. A külföldi magyar intézetekről és a magyar 

műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról szóló törvényjavaslat általános vitáján Gömbös 

így fogalmazott: „Valamikor azt mondották, hogy a magyar délkelet-déli határon 

megszűnik Európa. Ma tisztában vagyunk azzal, hogy még Törökország, Bulgária és 

Jugoszlávia is európai kultúrközösséget keres (sic!) s ezért nekünk magasabb szempontból 

feladatunk és hivatásunk az, hogy a nyugati kultúrának ezeréven keresztül leszűrt 

tanulságait közvetítsük Kelet felé, a Balkán felé, azon Balkán felé, amellyel – merem 

állítani – ha nem is a közeljövőben, de a távoli jövőben gazdasági és politikai nexusaink is 

kell hogy legyenek.”229 

Ez az eszmefuttatás a háború előtti turanista körök retorikájával szinte teljesen 

megegyezik. Königgrätz (ma Hradec Králové, Csehországban) után az Osztrák-Magyar 

Monarchia kénytelen-kelletlen a Balkán irányába fordult. Ebben az összefüggésben nem 

elhanyagolható szerep várt arra a Turáni Társaságra és állami propagandára, melyet 

                                                           
227 Vendel: i. m., 20–21.  

228 Gömbös Gyula (1886–1932): katonatiszt, politikus. Apja evangélikus tanító, anyja módos sváb család 

sarja volt. Az első világháborúban több fronton harcolt, majd a forradalmak idején Bécsből, illetve Szegedről 

és Aradról dolgozott az ellenforradalom győzelméért. 1919. január 19-én megválasztották a Magyar 

Országos Véderőegylet (MOVE) elnökének. 1920-ban a Kisgazdapárt, 1922-ben az Egységes Párt tagjaként 

politizált. Jelentős szerepe volt a budaörsi csatában (1921), amivel IV. Károly visszatérési kísérletét 

hiúsították meg. 1923-ban megalapította a Magyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Pártot, ezzel a 

szélsőjobboldali ellenzék egyik vezéralakja lett. 1929-től haláláig betöltötte a honvédelmi miniszteri tárcát. 

1932 és 1936 között Magyarország miniszterelnöként sokat tett a gazdasági válság okozta károk enyhítéséért. 

A magyar agrárexport újraindításával javult a földből élők helyzete . Miniszterelnöksége idején kísérletet tett 

egy fasiszta tömegpárt szervezésére, valamint a korporatív állam alapjainak létrehozására. Ld. Romsics 

(2017): i. m., 228–234. 

229 Az országgyűlés képviselőházának 22. ülése 1927. évi március hó 10-én, csütörtökön. In: 1927. I. 25. 

Egybehívott Országgyűlési napló. 410–412. 
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Magyarország változó intenzitással, időről időre képviselt. „Nekünk csak egy programunk 

lehet: az intelligenciát előkészíteni és átadni azoknak az országoknak, amelyek kulturális 

tekintetben nálunknál alacsonyabb fokon állanak.” – folytatta Gömbös.230 A 19. század 

végéből jól ismert kulturális és gazdasági imperializmus frázisai köszönnek vissza ezekből 

a sorokból.  

Ezek az idézetek egy fontos jelenségre hívják fel az olvasó figyelmét. Nevezetesen 

arra, hogy a magyar külpolitika mintha nem tudta volna kezelni a Törökországból a világra 

táruló ablak kínálta lehetőségeket. A Dísz térről nézve ekkoriban Isztambul és Ankara, 

mint egyetlen keleti magyar misszió, nem a francia, brit, olasz és orosz politika más 

szempontú vizsgálatának színhelye volt, hanem egy baráti ország követsége, melyhez 

történelmi és rokoni szálak fűznek. Budapest közvetlenül akart nagyhatalmi támogatást 

szerezni magának, és nem érezte szükségét a török közvetítésnek, melynek nemzetközi 

értéke amúgy sem volt például Rómáéhoz mérhető.  

Úgy is fogalmazhatunk, hogy Ankara nemzetközi tekintélyének megnövekedéséig a 

kemáli Törökország Budapest számára mindössze szerény támaszt jelenthetett.231 A 

jezsuita misszió ügye is ebbe illeszkedik, vagyis a magyar kultúrdiplomácia 19. századi 

felfogásába, mely szerint hazánknak kultúrakibocsátó erőként kell megjelennie a 

Balkánon. Ráadásul, a magyar jezsuita misszió a Rómával való kapcsolat elmélyítésére is 

egy eszköz lehetett. 

A római jezsuita rendház – különösen IX. Pius pápa tanácsadójának, a török 

származású Paul Mehmed Ali Mulla-Zadénak – kezdeti bátorítása a magyar rendházat is 

meglepte. Az előkészítő munka megkezdődött, és 1931 húsvétján a korszak legnagyobb 

hatású magyar jezsuitája, Bangha Béla232 is Törökországba utazott. Bangha szerint az 

evangélikus Tahy követ és a református Bethlen István miniszterelnök is egy tudományos 

intézet felállításán gondolkodtak.233 Vendel soraiban is van némi gyanú Tahyval szemben. 

Ugyanakkor „bár nem volt katolikus”, azt a páter is elismeri, hogy sok segítséget kapott a 

                                                           
230 Uo. 

231 Tóth Imre: Egy polgári arisztokrata Kánya Kálmán (1869–1945). Kronosz Kiadó – Magyar Történelmi 

Társulat. Pécs-Budapest, 2016. 12. 

232 Bangha Béla (1880–1940): jezsuita pap. A Magyar Kultúra és a Mária Kongregáció folyóiratok 

szerkesztője. A katolikus sajtó megújításán dolgozott. Az 1938-as eucharisztikus világkongresszus 

főszervezője, a katolikus Központi Sajtóvállalat alapítója.  

233 Molnár: i. m., 186. 
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magyar követtől. „Különben Tahy követ tiszteletére legyen mondva, hogy lutheránus 

létére, mindenütt segítségemre volt.”234  

A Vendel Jánosról szóló egyik nekrológban arról olvashatunk, hogy 1930-as évek 

végén a jezsuita pap nyaranta isztambuli magyar és egyéb nemzetiségű fiatalok számára 

táborokat, misézéssel egybekötött kirándulásokat szervezett Mudanja és a Bursza melletti 

Uludag környékére. Ezen alkalmakkor a csoport és a páter is közvetlen kapcsolatba tudott 

kerülni a helyi muszlim törökökkel. A később Vendel munkáját megismerő – az isztambuli 

magyarság számát 700-ra tevő – Serei Károly így jellemezte rendtársát: „Nem lehet eléggé 

felértékelni mindazt a jót, amit Vendel atya tett, így, őszinte baráti kapcsolatok révén. Ez a 

módszer: jót tenni beszélgetés útján, jellemezte Vendel atya apostoli munkáját nemcsak a 

vakációkon, hanem év közben is.”235 

Róma kezdeti álláspontja 1931 nyarára megváltozott. Jóllehet a tudományos intézet 

felállítására Róma nem akart pénzügyi forrást biztosítani, Bangha nem adta fel a tervet, és 

lépésről lépésre kívánt előre jutni. Éppen ezért, Vendel páter mellé 1931-ben Ankarába 

küldte a Zalaszentgrótról származó Pezenhoffer „Kardas” József (1895–1983) is. Kardas 

testvér feladata az ankarai magyarok lelki gondozása, valamint a sajtó érdeklődésének 

felkeltérése alkalmas misszió előkészítése volt.236 Ezzel immár Isztambulban és Ankarában 

is volt magyar katolikus jelenlét. Az ő elmondása szerint ekkoriban Ankarában nagyjából 

5–600 magyar, főként iparos élt. A miséket a francia követség kápolnájában tartotta. 

Hazaküldött leveleiben Pezenhoffer nemcsak a korabeli török társadalom valláshoz fűződő 

viszonyát, de a magyar közösség asszimilációjának feltartóztathatatlan folyamatát is jól 

érzékelteti. „A mohamedán tengerbe” csöppent magyar pap szerint az értelmiségi török 

körökben elindult az iszlám eróziója, de a társadalom többsége szemében a vallását 

elhagyó egyben hazaáruló is.237  

                                                           
234 Vendel János: Uo. 

A sorok mögött jól kitapintható a hagyományos, a korszakban is érzékelhető világnézeti szembenállás a 

protestáns és a katolikus világ között. Ezt a fajta ellenségeskedést Szekfű szerint is enyhíteni kellett. „Nem 

szabad a felekezités hibájába esni, hisz mindkettő – a katolikus és a protestáns is – kitéphetetlen része a 

magyarságnak” – írta a Három nemzedékben. In: Három nemzedék és ami utána következik. Budapest, 1935. 

434. 

235 P. Vendel János S.J. 1894–1971. In: Anima Una 42. szám (1972. június), 17-18. 

236 Molnár: i. m., 187. 

237 Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár. Pezenhoffer József level. Ankara, 1932. IX. 19.  
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Vendel és Pezenhoffer munkájáról a konstantinápolyi apostoli delegátus vezetője, 

Carlo Margotti is elismerőleg nyilatkozott egy Barcza György, római magyar követtel való 

beszélgetése alkalmával. A delegátus szerint a magyarok jelenléte azért fontos, mert bár a 

törökök tudják, hogy az orvosi, mérnöki hivatás mögött sokszor papi működést fejtenek ki 

(sic!), mégis „megkülönböztetett szimpátiával” viseltetnek a magyarok iránt, „s bizonyos 

büszkeséggel emlegetik a fajrokonságot.”238 

Jóllehet a magyar intézetalapítási kísérlet végül nem valósult meg, az 1970-es 

évekig összesen hét magyar jezsuita tartózkodott hosszabb-rövidebb ideig Törökország-

ban.239 Vendel János egészen haláláig, 1971-ig tevékenykedett itt. Pezenhoffer Józsefet 

1934-ben Derecskei János váltotta fel, aki egészen 1954-ig Törökországban dolgozott. 

Serei Károly és Szabó László atyák törökországi missziója végül meghiúsult ugyan, de a 

bejrúti rendházból figyelhették a török földi evangelizációs kísérleteket.  

Nem érinti ugyan közvetlenül Törökországot, a magyar keleti kapcsolatok szem-

pontjából mégis fontos adalékul szolgálhat, hogy a jezsuiták tevékenységével nagyjából 

párhuzamosan a magyar reformátusok is tájékozódni kezdtek a Balkán irányába. Ahogy a 

jezsuitáknál is, a református misszió esetében is kézenfekvő gondolat volt, hogy a törökök 

közti munkát magyarok vállalják. A missziós gondolatnak voltak középkori, magyar 

előképei. A 16. században, a magyarországi hódoltság korában Gyalui Torda Zsigmond, 

Fejérthóy János vagy Dézsi András arról értekeztek, hogy a török feletti győzelem szoros 

összefüggésben van az iszlám feletti diadallal. 

A 19. század már teljesen más, alapvetően az egyházat is érintő szekuláris közeget 

teremtett. Ezzel együtt, vagy pont ezért, a református missziós munka is ebben az 

évszázadban kezdett láthatóvá válni. A 1800-as évek első felében megalakult Skót Misszió 

elsősorban a zsidóság térítését tűzte ki céljául, de a későbbiek során ők végezték a térítő 

munkát világszerte, így Magyarországon is. Elmondhatjuk tehát, hogy a katolicizmus 

elleni harc, majd a materializmus térnyerése miatt a magyarországi nagy protestáns 

felekezetek – vagyis a reformátusok és az evangélikusok – világviszonylatban csekély 

hittérítő munkát tudtak csupán végezni.240  

                                                           
238 MNL (OL) K 105 44. csomó. 66/pol. számú jelentés. Barcza György, Róma, 1932. X. 21. 

239 Molnár: i. m., 188. 

240 A 19–20. század eleji református egyház állapotára nézve értékes forrás Ravasz László: Emlékezéseim. 

Kálvin Kiadó, 1992. 
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Döbrőssy Lajos (1906–1992) és felesége, Englóner Ida 1930. november 27-én 

indultak útnak Bulgáriába, hogy a legalább 700 000-es lélekszámú bulgáriai muszlimok 

között hirdessék az Igét. Döbrőssy ekkor még nem, csak 1931-ben vált hivatalosan is 

lelkésszé. A helyi muszlim közösség tagjai között való munkájuk megszakításokkal, de 

1937-ig tartott. Először Vojvodovóban, majd később a Kossuth kapcsán már jól ismert, a 

bulgáriai muszlimok központjának számító Sumenben telepedtek le. Vallási és etnikai 

szempontból mindkét város színes képet mutatott. A kezdeti időszakban munkáját a már 

ott lévő frankfurti misszió, valamint az 1918-ban a Konstantinápolyi Magyar Tudományos 

Intézetben, majd 1922-től két évtizeden át Bulgáriában kutató, dolgozó régész, Fehér Géza 

(1890–1955) segítette. 

A fiatal lelkész rövid, mintegy négyhónapos bulgáriai tartózkodása után, 1931. 

március 29-én kelt levelében a jezsuiták helyenkénti optimizmusával ellentétben a 

következő megállapításra jutott: „Általában az a benyomásom, hogy tévednek azok, akik 

azt hiszik, hogy az iszlám vallása haldoklik, s nekünk könnyű harc után szinte csak a 

kegyelemdöfést kell megadnunk. Ismerek egy Musztafa Resid efendi nevű tanítót, európai 

műveltségű embert, akinek az az életcélja, hogy Berlinben mohamedán misszionárius 

legyen keresztyének között. Kemál pasa újításaival nincsenek megelégedve. Mind 

szultánpárti. Kemény harcra kell felkészülnünk, még Törökországban is, ahol egyesek 

szerint a mecseteket eladják, mert üresen állnak. Súlyos tévedés. Kemál erőszakos 

reformjai a vallás tekintetében annál fanatikusabbá tették a mozlim-körök vezetőit, s 

fogcsikorgatva várják a szabadulást. Hogy merre fog elfordulni a helyzet Törökországban, 

azt ma még senki sem tudja megmondani.”241  

1933 augusztusában ugyanakkor már arról olvashatunk, hogy a missziókat érintő 

törökországi sajtótámadások a keresztény missziók törökországi sikerére utalnak. „… 

tanult, vezető állásban levő emberek érdeklődnek a keresztyénség iránt. Innen van az 

ellentábor [vagyis a sajtó] kétségbeesett mozgolódása.”242  

  4.2. A Török Köztársaság keleti kapcsolatai 

Érdemes a török történelem ezen fejezetét a keleti szomszédaik szemszögéből is 

megvizsgálni. A török modernizáció már a 19. században is erős hatással volt az oszmán 

                                                           
241 Döbrőssy Lajos: „Krisztusért járván követségben” Hét év a minárék tövében. Pécel, 2006. 49. 

242 Uo. 130.  
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területek nem törökök lakta vidékeire, de ez a hatás 1923 után hangsúlyosabbá és térben is 

kiterjedtebbé vált. Mivel az arabok lakta terület – főleg a mai Libanon és Szíria, valamint a 

speciális helyzetben lévő Egyiptom – közvetlenül is érintkezett a modern európai tanokkal, 

a muszlim és/vagy helyi identitás és a nacionalizmus egybeforrasztására már a 19. 

században megtörténtek az első arab kísérletek. Egyiptomban a kopt értelmiség, Szíriában 

az őshonos keresztények sokat tettek a helyi társadalmak újjászervezéséért, a vatan vallási 

tartalmának megszüntetéséért, egy szekuláris társadalom kialakításáért.  

Az 1886-ban alakult Protestáns Szír Kollégium, a későbbi Bejrúti Amerikai 

Egyetem ebből a szempontból fontos mérföldkőnek számított. Muhammad Kurdali ( محمد

 nem (1902–1849 عبد الرحمن الكواكبي) vagy Abdurrahman el-Kavákibi ,(1953–1876 كرد علي

oszmán közvetítéssel, sőt, sokszor éppen az oszmánok ellenében – ám mégis hasonló 

felfogásban – fogalmazták meg téziseiket. Az arab nyelv idegen szavaktól való 

megtisztításának igénye már ekkoriban felbukkant. Ebből nőtt ki az egységes arab nemzet 

kialakításának gondolata, illetve a próféta előtti, a fáraókig visszanyúló arab történelem-

szemlélet is. Az egységes nemzeti identitás szükségességének legjelentősebb hirdetői 

Musztafa Kámil 1908–1874 مصطفى كامل) és Ahmed Lutfi Esszejjid (1872 أحمد لطفي السيد–

1963) voltak. Az egyiptomi megújulás egyik radikális képviselője, a kopt származású 

Szaláme Músza ( موسى سالمة  1887–1958) az 1928-as török nyelvreformon felbuzdulva 

szintén az arab írás elhagyását és a latin ábécére való áttérést szorgalmazta. 

Az iszlám megújulás és a pániszlamizmus egyik első úttörője Dzsemáleddín Afgáni  

( الدین افغانیجمال 1838–1897) volt. Az ő nevéhez fűződik az iszlám megreformálásának 

megfogalmazása. Gondolkodására nagy hatást gyakorolt az európai reformáció, melynek 

az iszlámba való átültetése véleménye szerint lehetővé tette volna az európai fejlődés 

megközelítését. Afgáni nem nemzetekben és földrajzi helyekben, sokkal inkább egyetemes 

muszlim közösségben gondolkozott. Hatása éppen ezért Irán és Afganisztán mellett 

Egyiptomban is érezhetővé vált. Az arab értelmiség széles köreiben kezdett kialakulni az a 

felfogás, mely vitatta a muszlimok feletti oszmán fennhatóság jogosságát. Ennek a 

gondolatnak az egyik első hirdetője az egyiptomi születésű Rifa Al-Tahtávi (رفاعة الطهطاوي 

1801–1873) volt.243 

                                                           
243 Hans Küng: Islam. Past, Present and Future. Translated by John Bowden. Oneworld Publications, Oxford, 

2007. 421–429. 
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Az arab szellemi megújulás tehát sok szempontból párhuzamosan haladt az 

oszmán-törökkel. Lausanne után azonban a törökök – függetlenségük kivívása révén – már 

nemcsak ösztönzőleg hatottak keleti szomszédaikra, de a szekuláris út választásával sok 

tekintetben példával is szolgáltak számukra. A szellemi pezsgést az is segítette, hogy az 

oszmán időkben tanult, idővel magas politikai körökbe jutó közel-keleti bürokraták, 

politikusok és katonatisztek a török nyelvet kiválóan beszélték. 

Ez a szellemi import a nem arab, de a muszlim világban jelentős szerepet betöltő 

Irán, Afganisztán és India esetében is szembetűnő, ahol a gyarmatosító politika 

Egyiptomhoz és Szíriához képest nagyobb mozgásteret hagyott a helyi uralkodó elitnek. 

Az iráni társadalomban a 20. század elején, az ijfútörökök győzelmével párhuzamosan 

alkotmányos forradalom játszódott le. Itt azonban, a katalizátor szerepét, főként Szejjid 

Haszan Takízáde (1970–1878 سيّد حسن تقي زاده) és Mírzá Feth-Ali Ahúndzáde ( ميرزا فتحعلی

  .vezetésével, az országban található azeri kisebbség játszotta (1878–1812 آخوندزاده

Az 1921-ben trónra lépő Pahlavi-dinasztia az egyiptomi és török felfogáshoz 

hasonlóan szintén az iszlám előtti történelem jelentőségét igyekezett kidomborítani. Kemál 

példájához hasonlóan célul tűzte ki a perzsa nyelv idegen jövevényszavaktól való 

megtisztítását. 1935-ben megalapította a Türk Dil Kurumuhoz nagyon hasonló szervezetet, 

a Farhangesztánt.244 Ezzel egy időben a sah, a törökhöz nagyon hasonló, ám a társadalmat 

kevésbé átható, felülről kezdeményezett reformcsomagot léptetett életbe. 1926-ban új 

büntetőtörvénykönyvet, 1928-ban új polgári törvénykönyvet vezettek be, és eltörölték a női 

fátyol viselésének kötelezettségét. Az 1926-os török kalaptörvényt, vagyis a fez 

viselésének betiltását, 1928-ban Iránban is bevezették. Az oszmánokat is érintő kapitulá-

ciókat Törökországhoz képest öt évvel később, 1928-ban törölték el. A 30-as évek közepén 

a hagyományos előneveket és címeket szüntették meg, létrehozták a már említett Iráni 

Nyelvtudományi Társaságot és megjelentek a szekuláris bíróságok.245  

Az iráni fejlődésben azonban az ulemá szerepe máshogyan alakult. Ezt leginkább 

az 1891–92-es brit és Kádzsár-dinasztia elleni megmozdulásokban mutatkozott meg, 

amikor az uralkodó a dohánykereskedelmet brit monopóliummá akarta tenni. Az ulemá, az 

                                                           
244 A szó önmagában akadémiát jelent. Az intézmény teljes neve Farhangesztán-e Zabán-e Iran, vagyis Iráni 

Nyelvtudományi Akadémia. Bővebben ld. http://www.iranicaonline.org/articles/farhangestan (utolsó letölsét: 

2018. január 22.) 

245 Aydın: i. m., 113–121.  

http://www.iranicaonline.org/articles/farhangestan
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iráni kereskedő réteg és az értelmiség jelentős része az alkotmányos rendszer 

kialakításában volt érdekelt.  

A cári Oroszország megszűnésével a kádzsár sahok is elvesztették külső 

támogatójukat, így kerülhetett trónra az egyetlen ütőképes erő, a kozák csapatok246 

parancsnoka, Reza Kán, a későbbi Pahlavi-dinasztia megalapítója és a fenti társadalmi 

reformok kezdeményezője.247 A két ország között a diplomáciai kapcsolat létrejötte 1923-

ra tehető, amit nem sokkal később az első barátsági szerződés aláírása követett, 1926. 

április 22-én, Teheránban. A közeledés okai – brit bátorítás mellett – török részről a kurd 

hátország létrejöttének megakadályozása, iráni részről a szovjet fenyegetés csökkentése 

volt. A politikai kapcsolatokat az Ararát-hegyen kibontakozó kurd fegyveres felkelések 

(1926, 1927 és 1930) és az azokban játszott iráni (brit) szerepvállalás beárnyékolták ugyan, 

de a felek végül 1932-ben egy határmódosítási megállapodással egyezségre jutottak. Az 

egyezmény lényege az volt, hogy a fegyveresek ne tudjanak az Ararát iráni felén 

menedékre lelni. Ez okból az Ararát hegység egésze török fennhatóság alá került. Cserébe 

Irán a Van-tó térségében lévő koturi területet kapta meg. A tárgyalások során Ankarát az a 

Hüszrev Gerede képviselte, aki 1923-ban budapesti követként kezdte meg diplomáciai 

pályafutását.248 Atatürk és Reza sah egyszer, az iráni államfő első külföldi útján, 1934-ben 

találkozott hivatalos törökországi látogatása alkalmával.249 

Ezzel együtt naivitás lenne azt gondolni, hogy a keleti török politika megállt volna 

a szellemi tőke exportjánál. Tahy László, a rá kevésbé jellemző vehemenciával és 

                                                           
246 A kozák csapatok cári mintára alakultak meg 1879-ben a perzsa hadseregen belül, és részei voltak annak a 

modernizációs programnak, amelynek keretében a perzsa hadseregbe külföldi (osztrák, orosz, svéd) 

szakembereket, kiképzőket hívtak. Bővebben ld. http://www.iranicaonline.org/articles/cossack-brigade 

(utolsó letöltés: 2018. január 12.) 

247 T. Mostyn–A. Hourani: The Middle East and North Africa (1800-1939). The Cambridge Encyclopedia of 

the Middle East and North Africa. 79–80. 

248 L. Hilal Akgül: Rıza Han’ın (Rıza Şah Pehlevi) Türkiye Ziyareti. In: Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları. 

Sayı 7 (2005). 1–42. 

249 Hayriye Yüksel: Türk Devriminin Hindistan ve İran’daki Yansımaları. In: Akademik Bakış, Cilt 3, Sayı 6, 

Yaz 2010. 249. Vannak olyan vélekedések, melyek szerint az iráni és a török berendezkedés sok tekintetben 

hasonlított egymásra és az eltérésekkel együtt is hasonló irányba mutatótt a két ország fejlődése. Musztafa 

Kemál és Reza sah partnerként tekintettek egymásra. Ld. Stephen Kinzer: Reset. Iran, Turkey, and America’s 

Future. New York, 2010. 76. 

http://www.iranicaonline.org/articles/cossack-brigade
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érzelmekkel átitatott 1929. június 2-i jelentése arról árulkodik, hogy Ankara Keleten 

tudatosan használta fel megnövekedett tekintélyét a nyugati hatalmakkal szemben.  

Kézzelfogható segítség és oktatás, katonai kiképzés mellett Ankara az éppen 

aktuális politikai menekülteknek is átmeneti otthont adott. Afganisztánban Amánullah Kán 

uralkodása idején (1919–1929) „egy modern hadikiegészítésen alapuló, török vezérkari és 

csapattisztek által megszervezett s a török hadiiskolában Sztambulban nevelt afgán 

tisztektől nevelt afgán hadsereg” megszervezése is elkezdődött. Tahy az afgán 

belpolitikában aktív brit erőket azzal vádolta, hogy az ország fejlődésének gátat vetve, 

belső anarchiát próbál előidézni. „Törökország szempontjából vizsgálva a helyzetet, a mai 

afganisztáni fejlemények250 feltétlenül súlyos diplomáciai vereséget jelentenek Angliával 

szemben. A kalifátus eltörlése után Törökország megszűnt a pánislamismus értelmében 

veszély lenni. Annál nagyobb veszéllyé vált azonban a nagyhatalmakra a gyarmati sorban 

sínylődő népekre gyakorolt erkölcsi befolyásával a sèvres-i béke eltörlése, Thrácia egy 

részének visszaszerzése és belső reformjai és megerősödése folytán. E veszély nemcsak er-

kölcsi volt, de anyagi is, mert Törökország keze benne volt a perzsa és afgán reformmoz-

galmakban, sőt a kínai nacionalistákkal és az indiai nacionalistákkal is élénk titkos össze-

köttetésben állott. (…) A nyugati nagyhatalmak az egész világra ránehezedő szupremáciája 

és zsarnoksága csak akkor fog enyhülni, ha tengerentúli gondjaik megnőnek. Magyar 

szempontból tehát a Kelet feltámadása elsőrendű nemzeti érdek. Csaba hadai már sorakoz-

nak.” – írta az amúgy az ilyen megnyilatkoztatásoktól többnyire tartózkodó magyar 

követ.251  

Amánullah Kán 1929-ben Ankarába utazott, hogy segítséget kérjen trónja 

megtartásához. A török források tanúsága szerint a konzervatív Sinvári törzs és az ulemá 

azzal vádolta az emírt, hogy a hitetlenek szokásait akarja meghonosítani Afganisztánban, 

és hogy a felesége meztelenül járja Európát és az afgán lányokat erőszakkal akarják 

taníttatni és nyugatra küldeni. A forrásunk azt sem rejti véka alá, hogy az angolok semmi 

áron nem akarták engedni, hogy Amánullah török segítséggel hozzon létre egy afgán 

                                                           
250 1928 őszén Afganisztánban belpolitikai válság alakult ki. Az 1919-ben apja örökébe lépett, özbek 

származású Amánullah Kán (1919–1929) gyors ütemű modernizálásba kezdett és a britekkel szemben 

konfrontatív politikát folytatott. A trónviszályok eredményeként 1929-ben Nádir sah került trónra, aki a 

társadalmi ellenállást szem előtt tartva, lassította a nyugati minták adoptálását.  

251 MNL (OL) K 63 1932-58-36. 21/A/pol. számú jelentés. Angora, 1929. június 2.  
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hadsereget.252 Törökország azonban nem tudta kellő hatékonysággal támogatni afgán 

pártfogoltját, aki bukása után már sohasem térhetett vissza hazájába. Ugyanakkor Ankara 

otthont adott a kán egykori hadügyminiszterének, Gulám Nabi Kánnak is, akit egészen 

1932 őszéig politikai menekültként kezeltek.253 A meglehetősen eseménydús afgán 

belháborúk során Törökország a vizsgált időszak további szakaszaiban is aktív szerepet 

játszott.  

1934. augusztus 25-én az isztambuli Jeniköjben került sor az afgán–magyar 

barátsági szerződés aláírására is.254 

Összességében véve úgy látom, hogy Ankara keleti, muszlim országokat érintő 

politikája a hivatalos nyugati orientáció és a belpolitikában alkalmazott európaizálódást 

elősegítő reformfolyamattal párhuzamosan aktív és sok tekintetben kezdeményező jellegű 

volt. A szakirodalom kevéssé szokta kiemelni, de úgy fest, hogy a külvilágnak szóló jurtta 

szulh, dzsihánda szulh (béke otthon, béke a világban) szlogen mögött egy olyan politikai 

szándék és küldetéstudat is meghúzódott, amely Törökországot a világpolitika centrumába 

és az aktuális nagyhatalmakkal egy szintre kívánta emelni. Máshogyan fogalmazva, a 

birodalmi tudat nem veszett el, csak átalakult. Az oszmán identitást felváltotta ugyan a 

török, de utóbbi semmivel sem kívánt kevesebb részt vállalni a világ eseményeinek 

alakítását illetően, mint az előbbi. Ennek kikristályosodása ugyanakkor nem az európai 

politikában, sokkal inkább az Indiát, Afganisztánt, Iránt és – szintén nem véletlenül – a 

Balkánt érintő kérdésekben látható. Ezek a földrajzi térségek ráadásul a nagyhatalmak 

érdekeinek metszéspontjain helyezkednek el.  

                                                           
252 BCA 030-10-257-731-7  

253 Az egykori hadügyminiszert Afganisztánba való hazaérkezte után néhány nappal Nádir sah kivégeztette. 

MNL (OL) K 63 1932-58-36 67/pol. számú jelentés. Ankara, 1932. november 17.  

254 MNL (OL) K 63 1932-58-36. Napi jelentés (1935. május hó 16.) Többek között ez tette lehetővé, hogy 

1936–1937-ben Ligeti Lajos (1902–1987) mongolista és turkológus tanulmányútja során kutathatta a Herát 

környéki özbeg és tadzsik nyelvjárásokat, illetve a mára legtöbbek szerint kihalt afganisztáni mongol 

(mogholi) nyelvet. Afganisztárni útleírása 1938-ban jelent meg. 
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5. Útban a Balkán Paktum és a római jegyzőkönyvek felé 
(1930–1934) 

„A németek a római egyezmény ellensúlyozása céljából nemcsak Belgrádig, 
hanem úgy látszik, Ankaráig készítik elő a talajt.”255  

1929-et két okból választottam korszakhatárnak. Egyrészt ebben az évben halt meg 

a német teljesítési politika atyja, az 1923-as kinevezése óta külügyminiszterként a 

megegyezést kereső Gustav Stresemann. Az ő nevéhez köthető az 1925-ben létrehozott 

locarnói egyezmény, mely Németország nyugati határainak sérthetetlenségét volt hivatott 

garantálni. Ezzel ellentétes irányba mutatott, hogy a magyar–olasz kapcsolatok erősödése 

fellibbentette a revízió eljövetelének lehetőségét256, és egyesek számára úgy tűnhetett, 

hogy a kisantant gyűrűjének megtörése helyett Róma támogatása szünteti majd meg a 

kényszer szülte elszigeteltséget.257  

A másik ok a világgazdasági válság. 1929-től kezdődően térségünk, a Balkán és a 

Közel-Kelet jelentős része is rohamos gyorsasággal kezdett a német tőke függésébe 

kerülni. Az 1929-ig többnyire nyitott török piac a gazdasági világválság hatására 

protekcionista, a klíring258 szerződések révén az exportra építő gazdasággá alakult. A török 

nyersanyagra és ásványkincsekre főleg 1933 után volt nagy kereslet a német piacon, amiért 

cserébe Ankara nagy mennyiségben kezdett ipari termékeket vásárolni Berlintől. Az 

                                                           
255 MNL (OL) K 63 1934-32/7. 40/pol. számú jelentés, Ankara, 1934. IV. 10. 

256 Bethlen István miniszterelnök először 1928. március 4-i beszédében hangoztatta nyíltan a revízió 

szükségességét: „A szomszédból hallatszik a szó, hogy békerevízióról nem lehet beszélni, ellenben tárgyalni 

mindenről lehet. Ehhez csak jobb atmoszférára van szükség. Szeretem a szójátékot, de csak azt, amely 

felvilágosít, fényt derít az igazságra, de nem homályosít el semmit. Én is szójátékkal felelek erre: Nekünk 

nem békerevízióra van szükségünk, nekünk más határokra van szükségünk.” In: Bethlen István gróf beszédei 

és írásai. II. Budapest, 1933. 211. 

257 Zeidler: i. m. 

258 Clearing: kiegyenlítési számla. Az árucsereforgalom lebonyolítása kapcsán az államok rendszerint fizetési 

egyezményeket kötöttek, amelyek az árucserével kapcsolatos követeléseknek az e célból létesített 

kigyenlítési számlán való kölcsönös elszámolására és csupán a valamelyik tárgyaló fél számláján mutatkozó 

többletek kifizetésére vonatkoznak. Ld. Dr. Szondy Viktor–Jónás Endre: Diplomáciai lexikon. Budapest, 

Kulcsár Andor könyvnyomdája 1947. 213–214. 
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adatok tükrében 1932-ben a török export 15%-a irányult Németországba és Ausztriába 

összesen. Ez az Olaszországhoz és Angliához való viszonyításban nem kiugróan magas 

arány, a maga 16 és 10%-ával egyfajta egyensúlyi állapotot tükrözött. 1934-ben viszont 

már azt látjuk, hogy ugyanez az exportmutató 40, 11 és 6%-ra változott. Ezzel 

párhuzamosan az import is hasonló mértékben – Németország 36%, Olaszország 9%, 

Anglia 10%-ra – módosult.259 Míg korábban a magánszektor feltőkésítésével próbálták a 

gazdaságot beindítani, addig a fekete csütörtököt követő időben az állam lépett fel 

kezdeményezőleg. A dohány, az alkohol és a só monopóliumát az állam csak 1927-ben 

ragadta hivatalosan magához. Hasonló módon nagy bevételi kiesést jelentett, hogy 1929-ig 

a vámok ellenőrzését sem tudták kellő hatékonysággal megszervezni.260 

Magyarországon is lezárult egy korszak, hiszen Bethlen István 1931-es 

lemondásával nemcsak a belpolitika erős embere, de a külpolitikai koncepció egyik 

kidolgozója is távozott. Bethlen elképzelése szerint a közép-európai régióra nézve a német 

vagy orosz expanzió mindig veszélyt jelentett, amit egy brit–olasz–lengyel–magyar 

szövetség, vagy egy lengyel–magyar–román blokk tudott volna ellensúlyozni.  

A magyar külpolitikai gondolkodás ez idő tájt alapvetően két eltérő társadalmi 

csoport elképzelésin nyugodott. Az ún „ballplatzi” szellem a volt, már a monarchiában 

szolgálatot teljesítő diplomatákra volt jellemző, akik egy középhatalom képviselőiként 

tanulták meg a nemzetközi kapcsolatok írott és íratlan szabályait. Ebből kifolyólag a 

nagyhatalmakhoz való viszonyra jellemzően érzékenyebben reagáltak, és a látókörük 

annyiban szélesebb volt, hogy ők világpolitikai összefüggésekben (is) gondolkodtak. 

Kánya Kálmán talán a legjobb példája a ballplatzi szellemiségnek, annak ellenére, hogy 

felmenői között elsősorban polgárokat találunk. A magyar ügyet nagyhatalmi 

támogatáshoz kötő felfogás eredményeként Budapest egyre közelebb került a magyar 

függetlenséget erősen fenyegető német érdekszférához. 1929 ebből a szempontból is 

meghatározó dátum. Addig ugyanis Berlin és Budapest külpolitikájának kevés 

metszéspontja volt. A 30-as évek elejétől ugyanakkor – és különösen 1933 után – a Dísz 

téren egyre több sikerrel tudtak azon dolgozni, hogy úgy tartsák meg az olasz orientációt, 

                                                           
259 Sönmezoğlu: i. m., 253. 

260 Selim Deringil: Denge Oyunu - II. Dünya Savaşı’nda Türkiye Dış Politikası. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 

1994. 17. 
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hogy közben szorosabbra fűzzék a Berlinhez kötődő szálakat is. Ebben a politikában 

Gömbös Gyula és Kánya Kálmán kétségkívül jelentős sikereket könyvelhetett el.261 

A Bécsben tanultakon kívül, a magyar külügybe és közigazgatásba jelen volt azon – 

Pritz Pál elnevezése szerint – dzsentri-köztisztviselői-katonatiszti rétegből származó, ún. 

„harmadik erő” is, amelyik ’48-as alapon állva, a magyar függetlenségben, általában 

lokális erőviszonyokban gondolkodott. Ennek az irányvonalnak talán az egyik legjelesebb 

képviselője Hory András262 volt, akit pályája csúcsán, 1934-ben a külügyminiszter állandó 

helyettesének neveztek ki. Hory szemléletmódjára nagy hatást gyakorolt a kolozsvári 

gyerekkor és az a ’48-as szellemiség. Bosznia annektálásakor álnéven írt cikkeiben 

kritizálta a Monarchia külpolitikáját, amely a balkáni lépéssel tovább gyengítette a 

magyarok súlyát a kétközpontú államban. Ilyen értelemben „kurucos” beállítottságával 

hamar ellentétbe került a nemzetek fölötti gondolkodást elsajátító Kányával szemben, 

akinek sikerült elérnie, hogy a kormányfő régi barátjának számító Hory ne az ő helyettese, 

hanem 1935 tavaszától varsói követ legyen.263 

A magyar külügyi gondolkodásban tehát különféle prioritásokat előtérbe helyező 

elképzelések is teret kaptak a két világháború közötti időszakban. Az 1929 utáni gyökeres 

világpolitikai változások és a Gömbös-érában a „harmadik utas” magyar politikusok 

pozícióba kerülése között ok-okozati összefüggés állt fenn. Előbbi bekövetkezte nélkül 

valószínűleg utóbbi csoport sem került volna helyzetbe. Gömbös külpolitikájának talán 

legnagyobb ellentmondása, hogy míg egyrészről az Anschluss-szal felerősödő német – 

vagy egyéb – politikai hegemóniát a kelet-európai népek összefogásával kívánta 

                                                           
261 Pritz Pál: Huszadik századi magyar külpolitika. In: Gyáni Gábor–Pritz Pál–Romsics Ignác–Szarka 

László–Tomka Béla: A mi 20. századunk. Komp-Press Kiadó, Korunk. Kolozsvár, 2011. 201. 

262 Hory András (1883–1971): diplomata, író. 1919-ben követségi tanácsos, majd 1923 és 1927 között követ 

volt Bukarestben, 1927-től 1934-ig Rómában. Ezt követően 1935-ig a külügyminiszter állandó helyettese. 

1935-től 1939-ig a varsói magyar külképviselet élén állt. 1940-ben ő vezeti a II. bécsi döntést megelőző 

román–magyar tárgyalásokat. 

263 Hory András: Bukaresttől Varsóig. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta, magyarázó jegyzetekkel 

ellátta Pritz Pál. Gondolat, Budapest, 1987. 26–30. Pritz Pál: A relativizálás elfogadhatatlansága. Hazánk és a 

nagyvilág. Újabb tanulmányok. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2016. 266–273. 
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ellensúlyozni, ezzel párhuzamosan a térségben betöltött magyar szupremáciát is éppen a 

németség segítségével kívánta elérni.264 

Külön fejezetet érdemelne a belső konszolidációval párhuzamosan zajló magyar 

külképviseletek újjászervezésének kérdése.265 Legyen itt elég annyit megjegyeznünk, hogy 

a folyamat 1922-re gyakorlatilag lezajlott, hiszen a konzulátusokon kívül 7 magyar 

követség és 10 külképviselet látta el Európa-szerte és a tengerentúlon a magyar 

érdekvédelem feladatait. Mivel a kisantant megtörésére tett kísérletek hamar kudarcot 

vallottak, a Dísz téren három nagy és három kisebb hatalom megnyerését tűzték ki célul. A 

koncepció kidolgozója Szegedy-Maszák Aladár266 szerint a későbbi, 1933 és 1938 közötti 

külügyminiszter, Kánya Kálmán volt.267 Mindkét csoportban a háború utáni rendezéssel 

elégedetlen országok szerepeltek. Olaszország, Németország és a Szovjetunió a nagyok, 

Ausztria és Bulgária a kisebbek közé tartozott. Bár Törökország helyzete sajátságos, hiszen 

egyszerre vesztes (Sèvres) és győztes is (Lausanne), a mértékadó külügyi okfejtésekben 

mindenesetre nem találkozunk a kis-ázsiai ország nevével mint olyan hatalommal, amely 

elősegíthetné hazánkat céljai elérésében.  

Kánya logikája szerint az olaszok támogatnának minden jugoszláv-ellenes magyar 

és bolgár, a németek csehszlovákellenes magyar és osztrák, a szovjetek Románia-ellenes 

                                                           
264 Pritz Pál: Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején 1932-1936. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1982. 54. 

A „harmadik utas” politikai gondolkodás egyik emblematikus figurája Németh László volt, aki arra a 

kérdésre kereste a választ, hogy a valamikor fajsúlyos magyar nemzet miként és hogyan válhatott olyanná, 

amilyennek ő a maga korában látta. Németh – sok más társával ellentétben – nem a nemzetiségekben, nem a 

zsidóságban, nem az idegenekben, hanem saját magunkban kereste a hibát. Gondolatairól részletesen ld. 

Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Osiris, 

Budapest, 2007. 

265 Pritz Pál: Az önálló magyar külügyminisztérium kialakulása 1918–1919. In: Az állam és jogintézmények 

változásai a XX. század első felében Magyarországon. Jogtörténeti értekezések. Az ELTE Jogtörténeti 

Tanszékélnek Kiadványai. Szerkeszti: Kovács Kálmán. 13. szám. Budapest, 1983. 147–165. 

266 Szegedy-Maszák Aladár (1903–1988): közgazdász, diplomata. 1928-tól a Külügyminisztériumban 

dolgozott. 1937-ben a berlini magyar követség titkára lett. 1943-ban a minisztérium politikai osztályának 

helyettes vezetője. 1943-ban jelentős szerepe volt a béketapogatózások és a szövetségesekkel való 

kapcsolatfelvétel előkészítésében. 1944. március 19. után letartóztatták és Dachauba hurcolták. 1945 és 1947 

között washingtoni magyar követ, a párizsi békedelegáció tagja volt. Amerikában halt meg. 

267 Szegedy-Maszák Aladár: Az ember ősszel visszanéz... 1. Európa-História, Budapest, 1996. 8. 
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magyar és bolgár politikát.268 Az ezekkel az országokkal való együttműködés kiépítése 

csak részben volt sikeres. Olaszország kapcsán az 1927-es barátsági, békéltetőeljárási és 

választottbírósági szerződés jelentőségét már bemutattuk. Moszkva és Berlin 

viszonylatában viszont ekkoriban még nem sikerült áttörést elérni. Bethlen 1930. 

novemberi berlini látogatásakor azonban már érződött a német politika irányváltása is, 

hiszen Julius Curtius (1877–1948) külügyminiszter kilátásba helyezte a német és a magyar 

külpolitika összehangolását a revízió és a leszerelés kérdéseiben.  

A status quo-ellenes kisebb államokkal jobb arányban sikerült Budapestnek 

megegyezésre jutnia. Először, 1929-ben Szófiával köttetett döntőbírósági szerződés, majd 

1931-ben született megállapodás Bécs és Budapest között. Utóbbit lényegesen nagyobb 

eredményként könyvelhetjük el, mivel a felek titkos jegyzőkönyvben kimondták a közös 

szomszédok irányába való politikáról való egyeztetés szándékát.269 Tévednénk 

ugyanakkor, ha ezeket az eredményeket csupán önmagukban vizsgálnánk. 1927 után a 

Balkán és Ausztria viszonylatában követett magyar külpolitika elválaszthatatlan részét 

jelentette a Róma által megálmodott franciaellenes olasz–magyar–török–görög, valamint 

osztrák–olasz–magyar blokk létrehozására irányuló kísérleteknek. 

Bulgáriával kapcsolatban az egész általunk vizsgált periódusra vetítve 

általánosságban elmondható, hogy Magyarország igyekezett a balkáni országot nemcsak 

Jugoszláviával és Romániával szemben felhasználni, de a Törökországgal való barátságos 

viszonyába is bevonni. Ahogy azt látni fogjuk, a 30-as évek elején szinte egymást érő 

török–magyar hivatalos találkozások alkalmával a turanizmus vagy egyéb kérdések 

kapcsán mindig szóba került Szófia. Bulgária Olaszország számára is kiemelkedő 

jelentőséggel bírt, mert a Mediterráneum keleti medencéjének befolyásolására – 

pontosabban a francia hegemónia ellensúlyozására – Mussolini a 20-as években egy 

bolgár–görög–török–olasz blokk létrehozásában gondolkodott.  

                                                           
268 Uo. 9. 

269 Zeidler Miklós: Revíziós törekvések és külpolitika. In: Bethlen István és kora. Osiris Kiadó, Budapest, 

2014. 31–34. 
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Ankara a 20-as évek második felétől kénytelen volt asszisztálni az olasz 

aspirációkhoz, ám a Rómától való félelem mindvégig arra késztette a török vezetést, hogy 

amennyire lehet, ellensúlyozzák Mussolini terjeszkedését.270  

A Török Miniszterelnöki Hivatal Politikai Információs Osztálya számára 1929 

májusában kelt levélben – Behicsre hivatkozva – az olvasható, hogy Mussolini hatására „a 

magyarok reménykedni kezdtek és bíztak abban, hogy a Trianoni békeszerződés 

revíziójában az olaszok segíteni fogják őket”. A jelentés később arra is kitér, hogy Walko 

üdvözölte Tevfik Rüstü szófiai útját [Rómából jövet] és megerősítette azon feltételezését, 

mely szerint Prága azon fáradozik, hogy létrehozzon egy bolgár–jugoszláv 

megállapodást.271  

Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy Bethlen István miniszterelnöksége nemcsak a 

legyőzött nagyhatalmak, hanem a győzők, elsősorban Anglia felé való kapcsolatkeresésre 

is garanciát jelentett. Ennek részben meggyőződés, részben a magyar arisztokrácia 

hagyományos brit barátsága volt az oka. Bethlen és 1930 után az addig a győztesek felé is 

nyitni kívánó magyar külpolitika kezdte elveszíteni az egyensúlyát és sokrétűségét.272 A 

gazdasági világválság után felgyorsult az a folyamat, amelyik Magyarországot inkább 

német, Törökországot pedig a francia és brit érdekszférába sodorta.  

1930-ban azonban még képlékeny volt az új szövetségi rendszerek kialakulása. 

Hory András római követ Walko ankarai látogatásáról írt számjeltáviratából kiderül, hogy 

a magyar külügyminiszter találkozott Musztafa Kemállal, Inönüvel és Tevfik Rüstüvel is. 

A megbeszéléseken Kemál kiemelte a két nép közötti rokoni és kulturális kapcsolatok 

jelentőségét, de hangsúlyozta, hogy a turanizmusban veszélyt lát. Ennél is fontosabb 

azonban, hogy a török fél ezúttal sem mulasztotta el a budapesti kormány figyelmét 

felhívni a Szovjetunióval való kapcsolatfelvétel Budapestre nézve is pozitív hatásaira.273  

                                                           
270 Faruk Celiloğlu: Cumhuriyetin İlk On Yılı ve Balkan Paktı (1923-1934). T.C. Dışişleri Bakanlığı. Ankara, 

1974. 276–277.  

271 BCA, 030-10-232-564-7 

272 Bethlen szeretett főúri származású arisztokratákat kinevezni a legfontosabb külszolgálatokra (London, 

Párizs, Prága, Szentszék, Washington) hogy ezzel is emelje az adott magyar képviselet presztízsét. Ld. 

Zeidler: i. m., 32. 

273 MNL (OL) K 64 1930-32.tétel 41. csomó. Hory András számjeltávirata. Róma, 1930. III. 12.  
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Az ötnapos látogatás sajtóvisszhangja meglehetősen barátira sikerült, de a tartalmi 

mondanivaló elsősorban a vérségi és kulturális kapcsolatok hangsúlyozására korlátozódott. 

A figyelmes olvasó azonban a Hákimijet-i Millije hasábjain megjelenő cikkben már 

felfedezhetett némi félreértést. Itt ugyanis az szerepelt, hogy a török–magyar barátság 

„Közép-Európa egyensúlyának és status quo-jának (sic!) egyik alapköve”. 274 

A magyar fél azonban ennél mindenképp többet várt. Azt nevezetesen, hogy 

Ankara látványosabban fogja elkötelezni magát a Rómával való közös politikában. Ezért 

utazott Bethlen hét hónappal később, 1927. október 27-én ismét Törökországba. Az utazás 

előtti sajtókampány, az Isztambulból induló, magyar zászlóval feldíszített különvonat és a 

szeretetteljes fogadtatás sem tudta ugyanakkor feledtetni azt, hogy Bethlen érkezésére 

”véletlenül” a görög miniszterelnök, Venizelos is megjelent Ankarában, hogy együtt 

ünnepeljék a Török Köztársaság kikiáltásának hetedik évfordulóját.  

Bethlen egyébként, az Aksam újságnak adott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, 

hogy látogatásának különösebb célja nincs, általános, illetve gazdasági kérdésekről kíván 

tárgyalni vendéglátóival. Egy későbbi újságírói kérdésre, miszerint formálódóban van-e 

egy olasz–osztrák–magyar–görög–török blokk a Balkánon, kitérő választ adott. Bár azt 

elismerte, hogy Budapest az említett országok mindegyikével jó viszonyban van, azt 

tagadta, hogy mindez a jövőben esetleg szövetséggé formálódna.275  

A látogatás viszonzására 1931. október 10-én került sor. Iszmet pasa – aki hét év 

után először látogatott európai fővárosba – köszönetet mondott a magyar kormánynak, 

amiért az támogatta Ankarát a népszövetségi tagság megszerzésében. A kölcsönös 

jókívánságok, faji és kulturális rokonságunkra való utalások ezúttal sem maradtak el.  

Némileg beárnyékolta az eseményt, hogy a magyar belügyi szervek tartottak egy 

esetlegesen örmények által elkövetett merénylettől.276 Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy 

Behics emlékei szerint İnönü nehezményezte, hogy a magyar kormány – még akkor is, ha 

                                                           
274 Balkaya: i. m., 101–102. 

275 Uo. 108. 

276 A fenyegetés reális volt, hiszen az 1915-ös kelet-törökországi események után olyan magasrangú török 

diplomaták estek örmények által elkövetett merénylet áldozataivá, mint Talat vagy Dzsemál pasa. Inönü 

egyébként igyekezett a saját biztonságáról maga is gondoskodni, hisz a delegációban több katonatiszt, illetve 

az ankarai rendőrfőnök, Szálih bej is helyet kapott. Ld. Balkaya: i. m., 110. 
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hivatalosan az ő személyes biztonságának garantálása miatt volt rá szükség – nem engedte 

őt nagyobb tömeg előtt beszélni, „nem ünnepeltethette meg magát”.277  

A hivatalos út egyébiránt több napig, 1931. október 13-ig tartott. Október 12-én 

Inönü és Tevfik Rüstü tárgyalóasztalhoz ült Walko Lajossal és Károlyi Gyula 

miniszterelnökkel. A találkozón Behics és Tahy is jelen volt. A feljegyzés szerint ekkor 

még úgy tűnt: „Törökország a legnagyobb szimpátiával kíséri a mi legitim békerevíziós 

törekvéseinket” és az „olaszbarát orientáció” mindkét fővárosban „fennmarad.” A 

formálódó Balkánunió is szóba került. Inönüék az egész ügyet görög kezdeményezésként, 

utópisztikus tervként írták le. Budapest a „Törökország, Magyarország és a szovjetek ellen 

működő” kisantant tekintetében is megnyugtató válaszokat kapott. A rendelkezésre álló 

magyar források szerint még abban is egyetértés volt, hogy mindkét ország igyekezett 

szorosabbra fűzni a Franciaországhoz való kötelékeket.278  

A sorok között olvasók azonban már látták, hogy a találkozók során szóba került 

témák eltérő álláspontokat tükröznek vagy legalábbis a két ország között fennálló bizalom 

csökkenésére utalnak. 

A törökök készséges magatartását hazánk a nemzetközi színtéren igyekezett erejé-

hez mérten viszonozni. Egy 1931-ben, a miniszterelnöknek szánt feljegyzés arról tanúsko-

dik, hogy a Briand-jegyzékre (és a páneurópai tervre) reagálva, a magyar külpolitika 

igyekezett Törökországot is bevonni, jóllehet Budapest a status quo megőrzésének 

szándékát látta a francia kezdeményezésben, és a föderatív Európát csakis a békerendszer 

revíziója után tudta elképzelni. Ugyanez a segítség érhető tetten a népszövetségi tagfelvétel 

esetében is, ahová Törökország végül 1932-ben léphetett be.279  

A kétoldalú kapcsolatok fejlődését jelezte a 20-as évek elejéről ismert Ruszkay 

1930. november végi szigorúan bizalmas jelentése is. Ebben az olvasható, hogy a magyar 

hírszerzés felveszi a közvetlen kapcsolatot a török hírszerző irodával. A katonai attasé 

                                                           
277 Erkin: i. m., 355. 

278 MNL (OL) K 64 1931. 41. tétel, 48. csomó Inönü és Tevfik Rüstü magyarországi látogatásának részletei 

279 Uo. 
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hiányában pedig kizárólag Ullein-Reviczky Antal követségi titkár volt illetékes hírszerzési 

ügyekben.280 

Minden bizonnyal ennek a katonai együttműködésnek a keretében utazott Németh 

Imre281 1932 tavaszán új, ankarai állomáshelyére. A magyar katonai attasé májusban egy 

mintegy 2260 km hosszú anatóliai tanulmányúton vett részt. Feljegyzései és fényképei 

kiváló forrást jelentenek a törökországi viszonyokat megérteni kívánó kutatók számára, és 

segít a korabeli török viszonyokat értelmezni. 

Németh a tanulmányútról készített beszámolója végén összegezte a látottakat. 

Benyomása meglehetősen lesújtó. Az általános higiénia, a csatornarendszer, úthálózat, 

vagyis az általános infrastruktúra teljes hiányáról értesülhetünk. A török társadalmat olyan 

elmaradott, szegény és tudatlan tömegnek láttatta, amiben a szekuláris reformok – a 

fiatalokat leszámítva – terméketlen talajra hullottak. Mégis, Németh szerint a fatalista 

török nép esetében forradalmi cselekményre vidéken az infrastruktúra hiánya, a 

városokban a nagyszámú karhatalmi erők jelenléte miatt nincs esély. Mai szemmel nézve 

az is meglepő, hogy a török katona sem tett túl jó benyomást a magyar utazóra: „Az 

egyenként fellépő tisztek az utcán és nyilvános helyeken hanyagul viselkednek és hanyagul 

öltözködnek. A fiatalabb tisztek magatartása erősen hánya-veti. A legénység általában jól 

táplált, rosszul öltözött; feltűnő a katonai tartás teljes hiánya. Járásuk lomha, ruházatuk 

általában erősen lompos.” 

Ezekből kiindulva Németh arra a következtetésre jut, hogy a török hadsereg teljesen 

alkalmatlan bármiféle támadó hadműveletre. Szerinte a fekete-tengeri kikötők bevétele 

sem igényelne különösebb előkészületet.282 A magyar katonai attasé sorai egyébként 

többnyire egybecsengenek a korszakban Törökországban járt magyar mérnökök, utazók, 

orvosok papírra vetett megfigyeléseivel.283 Az egykori oszmán állam örökébe lépő 

                                                           
280 MNL (OL) K 64 1930. 32. tétel, 41. csomó. Ruszkay szigorúan bizalmas jelentése. Ankara, 1930. 

november 20.  

281 Németh Imre (1889–1946): hivatásos katonatiszt, vezérőrnagy. Magyar katonai attasé Törökországban 

1932 és 1936 között.  

282 Hadtörténelmi Levéltár (HL), 112 D jelzésű Personalia.  

283 A memoárirodalom ebben a tekintetben nem szűkölködik forrásanyaggal. A teljesség igénye nélkül meg 

kell említenünk Landauer Béla (1870–1922), Vidéky Emil (1879–1960), Fehértájy Tibor (1898–1942) 

emlékiratait. Bővebben ld. Gábor Fodor: Macar Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye (1850–1940). 

In: Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. The Journal of South-Eastern Studies. Hakemli Dergi, 
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köztársaság még az amúgy lerongyolódott Magyarországról érkező értelmiség mércéjéhez 

képest is siralmas képet mutatott. Mindezen benyomások nem maradtak hatás nélkül az 

Atatürk országáról alkotott kép kialakulásában, még akkor sem, ha a függetlenségi háború 

sikere és a párizsi békerendszer széttörése sok magyar szívét megdobogtatta. 

A Bethlen-éra utolsó éveire visszatérve, a kibontakozó külpolitikai hangnemváltás 

jeleként egy 1932. december 24-én kelt jelentésben a budapesti török követség Bethlen 

beszédeinek kétkötetes kiadására hívta fel a figyelmet. A beszámoló kitért a korábbi 

miniszterelnök előszavára is, amelyben leszögezi: „amennyiben a mostani határok nem 

változnak meg, a magyar nemzetet a teljes megsemmisülés fenyegeti.”284  

Ami a Dísz tér 1933-as helyzetét illeti, Behicset elsősorban az Anschlusshoz való 

magyar hozzáállás foglalkoztatta: „a magyarok nem akarnak a németekkel szomszédságba 

kerülni, mert amennyiben a németek folytatnák az Ausztriával való egyesülés politikáját 

(Drang nach Osten), félő, hogy ők lesznek a következő célpont.” Az éves jelentés 

ugyanakkor kiemelte, hogy a Népszövetségben Magyarország Berlinnel és Rómával teljes 

összhangban szavaz.285 Ugyancsak Behics jegyezte fel azt is, hogy a németországi 

eseményekre reagálva a magyar ellenzék óva intette Gömböst az egyirányú külpolitikai 

tájékozódástól. A magyar miniszterelnök a kritikákra válaszul leszögezte, hogy 

Magyarország nem akar eltérni a Bethlen és Károlyi-féle külpolitikától, hiszen annak 

sikere megkérdőjelezhetetlen. Gömbös az osztrák–magyar kereskedelmi egyezményt 

sikerként könyvelte el, aminek révén a magyar külpolitika a franciákra is jó benyomást tett, 

és tovább halad azon az úton, amelyen minden elköteleződés nélkül, az összes állammal jó 

viszonyt alakíthat ki.286  

A török politika magyar szemmel nézve „félig-meddig már konszolidáltnak” tűnő 

olasz orientációjának változását Tahy 1933 áprilisában nyomatékosította a minisztérium 

számára írt levelében. Pontosabban szólva saját benyomásait vetette papírra. Véleménye 

szerint Rüstüék célja – összhangban Moszkva érdekével – a Balkán és Törökország nagy-

                                                                                                                                                                                
Sayı/Issue 25, Yıl/Year 2014–1. Macaristan’da Osmanlı Çalışmaları – II. Ottoman Studies in Hungary – II. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 79–90. 

284 BCA, 232-565-9. 

285 BCA, 232-566-6. 

286 „Avuszturja-Madzsaristan tidzsarí mukaveleszinin haridzsí politikada dzsiddí bir muaffakijet oldugunu, 

Fransza ile dzsereján eden müzakeretin eji bir netidzse verdigini ve hics bir tarafa baglanmajarak bu szajede 

bütün devletler ile eji münaszebetler temin edilebiledzsegini bejan etmistir.” BCA, 232-565-16. 
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hatalmaktól való függetlenítése. Ezért Románia szerepe felértékelődött. Ez a fejlemény 

Magyarországot arra kell, hogy sarkallja: keresse a megállapodást Moszkvával, és próbálja 

meg a szívélyes török kapcsolatot a továbbiakban is megőrizni, esetleg tovább fejleszteni. 

Annál is inkább – szólt az érvelés –, mert a szovjet–román kapcsolatok alakulása már nem 

tette lehetővé, hogy Ankara elhárítsa a román államférfiak törökországi látogatását.287 

Behics követ 1933. június 14-én átadta Khuen-Hédervárynak288 Tevfik Rüstü 

meghívását.289 A külügyminisztérium jelezte igényét, hogy a magyar delegáció nem 

közvetlenül Titulescu ott tartózkodása után kíván a török fővárosba érkezni. Ezt a török fél 

figyelembe is vette. Gömbös útjának szervezése tehát már 1933 júniusában 

megkezdődött.290  

Az is kirajzolódik ugyanakkor, hogy a kezdeményezés itt már mintha nem 

Budapest kezében lett volna. Ez a megállapítás talán igaz Moszkva és a körvonalazódó 

balkáni együttműködésre vetítve is, hiszen előbbi esetében a román lépés, utóbbinál a török 

közlés és meghívás késztette cselekvésre Budapestet.  

A szovjet hatalommal való konkrét kapcsolatfelvétel datálható mozzanata Gömbös 

1933. október 20-i törökországi látogatása.291 A Behics Erkin és Gömbös Gyula között 

majdnem napra pontosan egy évvel korábban létrejött találkozóról készült feljegyzés már 

előre vetíti a magyar politikában beállt változásokat. Gömbös elismerte ugyanis, hogy a 

múltban „a kétoldalú kapcsolatok kiépítéséhez szükséges politika hiányát” Törökország 

„baráti közvetítésével” pótolni lehetne.292  

A Törökországba küldött delegáció tagja volt többet között a Turáni Társaság 

elnöke, Pekár Gyula, valamint a kormányzó fia, Horthy István is. A küldöttség ankarai 

tartózkodása során Atatürk a Szent Korona feliratára hivatkozva emlékeztette a 

jelenlévőket a két nemzet közötti évezredes vérségi, kulturális rokonságra.293 Gömbös 

                                                           
287 K 63 1934-32/7. 23/pol. számú jelentés. 1933. április 30.  

288 Khuen-Héderváry Sándor (1881–1947): 1920-tól a Külügyminisztérium Politikai Osztályának vezetője. 

1925-től 1934-ig a külügyminiszter állandó helyettese, majd 1940-ig párizsi magyar követ. 

289 K 63 1934-32/7. Napi jelentés. 1933. június 14. 

290 K 63 1934-32/7. 1920/pol. – 1933. Napi jelentés. 1933. június 18. 

291 Pritz (1982): i. m., 141–149.  

292 BCA, 232-564-21. 

293 A magyar Szent Korona egyik felirata szerint – melyet I. Géza király kapott a bizánci uralkodótól, VII. 

(Dukász) Mihálytól – „Géza, Turkia hívő királya”. 
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Isztambul és Ankara után – felsőházi tagok és parlamenti képviselők alkotta csoport élén – 

Rodostóba utazva, Musztafa Kemál társaságában október 24-én felavatta a magyar állami 

pénzből megújult Rákóczi-házat.294  

A magyar küldöttség azon igyekezete azonban, hogy Bulgária számára a dedegacsi 

régióig húzódó korridort hozzanak létre és ezáltal Szófiát is bevonják a majdani Balkán 

Paktumba, nem talált pozitív fogadtatásra.295 Dedegacs, vagyis az Égei-tengerhez való 

kijutás fontos bolgár követelés volt. Annál is inkább, mert Neullyben az aláíró felek 

elviekben elismerték Szófia igényét. Lausanne-ban azonban már egy olyan kiegészítés is 

született, amelynek értelmében a tengerpartra vezető vasúti korridor nem kerülhetett bolgár 

fennhatóság alá. Az akkor már görög csapatok által megszállt trákiai terület így 1923 után 

Athén fennhatósága alatt maradt. Sőt, az 1933 szeptemberében aláírt görög–török 

határbiztosító szerződés értelmében a kérdés végleg lekerült a napirendről.296 

Azt látjuk tehát, hogy az 1931. évi budapesti találkozóhoz képest – ahol a bolgár–

török kooperáció, mint magyar részről támogatott lépés egyértelműen kifejezésre került – a 

törökök számára a Szófiával való megegyezés már nem bírt akkora jelentőséggel. Ebből 

kifolyólag az a magyar érdek sem juthatott érvényre, ami úgy próbálta fenntartani a 

jugoszláv-bolgár és román-bolgár ellentétet, hogy közben Ankarán keresztül enyhítette 

volna Szófia elszigeteltségét. Vajmi keveset jelentett ezzel szemben az, hogy az 1929. évi 

szerződés meghosszabbításához egy olyan titkos jegyzőkönyvet is csatoltak a felek, 

amelyik elítéli a Duna-konföderáció tervét és kimondja a független bolgár állam 

fenntartásának megőrzését.297 

Bár a következő napokban a bolgár kormány megkülönböztetett figyelemmel 

fogadta Gömbös delegációját, a területi viták miatt amúgy sem zökkenőmentes török–

                                                           
294 Erkin: i. m., 367. 

295 A Budapest–Szófia tandem annál is inkább természetszerű volt, hiszen mindkét országnak az összes 

szomszédjával szemben területi vitái voltak. Magyarország a macedón VMRO (Vnatresna Makedonszka 

Revolucionerna Organizacija, vagyis Belső Macedón Forradalmi Szervezet) támogatásával Jugoszlávia 

gyengítésének ügyében együttműködött Bulgáriával. Ld. Andrew Rossos: Macedonia and Macedonians: A 

History. Hoover Institution Press, 2008. 162. 

296 MNL (OL) K 63 1933, 32/2. 94/pol. számú jelentés. Athén, 1933. szeptember 25.  

297 Pritz Pál: Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején 1932–1936. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1982. 138–139. 
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bolgár viszonyt az önkényes298 magyar közvetítés sem tette kiegyensúlyozottabbá.299 Sőt, 

mivel a magyar külügy későn és szűkszavúan, ráadásul a török várakozásokkal ellentétes 

információkat közölt a török követtel, Ankara és Szófia viszonya még romlott is.300 

Láthatjuk tehát, hogy a magyar Balkán-politika – melynek Jugoszlávia és Románia 

gyengítésén túl egyik sarokköve volt a hagyományos törökbarátság megőrzése – hogyan 

függ össze a szovjetekkel való diplomáciai kapcsolatfelvétel aktusával. Moszkva és Tokió 

kiélezett viszonya ugyanis arra kényszerítette a szovjet vezetést, hogy lehetőség szerint 

minél stabilabb politikai viszonyokat teremtsen a Balkánon egy esetleges távol-keleti 

háború esetére. Ez a szükségszerűség pedig egybecsengett a Párizs által ekkoriban 

felélesztett keleti Locarno301 gondolatával. 

Gömbös látogatását 1934 májusában viszonozta egy népes török delegáció. A török 

képviselőket, politikusokat soraiban tudó látogatókat a kelebiai vasútállomáson Téglássy 

Béla országgyűlési képviselő köszöntötte: „Kedves török testvéreim! A törökkel testvér 

magyar nemzet parlamentjének megbízásából szívem melegével köszöntelek benneteket, 

amidőn a Trianon által szűkre szabott magyart határt átléptétek (sic!). A ti nagy gázitok, 

Mustafa Kemál pasa megteremtette az új Törökországot, ugyanúgy, mint az új 

Magyarország megteremtésétén fáradozik Horthy Miklós kormányzó, Gömbös Gyula 

miniszterelnökkel egyetemben, aki éjjelt-nappallá téve dolgozik a keresztény, nemzeti 

Magyarország kiépítésén.” Majd hozzátette: „itt nem magyarok várják a törököket, hanem 

a testvér várja a testvért.”302 Minden szívélyesség és hangzatos szólam ellenére itt már 

világosan látszott, hogy a török delegációt nem a legmagasabb szinten fogadják a magyar 

vendéglátók. 

Behics hangsúlyozta, hogy Kánya – és Gömbös – tisztán látta a Szovjetunió tér-

ségben betöltött jelentőségét. A török követ emlékei szerint Kánya így vázolta fel neki a 

helyzetet 1934 márciusában: „Oroszország Besszarábia miatt revizionista. Magyarország is 

                                                           
298 Kánya azon igyekezete, hogy a törökországi látogatást „félsikernek” minősítse, ebben az összefüggésben 

mindenképpen eredménytelen. Ld. Uo. 

299 Erkin: i. m., 368.  

300 Pritz (1982): i. m., 140–141. 

301 Az ún. keleti Locarno elképzelése francia indíttatásból jött létre, és célja egy németellenes blokk 

létrehozása volt Kelet-Közép-Európában és a Balkánon. A terv megvalósításának részét alkotta a Balkán 

Paktum létrehozása és a Szovjetunióval való kapcsolatok szorosabbra fűzése. 

302 Magyar Országos Tudósító. Negyedik kiadás. XVI. Évfolyam, 99. szám. Budapest, 1934. május 2. 
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revizionista. Ebből kifolyólag meg kell egyeznünk a szovjetekkel.”303 A magyar–szovjet 

kapcsolatok alakulásáról összességében elmondhatjuk, hogy Ankara – valamint az 

egyébként szovjet-orosz ügyekben 1919 óta a Dísz tér első számú illetékeseként, az 

egykoron a magyar hadifoglyok ügyében eljáró Jungerth-Arnóthy Mihály ankarai követ304 

– szerepe és közvetítése nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy 1934 decemberében 

Bekzadjan305 szovjet követ Budapestre érkezhetett.306 

Az 1929-től 1934-ig terjedő időszakot egyfajta útkeresésnek is felfoghatjuk, 

melynek során török részről az olasz- és magyarbarát törekvéseket lépésről lépésre 

felváltotta egy brit és franciabarát irányvonal. A hangsúlyok eltolódásának több oka volt. A 

Mussolini jelentette fenyegetés növekedése (1928-tól erősödik az albán befolyás, 1935-ben 

olasz-abesszín háború zajlik), a britek és a németek egyre határozottabb megjelenése 

Törökországban Ankara számára baljós előjelek voltak. A Dísz téren viszont a német és 

olasz politika összehangolása egyre nagyobb hangsúlyt kapott.307 Ugyanakkor tény, hogy a 

szomszédos országok Moszkva irányába tett erőfeszítésére reagálva (egy esetleges román-

szovjet megegyezést megelőzendő) Budapest is belátta, hogy a szovjetekkel való 

kapcsolatfelvétel halaszthatatlan, a bolsevik vezetés eddigre kezdett a németbarát iránytól 

eltávolodni, és közelíteni a brit és francia érdekekhez.  

A Dísz tér érzékelte és értékelte a törökök által használt baráti hangvételt, ám úgy 

tűnik, hogy azt vagy természetesnek vette, vagy egyszerűen nem tartotta Ankarát a saját 

nemzeti céljai elérése szempontjából kellőképpen hasznos partnernek. Másfelől azt is 

érdemes kiemelni, hogy a Moszkvához való magyar közeledésben – Kánya németországi 

                                                           
303 Erkin: i. m., 374. 

304 Jungerth-Arnóthy Mihály ankarai követi kinevezéséről 1933. szeptember 27-én értesítették a budapesti 

török követet. Rövid, francia nyelvű szakmai életrajza és az ankarai követté történő kinevezéséről szóló 

budapesti határozat eredetijét ld. BCA, 131-937-14. 

305 Alekszandr Artyemevics Bekzadjan (1879–1938): 1920–21-ben az Örmény Forradalmi Bizottság 

elnökeként, 1926-1930 között a Transzkaukázusi Szovjet Köztársaság Népbiztosi Tanácsának elnökeként 

tevékenykedett. 1934-ig oslói szovjet követ. 1937-ben letartóztatták. Börtönbüntetésének letöltése alatt, 

1938. augusztus 1-jén hunyt el. Ld. A moszkvai magyar követség jelentései 1935-1941. Századvég Kiadó – 

Atlanti Kiadó, Budapest, 1992. 366. 

306 Seres Attila: Szovjet diplomaták Magyarországon, 1924–1941. In: Múltunk 2006/3, 44. Behics 

visszaemlékezésében külön kitér rá és feleségére, akivel szívélyes barátságot ápolt. 

307 Más kérdés, hogy az ún. Berlin-Róma tengely valójában soha nem valósult meg. Budapest ezen irányú 

törekvése minden erőbefektetés ellenére kudarcot vallott. 
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feljegyzése értelmében – nemcsak az olasz és török, de a német fél is igyekezett 

közvetíteni.308  

5.1. Olaszország szerepe a török–magyar kapcsolatok 
alakulásában (1928–1933) 

 

A balkáni régióban és a Földközi-tenger keleti medencéjében megjelenő olasz 

jelenlét közvetlen kihívást jelentett a francia keleti politika számára. Ankara bizalmatlan 

volt mindkét irányba, de tekintettel keleti és déli határaira, 1923 után egy ideig 

Olaszországot látta önmagára nézve kevésbé veszélyesnek. Hiába kereste a balkáni 

államok közötti megegyezés lehetőségét már a 20-as évek közepén, annak megvalósulására 

még majdnem tíz évet várnia kellett. Vagyis az évtized végéig igyekezett Rómával egyfajta 

modus vivendit kialakítani. 

A Palazzo Chigi ezzel szemben a marcia su Roma után is egészen 1925-ig 

bizonytalan volt a követendő külpolitikát illetően. Bár az Adria keleti partvidékén a 

jugoszláv térnyerést gyanakodva figyelték, ez nem jelentett nyílt ellenségeskedést 

Belgráddal. Sőt, 1924-ben Belgráddal és Prágával, 1926-ban pedig Bukaresttel is 

szerződést kötött az olasz főváros. A jugoszláv–olasz ún. Adria-paktumban az aláíró felek 

elismerték Fiume Olaszországhoz csatolását, de megerősítették a párizsi békerendszer 

fenntartásának igényét.  

Mussolini mindenekelőtt a belpolitikára koncentrált, illetve sem gazdasági, sem 

katonai ereje nem volt ahhoz, hogy a francia vagy brit politikával szemben alternatívát 

jelenthessen a mediterrán térségben vagy a Balkánon. Az évtized közepétől viszont egyre 

inkább kitapinthatóvá kezdett válni Mussolini azon igénye, hogy országát nagyhatalommá 

tegye. 1923-ban az albán–görög határt kijelölő bizottság olasz elnökét ért támadást az olasz 

kormány a görögök számlájára írta. Az elégtételt nem kapó Róma már Korfu szigetének 

megszállásán dolgozott, amikor a brit hadiflotta végül elrettentette az egyoldalú lépéstől. 

1925-ben viszont már sikerült az olasz kormánynak egy angol kőolajtársaságot megelőzve 

befolyását biztosítani a Zogu vezette Albániában. Egy évvel később, az albán–olasz 

                                                           
308 MNL (OL), 1931-78-24. 6/pol. számú jelentés. Berlin, 1931. január 24. 
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barátsági és biztonsági szerződés gyakorlatilag olasz protektorátussá változtatta a szkipetár 

államot.309 

Az 1927-es olasz–magyar egyezmény megkötését Budapesten jelentős külpolitikai 

sikerként könyvelték el. Ez még akkor is igaz, ha Róma óhajának eleget téve a magyar 

külpolitika ejtette a jugoszlávokkal való tárgyalás és esetleges megállapodás lehetőségét. A 

duce tehát Jugoszlávia (és Franciaország) ellenében szövetségesre talált a dunaparti 

fővárosban. Ellenben, ha össze akarjuk vetni a szerződés jelentőségét, meg kell 

állapítanunk, hogy ahhoz Budapesten nagyobb jövőbeli reményeket fűztek, mint Rómában. 

Mussolini revizionizmust emlegető beszédei pedig tovább táplálták a magyar lelkesedést. 

A két ország kapcsolta 1934-ig mindenestre kiváló volt.310 

A magyar–görög–olasz–török balkáni blokk létrehozásában gondolkodó Mussolini 

ezek után, 1928-ban, Milánóban semlegességi szerződést kötött Tevfik Rüstüvel. 

Ugyanebben az évben Mussolni egy hasonló tartalmú olasz–görög egyezménnyel is 

megerősítette a balkáni olasz érdekeket. Így Róma nemcsak a törököket nyugtatta meg egy 

időre, de a görög–török baráti szerződés (1930) létrejöttében is nagy szerepet játszott.  

Ankarát nagy mértékben befolyásolta a Rómához való viszonyában a Hataj és 

Szíria miatt erősen terhelt francia kapcsolata és az, hogy a moszuli válság miatti angol–

török ellentétet Mussolni igyekezett meglovagolni. 1927 után a politikai erőegyensúly egy 

oldalra – Róma mellé – állította Ankarát is. A Palazzo Chigiben szőtt tervek szerint alakuló 

magyar–görög–olasz–török blokk leglátványosabb jele az 1928. április 4-i római találkozó 

volt, ahol a négy ország kormányfője tanácskozást tartott. Ennek a tervnek a keretében 

próbálta meg a Dísz tér a török politikát a Szófiával való kapcsolatok javítására ösztönözni. 

Ez az elképzelés ekkor még nem ütközött a török külpolitika megfontolásaival. Ezt Tevfik 

Rüstü is Bethlen és Walko tudomására hozta 1928. augusztus 15–16-i budapesti látogatása 

során.  

A felek egyetértettek abban, hogy Jugoszlávia megerősödése és Bulgáriával való 

megállapodása egy olyan szláv államalakulatot eredményezhet, amelyik veszélyt jelentene 

mindkét állam regionális érdekeire. Az 1929. évi török–magyar és bolgár–magyar 

megállapodás ennek a politikának a fényében értékelendő. 

                                                           
309 Horváth Jenő: Olaszország Kelet-Közép-Európa politikája 1918-tól napjainkig. Grotius E-könyvtár, 2006. 

16–20. 

310 Uo. 22. 
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A Mussolini irányába magát lekötelezni nem kívánó Athén és Ankara azonban 

ódzkodott a hármas szövetség kialakításától, és a francia politika aktivizálódásával 

összhangban, Róma kihagyásával kezdte erősíteni a balkáni országok közötti politikai 

kapcsolatokat. Walko Lajos 1930. márciusi, majd Bethlen 1930. októberi ankarai 

látogatása ezen a helyzeten próbált változtatni. Csakhogy utóbbi kísérlet – melyet Ankara 

tüntetőleg úgy szervezett, hogy egybeessék Venizelos érkezésével – minden 

ünnepélyessége és szívélyessége ellenére már nem tudta eltéríteni Atatürköt és Inönüt attól 

az elképzelésüktől, hogy távol tartsák magukat a Mussolini körül kialakult revizionista 

blokktól. Budapesten csalódva kellett tudomásul venni, hogy bár Törökország nem 

elégedett a nemzetközi politikában betöltött szerepével, ez messze nem jelenti azt, hogy a 

Gázi országa a revizionista tömböt fogja majd erősíteni.311 Sőt, a 30-as évek török 

revizionista törekvések (Montreux, Hatay) francia, brit és szovjet, nem pedig német vagy 

olasz gyámkodás mellett valósultak meg. Ez a körülmény pedig mintha tovább fokozta 

volna a törökökkel szembeni magyar bizalmatlanságot. 

Az 1930-ban létrejött olasz–osztrák barátsági szerződés és Gömbös 1932-es 

novemberi római látogatása abba az irányba mutatott, hogy az olasz vezetés elkötelezett az 

Anschluss megakadályozásában. A terv gazdasági pillére azonban gyengének bizonyult, 

hiszen az intenzív gazdasági és kulturális kapcsolatok ellenére hazánk gazdasága sokkal 

szorosabban kötődött Ausztriához, mint Olaszországhoz. A magyar gabona értékesítésére 

Ausztria és 1931-től Németország sokkal alkalmasabbnak bizonyult, mint Itália, amely 

szintén a mezőgazdaság terén értékesítési problémákkal küzdött.312 

5.2. A Balkán Paktumhoz vezető út (1933–1934) 

Míg Mussolini törekvései láttán Ankara veszélyeztetve érezte alapvető regionális 

érdekeit, Budapest azon fáradozott, hogy célkitűzéseit Róma után Berlinben is 

előmozdítsa. 

Ankara a balkáni status quo megőrzése és Róma kelet-balkáni aspirációinak 

ellensúlyozásában volt érdekelt. Az 1934. február 9-én Athénban négy ország – 

Görögország, Románia, Jugoszlávia és Törökország – által aláírt Balkán Paktum 

körvonalai már 1933-ban kirajzolódni látszottak. Budapesten úgy értesültek, hogy a „félig-

                                                           
311 Emre Saral: Türkiye–Macaristan İlişkilerinde İtalya’nın Rolü (1928–1933). In: Cumhuriyet Tarihi 

Araştırmaları Dergisi (CTAD), Yıl.13, S.25 (Bahar 2017), s.155–181. 

312 Horváth: i. m., 31. 
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meddig már konszolidáltnak látszott” olasz orientációt Tevfik Rüstü és a kormány egy 

francia–román–szerb irányra változtatja. Ez az eshetőség pedig azért rémítette meg a 

magyar döntéshozókat, mert ebben a kisantant és az egész balkáni régió közeledését látták. 

Gömbös 1933. októberi látogatása egy utolsó kísérlet volt arra nézve, hogy Törökországot 

a magyar fél tájékoztassa a Balkán Paktum létrehozása esetén a két ország kapcsolatában 

beálló negatív hozadékokról. 

Itt kell megjegyeznünk azt a tényt is, hogy a négyhatalmi egyezmény 1933. július 

15-i aláírása a beszámolók szerint erősen aggasztotta a törököket, hiszen abban az olasz 

befolyási övezet megerősödését látták.313 Budapesten nem hitték el, hogy Ankara azért 

közeledik Bukarest és Belgrád irányába, hogy a kisantant déli szárnyát leválassza a balkáni 

ügyekben amúgy is kevés érdeklődést mutató Csehszlovákiától. Ezzel szemben Ankarában 

Budapestnek a formálódó Balkán blokkra vonatkozó aggályai nem találtak értő fülekre. A 

magyar diplomácia azzal érvelt Tevfik Rüstü számára, hogy Románia és Jugoszlávia 

Törökországhoz való közeledése a bolgár politikára is ösztönző hatással lesz. Amennyiben 

a három nevezett ország kooperációra szánná el magát, Törökország „egy hatalmas 

délszláv blokkal” találná szemben magát, „melyben Jugoszlávia vinné a vezetőszerepet.” 

Budapest ezzel szemben egy bolgár–török–görög blokk kialakítását üdvözölte volna, mely 

délről a román–jugoszláv együttműködésre hatott volna mérséklőleg.314 Vagyis a fő kérdés 

az volt, hogy a kialakulóban lévő szövetségi rendszerek francia (és szovjet) vagy pedig 

olasz égisz alatt jönnek-e létre.  

Tahy érvelése nemcsak a jugoszláv hegemónia esetleges kialakulásának negatív 

hozadékaira tért ki. Az ankarai magyar követ óva intette a török vezetést, nehogy  a Balkán 

                                                           
313 A négyhatalmi szerződést, vagy más néven négyhatalmi direktóriumot Németország, Franciaország, 

Olaszország és Nagy-Britannia írta alá. A szerződés célja „a világra nehezedő szorongó érzés” oldása volt, 

vagyis olyan együttműködés kialakítása, mely az első világháborúban legyőzött Németország számára is 

elfogadható lett volna. A gyakorlatban ez a Nemzetek Szövetsége keretében belüli elvi revízió lehetőségének 

kérdését vetette fel. Mivel a szerződést Franciaországban és Angliában erős ellenállás fogadta, ebben a két 

országban sohasem került ratifikálásra. És bár a direktóriumban foglaltak sosem valósultak meg, ugyanezen 

hatalmak az I. bécsi döntést megelőzően, hasonló szellemben ültek tárgyalóasztalhoz a müncheni 

konferencián. A szerződés szövegét ld. Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918–1945. A két 

világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb külpolitikai szerződései. Második, 

átdolgozott és bővített kiadás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó, 1983, Budapest. 

326–328. 

314 MNL (OL) K 63 1934-32/7. Általános politikai összefoglalás Törökország külpolitikájáról. Dátum és 

szerző ismeretlen. 
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blokk létrehozása termékenyt táptalajt szolgáltasson a mindig orosz barátságot kereső 

pánszlávizmus számára.315 A Dísz téren a formálódó balkáni szövetség kapcsán attól is 

tartottak, hogy az egy katonai jegyzékkel kiegészülve a tagországok külső, vagyis 

Magyarországgal közös határait is garantálná. Tovább erősítette a bizalmatlanságot az a 

jelentés, amelyet Jungerth-Arnóthy követ 1934. november 25-én vetett papírra. Ezek 

szerint Tevfik bej egy belgrádi interjújában kimondottan antirevizionista kijelentéseket tett, 

és elismerte, hogy a Balkán Paktum országai és a kisantant között „vannak bizonyos közös 

pontok.” A secretaire général, vagyis Númán bej nem győzte ugyanakkor hangsúlyozni a 

magyar követ előtt, hogy kormánya csak Trákia kapcsán ellenzi a revíziót, Közép-

Európában és Németország határain nem érdekli őket ez a kérdés, és a kisantanthoz való 

közeledés a szovjet és francia politika változására adott török válaszként is értelmezhető. 

Jungerth-Arnóthy ugyanitt a marseille-i merénylet kapcsán a török sajtó semlegességét is 

számon kérte Númán bejtől, aki ígéretet tett a hangvétel normalizálására. A tónusból és a 

témafelvetésekből bár egyértelműen érzékelhető egyfajta elhidegülés a két fél között, 

Jungerth-Arnóthy – kissé Bethlen logikájához hasonlóan – így összegezte a hallottakat: 

„Mindemellett meg vagyok győződve, hogy Rüstü bey óvatos formában ugyan, de 

fékezőleg igyekszik hatni a kis ententenak ellenünk intézett rohamára.”316  

Kánya aggodalommal figyelte az eseményeket, és felismerte, hogy a 

Szovjetunióval való diplomáciai kapcsolatfelvétel elkerülhetetlen lesz, hiszen Románia 

csak akkor tartható sakkban, ha a besszarábiai terület ürügyén a Szovjetunió hajlandó a 

stratégiai együttműködésre. Moszkva hivatalos elismerése annál is inkább sürgetőbbé vált, 

hiszen Budapest a szomszédos országokhoz képest is lemaradásban volt.317  

Kánya hiába próbálta meg befolyásolni Hory András révén az 1933 decemberében 

Rómában tartózkodó Litvinovot, a kísérlet nem járt sikerrel. A magyar külügy vezetőjének 

érvelése abban állt, hogy Románia és Jugoszlávia erősítése nem állhat Moszkva érdekében, 

hiszen ennek hatására nemhogy nem erősödik a status quo, de még hangsúlyosabb lesz a 

balkáni és Duna-medencei bizonytalanság. Ez a felfogás két okból volt téves. Egyrészt 

túlbecsülte a kisantant várható megerősödését (és a szovjet politika Ankarára gyakorolt 

                                                           
315 MNL (OL) K 63 1934-32/7. 2515/933 számú jelentés. Ankara, 1933. augusztus 24. 

316 MNL (OL) K 63 1934-32/80 141/pol számú jelentés. Ankara, 1934. november 25. 

317 BCA, 221-489-15. A helyzetet színezte, hogy a moszkvai követség várományosa az a Jungerth-Arnóthy 

Mihály volt, aki 1933 végén Tahy László helyére került az ankarai külszolgálatban. 
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hatását), másrészt csak egyetlen dimenzióban – vagy status quo ellenes, vagy revizionista – 

tudta elképzelni a Szovjetunió külpolitikáját.318  

Jóllehet a magyar–török kapcsolatot a korábbiakhoz képest jobban áthatotta a 

gyanakvás,319 a moszkvai magyar külképviselet megnyitását – más-más okból ugyan – 

nemcsak Arasz, de Ciano gróf is támogatta.320 Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a 8 

Órai Újság idevonatkozó, félhivatalosnak tekinthető írása szerint a Balkán Paktum 

létrejötte „nem jelent akkora változást a térség politikájára nézve, mint ahogy azt sokan 

gondolják”. A cikket jegyző Bethlen321 okfejtése a következő: a Szovjetunió és Románia 

között elkerülhetetlen a háború. Ebben az összecsapásban Bulgária részvétele esetén 

Törökország nem fog tudni román szövetségesének segítséget nyújtani. Jugoszlávia 

esetében pedig szintén kizárható, hogy Ankara vagy Athén Róma ellen forduljon.322 

Bulgáriának a Balkánunióban való részvétele kapcsán az is érzékelhető, hogy a Bethlen-

féle kör és az aktuálisan döntéshozatali pozícióban lévők máshogy álltak a kérdéshez. A 

„Gazda” politikai befolyása egyébként lemondása utána is rendkívül erős maradt. Nem 

állítható tehát, hogy 1931 után a Bethlen nevéhez köthető politikai koncepciók képviselői 

eltűntek volna a kormányzati pozíciókból. 

Kánya Kálmán külügyminiszter 1934 tavaszán Behics bejjel folytatott beszélgetése 

során a török követ szükségét érezte emlékeztetni a minisztert arra, hogy a Balkán Paktum 

„csak a balkáni határokra vonatkozik, és Ankara értelmezésében szó sincs magyarellenes 

élről.”323 Ami Bulgáriát illeti, 1934. április 30-án Kánya arról tájékoztatta Behicset, hogy 

Musanov kormánya a német gazdaságtól való függősége okán, valamint olasz bátorításra, 

nem lépett be a Balkán Paktumba. Kánya, a miniszterelnökkel folytatott beszélgetésére 

                                                           
318 Pritz (1982): i. m., 141–142. 

319 A helyzetet rontotta, hogy a későbbiekben részletesen tárgyalt marseille-i merénylet nyomán a 

Népszövetség ülésén a török képviselő pedzegetni kezdte Magyarország szerepét a gyilkosságokban. Vö. 

Jungerth-Arnóthy: i. m., 28. A merénylet kapcsán a budapesti követségen íródott jelentés külön kitér a 

Népszövetség határozatának magyarországi fogadtatására. A török követségen úgy látták, hogy a magyar 

vezetés igyekszik tompítani a botrányt és – a háborút is beleértve – minden eshetőségre igyekszik felkészülni. 

BCA, 221-491-17. 

320 Jungerth-Arnóthy: i. m., 26–28. 

321 A Budapesten megjelenő Pester Lloyd munkatársa is Bethlen véleményéhez állt közelebb. A Paktummal 

foglalkozó írás szerint egy esetlegesen kialakuló bolgár–jugoszláv tengely összhangba hozható lenne a Dísz 

tér célkitűzéseivel. BCA, 221-490-5. 

322 BCA, 227-527-8. 

323 BCA, 232-566-18. 
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hivatkozva azt mondta, hogy a bolgár kormány álláspontja Londonban és Párizsban is 

megértésre talált.324 A Bulgária csatlakozása miatt aggódók megnyugodhattak.  

Minden igyekezet ellenére úgy tűnik azonban, hogy a magyar vezetésben csalódást 

keltette a paktum végső formája. A Dísz téren úgy látták, üdvösebb lett volna elkerülni 

Jugoszlávia és a kisantant déli szárnyának megerősödését, vagy legalábbis ezt ellensúlyo-

zandó, Szófiát bevonni a paktumba.325 Ezt a feltételezést támasztja alá Behics vélekedése 

is, aki szerint „Olaszország, Ausztria és Magyarország között mostanában [1934. február] 

zajló fontos politikai egyeztetések összefüggésben állnak a Balkán Paktum aláírásával.”326  

A Balkán Paktum létrejötte nem érthető meg a nyugat-európai politikai változások 

vizsgálata nélkül. Míg Magyarországon külpolitikai szempontból inkább kedvezőnek 

találták az 1929 utáni változásokat (négyhatalmi egyezmény, római-jegyzőkönyvek), 

Törökországban igyekeztek a térségre egyre nagyobb súllyal kiterjedő nagyhatalmi 

befolyást egy új konstellációban (Balkán Paktum) kivédeni. A Budapestnek címzett 

törökországi iratok hangvétele ekkoriban kezd határozottan megváltozni. Ankarának a 

Népszövetség Tanácsába való felvétele kapcsán különösen szembetűnő Jungerth-Arnóthy 

kifakadása, aki szinte személyes sértésnek veszi a francia sugallatra történt „külpolitikai 

pálfordulást.” Megjegyzése szerint Törökország korábban azért nem akart a 

Népszövetséghez csatlakozni, mert nem látta megtestesülni az államok egyenlőségének 

elvét. „Most, hogy Törökország helyet foglal a tanácsban, amire nézve még belépésekor 

ígéretet kapott, Tevfik Rüsdü Bey bizonyára nem fájlalja többé a most már másokat érintő 

egyenlőség hiányát.” – jegyezte meg keserűen a magyar diplomata.327 

A politikum mellett a török pénzügyi rendszer külföldi kitettsége is nagy 

befolyással volt az döntéshozatalra. Lausanne-ban az érintett felek abban maradtak, hogy 

egy felállítandó bizottság fog majd dönteni az oszmán állam feldarabolásából 

Törökországra eső államadósság mértékéről. Ezt 1924-ben Párizsban 107 millió török 

aranyfontban határozták meg. A török államháztartást azonban ez az összeg is instabillá 

tette volna, így újabb tárgyalások kezdődtek az összeg csökkentésére vonatkozóan. 1928. 

december 1-jén megszületett az első párizsi egyezmény, melynek értelmébe a hivatalos 

                                                           
324 BCA, 232-566-20. 

325 Emre Saral: Törökország és a Balkán Paktum szerepe a magyar követi jelentések tükrében (1931–1935). 

In: Keletkutatás 2013. ősz, 85–96.  

326 BCA, 232-566-13. 

327 MNL (OL) K 63 1934-32/38. 106/1934 pol. sz. jelentés. Yeniköy, 1934. szeptember 25. 
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török államadósság 84 millió török aranyfontra csökkent. A gazdasági világválság és 

egyéb, nem várt financiális problémák miatt a kifizetésekkel azonban így is gondok 

adódtak. A Dette Publique kezdeményezésére a kötvénytulajdonosok és Sükrü Szaracsoglu 

ismét tárgyalóasztalhoz ültek. 1933. április 20-án a felek az adósság mértékét mintegy 

tizedére, 8 millió török aranyfontra redukálták.328  

A pénzügyi rendszer és a török valuta stabilitását volt hivatott elősegíteni a Török 

Központi Bank (Türkije Dzsumhurijeti Merkez Bankaszi) alapítása is, melyről az 1930. 

június 11-én kelt 1715-ös számú törvény rendelkezett. A bank 1931. október 31-én kezdte 

meg működését. Szintén ebben az évben tért át a török valuta a francia frank, mint 

értékmérő elfogadására. 1930-ban 1 angol font 10,3 török fontnak felelt meg. 1931-ben 

egy török font 12,06 francia frankban került meghatározásra.329  

A központi bank létrejöttében is komoly szerepet kaptak a nemzetközi 

pénzintézetek, hiszen a részvényesek között az olasz, német, holland, belga bankok mellett 

leginkább a főleg francia tőkével működő Oszmán Bank vette ki a részét.330 Az országban 

zajló infrastrukturális beruházások és a fegyvervásárlások tovább növelték a török 

gazdaság sérülékenységét. A gazdasági világválság begyűrűzése után, 1932-ben Ankara 

legnagyobb tartozásai német (Krupp, Gutehoffnungshütte, Julius Berger, Deutsche Bank) 

és svéd vállalatok irányában álltak fent. Ezeken kívül Tahytól többek között a Skoda és a 

Fox Brothers törökországi kintlévőségeiről is tudomásunk van.331  

Így vagy úgy, de a törökök francia orientációja sokak számára keserű pirula lett 

Magyarországon. Pláne annak fényében, hogy Jungerth-Arnóthy is tudta: a törökök célja a 

Dardanellák önálló ellenőrzésének kiharcolása úgy, hogy azt a nemzetközi közösség se 

ellenezze. Erre azonban két évet még várni kellett. Ugyanakkor az is igaz, hogy a magyar 

külügyminisztériumban nem Ankarától várták a magyar ügy felkarolását vagy megoldását.  

Sokakat meglepett, hogy a talán lesajnált, de bizonyosan nincstelen Törökország 

1934 végére, a presztízsét érintő több olyan sikert is elkönyvelhetett, amit Magyarország 

nem tudott megvalósítani. Az 1932 és 1934 között hazaküldött magyar jelentésekből 

                                                           
328 MNL (OL) K 64 224-1932 806/A/kig. 1933 számú jelentés. Ankara, 1933. június 6. Ez az összeg 

átszámolva 962 636 000 francia frankot tett ki. A szerződés értelmében a török fél évente 700 000 török font 

kifizetésére kötelezte magát. Ez az összeg azonban még mindig meglehetősen tetemes volt, hiszen a 30-as 

évekre vetítve az éves török költségvetés 13–18%-ára rúgott. Hershlag: i. m., 21. 

329 MNL (OL) K 69 768. cs. Az 1931. évi gazdasági jelentés. 

330 MNL (OL) K 64 224-1932 25/pol. számú jelentés. Sztambul, 1931. április 2.  

331 MNL (OL) K 64 224-1932 841/A/kig. számú jelentés. Ankara, 1932. május 19. 
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sugárzik a sértődöttség és az értetlenség. Ebből két dologra következtethetünk. Budapesten 

hosszú távon számolhattak egy erősödő török antirevizionizmussal, vagy, tekintettel a 

hagyományos baráti viszonyra, magától értetődőnek vették Ankara magyarbarátságát, 

túlbecsülve a magyar főváros jelentőségét. Ez a momentum arra is rávilágít, hogy a fentebb 

már említett török birodalmi gondolat továbbélése mellett a hasonló magyar felfogást meg 

kell említenünk.   

Az is előfordulhat, hogy mindkét elképzelés, benyomás egyszerre éreztette hatását. 

Persze a legvalószínűbb, hogy Olaszország és az erősödő, hangját egyre inkább hallató 

Németország barátsága bőven ellensúlyozta a status quora berendezkedő, francia égisz 

alatt létrejövő balkáni blokkot. Budapesten ugyanis tudták, hogy Mussolini 1934. márciusi 

beszédét nyílt fenyegetésként fogták fel a török fővárosban. Csakúgy, mint azt, hogy az 

olasz kezdeményezésre megvalósuló négyhatalmi egyezmény hatott a Balkán Paktum 

létrejöttére.332  

A duce milánói megnyilvánulásának magyarországi hatását figyelemmel követték 

Ankarában is. Egyik jelentésében Behics kiemelte, hogy a beszédet egyedül a Népszava 

kezelte a helyén. Minden más sajtóorgánum „nagy megértéssel kommentálja” (csok 

müszait szurette tefszir edijorlar). A szociáldemokrata lap ugyanakkor nehezményezte, 

hogy míg Gömbös a milánói beszéd előtt öt nappal nyíltan hangoztatta a magyar 

külpolitika alapkövének számító olaszbarátságot, addig Mussolini nagy visszhangot kiváltó 

beszédében egy szót sem ejtett Magyarországról.333 

A Behics bej által a török külügy számára küldött jelentések részletesen kitérnek az 

1933-as év magyar kül- és belpolitikai eseményeire. A Balkán Paktumhoz vezető út 

alakulását tehát nemcsak magyar, de török szempontból is módunkban van megvizsgálni. 

A Törökországgal való politikai kapcsolatokról így írt a budapesti követ: „Hazánknak Ma-

gyarországgal nagyon jó politikai kapcsolatai voltak, s vannak most is. Csakhogy: az 

agresszor fogalmának meghatározása [ti. a londoni konvenciók elfogadása] és ennek a 

kisantant országok, valamint általunk történő aláírásával, továbbá az utóbbi időben a 

bolgárokkal való viszonyunk hatására a magyarok arra a meggyőződésre jutottak, hogy a 

revízióellenes csoportosulás felé hajlunk.”334   

                                                           
332 MNL (OL) K 63 1934-32/38 87/pol. sz. jelentés. Yeniköy, 1934. augusztus 3.  

333 BCA, 232-567-10  

334 BCA, 232-566-6 „Macaristan’ın memleketimiz ile siyasi münasebatı çok eyi idi, hala da eyidir. Ancak: 

Mütecavizin tarifi ile bu tarifin küçükitilaf zümresi ile tarafımızdan imzası ve Bulgaristan ile son 
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Behics kiemelte azt is, hogy bár a magyar küldöttség ankarai látogatása pozitív 

benyomásokat hagyott a magyarokban – és a jugoszláv király és Titulescu törökországi 

látogatásából fakadó „félreértést részben sikerült áthidalni” – Kányában és Tahyban nem 

sikerült eloszlatni a török politikát érintő kételyeket. Románia viszonylatában ez a 

„félreértés” egyébiránt egy barátsági, meg nem támadási, döntőbírósági és egyeztetési 

szerződésben csúcsosodott ki, melyet Ankarában írtak alá 1933. október 17-én, vagyis 

majdnem két héttel a magyar delegáció érkezése előtt.  

Ettől függetlenül a hivatalos beszédek és parlamenti felszólalások szintjén a 

Törökországról alkotott kép még mindig pozitív – állította a magyarországi török követ.  

Az 1934. október 9-i marseille-i merényletben I. Karagyorgyevics Sándor jugoszláv 

király és Louis Barthou francia külügyminiszter életét vesztette. A gyilkosság 

Magyarországot meglehetősen kényelmetlen helyzetbe sodorta, ugyanis a népszövetségi 

eljárás már önmagában a gyanú árnyékát vetette hazánkra. Másfelől, az 1934 nyarán 

felmerülő – és a Dísz teret erősen aggasztó – olasz–francia közeledés aktualitását vesztette. 

Budapest továbbra is bízhatott abban és dolgozhatott azon, hogy a számára életbevágó – és 

Ausztria miatt feszült – olasz–német feszültséget valamelyest enyhítse.335 A 

Külügyminisztérium számára Hory András állandó külügyminiszter-helyettes által 

készített elemzés is igyekezett csillapítólag hatni. Hory helyzetértékelését arra alapozta, 

hogy Párizsban nem fogják az ügyet mindenáron nagydobra verni, hiszen azzal Rómát 

Berlin karjaiba lökhetnék. A Mussolinivel szemben a magyar hatóságok kezében lévő 

ütőkártyák pedig elegendők lesznek arra, hogy a duce kénytelen legyen az ügy tekintélyes 

felelősségét magára vállalni.336 

Az események felidézésére – és különösen Ankara magatartására – az akkoriban 

magyar népszövetségi főmegbízottként dolgozó Eckhardt Tibor (1888–1972) 

visszaemlékezései adhatnak támpontot. 

Eckhardt szerint a merénylet csak megerősítette azokat a töréspontokat, melyek a 

Balkán Paktum államai között amúgy is nyilvánvalók voltak. A magyar diplomata emlékei 

szerint Csehszlovákia és Bulgária bevonására, vagyis a kisantant és a „balkáni antant” 

összevonására – az amúgy „Magyarország iránt barátságos”, de mégis – „minden lében 

                                                                                                                                                                                
zamanlardaki vaziyetimiz Macarlarda revizyon aleyhdarı zümreye temayül ettiğimiz kanaatini husule 

getirmiştir.” 

335 Pritz (1982): i. m., 177–178. 

336 Uo. 180–181. 
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kanál” török külügyminiszter tett kísérleteket.337 A népszövetségi tanács 1934. december 

eleji vitanapjáról így írt: „A vita első napján egyedül álltam a három kisantant-állammal, 

illetve a balkáni antanttal szemben (amiben Jugoszlávia szintén tag volt). Tevfik Rüstü bej, 

a török külügyminiszter is a jugoszláv álláspont védelmében szólalt fel, a rá jellemző 

tisztánlátással. Bizakodásának adott hangot, hogy »a magyar kormány szigorúan 

megbüntetni az érintett magyar hatóságokat« [ti. azokat, akik hivatalos magyar útlevelet és 

papírokat adtak a merénylet szervezésében aktív jugoszláv állampolgároknak], a többi 

kormány is így tesz minden érintett állampolgárával, és mindegyik nemzet aláírja majd a 

megalkotandó terrorizmus-ellenes egyezményt. Rüstü bej ezzel lemetszette a jugoszláv 

memorandum tüskéit és megjegyzéseit csupán a bűnügyre korlátozta.”338  

Eckhardt tehát legalább ennyiben hasznosnak látta a jó török–magyar viszonyt. 

Jungerth-Arnóthy 1935. januári egyik jelentésében viszont már nincs nyoma ennek a 

gesztusnak: „Eme intim együttműködés [ti. a jugoszláv–török] és barátság adja meg 

magyarázatát a török külügyminiszter izgalmas agilitásának Sándor szerb király 

meggyilkolása után és a szerb felfogás pártolásának velünk szemben a népszövetség 

tanácsülésén.”339 

A marseille-i merénylet és annak utóélete szintén kiválóan példázta a török–magyar 

viszonyban beálló változást. Török olvasatban persze más megvilágításba kerülnek a 

történtek. A budapesti török követ Ankarába küldött beszámolója meglehetős 

részletességgel fejtette ki a Népszövetség döntését és a jugoszláv–magyar kardcsörtét. 

Szembeötlő ugyanakkor, hogy Behics úgy magyarázta Ankara számára az eseményeket, 

mintha abban a törököknek semmi szerepük nem volna. A népszövetségi eljárás „az egész 

ellenzék és a nép széles köreiben azt a félelmet keltette, hogy az ügy akár háborúba is 

torkollhat. Sőt, a kormány – igyekezvén minden eshetőségre felkészülni – mozgósítás 

előkészítését is elrendelte.” – jelentette Behics Ankarába.340 Az ügy végkimenetele 

nagyjából Hory elképzelései szerint alakult. Magyarország – hathatós olasz segítséggel – a 

Népszövetségben elhárította az ellene irányuló támadások többségét. Az 1935. január 7-én 

megkötött olasz–francia megállapodás – mely garantálni kívánta Ausztria függetlenségét 

                                                           
337 Királygyilkosság Marseille-ben. Eckhardt Tibor visszaemlékezései. Szerkesztette Kádár Lynn Katalin. 
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és a Duna-medence fennálló országhatárait – ugyanakkor más külpolitikai utak keresésére 

ösztönözte a magyar vezetést. 

A ’20-as évekhez képest egyértelműen bizalomvesztés történt a felek között, de 

kritikus helyzetekben nyílt konfrontációra ezekben az években sem került sor. Sőt, 

Törökország több ízben próbálta tompítani a Magyarországra nehezedő nyomást, amit 

Budapest azzal viszonzott, hogy kerülte a török politika harmadik fél előtti kritizálását.  

Törökország 1934. évről szóló összefoglalójában Jungerth-Arnóthy Mihály a beállt 

változást „átnyergelésnek”, „mesterkedésnek”, „pálfordulásnak” titulálta. Az olasz és 

francia viszony alakulásáról fentebb már volt szó.  

Magyar olvasatban 1935 elején úgy tűnt, hogy a törökök azon igyekezete, hogy a 

francia politikához Csehszlovákián, Románián és Jugoszlávián keresztül közeledjenek, 

kudarcot vallott. Párizs ugyanis inkább Rómával kezdett tárgyalásokat. Ennek ellentmond 

ugyanakkor a jelentés azon része, mely – a bankszektor, a pénzügyigazgatás és az állami 

ösztöndíjasok révén – a két ország között egyre szorosabbá váló együttműködésben öltött 

testet. Ennél a pontnál nehéz tehát eldönteni, hogy e sorok papírra vetésekor a magyar 

diplomatát mennyiben befolyásolták érzelmei.  

A német–török kapcsolatok ezen beszámoló szerint többnyire gazdasági és kultu-

rális területen voltak számottevők. Ugyanakkor a német tőke és intellektus Törökországra 

gyakorolt hatását mintha nem érezte volna a törökországi magyar diplomata. A gazdasági 

kapcsolatokra a későbbiekben még kitérünk. A kulturális területnél azonban érdemes 

néhány megjegyzést tennünk. Az 1845-ben a medresze-rendszer341 megreformálásának 

igényével létrejött, többek között Mészáros Gyulának is katedrát nyújtó Dárülfünún, 1933 

nyarán teljes mértékben megújult, és augusztus 1-jétől felvette az Isztambul Egyetem 

nevet. Az átalakulás nemcsak strukturális, de ideológiai szemléletváltást is hozott. A 

modernizáció jegyében a 92 egyetemi oktatóból csak 59 folytathatta munkáját az megújult 

intézmény falai között. A fennmaradó különbséget a Németországból érkező tanári gárda 

                                                           
341 medresze: oktatási intézmény, mely az alapoktól egészen az egyetemi szintig nyújtott képzést a muszlim 

diákok számára. Oszmán területen az első medreszét Orhán Gázi alapította 1331-ben, Iznikben. A későbbi 

évszázadok során bevett gyakorlat lett, hogy az aktuális uralkodók medreszéket alapítottak. A középkorban 

elsősorban matematikát, filozófiát, orvos- és természettudományt tanítottak ezekben az intézményekben. A 

medreszék jellegzetes épületei sok esetben bentlakákos kollégiumként is szolgáltak. A medresze-rendszer a 

19–20. század és a modern világ kihívásainak nem tudott eleget tenni. Törökországban 1924-ben törvényileg 

tiltották be ezt a típusú képzési formát és intézményrendszert. Ld. 
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adta ki. Olyan neveket kell itt felsorolnunk, mint a politológus Ernst Reuter (1889–1953), 

az orvos Rudolf Nissen (1896–1981), a jogászprofesszor Ernst E. Hirsch (1902–1985), 

vagy a közgazdász Fritz Neumark (1900–1991).342 A német szellemi tőke legmagasabb 

szinten való megjelenésével a két ország közötti kapcsolat kevésbé látványos, ám annál 

hatásosabb fordulatot hozott. 

Az 1934. évi átfogó jelentésre visszatérve, ugyancsak beszédes, hogy a török–brit 

kapcsolatok elemzése is mindössze nyolc sort kapott. Hasonló a helyzet a perzsa 

kapcsolatok fényében is, aminek bemutatásakor az az ember érzése, mintha Jungerth nem 

tudná, hogy Irán nem teljes mértékben önálló állam, és a perzsa–török reláció hátterében 

többek között London áll.  

Némi elfogultságot („Moszkva tanácsait itt szívesen fogadják”) az „intim és őszinte 

összeműködéssel” jellemzett szovjet relációból is kiérezhetünk. 

Bulgária viszonylatában le kellett vonni azt a Budapest számára fájó következtetést, 

hogy 1934 végére az állami rásegítés eredményeként a török közvélemény két elsőszámú 

ellensége Bulgária és Olaszország lett.343 

Összességében azonban Jungerth-Arnóthy is hangsúlyozta, hogy a „hátrányos 

fejlődés” nem érinti a kulturális és gazdasági kapcsolatokat, amelyek előreláthatólag 

tovább bővülnek majd. Az 1934. április 18-án aláírt árucsere és clearing egyezmény 

értelmében a kétoldalú áruforgalom kerete további 1 millió pengővel bővült. Konkrét 

ügyleteket is említhetünk. A Nitrokémia gyár másfél millió pengő értékű robbanószerek 

szállításáról szóló szerződést kötött a hadsereggel. A Dávid János és Fia cég az ankarai 

stadion és lóversenypálya építésében vállalt szerepet. A Standard cég a török hadseregnek 

szánt nagy mennyiségű telefonfelszerelés-szállítmánya és a Magyarországról rendelt 650 

ló tovább erősítette a kereskedelmi kapcsolatokat.  

1934 sok változást hozott multilaterális viszonylatban is. A nyugat-európai hatalmi 

átrendeződés Közép-Kelet-Európa és a Balkán államaiban reményt, illetve félelmet keltett. 

Térségünkben a gazdasági válság hatására az iparilag fejlett Csehszlovákia inkább 

Ausztriával, míg a mezőgazdasági országnak számító Románia és Jugoszlávia, 

                                                           
342 Emre Saral: Turkey and Science in Turkey in Memoirs of the German Exile Scholars. Előadás. Budapest, 

ELTE Díszterem. 2012. december 3. Birodalomból Középhatalom c. nemzetközi tudományos konferencia. 

Bővebben ld. Shaw, Stanford J.: Turkey and the Holocaust: Turkey’s Role in Rescuing Turkish and 

European Jewry from Nazi Persecution, 1933–1945. London, 1993. 

343 MNL (OL) K 63 32/1 2/pol. 1935. számú jelentés. Ankara, 1935. január 14. 
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Magyarországgal való közös piacvédelemben volt érdekelt. Az agrár exportra támaszkodó 

gazdaságok próbálták rábírni a nyugat-európai importőröket, hogy nyersanyag 

szükségletüket elsősorban ne a tengerentúlról elégítsék ki.  

Az 1926 és 1933 közötti francia–olasz versengésre Hitler hatalomra kerülése 

közvetlen hatással volt. Sőt, az 1931-es osztrák–német vámszerződést már az Anschluss 

előjeleként értelmezték az olasz fővárosban, így nem ért senkit meglepetés, amikor 

Franciaország közeledni kezdett déli szomszédja felé. Rómában úgy érezték, hogy 

Délkelet-Európában és a Balkánon meg fog erősödni a német befolyás, de a Párizzsal való 

együttműködés eredményeként Berlin megerősödése előtt erős pozíciókat reméltek 

kiépíteni a Duna-medencében.344 A status quoban érdekelt államok közül Románia és 

Jugoszlávia lépett elsőként. Bukarest 1933. év elején közvetlen kapcsolatot keresett a 

magyar kormánnyal, ám a tárgyalások hamar megrekedtek. A kisantant déli szárnya ezzel 

párhuzamosan titkos megállapodást is kötött, amelynek értelmében egy szovjet vagy olasz 

támadás esetén Bukarest és Belgrád fegyveresen támogatta volna egymást. Amennyiben 

Magyarország vagy Bulgária is belépett volna a háborúba, úgy a konfliktus Budapest és 

Szófia irányába is kiterjedt volna.  

A balkáni államok veszélyérzetét jelezték az 1930 és 1932 októbere között török 

részvétellel megrendezésre kerülő félhivatalos, ún. Balkán konferenciák is. Az 1932. 

februárjától időről időre összeülő genfi leszerelési konferencia345 hiába ismerte el 1932. 

december 11-én Németország fegyverkezési igényeit, a hitleri vezetés 1933. októberében 

bejelentette a konferencia elhagyását. Ez a momentum is hozzájárult egyrészt a balkáni 

államok együttműködésének felgyorsításához, másrészt a kisantant és a Balkánon 

körvonalazódó unió közeledéséhez.  

Az európai egyensúly változására adott válaszként értelmezhető az olasz 

kezdeményezésre létrejött négyhatalmi egyezmény, valamint ennek tekinthetők az 1934. 

márciusi római-jegyzőkönyvek is. A cél mindkét esetben a befolyási övezetek 

konzerválása volt, melynek a Palazzo Chigi szempontjából két alappillére volt: a Duna-

                                                           
344 Hováth: i. m., 29. 

345 1932. február 2-tő 1934. novemberig ülésezett, s a háború utáni fegyverkezést igyekezett nemzetközi 

szerződés keretében rendezni. 1932 novemberében az ún. öthatalmi egyezmény (Egyesült Államok, 

Németország, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia) garantálta volna a katonailag leszerelt országok 

fegyverkezési egyenjogúságát, ám végül nem tudta összehangolni az európai országok érdekeit. 



113 

 

medence fölötti hegemónia megőrzése és Ausztria függetlenségének szavatolása.346 

Mussolini, aki ekkor maga irányította az olasz külügyeket, már tudta, hogy Németország 

keleti irányú gazdasági terjeszkedése csak idő kérdése. Éppen ezért, Berlin megerősödéséig 

igyekezett az olasz igényeknek megfelelő politikai helyzetet kialakítani, vagyis Afrikában, 

a tengereken és Közép-Európában stabilan megvetni a lábát.347  

                                                           
346 Eugene Boia: Romania’s Diplomatic Relations with Yugoslavia in the Interwar Period, 1919–1941. 

Columbia University Press, New York, 1993. 155–195. 

347 Ormos Mária: Mussolini. Politikai életrajz. Kossuth Kiadó, 1987. 287–288. 
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6. Széttartó utakon (1935–1939) 

6.1. A török belpolitika változásai 

A világpolitika változásainak árnyékában, Törökországban 1934–35-ben fontos 

belpolitikai átalakulások is történtek. Az 1934. július 2-án kihirdetett új törvény értelmében 

minden török állampolgár köteles volt vezetéknevet választani. A törvény a következő év 

elején lépett hivatalosan is életbe, és a lakosok számára két év türelmi időt irányzott elő. A 

hatóságok nem bízták a véletlenre a dolgot, és a török nyelvújító bizottság segítségével 

összeállítottak egy olyan listát, amelyik csak török hangzású neveket tartalmazott. Minden 

állampolgár ebből választhatott magának vezetéknevet. Értelemszerűen a hivatali dolgozók 

és állami funkcionáriusok kezdték a sort, ők vettek fel leghamarabb vezetéknevet 

maguknak. A rendelkezés ugyanakkor az országban élő kisebbségeket is érintette: a -jan, - 

of, -ef, -vics, -disz, -pulosz, -aki, -zade, -bin, -mahdum, stb. végződésű nevek tulajdonosai 

kénytelenek voltak új, öztürk, vagyis ősi török családnevet választani.348  

Ullein-Reviczky Antal isztambuli konzul jelentéséből ugyanakkor az is kiderül, 

hogy a rendelet ellen heves görög tiltakozás indult. A törökországi görög lakosság körében 

a családi név használata már elterjedt volt. A tiltakozás hatására a rendelet annyiban 

módosult, hogy csak azok esetében érvényesítették, akiknek nem volt vezetékneve.349  

A névrendelet (szojadi kánunu) határozott arról is, hogy Musztafa Kemál neve 

Kemál Atatürkre változzék. Ezzel párhuzamosan, az összes említett politikus és 

kormánytag, hivatalosan ettől, vagyis a 2525-ös számú törvénytől számítva használta 

vezetéknevét.350 Ez igaz a mi szempontunkból fontos Behics Erkin budapesti török követre 

is, akinek az Erkin nevet maga Atatürk adományozta. 

Az 1935-ös év új képviselői előválasztásokat is hozott, melynek során a parlamenti 

képviselőket majdan megválasztó elektorokra lehett voksolni. A választások leírása 

kapcsán érdemes a magyar külképviseletek jelentéseire hagyatkoznunk, akik az egész 

procedúrát komolytalannak tartották. Az elektori rendszer lényege abban állt, hogy a 

választópolgárok előzőleg azokra a jelöltekre adhatták le szavazatukat, akik később 

                                                           
348 MNL (OL) K 63 1935-32/1 II. 143/pol. számú jelentés. Ankara, 1934. november 30. 

349 MNL (OL) K 63 1935-32/1 II. 5/biz/pol. számú jelentés. Isztambul, 1935. január 5. 

350 MNL (OL) K 63 1935-32/1 II. 2353/1934. számú jelentés. Ankara, 1934. december 23. 
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meghatározhatták a parlamenti képviselők kilétét. 1935-től 399 képviselő volt a 

medzsliszben a korábbi 316 helyett. Ebből 383 képviselőt a Néppárt adott, a maradék 16 

hely a függetlenek számára volt fenntartva. A választás kimenetele azonban egy pillanatig 

sem volt kérdéses, hiszen az elektorok számára a választható képviselők nevét előre 

leadták. A „kissé nevetséges” keret, amelyben a választások folytak a parlamenti helyek 

szakma szerinti leosztását is tartalmazta. Atatürk 1935-ben 17 nő mellett 12 munkást, 11 

földművest és 5 diplomatát is képviselői mandátummal jutalmazott.351 

„Az eredményre azonban aligha lesz valaki is kíváncsi, mert az már a választás 

megkezdése előtt tudott dolog volt. A szavazó polgárok joga abból áll ugyanis, hogy a 

Köztársasági Néppárt által kinyomtatott listákat a szavazó urnába ünnepélyesen bedobják. 

Sőt, ez a jog némileg kötelesség is, minthogy – noha a kötelező szavazás nincs a 

törvényben – az elmaradottakat rendőrök biztatják az urnák elé való járulásra.” Az 

isztambuli konzul így folytatja: „A célból, hogy a lakosság mégis észre vegye, hogy valami 

nem köznapi esemény játszódik le, a város összes házai hatósági rendeletre fel vannak 

lobogózva; a sztambuli rádió külön zeneszámokat ad le; a főbb tereken szónokok méltatják 

a választás jelentőségét és a sajtó vezércikkekben dicsőíti a kormányt, a Néppártot és 

buzdítja a polgárságot – ezúttal már a nőket is! – a szavazásra.”352 

A kisebbségi képviselők és a női szavazók választásba való bevonása nóvumnak 

számított Törökországban. Előbbieket – szám szerint négy főt – függetlenként indították. A 

korabeli beszámolók szerint ugyanakkor már maga a fogalom is megtévesztő, hiszen a 

független képviselőket a Néppárt jelöli ki oly módon, hogy megtiltja nekik a pártba való 

belépésüket. A választás évében két görög, egy örmény és egy izraelita kisebbségi 

képviselő került be a Nagy Nemzetgyűlésbe. A magyar megfigyelők azonban a kisebbségi 

kérdés – és a női választójog – tekintetében úgy érezték, csupán a nemzetközi 

közvélemény megtévesztése végett kerültek be a parlamentbe.353 Ezt részletesen jelentették 

is Budapest számára. A görög képviselőkről ez olvasható az említett jelentésben:  

                                                           
351 MNL (OL) K 63 1935-32/1. II. 13/pol. számú jelentés. Ankara, 1935. február 3. 

352 MNL (OL) K 63 1935-32/1 II. 13/biz. számú jelentés. Sztambul, 1935. január 19. 

353 A kisebbségekkel szembeni hatósági bánásmódról – „a törökök egészen rendkívülien kifejlett 

xenofóbiájáról” – a rodostói Rákóczi-ház és az Aslan-család kapcsán részletesebb beszámolót is olvashatunk. 

A korabeli feljegyzés szerint a török hatóság minden hangzatos megnyilvánulás ellenére gyakorlatilag azon 

vannak, hogy a rodostói nem muszlim közösségek életét ellehetetlenítsék. Miután a görög lakosságot 
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„E »két görög« jelzés ellen az itteni görögök tiltakoznának a leghevesebben, lévén 

az egyik görög képviselő Istimat Zihni egy körükből kitaszított és a Phanar által 

anatemizált egyén, aki magát nem is nevezi görögnek, hanem »török–orthodoxnak«. Ez az 

ember a polgári pendantja a hírhedt Papas Eftim-nek. Utóbbi egy kiközösített orthodox 

pap, aki a Phanar bosszantására néhány évvel ezelőtt megalakította a »török orthodox« 

szektát; mint ilyennek a török hatóságok egy szekvesztrált orthodox templomot bocsátottak 

rendelkezésére, ahol most törökül misézik hallgatóság nélkül, vagy esetleg Istimat Zihni-

nek.”354  

„A másik görög képviselő egy köztiszteletben álló orvos Dr. Taptas, kitűnő gége- 

és orr specialista, aki a Gázit is többször kezelte, sőt az Elnök krónikus torokbaja miatt már 

két ízben Sztambulból repülőgépen hozattak Ankarába. A legjobb megoldás volt őt 

képviselőnek választani, így legalább kéznél lesz. A doktor a régi barátom, ki nem titkolja 

előttem érzelmeit. Így tudom, hogy kétségbe volt esve jelöltetése miatt. Mihelyt ezt 

közölték vele, azonnal felkereste a Néppárt főtitkárát, Peker Redzsebet, könyörögve neki, 

hogy válasszanak mást, mert az ő egész prakszisát lehetetlenné teszi a képviselőség. A 

főtitkár azonban közölte vele, hogy ő a Gázi jelöltje s ezért nem ajánlja neki azt el nem 

fogadni.” 355  

Magyar szemmel nézve más kisebbségek helyzete sem volt rózsás Törökországban. 

Az izraelita képviselő annak a félelmének adott hangot, hogy őt csak azért tették meg 

parlamenti képviselőnek, hogy a néppárti vezetőket helyben és ingyen tudja kezelni. 

Egyébiránt a zsidóság tekintetében a hatóságok nem riadtak vissza a hangulatkeltéstől sem. 

A külföldi sajtó kifogásait a törökországi zsidóság bizonyos esetekben megcáfolta; a 

kormány felkérésére „émelyítő dicshimnuszokat zengtek a zsidó Kánaánról 

Törökországban.” Szelle követségi titkár, ideiglenes magyar királyi ügyvivő így folytatja: 

„A »zsidóüldözés« híre ily módon tehát alaposan meg is lett volna cáfolva és a sajtó is 

elhallgatott. De csak addig, amíg a zsidók valami nem tetszőt követtek el. Most következett 

                                                                                                                                                                                
„elűzték”, az örményeket pedig „kiírtották”, az alig egy tucatot kitevő olasz és francia családokra került a sor. 

MNL (OL) K 63 1935-32/1 II. 45/pol. számú jelentés. Sztambul, 1935. április 10. 

354 A jelentést jegyző magyar diplomata tudása hiányos. Török nyelvű ortodox hívőkről, vagyis az ún. 

karamanlikról ugyanis tud a szakirodalom. Igaz, a közösség döntő többsége a görög–török lakosságcsere-

egyezménynek megfelelően Görögországba került. Bővebben ld. Anzerlioğlu, Yonca: Tarihi Verilerle 

Karamanlı Ortodoks Türkler. In: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. Sayı 51. 171–188. 

355 MNL (OL) K 63 1935-32/1 II. 23/biz. 1935. számú jelentés. Sztambul, 1935. február 14. 
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azután az előbbi megfordítottja, vagyis a félhivatalos sajtó részéről való »zsidózás«. A 

zsidóellenes érzelmek felkorbácsolását a „40 nap a Musa Dag-on című filmnek a Metro-

Golwdin-Mayer filmvállalat részéről szándékolt bemutatása” váltotta ki.356 Mint annyiszor 

a vizsgált korszakban, itt is az domborodik ki, hogy a kisebbségi kérdés nem önmagában 

vizsgálandó. A török politika vallási vagy etnikai csoportokra való tekintet nélkül akkor 

igyekezett erőt demonstrálni, amikor a fennálló kurzus alapvető bel- és külpolitikai 

érdekeit veszélyben látta. Ilyen értelemben, az európai antiszemitizmustól eltérő módon 

nem kreált ideológiai hátteret az atrocitások alátámasztására.  

Az örmény képviselő – ki „politikával soha nem foglalkozott” – megválasztása 

előtt visszavonultan élt, az örmény ügyektől távol tartotta magát. A kisebbségi ügyeket sok 

esetben nemzetközi szinten megjelenítő Budapest képviselője álszentnek tartotta a török 

politikát, és cinizmussal fogadta a török sajtó megnyilatkozásait. Az isztambuli ügyvivő 

szerint a törököknek ezekkel a képviselőkkel egyetlen céljuk, hogy kisebbségi politikájukat 

és az emberi jogok iránti elköteleződésüket – többek között Genfben vagy Athénban – a 

nemzetközi közvélemény előtt igazolják. Ennek alátámasztására az alábbiakat olvashatjuk 

a már citált jelentésben: 

„Nehogy azonban minden elővigyázatosság dacára valamelyik kisebbségi 

képviselőnek később eszébe jusson saját kisebbsége érdekében szót emelni, a Néppárt a 

következő óvintézkedéseket tette:  

1./ Mindegyiket ott léptette fel, ahol az illető kisebbségből egy lélek sincs. Dr. 

Taptast Ankarában, Istamet Zihnit Eszkisehirben, Keresztedzsiant Afyonban, Dr. 

Abdeváyat Nigdeben.  

2./ Mindegyik nyilatkozatában bent foglaltatik egy mondat, mely szerint ők nem 

tartják magukat az illető kisebbség reprezentásának, hanem a török nemzet 

képviselőjének.”357 

Törökországi diplomatái úján Budapest úgy értesült, hogy a török politika nem 

titkolt célja homogén nemzetállam kialakítása. „… a kemáli török kormányzat egyik fő 

igyekezete az új Törökországot kisebbségektől lehetőleg teljesen mentes, fajtiszta országgá 

fejleszteni, és e célt részben a lausannei békét követő népességcserével, részben pedig más, 
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szomszédos országokban élő fajtörököknek földadományozás ígéretével az országba való 

csalogatásával akarják elérni.” Ezt a folyamatot számokkal is alá lehetett támasztani. Sükrü 

Kaja egyik parlamenti beszámolójára hivatkozva kiderül, hogy 1923 és 1933 között több, 

mint hatszázezer „török fajú” személy telepedett le a köztársaságban. Őket 1935-ig további 

27 000 – főleg bulgáriai, jugoszláv, orosz és perzsa területekről érkező – betelepülő 

követte. Az újonnan jövők második csoportjának jelentős részét a Trákiából elüldözöttek 

helyére telepítették. A napilapok kalkulációja szerint – a tendencia folytatása mellett – 

1950-re 30–35 millió lakos élhet az országban.358  

A dobrudzsai törökök Anatóliába való telepítésének tervében Bukarest örömmel 

állt Ankara rendelkezésére. Bárdossy László bukaresti követ Budapestre küldött jelentése 

legalábbis erről tanúskodik: „A török kormány tehát a görögországi és bulgáriai törökök 

visszatelepítési akciójának mintájára az év elején tárgyalásokat kezdett a román 

kormánnyal, amely nyilván örömmel fogadta, hogy jelentékeny számú idegen népelemtől 

szabadul.” 

A török lakosság minden jellegű ingóságát illetékmentesen vihette magával, 

földjeik után – vagy pénzben, vagy áru formájában – a román hatóságok kártérítést 

fizettek.359 A török állam tehát elkötelezett volt a volt oszmán területeken élő török 

kisebbségek valamilyen úton történő megmentésében. Ezt támasztja alá az az 1934. 

november 28-i bukaresti követi jelentés is, amely a keresztény törökök, vagyis a gagauzok 

nemzeti kisebbségként való elismerését és török nyelvű oktatási anyag és tanárok érkezését 

szorgalmazza. A jelentés ugyanakkor kitér arra, hogy a román hatóságok nem emeltek 

kifogást a tervezett oktatási program megszervezése ellen.360 Úgy tűnik tehát, hogy 

csakúgy, mint Görögország vagy Jugoszlávia esetében, a török kormány Romániával is 

valamiféle megegyezésre jutott a török etnikumú kisebbségek ügyében. Ez a magyar 

területi revízió ügyét annyiban mindenképpen negatívan érintette, hogy a nemzeti 

kisebbségek ügyének békés rendezésével a nagyhatalmak támogatása mellett precedens 

értékű megoldás született. A dobrudzsai törökök visszatelepítéséről szóló román–török 

szerződés török részről történő ratifikálására végül 1937-ben került sor. 

                                                           
358 MNL (OL) K 63 1935-32/1. II. 134/po. számú jelentés. Ankara, 1934. november 14. 

359 MNL (OL) K 63 1935-32/1. II. 199/pol. számú jelentés. Bukarest, dátum nélküli. 

360 BCA, 030-10-247-668-11 
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A vegyes etnikummal bíró területek homogenizálása betelepítési programok révén 

ment végbe. A romániai 400 000-es török ajkú kisebbségből 50 000 embert 1935 tavaszán 

Trákia mellett a keleti országrészben kívántak letelepíteni. „… a keleti vilajetekben a 

törökök az örmények és a kurdoknak helyét lesznek hivatva elfoglalni. Előbbieket 

tudvalevőleg a háború folyamán nagyrészt a kurdok felhasználásával lemészárolták, úgy, 

hogy számuk ott ma már minimálisra tehető, míg a kurdokat az utóbbi években vallási 

okokra visszavezethető lázongásaik miatt a törökök irtották és fokozatosan szétszórták 

Anatólia török lakossága közé.”361 

Az áttelepítésekkel párhuzamosan ugyanakkor jelentős infrastrukturális 

beruházásokat is végrehajtott a kormány, hiszen a terület egyrészt jelentős kereskedelmi 

útvonalnak számított (és számít ma is), másrészt az utak és vasút fejlesztésével a hadsereg 

is gyorsabban volt mozgósítható. A vasúti fejlesztések a Szivasz–Erzurum, Erzurum–

Szarikamis és a Kelkit–folyó völgyét érintette. 362 

A törökösítés és homogén nemzeti öntudat kialakításában fontos szerep jutott a 

nyelvnek is. Az oszmán időszakban a hivatalos ún. oszmánli nyelv nagyon sok perzsa és 

arab jövevényszót használt. A nyelvi reform keretében a török nyelvet megpróbálták 

ezektől a köznyelvben is sok esetben elterjedt idegen szavaktól megtisztítani. Ez az 

igyekezet az egész muszlim világban egyébként arabul elhangzó ezánt is érintette. A 

vallási ügyekért felelős Dijánet Isleri Reiszligi363 (Vallási Ügyek Elnösége) egyik 1933-as 

rendeletében egységesítette és törökösítette az ezánt és a gyakorta elmondott dicsőítő imát, 

az ún. Szalátüsszelámot.364 Ez a rendelkezés egészen 1950-ig országszerte érvényben 

                                                           
361 MNL (OL) K 63 1935-32/1. II. 105/biz. számú jelentés. Sztambul, 1935. május 30. 

362 MNL (OL) K 63 1935-32/1. II. 101/pol. számú jelentés. Sztambul, 1935. szeptember 25. 

363 A szervezet létrehozására 1924-ben került sor. Az intézkedés hatására nemcsak az egyházik ügyek, de az 

egyházi ingatlanok is állami felügyelet alá kerültek. Ld. Kicsi Valéria: Keresztény közösségek 

Törökországban. In: Credo, 2008. 51-66. Az országban található felekezetek ingatlanvagyonának rendezése 

és felmérése az 1936-os ún. Bejánnámeszi (Nyilatkozat) révén valósult meg. Bár a muszlim vallási 

közösségek pénzügyi hátterét igyekezte az állam gyengíteni, az intézkedés a nem muszlim közösségeket is 

erősen hátrányos helyzetbe hozta. Bővebben ld. Oran, Baskın: Gayrimüslim Vakıfları ve 1936 

Beyannamesi. In: İstanbul Rumları, Bugün ve Yarın, İstanbul, İstos Yayın, 2012. 113–126.;  Oran, Baskın: 

Lozan'ın 'Azınlıkların Korunması' Bölümünü Yeniden Okurken. In: SBFD, Cilt 49, no.3–4 (1994).  
364 Utóbbit ld. BCA 030 -10-26-150-21 A teljes szöveg így nézett ki:  

(Salatüselam) 

Tanrı Elçisi Muhammet Salat Sana Selam Sana 
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maradt. A régi Szalátüsszelámot használó imámokat adott esetben pénzbírságra vagy 

elzárásra ítélték.  

A választások rendszerére visszatérve, annak kimenetele és megítélése nemcsak 

Isztambulban, de Ankarában is hasonló megítélés alá esett. Egyik utolsó jelentésében 

Jungerth-Arnóthy követ szerint Atatürk a képviselőjelöltek névjegyzékének kihirdetésekor 

a néphez intézett kiáltványt, és annak tartalmát így kommentálta: „Feltűnő a kiáltvány 

előzékeny és parlamentáris tónusa, mely különben mindenkor jellemzi Atatürk elnök 

nyilvános beszédeit és írásait, amikor a néphez vagy a parlamenthez fordul. A helyzetet 

                                                                                                                                                                                
Tanrı Sevgilisi Muhammet Salat Sana Selam Sana 

Tanrı Elçileri Salat Sizlere Selam sizlere 

 

Ey Tanrının elçisi Muhammet senin üzerine olsun rahmet ve selamet  

Ey Tanrının sevgilisi Muhammet senin üzerine olsun rahmet ve selamet 

Ey Tanrının elçileri sizin üzerinize olsun rahmet ve selamet 

 

Ey Tanrı Elçisi Muhammet Sanadır Rahmet ve Selamet 

Ey Tanrı Sevgilisi Muhammet Sanadır Rahmet ve Selamet 

Ey Tanrı Elçileri Sizedir Rahmet ve Selamet 

 

(Türkçe Tekbir) 

Tanrı uludur, tanrı uludur 

Tanrıdan başka tanrı yoktur 

Tanrı uludur, tanrı uludur 

Hamd ona mahsustur 

 

(Az ezán pedig így hangzott:) 

Tanrı uludur 

Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’dan yoktur tapacak 

Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’nın elçisidir Muhammed  

Haydi namaza 

Haydi felaha 

Namaz uykudan hayırlıdır 

Tanrı uludur 

Tanrı’dan başka yoktur tapacak 
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nem ismerő eme előzékeny formák után ítélve könnyen azt hihetné, hogy a népnek és a 

parlamentnek a mai Törökországban tényleg döntő befolyása van a dolgok irányítására.”365 

Február 8-án lezajlottak a parlamenti választások, március elsején pedig Atatürköt 

megerősítették köztársasági elnöki tisztségében. Ezek után megalakult az új kormány, 

melyben a régiekhez képest egyetlen változás volt. A Büjük Millet Medzsliszi elnöki székét 

1924 óta betöltő Kjázim Özalp (1882–1968)366 hadügyminiszteri tárcát kapott. Nem 

hivatalos források szerint a változás a Kjázim pasa iránti bizalom megingásából fakadt. 

Jungerth-Arnóthy – aki ekkor már diktátornak nevezi Atatürköt – tudni vélte, hogy Kjázim 

tudatosan, vagy véletlenül, de megkérdőjelezte a köztársaság elnökének politikai 

elsőségét.367  

Az ekkoriban keltezett jelentésekben tűnik fel Tevfik Rüstü politikájának 

törökországi kritikája is. Forrásunk ugyanakkor megjegyzi, hogy Törökországban nem 

először erősödtek fel a külügyminiszter-ellenes hangok. Az államfő állítólag ekkor, vagyis 

1935 tavaszán mérlegelte először Tevfik Rüstü Arasz elmozdításának lehetőségét, akit 

kritikusai túlzott francia-barátsággal vádoltak. A kritikát Jungerth-Arnóthy szerint többek 

között a római-jegyzőkönyvek váltották ki, melyekben nem említették sem a 

Balkánentente-ot, sem pedig Törökországot. Arasz azonban ekkor még időben lépett, és a 

francia támogatást maga mögött tudva „sikerült a Balkánentente összetartását és ennek 

kisentente-val és a Szovjetunióval való kollaborációját biztosítania.”368 

A belpolitikai sokszínűség teljes hiányát és a Néppárt hatalmának korlátait mutatja 

a Halk Evleri története is. A Népházak az 1912-ben alapított Türk Odzsaklari utódjaként 

jött létre 1931-ben. Az 1912-es alapításkor a szervezet népegészségügyi, népművelő 

                                                           
365 MNL (OL) K 63 1935-32/1. II. 13/pol. számú jelentés. Ankara, 1935. február 3. 

366 Kjázim Özalp (1882–1968): katonatiszt, politikus. A mai Macedónia területén született, iskoláit 

Manasztirban (ma Bitola) és Isztambulban végezte. Csatlakozott az Ittihád ve Terakki Dzsemijetihez, amiben 

aktí politikai szerepet vállalt. A Balkán-háborúk során a vardari oszmán hadsereg parancsnokaként szolgált. 

1919-ben nagy szerepe van az Anzavur-féle cserkesz felkelés leverésében. Ezt követően Musztafa Kemál 

egyik bizalmasa lett. 1922 elején védelmi miniszterként a hadsereg modernizálásán dolgozott. 1924-től a 

Türkije Büjük Millet Medzsliszi elnöki tisztét látta el egészen 1935-ig. Ezt követően, 1939-ig ismét védelmi 

miniszter, majd a háború alatt a Köztársasági Néppárt frakcióvezetője (medzslisz grubu baskan vekili). 1950-

től 1954-ig parlmenti képviselő volt, majd visszavonult a politikától.  

367 MNL (OL) K 63 1935-32/1. II. 28/pol. számú jelentés. Ankara, 1935. március 6. 

368 MNL (OL) K 63 1935-32/1. II. 19/pol. számú jelentés. Ankara, 1935. február 15. 
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feladatokat látott el. Szellemiségére a turanista, pántörök szemlélet volt jellemző. 1918-ban 

a szervezet élére Hamdullah Szuphi (Tanriöver) került.369 Szuphi egy 1924-es beszédében 

nyíltan elhatárolódott a korábban követett politikától, és hitet tett a török kultúra 

megmentése és a kemalista reformok megvédése mellett.370 Nem volt ezzel egyedül. A 

háború előtti pánturkisták jelentős része kénytelen volt belátni, hogy adott helyzetben a 

kitűzött célok nem állnak a realitás talaján.  

A politikai nyomás eredményeként 1927-ben, a Türk Odzsaklari kénytelen volt 

Anatóliára szűkíteni azt a kört, amelyen belül ki kívánta fejteni tevékenységét. Míg 

korábban az „össztörökségre” hivatkoztak, addig az 1927-es programjukban már csak a 

„Török Köztársaság népe” jelentette vizsgálódásuk tárgyát.371 Az 1928-as nagygyűlés után, 

az elnöki tisztség helyettesi posztját a Néppárt erzurumi elnöke, Aziz Bejler töltötte be.372 

A turanizmus fészkének tekintett szervezetet373 a hivatalos kormánykörök gyakorlatilag 

megszállták. A folyamat 1931-ben érte el csúcspontját, amikor a Türk Odzsaklari – 

Hamdullah Szuphi tiltakozása ellenére – eredeti nevét is elveszítve, felvette a Halk Evleri 

                                                           
369 Nizam Önen: İki Turan. Macaristan ve Türkiye’de Turancılık. İstanbul, 2005. 140. Füsun Üstel szerint 

ugyanakkor 1923-tól 1931-ig elnökölt a szervezetben. Ld. Füsun Üstel: İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk 

Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912–1931). İletişim Yayınları, İstanbul, 1997. 

Hamdullah Szuphi Tanriöver (1885–1966): író, politikus, két ízben oktatási miniszter, majd bukaresti török 

követ. Neve összefonódott a Türk Odzsaklari történetével. 

370  Landau: i. m., 77. 

371 Güney Göksu Özdoğan: ”Turan”dan ”Bozkurt”a. Tek Parti Döneminde Türkçülük. (1931–1946). İstanbul, 

2001. 83. 

372 Önen: i. m., 199. 

373 A turanizmus (turandzsilik) és a pántörök (türkcsülük) eszmék a 20-as évekre Törökországban 

gyakorlatilag összemosódtak. Bővebben ld. Poulton, Hugh: Top Hat, Grey Wolf and Crescent. London, 

1997. 131. A Türk Odzsaklari ezzel együtt is rendszeresen hívott magyarországi előadókat, többek között 

Móricz Pétert. Móricz sokat publikált a Turán hasábjain a korabeli Törökországról. Ezekhez ld. Móricz Péter: 

A mai Törökország. In: Turán, 1929.; Uő: Fasizmus és turánizmus Törökországban. In: Turán, Budapest, 

1930. 
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nevet.374 Szuphit lemondatták, és bukaresti követté nevezték ki, mely tisztséget egészen 

1944-ig be is töltötte.375  

Itt  érdemes röviden kitérni a törökországi szabadkőműves páholy, vagyis a Grand 

Orient „önkéntes feloszlására” is. Az 1935. május 7-től ankarai követi pozícióba kerülő 

márkus- és batizfalvi Máriássy Zoltán376 némileg önellentmondásba keveredve úgy látta, 

hogy a páholyok bezárása nem bírt különösebb jelentőséggel, bár kiemelte, hogy a török 

kormány tagjai közül többen szabadkőművesek voltak. Máriássy tudni vélte, hogy Atatürk 

maga is látogatta egy időben a „tudvalevőleg szabadkőműves” Ittihad ve Terakkihoz 

közelálló szaloniki páholyt. A pletykák szintjén említett okok közül figyelmet érdemel az, 

hogy a korabeli feltételezések szerint a török hadsereg több tisztje tagja volt a 

páholynak.377 

                                                           
374 Özdoğan: i. m., 85. A szervezet ebben az évben mintegy 30 000 taggal rendelkezett és 267 szervezete volt 

országszerte. In: Zürcher: i. m., 188. Ezzel szemben a magyar konzul 1935 elején csupán 103 népházról 

tudott.  

Ld. MNL (OL) K 63 1935-32/1 II. 32/biz. számú jelentés. Sztambul, 1935. február 28. 

375 Necati Sepetçioğlu: Hamdullah Suphi Tanrıöver. İstanbul, 1971. IX. 

376 Márkus- és batizfalvi Máriássy Zoltán (1891–1963): ankarai (valamint iraki és iráni) meghatalmazott 

követ és miniszter 1935-tól 1941-ig. 1941 és 1943 között római magyar követ. Pályafutását a konzuli vizsga 

letételével kezdte 1914-ben. Egy évvel később az Osztrák-Magyar Monarchia izmiri főkonzulátusának 

asszisztenseként, majd attaséként és konzul-helyettesként dolgozott, így Törökország nem volt számára 

ismeretlen. Sok más kortársához hasonlóan ő is a konzuli szolgálatból került a külügyi állományba 1919-ben. 

1921-ben a római magyar követség titkára. 1928-ban másodosztályú követségi titkár, 1932-ben első osztályú 

követségi titkári minősítést kap. Behics Erkin Ankarába küldött jelentése szerint Máriássyra fényes karrier 

várt, hiszen a külügyminisztérium kabinetfőnökeként (huszuszi kalem müdürü) 1935-ben már elismert 

szakembernek számított. 1935. május 17-i első, budapesti találkozásukkor – amikor már tudta, hogy 

Máriássy lesz az új ankarai magyar követ – Behics úgy vélekedett, hogy a magyar diplomata „nagyon jó 

érzésekkel” megy majd Törökországba, mivel a török–magyar kapcsolatok megerősítésére kapott 

felhatalmazását teljes mértékben magáénak érzi. A török diplomata feljegyzése szerint magyar kollégája 

hangsúlyozta, hogy szerinte a török–magyar kapcsolatok nem jutottak zátonyra (haleldár olmadigi) és ő 

személyesen mindent el fog követni a két nép baráti és testvéri kapcsolataiért, valamint azért, hogy a 

félreértésektől (szú-i tefehhüm) terhelt olasz–török viszony ne befolyásolja Ankara és Budapest viszonyát. 

BCA, 030-10-233-568-12 

377 MNL (OL) K 63 1935-32/1. II. 107/pol. számú jelentés. Ankara, 1935. október 16. A szadrazami, vagyis 

miniszterelnöki tisztséget az első világháborúban betöltő Mehmet Talat (1874–1921) pasán kívül Ahmet Faik 

(1876–1916) sokat tett azért, hogy a törökországi szabadkőművesség önálló páholyként funkcionálhasson. 

Talat pasa után Faik pasa töltötte be a nagymesteri (masrík-i ázam) tisztséget. A törökországi szabadkőműves 
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Ki kell térnünk egy Atatürk ellen tervezett állítólagos merényletkísérletre is, ami 

különösen 1935 őszén igencsak felborzolta a kedélyeket. Az esemény hátterében a magyar 

megfigyelők politikai játszmát sejtettek, melyet a kormány azért provokált ki, hogy az 

országon belüli hangulatot feltérképezhesse, és talán a külföld számára üzenhessen. Ez a 

feltételezés a belföldi reakciókat figyelembe véve nem tűnik elképzelhetetlennek. 1935 

júliusában a törökországi brit követség arról tájékoztatta a belügyminisztert, Sükrü Kaját, 

hogy Transzjordániában egy Atatürk elleni merényletkísérlet terve került napvilágra.  

A brit diplomata arról is tájékoztatta Kaját, hogy a merénylők Törökország felé 

vették útjukat. A sajtó és a közvélemény egészen október közepéig nem tudott semmit a 

dologról, az első híreket csak ősszel kezdték el kiszivárogtatni. Ezek szerint egy Jahja nevű 

katonaszökevény és négy társa pisztolyokkal és robbanószerekkel felszerelkezve próbálták 

átlépni a török határt, ám Kilisz városában a hatóságok letartóztatták őket. A nyomozásban 

egy urfai parlamenti képviselő is gyanúba keveredett, de ami ennél is fontosabb, hogy 

Haifában, Jeruzsálemben és Ammanban is letartóztattak több egykori oszmán tisztet, 

akiknek közük lehetett a merénylet megszervezéséhez. Sőt, Behics Erkin budapesti török 

követ az ügy kapcsán Budapestet is arra kérte, hogy az Atatürk elleni merénylet ügyében 

Magyarországon is rendeljenek el nyomozást.378 A letartóztatottak közül kiemelkedik 

Cserkesz Ethem (1885–1945) neve. Cserkesz Ethem a török függetlenségi háború kezdetén 

az anatóliai lázadások leverésével sokat tett a Millí Medzslisz hatalmának megerősödéséért. 

1920 elejére a nyugat-anatóliai térség legfontosabb katonai tényezőjévé vált. Hatalma 

különösen megerősödött a jozgati lázadás leverése, valamint a szovjet támogatás 

megszervezésére létrejött ún. Zöld Hadsereg (Jesil Ordu) létrejötte után. Musztafa 

Kemállal való rivalizálása végül oda vezetett, hogy 1920 végére teljesen megszakadt a 

kapcsolata az ankarai kormánnyal. Az ellene küldött csapatok elől végül 1921. januárjában 

a görög fennhatóság alatti területre menekült. Később tagja volt annak a százötven 

embernek, akit az ankarai Büjük Millet Medzsliszi kiutasított az országból. 

Az események hatására a nagyvárosokban, egyetemeken több tízezer ember 

tüntetett a köztársasági elnök mellett. A hírek szerint a galatai örmény és zsidó gyülekezet 

mellett még az isztambuli ortodoxok is Atatürkért imádkoztak. 

                                                                                                                                                                                
páholyokról bővebben ld. İsmail Tosun Saral: Büyük Üstad Şehit Faik Paşa (1867–1916). 45 nolu Ahiler 

Muh.: Locası Yayını 

378 K 63 1936-32/5 I. 77/pol. számú napi jelentés. Budapest, 1936. január 17.  
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A Törökországban letartóztatottakat végül bírósági eljárás keretében 1936. február 

17-én felmentették a vádak alól. Az Ammanban elfogott Cserkesz Ethem és testvérei ellen 

szintén ejtették a vádat.379 

Atatürk 1938. november 10-i halálakor Törökországban tizenöt éve egy felülről 

kezdeményezett és irányított modernizációs folyamat zajlott. Ez az időszak nemcsak 

gazdasági, politikai, de gyökeres társadalmi változásokat is hozott. Atatürk tudta jól, hogy 

a forradalmat a fejekben is meg kell vívni. 1938-ra meggyökeresedett az az 

egypártrendszer, ami a tánctól, a zenétől és a nyelvműveléstől egészen a 

történettudományig mindent a kezében tartott. A kifelé többnyire a békére és stabilitásra 

hivatkozó politikát odahaza erős militarista szemlélet és bizonyos fokú kultúrfölény elv 

jellemezte. Atatürk Törökországa nem szűnt meg birodalmi léptékben gondolkodni. Ezt 

afganisztáni, iraki, szíriai vagy éppen balkáni politikája kapcsán fentebb már igyekeztünk 

bemutatni.  

Az oszmán szimbolikával való szakítás, a kontinuitás tagadása és a köztársasági 

államforma díszletei általában csak a felszínes szemlélőben kelthették azt a benyomást, 

hogy a törökök európai értelemben vett demokratikus berendezkedést építenek.  

Az Atatürk-éra időszakára jellemző gondolkodásmód bemutatására álljon itt két 

példa. A mohácsi csata emlékére rendezett tiszteletadási ceremónián lezajlott egyik 

párbeszéd Behics Erkin visszaemlékezésiben olvasható. A korabeli török követ néhány 

mondatából rálátást kapunk arra, hogy a dicső oszmán múlt és az akkori modern, 

szekuláris állam miként fért meg egymás mellett a török felfogásban. Behics Erkin a 

magyar hadsereg tábori lelkészével való beszélgetés alkalmával nehezményezte a magyar 

közbeszédben az oszmánokra gyakran használt barbár jelzőt. „Amikor mi, az önök által 

barbárnak tartott emberek meghódítottuk ezt a területet, Isztambulban már állt a 

Szülejmánije dzsámi. A (budapesti) hadtörténeti múzeum előtti óriási ágyút látta már? Azt 

Isztambulban egy Ahmet nevű mester készítette és akkoriban egészen idáig el tudták 

vontatni. Ilyeneket csak egy civilizáció képes végrehajtani. Sőt, lehet, hogy mi elvettük az 
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önök templomait, de egy idő után vissza is adtuk őket; de vajon hol vannak az általunk 

felépített dzsámik most?”380  

1932 tavaszán a szombathelyi püspökkel való eszmecsere során Behics tagadta 

azokat a vádakat, miszerint betiltották volna az ezánt, bezárták volna a dzsámikat vagy 

elhagyták volna az iszlámot. Hangsúlyozta, hogy a modern Törökország célja nem más, 

mint egy Franciaországhoz hasonló szekuláris állam kiépítése.381 Ezekből a példákból is 

kiviláglik számunkra az a mentalitás, amely jellemzően sajátja volt a két világháború 

közötti török elitnek; nevezetesen olyan nemzetállami koncepció kialakítása, mely a török 

faj történelmi érdemeit nemcsak az oszmán időkig, de az emberiség bölcsőjének tartott 

sumér kultúra gyökeréig vissza tudja vezetni. 

A másik példa Buda visszafoglalásának 250. évfordulója alkalmából a budai várba 

tervezett emlékműhöz kapcsolódik. A szobor főalakját, XI. Ince pápát, az oszmán erők 

felett aratott keresztény győzelem hőseként ábrázolták. A szoboralak lába alatt heverő két 

szimbólum – egy lófarkas zászló és egy félhold – ellen Behics Erkin minden fórumon 

felemelte a szavát. A követ felindultságát az sem enyhítette, hogy Kánya külügyminiszter 

alkalom adtán hosszas fejtegetésekbe bocsátkozva rendre kifejtette az oszmánok iránti 

ellenszenvét. Mindezekkel együtt Behics tiltakozásában odáig ment, hogy szolgálati 

helyének elhagyásával fenyegetőzött. „A Monarchia idejében ehhez hasonló esetek 

előfordulhattak. Mert jóllehet az Oszmán Birodalom szemet hunyt ezek fölött, a Török 

Köztársaság nem fog így tenni.”382 A szóban forgó emlékmű felállítása előtt a kormányzó 

közbenjárásával végül a törökök számára sértő jelképeket és ábrázolásokat eltávolították. 

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések Abdurrahman mellszobrának felavatásával 

folytatódtak. Beszédében a kormányzó hangsúlyozta az utolsó budai pasa hősiességét és a 

két testvéri nép közötti barátság fontosságát.383 Az ünnepség és a közös török és magyar 

koszorúzás botrányoktól mentesen, nyugodt hangulatban telt. 

A szigorú értelemben vett atatürki hagyatékot egy hűséges harcostárs, Iszmet Inönü 

vitte tovább egészen 1950-ig, amikor is a többpártrendszer bevezetésével a Köztársasági 

Néppárt tíz évre kikerült a kormányzati pozícióból. Inönü gyakorlatilag Atatürk állandó 
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miniszterelnöke volt. Rövid időszakoktól eltekintve 1923 és 1938 között végig 

kabinetfőnökként dolgozott. Atatürk halála után a TBMM köztársasági elnökké választotta. 

Atatürk temetésére Magyarország egy háromtagú katonai delegációt küldött, ami 

természetesen Máriássy Zoltán ankarai követtel kiegészülve képviselte Budapestet a 

törökök atyjának utolsó útján. A delegáció tagjai közül kettőnek nem volt ismeretlen terep 

Törökország. A küldöttséget vitéz Ruszkay Jenő tábornok vezette, aki akkoriban a pécsi 4. 

vegyesdandár, illetve a IV. hadtest parancsnoka volt. Ruszkay – 1928. október 31-ig 

Ranzenberger – Jenő kilétéről és az első világháború utáni magyar–török kapcsolatok 

kialakításában játszott kiemelkedő szerepéről, “rejtett katonai attaséi” működéséről már 

részletesen beszámoltunk. Az ő választása tehát nem meglepő, annál is inkább, mert 

Magyarországra való hazatérte után a HM VI-2. osztály, vagyis a katonai hírszerzés és 

kémelhárítás vezetőjeként szoros kapcsolatban maradt Törökországgal.  

A fentebb már szintén említett vitéz Németh Imre vezérkari ezredes 1931 és 1937 

között isztambuli, majd ankarai katonai attasé volt. 

A magyar fővárosból érkező csoport harmadik tagja vitéz Magyarosy (eredetileg 

Merkovits, majd 1927. június 26-ig Magyarosi) Sándor384 ezredes, a magyar királyi 2. 

honvéd határvadász dandár parancsnoka volt.  

A küldöttség és a temetés pontos menetére vonatkozóan Ruszkaytól értesülhetünk, 

aki hazatérte után, 1938. december elején pontosan beszámolt a látottakról. A 

Dolmabahcse palotában elhunyt török államelnök holttestét hajóval és vonattal szállították 

Ankarába. A temetésre másnap, november 21-én került sor. Atatürk koporsóját a nagy 

nemzetgyűlés épülete előtt ravatalozták fel, ahonnan a mintegy három és fél km-re lévő 

néprajzi múzeumba szállították. Érdekes, hogy a múzeumnak szintén fontos magyar 

vonatkozása van, hiszen a török néprajzi múzeumok modern követelmények szerinti 

megszervezését Mészáros Gyula ebben az épületben kezdte meg.385  
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6.2. Egyenlőség és biztonság – a török külpolitika legfontosabb 
szempontjai („Égalité dans la sécurité” Tevfik Rüstü Arasz, 1935) 

„A közép-európai perspektívára nézve kijelentette, hogy Törökország politikai elve az 

»égalité dans la sécurité«. Ezt a praktikus elvet fogja ő követni mindannyiszor, amikor 

alkalma fog nyílni közép-európai kérdésekben állást foglalni. Ez az elv fog szerinte 

dominálni a közép-európai tárgyalásokon. Nekünk nyilván jogunk van az »égalité«-re, de 

ezzel szemben a többinek is joga van fokozottabb »sécurité«-re, hogy az egyensúly meg ne 

billenjék. Az utóbbi fokozottabb védelme nélkül ugyanis az előbbi agresszív jelleggel 

bírna.”386 Így fogalmazott Tevfik Rüstü Arasz 1935 májusában az ankarai magyar követtel 

folytatott beszélgetése során. Nem sokkal korábban pedig kijelentette, hogy „sem 

Törökország, sem a többi balkáni állam (sic!) nem kaphatók egy németellenesen beállított 

politika követelésére. Úgy Törökország, mint a többi balkán állam gazdaságilag rá vannak 

szorulva Németországra.”387  

A gazdasági megfontolásokon túl Törökországot a Párizs által támogatott osztrák 

függetlenséget megcélzó olasz-magyar tömbtől való félelem, valamint az 1935. január 7-én 

megkötött olasz-francia megállapodás388 egyaránt Németország irányába tolta. A források 

tanúsága szerint Berlin érdekelt volt a török kapcsolatok fellendítésében, és tisztában 

voltak a török politika azon céljával, hogy az olasz politikát Hitler barátságával 

ellensúlyozzák. Friedrich-Hans von Rosenberg (1874–1937) ankarai német követ 

Törökországból való távozásakor arra hívta fel a német külügyminisztérium figyelmét, 

hogy a reálisan gondolkodó Tevfik Rüstüt hiba lenne németellenesnek beállítani, mert a 

török külügyminiszter pontosan látja Németország helyét Európában. Az olasz égisz alatti 

osztrák függetlenséggel összefüggésben Rüstü leszögezte: „Amennyiben Ausztria 
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elolaszosodna és vallási reneszánsz kezdődne, abban az esetben az olasz protektorátus 

alatti osztrák egyház idővel a katolikus Dél-Németország számára vonzó lehetne. Ez pedig 

Németország számára veszélyt hordozna magában.”389  

Az esetleges politikai tömbök kialakulása mellett egészen konkrét ügyekben is 

elindult a német–török párbeszéd. Decemberben Iszmet Inönü, Tevfik Rüstü és a 

belügyminiszter, Sükrü Kaja, valamint számos magas rangú török tiszt részvételével a 

török hadiflotta felfegyverzésének ügyében német tisztekkel és szakemberekkel tárgyaltak 

Isztambulban. A török fél a Boszporusz megvédéséhez szükséges, megfelelő minőségű 

fegyverzet beszerzése tárgyában fordult Berlinhez. Ezzel összefüggésben a Krupp Művek 

ekkoriban kötött egy 20 és egy 11 millió török lírás szerződést Törökországgal különböző 

vasúti fejlesztések kivitelezésére.390  

A Boszporusz 1923 óta tartó nemzetközi ellenőrzésének megszüntetését és török 

katonai ellenőrzés alá vételét Ankara már az év áprilisában és szeptemberében is felvetette 

a Népszövetség ülésein. Az ankarai német követ, Friedrich von Keller (1873–1960) 1935 

végén a német külügy tudomására hozta azon meggyőződését, mely szerint Ankara – a 

britek támogatását maguk mögött tudva – egyértelműen Lausanne revízióján dolgozik.391 

1935 elején tehát úgy festett, hogy Törökország éppen Németország segítségével igyekszik 

a balkáni és földközi-tengeri status quót megőrizni, ám ezzel párhuzamosan a 

tengerszorosok ügyében revíziót elérni.  

A két ország közötti gazdasági kapcsolat élénkülését jól érzékelteti, hogy 1930 után 

1935-ben további két gazdasági együttműködési szerződés köttetett a két ország között. A 

török gazdaság – a világban nem egyedülálló módon – 1930 és 1932 között súlyos 

recessziót élt át. Csak a mezőgazdaságban 22 százalékos visszaesés volt tapasztalható. Ez 

azt jelenti, hogy a török exportban jelentős szerepet játszó gyapot-, dohány- és búzaexport 

jelentős veszteséget volt kénytelen elkönyvelni. Az ipar ugyanakkor – a fegyverkezésnek 

köszönhetően – még a legnagyobb recesszió ellenére is bővült. Az 1929-ben a nemzeti 

össztermék 9,9%-át adó ipari termelés 1939-re 18,3%-ra emelkedett. Az ipar erősödésének 
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köszönhetően a második világháború kitörésének évében Törökország cukor, liszt és textil 

tekintetében nem szorult behozatalra. 1932-ben azonban a gazdaság stabilizálásával 

növekedés indult szinte minden szektorban. 1933 és 1939 között a mezőgazdaság 9,7, az 

ipar 10, a szolgáltató szektor 6,3%-kal bővült.392  

A budapesti török követ egy terjedelmes, 1936 elején kelt jelentésében kitért az 

olasz–francia szerződés magyar olvasatára és a német–magyar kapcsolatok alakulására is. 

Előbbi kérdés kapcsán a Pesti Hírlapra hivatkozva itt az olvasható, hogy a római francia–

olasz szerződés tekintetében Magyarország és a Kisantant között nagy nézeteltérés van, 

mert míg utóbbi ettől a trianoni határok megszilárdítását várja, előbbi a revíziós célok 

mihamarabbi elérést reméli. Azt azonban pontosan tudták Budapesten is, hogy az olasz-

francia megállapodás csak abban az esetben jelenthet pozitívumot Magyarországra nézve, 

ha a marseille-i merénylet ügye és a feszült jugoszláv–magyar viszony tisztázódik.393 Olasz 

szempontból jól alakultak tehát a dolgok, hiszen Jugoszlávia francia kérésre – Laval és a 

duce várható megállapodásának reményében – nem vonta felelősségre Olaszországot a 

nemzetközi színtéren az usztasák támogatásáért. Cserébe Párizs és Róma Belgrád kérésére 

eltekintett a német érintettség boncolgatásától is. A bűnbak szerepe így esett 

Magyarországra. Ilyen értelemben Budapest nemzetközi megítélésének kárára jött létre az 

Ausztria függetlenségét garantáló megállapodás Párizs és Róma között.394  

A török források arra is kitérnek, hogy Róma a fiumei kikötőben érvényes 

gazdasági előnyökkel igyekezett talán kárpótolni a Gömbös-kormányt. Fiuméban magyar 

vámiroda nyílt és a magyar áruk számára felállított raktárakat hat hétig ellentételezés 

nélkül használhatták a magyar hatóságok, cégek. A rakodás és kiürítés tekintetében szintén 

több könnyítést léptettek életbe.395 Ne feledjük továbbá, hogy a római-jegyzőkönyvek is 

alapvetően gazdasági együttműködést irányoztak elő. Az más kérdés, hogy Gömbös és a 

magyar kormány az egyezménytől a Duna-medence stabilitását, vagyis a revízió 

valamilyen szintű megvalósulását is remélte. Gömbös szolnoki beszédében kiemelte, hogy 

Magyarország üdvözli a francia–olasz megállapodást, hiszen attól a Duna völgyében lévő 
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néhány nyitott kérdésnek újraszabályozását reméli. A magyar kormány békét akar, de ez a 

béke csak egyenlő elbánás mellett érvényesülhet – mondta a magyar kormányfő.396  

Ankarában az olasz–francia szerződés létrejöttében a franciák balkáni politikájának 

győzelmét látták. Ezt a szerződés másnapján Iszmet Inönü ki is fejtette a magyar követnek 

Ankarában. „Az a hír, mely szerint Ausztria szomszédai integritásuk biztosítására paktot 

fognak kötni, szerinte nem más, mint a revizionizmus feladása olasz részről. Többször 

felhívtam Gömbös miniszterelnök úr figyelmét arra – mondotta – hogy nem lehet az ország 

sorsát a nagyhatalmakra /értsd Olaszországra/ bízni, mert azok a legkisebb haszon 

ellenében feláldozzák kis barátaik érdekeit. Ama megállapítása, hogy Olaszország 

megbízhatatlannak bizonyult velünk szemben, látható megelégedéssel töltötte el, nem 

azért, mert nekünk ebből hátrányunk van, hanem mert az olaszokról való véleményét 

igazoltnak látta.”397  

Más kérdés, hogy ezzel szemben Jungerth-Arnóthy úgy gondolta, a dolgok pont 

fordítva történtek, vagyis a franciák „az olasz barátság kedvéért, elejtették őket.”398 

Az Ankarába küldött jelentés másik részében Bajcsy-Zsilinszky Endre azon 

cikkéről olvashatunk, amiben a szerinte túlzott német orientációtól óvja a vezetést. A 

„nemzeti-radikális” párt vezetőjeként bemutatott politikus-újságíró a Pester Lloyd 

hasábjain 1936. január 23-án közzétett cikkében figyelmezteti a magyar vezetést, hogy a 

németek Duna-medence irányába való, versenytárs nélküli befolyásának növekedése nem 

lehet magyar érdek. Az 1934. július 25-i ausztriai náci puccs során tanúsított határozott 

olasz magatartást (az olasz csapatok felvonultak a Brenner-hágónál, hogy adott esetben 

fegyveresen avatkozzanak be a konfliktusba) példaként említve Bajcsy-Zsilinszky 

kárhoztatja a magyar politika azon szokását, hogy mindentől elájul, ami német.399 

A német kérdéssel párhuzamosan az ankarai magyar források szerint a Kisantant, a 

Balkánantant – vagy ahogy ekkoriban már több helyütt feltűnik, „a két antant” –, valamint 

Lengyelország együttműködése tovább szélesedett. Ebben a helyezkedésben pedig fontos 

szerep jutott Törökországnak és a Szovjetuniónak. Jungerth-Arnóthy szerint a szóban forgó 

országok tartanak a locarnói szellemiség – vagyis a határok sérthetetlenségének –
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megváltozásától és a négyhatalmi egyezmény megvalósulásától. Itt érdemes ismét kissé 

hosszabban időzni, hiszen megint csak szubjektív, érzelmektől vezérelt mondatokat 

találunk. „Egy ily fejlődés megakadályozása céljából keresett támogatást Litvinov 

Franciaország kis szövetségeseinél, kik a római egyezmény után szintén féltik 

pozíciójukat, amennyiben a fejlődés rájuk nézve könnyen hátrányos irányt vehet. Csatlós 

szolgálataik (sic!) ellenében Moszkva támogatást ígért nekik a középeurópai és déleurópai 

pakt megvalósítása körül, azonkívül egy négyhatalmi pakt-féle alakulat létesítése elleni 

közös védelemben Oroszország adott esetben élükre áll”.400  

Márciusban Jungerth-Arnóthy Rüstüvel folytatott beszélgetése után arról 

tájékoztatta Budapestet, hogy a török külügyminiszter csak abban az esetben venne részt 

egy „középeurópai paktban”, ha ahhoz Németország is csatlakozik. Rüstü kifejezte azon 

véleményét, miszerint Németország nélkül sem a fegyverkezési, leszerelési kérdést, sem 

pedig egyéb európai ügyeket nem lehet rendezni. Ők – mármint Ankara – ezért támogatnák 

Berlin bevonását a keleti Locarno tervébe.401 

Az 1935-ös év tovább erősítette azokat a tendenciákat, amelyek az európai 

egyensúly megbillenésével igyekeztek új politikai, katonai és gazdasági törésvonalakat 

generálni. Ezt Rüstü is megerősítette egy Jungerth-Arnóthyval való februári találkozásán, 

mondván, „a nemzetközi helyzet annyira bizonytalan, hogy egy állam sem tudja, hogy 

holnap mit fog, vagy mit kénytelen csinálni...”402 A változások sok tekintetben a status 

quoban reménykedőket, de ugyanakkor nem elhanyagolható mértékben a revízióban 

érdekelt államokat is feltüzelték. A közép-európai térség a Balkánnal és Törökországgal 

együtt ekkorra már egyre erősebb mértékben függött a német gazdaság teljesítményétől. 

Ezt Jugoszlávia és Törökország sem rejtette véka alá. Ez volt az egyik oka annak, hogy 

Törökország nem nézte jó szemmel egy németellenes közép-európai tömörülés létrejöttét. 

Nem véletlen, hogy a Csehszlovákiával való semlegességi szerződés megkötésének terve is 

1935 februárjában került napirendre. Ankarában a német Drang nach Osten kérdésével 

kezdetben – nagyjából 1936 közepéig-végéig – nem foglalkoztak, ehelyett pragmatikus 

alapon igyekeztek német szakemberekre bízni a török iparosítás és gazdaságpolitika 

bizonyos területeit.  

                                                           
400 MNL (OL), K 63 1935-32t. 289. cs. 23/pol. 1935. számú jelentés. Ankara, 1935. február 28. 

401 MNL (OL) K 63 1935-32/1. 37/ pol. számú jelentés. Ankara, 1935. március 18. 

402 MNL (OL) K 63 1935-32/1. 289. cs. 22/pol. számú jelentés. Ankara, 1935. február 27. 
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Kétségtelen, hogy a német orientáció felelevenedéséhez a francia–olasz 

megállapodás is hozzájárult. Jungerth-Arnóthy szerint 1935 januárjában a török külpolitika 

három különböző orientációban gondolkodott. Ezek közül az egyik a Párizshoz való 

közeledés volt, amit a római olasz–francia megegyezés keresztülhúzott. Jungerth-Arnóthy 

szerint Ankarában megijedtek attól, hogy a franciák és „közvetlen barátaik” cserben 

hagyhatják Törökországot. Ezért Inönüék abban lettek érdekeltek, hogy a kisantant és a 

Balkán antant érdekeit összekössék, ám végül ez az elképzelés is csődöt mondott. Ekkor 

rajzolódott ki egy Berlin felé közelítő politika. Jungerth-Arnóthy arra hivatkozik, hogy az 

ankarai francia követnek Rüstü „azt magyarázta”, hogy az „ő [ti. francia] római 

politikájuknak következménye lesz egy német–magyar–jugoszláv–török összeműködés és 

blokk fejlődése.” Ám a jugoszláv ellenálláson végül ez a koncepció is megbukott.  

Harmadikként egyedül a Balkánantant felfejlesztése és megerősítése maradt, ami a 

magyar szemlélő szerint jól mutatja, hogy a francia–olasz megállapodás mennyire 

megzavarta a török külügyet.403 A törökök azon aggodalmát, hogy Közép-Európa 

konszolidálódása esetén „a nagyhatalmak és főleg Olaszország étvágya esetleg Kisázsia 

felé fordul”, az athéni magyar követ is megerősítette. A török követ görög forrásokra 

hivatkozva azt írta, hogy a szovjetek érdekeinek megfelelően a török külügy is azon 

dolgozik, hogy meggátolják a francia–német kiegyezést és elősegítsék a keleti vagy a 

földközi-tengeri paktum létrejöttét.404 

A brit külpolitikai érdekekkel erős összefüggésben – és a szovjet vonaltól való 

távolodás jeleként – már ekkor, 1935 során előkészítésre került a majd csak 1937. július 8-

án Szaadábádi szerződés előkészítése Törökország, Irán, Irak és Afganisztán 

bevonásával.405 Az egyezmény benemavatkozási, határsérthetetlenségi, konzultációs és 

megnemtámadási záradékokat tartalmazott. Sőt, az Irak és Irán közötti határszakaszról 

szóló régóta húzódó vitát is török közvetítéssel sikerült végül levenni a napirenden lévő 

politikai kérdések asztaláról.406 

                                                           
403 MNL (OL) K 63 1935-32/1 289. cs. 7/pol. számú jelentés. Ankara, 1935. január 18. 

404 MNL (OL) K 63 1935-32/1 289. cs. 8/pol. számú jelentés. Athén, 1935. január 22. 

405 Külpolitikai adatok. Törökország, 1935.  

406 Külpolitikai adatok. Törökország, 1937.  
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Ankarában ekkor már a tengerszorosok feletti fennhatóság diplomáciai 

előkészítésén fáradoztak. Ehhez pedig minden érdekelt nagyhatalom támogatására szükség 

volt.  

Paradox módon, a magyar történetírás bizonyos részének azon véleménye, hogy 

hazánk már ekkor visszafordíthatatlanul a német érdekszférába kezdett csúszni, 

külpolitikai szempontból nem igazolható. Budapesten az olasz politikai irányra apelláltak, 

amelyik alapvetően (továbbra is) a saját ambícióira koncentrált. Igaz ugyanakkor, hogy az 

olyan stratégiai kérdésekben, mint a fegyverkezési egyenjogúság vagy a keleti Locarno 

terve, Németországgal egyetértésben politizált. Az 1935 májusában létrejött francia–

szovjet és csehszlovák–szovjet kölcsönöcs segítségnyújtási szerződés tovább csökkentette 

a magyar külpolitika mozgásterét, hiszen bár az egyezmények nem vonatkoztak egy 

esetleges csehszlovák–magyar konfliktusra, annak németellenes éle Budapestet inkább 

Berlin felé sodorta. 

Kánya azon elgondolása, hogy egy, a párizsi békerendszereket elutasító német–

szovjet együttműködés alakuljon ki, 1935-ben irreálissá vált.407 A helyzetet jól tükrözi 

Hory András és Ferit pasa varsói követek lengyelországi eszmecseréje. Idézzük Horyt: “A 

magyar–olasz és a magyar–német viszonyról, valamint egy közelgő európai háború 

eshetőségéről beszélve, a török követ azt a megjegyzést tette, hogy Olaszországgal 

szemben csak diplomatizálunk, viszont a valóságban a németekkel megyünk. 

Felvilágosítottam, hogy külpolitikánk alapja az 1927. évi olasz–magyar baráti szerződés és 

az 1934. évi hármas protokoll, ami azonban nem zárja ki azt, hogy Németországgal a 

legjobb viszonyt ápoljuk.”408 

A Dardanellák törökök általi ellenőrzésének, vagyis a lausanne-i béke revíziójának 

kérdéséről először egy 1935 nyarán, Máriássy ankarai követ által írt jelentésben 

olvashatunk. A frissen kinevezett magyar követ Tevfik Rüstüvel való beszélgetéséről 

beszámolván kiemeli, hogy a török külügyminiszter megerősítette előtte Ankara teljes 

egyenjogúság melletti kiállását. Ugyanakkor, „az egyenjogúság elengedhetetlen 

feltételének tekintik a biztonságot, tehát ‘égalité dans le système de la securité’.” Arra a 

                                                           
407 Kolontári Attila: Magyarország és az 1935-ös csehszlovák–szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződés. 

Történelem doktori program. Kutatási füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára. 

Sorozatszerkesztő: Ormos Mária, Harsányi Iván. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2005. 210–227. 

408 MNL (OL) K 63 1935-32/1 289. cs. 57/pol. számú jelentés. Varsó, 1935. május 4. 
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kérdésre, hogy ez pontosan mit jelent, Máriássy kérdésére Rüstü azt felelte, hogy minden 

országnak joga van számon kérni a szomszédját, ha az a fegyverkezésbe kezd, és ha a 

magyarázat nem elégíti ki, lépéseket tehet saját biztonsága szavatolására. Máriássy szerint 

ezen elv a Duna-medencében nem valósulhat meg, hiszen „mégha tudnánk is fegyverkezni, 

egyik szomszédunknak a biztonságát sem lennénk képesek veszélyeztetni..”  

Máriássy érezhetően erős kritikával fogadta Rüstü azon igyekezetét, hogy minden 

török külpolitikai lépést úgy állít be, mintha az Magyarországnak is érdeke lenne. Ez volt a 

helyzet a Dardanellák megerősítésére is, mellyel kapcsolatban a török külügyminiszter 

határozottan leszögezte, hogy az de facto már meg is történt és „ő nem sokat törődik a 

nagyhatalmak ezzel a kérdéssel szemben történendő állásfoglalásával.” 409  

A valóságban persze mindez máshogy festett. Az olasz–abesszín háború és a dunai 

paktum egyrészt Berlin, másrészt Párizs és London felé orientálta a török vezetést. A 

német Krupp cég és a Škoda a haditengerészet, a brit fegyvergyártók a török légierő 

fejlesztésében kaptak kiemelkedő szerepet 1936-tól kezdődően. A katonai témájú 

együttműködés Moszkvában nyugtalanságot szült. A felek megnyugtatása érdekében a 

szovjetek katonai missziót küldtek Törökországba, és rendszeresíteni igyekeztek a két 

ország tisztjeinek egymás hadseregeibe hosszabb időre való beosztását.410 

Ráadásul a fegyverkezési jog elismerésének kérdése és az általános 

hadkötelezettség németországi bevezetése 1935 márciusában mind a fennálló status quo 

lépésenkénti megváltozását jelezte. 1936 áprilisában az időközben Ankarából Moszkvába 

áthelyezett Jungerth-Arnóthy Mihály Litvinov szovjet külügyi népbiztossal folytatott 

beszélgetésére hivatkozva azt írta: „A beszélgetés során Litvinov abszolút jóindulatot 

mutatott a mi követelésünk iránt és elismerte, hogy a történtek után /német, osztrák, török 

jogegyenlőség bevezetése/ a mi jogegyenlőségünk nem volna megtagadható.” Majd 

hozzátette: „A maguk ügyét talán most a törökökével együtt lehetne elintézni.”411  

Mégis: a montreux-i konferencia kapcsán szovjet–török elhidegülés volt 

megfigyelhető – legalábbis a magyar beszámolók szerint. Moszkvában ugyanis rossz 

néven vették Arasztól – aki politikai karrierje előtt „másfél évig itt Moszkvában a 

komintern vezetőségében ült” és „nem egyszer az orosz nagykövet mentette meg a 
                                                           
409 MNL (OL) K 63 1935-32/1 287. cs. 75/pol. számú jelentés. Ankara, 1935. június 11. 

410 MNL (OL) K 63 1936-32/5 61/pol. számú jelentés. Ankara, 1936. május 23. 

411 MNL (OL) K 63 1936-32/5. 50/pol. számú jelentés. Moszkva, 1936. április 13.  
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bukástól” – hogy a tengerszorosok felfegyverzésére a német tőkét igyekezett bevonni és 

hogy a török tervezetet csak a tárgyalások előtti utolsó pillanatban mutatta meg a szovjet 

félnek. Jungerth-Arnóthy úgy látta, hogy Moszkvában csak azért tartottak ki Arasz mellett, 

mert ő Litvinov bizalmi embere, aki helyett jobbat nem tudtak volna találni.412 

A szovjetek két feltételt szabtak az egyezmény létrejötte előtt. Az egyik az volt, 

hogy békeidőben az orosz hadihajók teljesen szabadon és korlátlanul használhassák a 

szorosokat. Háború esetén ugyanakkor az érvényben lévő kétoldalú egyezmény figyelembe 

tartásán kívül a tengerszorosokat teljesen le kívánták zárni. A britek ezzel szemben béke 

idején a Fekete-tenger felől érkező orosz hadihajók össztonnatartalmát 15 ezer tonnában 

akarták korlátozni. Háború esetén ugyanakkor a teljes szabadságot kívánták fenntartani 

minden hadihajó számára.  

A frontvonalak megmerevedése után Litvinov szovjet külügyi népbiztos a tárgyalás 

azonnal megszüntetésével fenyegetőzött. Erre válaszul az angolok engedtek. Ennek egyik 

oka az lehetett, hogy Eden igyekezett elkerülni azt a látszatot, hogy az érvényben lévő 

békerendszerek nem módosíthatók békés úton. Ez egyértelmű üzenet volt ilyen értelemben 

Berlin és Róma felé.413 Másrészről az is motiválhatta Londont, hogy a Népszövetség 

renoméja ne csökkenjen tovább. Máriássy ankarai magyar követ szerint a német–osztrák 

megegyezés414 ellensúlyozására Angliának „az orosz–francia–török érdekeltséggel való 

politikai kooperáció lehetőségét meg kellett vásárolnia”. Majd így folytatta: „Mindezek 

távolról sem nyújtanak alapot arra a feltevésre, hogy egy török–orosz–francia–angol blokk 

alakulásáról már most komolyan szó van. Jelenleg még szimptómák is alig észlelhetők erre 

vonatkozólag. Mindazonáltal nem keltené a meglepetés érzéseit a megfigyelőben, ha a 

szóbanforgó politikai alakulás mégis létrejönne.”415 

A végül az 1936. július 20-án aláírásra került montreux-i egyezmény értelmében a 

tengerszorosok feletti szuverenitás a török államot illette meg. Az egyezményt Bulgária, 

Görögország, Jugoszlávia, Nagy-Britannia, Franciaország, Románia, Törökország, 

                                                           
412 MNL (OL) K 63 1936-32/5 b. 98/pol számú jelentés. Moszkva, 1936. július 3. 

413 MNL (OL) K 63 1936-32/5 I/c. 135/pol. számú jelentés. London, 1936. július 29. 

414 A német–osztrák megegyezésre 1936. július 11-én került sor, melynek értelmében Németország elismerte 

Ausztria függetlenségét. A felek megállapodtak abban is, hogy a másik ország belügyeit tiszteletben tartják. 

Ausztria a megállapodás értelmében német államnak vallotta magát. Ld. Halmosy: i. m., 383–386.  

415 MNL (OL) K 63 1936-32/ I/c. 91/pol. számú jelentés. Yeniköy, 1936. július 26. 
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Szovjetunió és 1937-ben Japán írta alá. Eszerint a kereskedelmi hajók szabad 

közlekedésében állapodtak meg háború és béke esetén egyaránt. Ankara számára fontos 

jogot jelentett, hogy háború esetén, amennyiben Törökország hadviselő fél volna, vagy 

közvetlen háborús veszélytől tartana, némi megkötésekkel ugyan, de egyedül dönthet a 

tengerszorosok hadihajók általi használhatóságáról. Az egyezmény 19. cikkelyének 

értelmében, ha Törökország semleges, a háborús felek flottái átmehetnek a szorosokon, ha  

1. népszövetségi paktumnak,  

2. valamely kölcsönös segélynyújtási egyezménynek az értelmében járnak el. 

A segítségnyújtási szerződés viszont csak abban az esetben lehet jogalap, ha annak 

Törökország is része, vagy ha a Népszövetség keretében köttettek és azt regisztrálták és 

publikálták. Ez a kitétel a szovjetek számára előnytelen volt, hiszen ők nem voltak tagjai a 

Népszövetségnek. A megállapodás létrejöttében viszont nagy szerepe volt a briteknek, akik 

az osztrák–német megállapodásra igyekeztek azonnal reagálni.  

A 26. cikkely szerint az egyezmény akkor lép életbe, ha hat állam, köztük 

Törökország ratifikálta azt. Érvényessége húsz esztendőre szólt.416 

Montreux jelentős sikernek számított, mivel a békés revízió szempontjából akár 

precedensként is szolgálhatott. A Dísz térre küldött jelentések hangvétele azonban mégsem 

bizakodó, inkább többnyire féltékenységgel vegyült csalódottság olvasható ki a 

sorokból.417 Ez még akkor is igaz, ha Behics követ jó benyomásokkal távozott a 

Gömbössel való találkozása után. A magyar miniszterelnök táviratban gratulált török 

kollégájának az elért sikerhez. A levelet személyen is megköszönni akaró Behics arról 

tájékoztatta Ankarát, hogy Gömbös büszkén emlékezett arra, hogy ankarai látogatása során 

a „Nagy Vezető Atatürk” őt töröknek titulálta, majd a török követet törökül „kárdesnek”, 

vagyis testvérnek nevezte és megölelte.418  

A magyar távolságtartás nemcsak annak tudható be, hogy Németország és 

Olaszország nem írta alá az egyezményt. Az okok között minden bizonnyal az is szerepet 

játszott, hogy ezzel a francia–török és a balkáni–brit reláció is erősödésnek indult. Előbbi 
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esetében az alexandrettai szandzsák és a mandátumos Szíria ügye kapcsán kezdődött 

párbeszéd. 

A szóban forgó periódusban a közvetlen török–magyar nexus, ha politikailag nem 

is, gazdasági és kulturális téren tovább bővült. A két ország közötti kereskedelmi 

szerződést október 12-én megújították. Az 1935-ben az Ankarai Egyetemen megnyílt 

Hungarológiai Tanszék a két ország tudományos kapcsolata szempontjából kiemelkedő 

jelentőséggel bírt. A személyes kapcsolatok ebben az esetben is fontosnak bizonyultak. Az 

első világháború éveiben Magyarországon tanult Hamit Zübejr Kosaj 1925-ben tért vissza 

hazájába, hogy nyelvtudományi munkáját folytathassa. Ennek keretében hívta meg 1934-

ben Rásonyi László (1899–1984) turkológust, hogy a Török Nyelvtudományi Társaság 

számára tartson egy magyar–török vonatkozású előadást. Rásonyi bemutatkozása olyan jól 

sikerült, hogy az egy évvel később, 1935-ben felállított Hungarológiai Intézet vezetésével 

is őt bízták meg. Ezt a feladatát 1942-ig sikerrel ellátta.419 Rásonyi László nevéhez fűződik 

a turkológiai kutatások összekapcsolása a törökországi hungarológiai tanulmányokkal. 

1937-ben nemzetközi régészeti és történettudományi konferenciát szervezett Isztambulban, 

ahol közép-ázsiai török és magyar történelemmel foglalkoztak a résztvevők. Szintén az ő 

kezdeményezésére érkezett Fekete Lajos (1891–1969) Törökországba, hogy részt vegyen a 

török levéltárak meg- és átszervezésében. Sikereket ért el a Konstantinápolyi Magyar 

Tudományos Intézet könyvtárának megmentésében, amit a Német Archeológiai Intézetből 

– ahol a háború vége óta őrizték a kollekciót – az ankarai hungarológiai könyvtárába 

szállíttatott. Nemcsak a filológia és történettudomány területén alkotott maradandót, hiszen 

az ő közbenjárására érkezhetett 1936-ban törökországi gyűjtőmunkára Bartók Béla.420  

Meg kell említenünk azt is, hogy a magyar irodalmi alkotások színvonalas török 

fordítása is ekkoriban kezdődött. Móricz Zsigmond, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Mikszáth 

Kálmán, Herczeg Ferenc és Móra Ferenc egyik-másik műve a 40-es évek közepére török 

nyelven is elérhetővé vált.421  

                                                           
419 Őt Halasi-Kun Tibor (1914–1991) követte, aki 1951-ig látta el az intézet vezetését. 

420 Naciye Güngörmüş: Hungarológia Törökországban. In: Hungarologische Beiträge 4. Hungarológia 

Magyarországon kívül Jyväskylä 1995. 26–28. 

421 Uo. továbbá Kovács Nándor Erik: 75 éves az Ankarai Egyetem Hungarológiai Tanszéke. Ld. 

http://www.matud.iif.hu/2011/10/11.htm (utolsó letöltés (2017. szeptember 4.) 

http://www.matud.iif.hu/2011/10/11.htm
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A rendelkezésünkre álló források közül kiemelkedik Barkóczi György személyes 

hagyatéka is. Az isztambuli konzulátuson 1935. augusztus 1-jével munkába álló Barkóczi 

1941-ig teljesített szolgálatot Törökországban. Magán- és munkájával kapcsolatos levelei, 

feljegyzései értékes adalékul szolgálnak a korabeli török és törökországi magyar élet 

rekonstruálásához. 

Török oldalról a budapesti követség szintén igyekezett figyelemmel kísérni a 

magyar orientalisták tevékenységét. Germanus Gyula 1935. november 15-én a Turáni 

Társaság rendezvényén elhangzott, A törökök szerepe az iszlámban című előadásáról 

például Behics Erkin külön összefoglalót készített. Germanus a feljegyzés szerint sok 

mindenről beszélt – különösen az oszmánokról, janicsárokról, ázsiai és afrikai 

hadjáratokról – de a török diplomata kiemelte: a magyar orientalista szerint a Török 

Köztársaság jó példával szolgálhat a világhoz képest lemaradt „keleti és muszlim” fiatalok 

számára, akiknek Törökország iráni szeretete és érdeklődése különösen Egyiptomban és 

Indiában volt tetten érhető.422 

6.3. Török területi gyarapodás: Hataj 

A mai Törökország Hataj tartományát a 19-20. századi történelmi forrásokban 

iszkenderuni vagy alexandrette-i szandzsák néven ismerték. A terület gyakorlatilag az 

ókori Kilíkiának felel meg, melyet ma törökül Csukurova régióként ismernek. Az arab 

mellett jelentős török etnikum által is lakott területet az első világháborút lezáró 

fegyverszüneti megállapodás után 1918 novemberében – Urfával, Marassal, Anteppel 

egyszerre – francia csapatok szállták meg. 1920. szeptember 1-jétől a Népszövetség 

döntése értelmében létrejött ún. mandátumos Franciaország részeként, közigazgatásilag 

Aleppóhoz tartozó, ám autonóm tartományként határozták meg. A török függetlenségi 

háborúban az ankarai erők nem mondtak ugyan le a területről, ám hiába jelölték ki Hataj 

helyét a Miszák-i Millí határain belül, az 1921. október 20-án megkötött francia–török 

megállapodás értelmében Hataj a török nemzeti határokon kívül maradt. A régióban lakó 

törökség nyelvi és kulturális identitásának védelme már ekkor bekerült a szerződőfelek 

által rögzített megállapodásba. 1925-ben az arab és a francia mellett a török is hivatalos 

nyelvként jelent meg a területen. 

                                                           
422 BCA 030-10-229-541-14 
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Hataj státuszát később sem a Lausanne-i béke, sem az 1926-ban Franciaországgal 

megkötött barátsági és jószomszédi szerződés nem változtatta meg. Sőt, 1930-ban a török–

francia határ véglegesítésére is sor került. 

Törökország 1932-es népszövetségi tagsága, a német politikában beállt változások 

és Mussolini 1935-ös abesszín háborúja egymás irányába tolták a Kelet-Mediterráneum 

védelmében érdekelt francia és török politikát. Ez az érdekazonosság azonban nem 

jelentette azt, hogy Ankara rögtön elfogadta a Párizs által sürgetőbb védelmi 

együttműködés létrehozását. Amint ugyanis fentebb már utaltunk rá, a török politika (és 

gazdaság) számára Németország jelentős potenciállal bírt, különösen egy esetleges olasz 

agresszióval szemben. 

A hataji kérdés rendezése szempontjából nagy jelentőséggel bírt az 1936. 

szeptember 9-i francia–szír megállapodás, mely három éven belül teljes önállóságot kívánt 

adni a damaszkuszi kormánynak. Ankara nem kívánta a vitatott és stratégiai szempontból 

fontos területet a szír kormánynak átengedni, így a probléma a francia–török bilaterális 

kapcsolatokat túllépve, népszövetségi szintre lépett. Ezzel párhuzamosan a francia, az arab 

és a török propaganda is aktivizálódott. Iszkenderunban nőtt a feszültség, de brit 

közvetítéssel 1937 év elejére – a Népszövetség által készíttetett ún. Sandler jelentésre 

támaszkodva – megszületett egy megállapodás, mely az autonóm státusznál több, de a 

teljes függetlenségnél kevesebb jogot garantált a területnek. A külügyek ugyanis továbbra 

is Damaszkusz kezében voltak. Az autonóm terület májusban népszövetségi ösztönzésre 

alkotmányt is kapott. 

A korabeli francia statisztikák szerint a 4 508 km2-es területen 219 000 ember élt. A 

lakosság – hol nemzetiségi, hol pedig vallási szempontokat szem előtt tartva – mintegy 

40%-a török, 28%-a alevi, 11%-a örmény, 10%-a arab, 9%-a ortodoxnak vallotta magát. A 

helyzet azonban nem jutott nyugvópontra, mivel egyik fél sem látta biztosítottnak saját 

érdekeit és a népszövetségi döntés érelmében 1938 áprilisáig kötelezően kiírandó választás 

kimenetelét mindenki igyekezett a saját javára befolyásolni.  

A török–francia viszony ismét kiélezetté vált. Annál is inkább, mert Ankarában 

összefüggést véltek felfedezni az 1937-es derszimi felkelés és a hataji kérdés között. Török 

szempontból úgy tűnt, hogy a franciák a britek 1925-ös politikáját kívánják feleleveníteni, 

vagyis a Törökországon belüli egyes csoportok felfegyverzése és fellázítása révén akarnak 

nyomást gyakorolni Ankarára. Az 1937. április 7-én aláírt egyiptomi–török, valamint a 
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július 8-án Törökország, Irán, Irak és Afganisztán által létrehozott Szaadábádi szerződés 

megkötése sem véletlenül tehető erre az időszakra. Az említett országokban közös 

probléma volt, hogy a nagyhatalmi versengés eredményeként bizonyos erők mindig aktív 

szerepet játszottak az aláíró országok belpolitikájának alakításában.  

A szerződés VII. cikkelye így rendelkezett: „A Magas Szerződő Felek mindegyike 

kötelezi magát, hogy határain belül megakadályozza a fennálló intézmények megdöntésére 

törekvő olyan fegyveres bandák, szövetségek vagy szervezetek megalakulását és 

tevékenységét, amelyeknek az a céljuk, hogy megsértsék akár egy másik Szerződő Fél 

határ menti vagy nem határ menti bármely területének belső rendjét vagy biztonságát, akár 

a másik Fél kormányzati rendszerét.”423 

Ezt az értelmezést egyébiránt egy korabeli magyar forrás is alátámasztja.  

Máriássy követ 1939 tavaszán úgy látta, hogy bár Hataj ügye gyakorlatilag már 

lezárultnak tekinthető, a törökök esetleg Aleppóra is igényt tarthatnak majd. A kérdés 

annak függvénye, hogy az átmenetileg meggyengült párizsi kormány mennyire akarja majd 

legalább a közel-keleti hátországát biztosítva látni. „Meg kell azonban jegyeznie [ti. a 

török kormánynak], hogy a franciák az Aleppótól északra és északkeletre fekvő ún. 

dzsezirei zónába évek óta oly kurd elemeket telepítenek, akik a török határvidéket 

állandóan nyugtalanságban tartják és ott lázadásokat szítanak.”424 

Bár török szempontból ez a szeparatizmus támogatását jelentette, a francia–török 

kapcsolat nem szakadt meg, a végleges rendezést célzó tárgyalások tovább folytatódtak. 

A propagandán túl valós verseny indult a területért. Törökország aktivizálta a 

térségből elszármazott állampolgárait és igyekezett minél hatékonyabb módon befolyásolni 

a szandzsák jövőjét. Megjelentek az állampárt képviselői és az ún. Népházak is.425  

A damaszkuszi vezetés, nevezetesen a szír miniszterelnök, Dzsemíl Mardam ( جميل

 decemberében Ankarába látogatott. A megbeszélés után Atatürk a 1937 (1960–1894 مردم

katonai beavatkozást sem zárta ki, sőt, nyíltan kijelentette, hogy bár a szíreknek nincs 

hadseregük, a török hadsereg megfelelő erőt képvisel, ha a szükség úgy kívánná. 

                                                           
423 Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez: i. m., 154. 

424 MNL (OL) K 63 1939-1940 64. tétel. 50/pol. számú jelentés. Ankara, 1939. április 2. 

425 Yusuf Sarınay: Atatürk’ün Hatay Politikası – I (1936-1938) Ld. http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-

34/ataturkun-hatay-politikasi-i-1936-1938 (utolsó letöltés: 2017. 10. 30.) 

http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-34/ataturkun-hatay-politikasi-i-1936-1938
http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-34/ataturkun-hatay-politikasi-i-1936-1938
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Valószínűleg ez az inkább franciáknak szóló üzenet is kellett ahhoz, hogy Damaszkusz 

kárára, 1938. szeptember 12-én független államként kikiáltsák a Hataj Köztársaságot. 

Annál is inkább, mert Dzsemíl Mardam eddigre már de facto bukott politikusnak számított, 

hiszen az 1936-os francia–szír egyezményt a francia parlament nem ratifikálta. Vagyis a 

damaszkuszi kormány holt térbe került és ebben a helyzetben a török segítség is jól jött 

volna Párizzsal szemben.426 

Sokatmondó tény, hogy Hataj – melynek fővárosaként Antakját jelölték ki – első 

államelnöke az a Tajfur Szökmen (1892–1980) lett, aki az első világháború végétől 1927-

ig folyamatosan a franciák elleni hataji szervezkedések Ankara által támogatott egyik 

fontos szereplője volt. Az antakjai születésű Abdurrahman Melek (1896–1978) – aki az 

alkotmány elfogadásától volt a szandzsák miniszterelnöke – emlékei szerint az első hataji 

nemzetgyűlést a „nagy vezető”, Atatürk nevében nyitotta meg, és rögtön leszögezte, hogy 

az új, független köztársaságot az ő elvei mentén fogják kormányozni.427 A magyar 

forrásokból arról értesülünk, hogy 1939. év elején az antakjai nemzetgyűlés – miután előző 

év őszén megszűnt a török–hataji vámhatár, illetve szintén 1939 elején a török valuta 

hivatalos fizetőeszköz lett az új országban – elhatározta, hogy „ezentúl a török törvények 

érvényesek lesznek.”428 

Hogy Budapest mit érzékelt ebből, arra vonatkozólag az ankarai követ 1939 

tavaszán kelt jelentései nyújtanak némi támpontot. Máriássy úgy látta, hogy bár nem túl 

hitelesen, de a törökök Atatürk haláláig – vagyis 1938 novemberéig – még csak Hataj 

függetlenségéről beszéltek, a terület Törökországhoz való csatolását, csatlakozását még 

nem fogalmazták meg. „Az új tézis [vagyis a területnek az országhoz csatolása] Ismet pasa 

uralomra jutásával lett akut problémává konstruálva. Egyik lényeges indoka az a törekvés 

volt, hogy az új elnök ne legyen nagy elődjének kis utódja és országlását az elszakított 

törökségnek az anyaországba való visszaolvasztásával kezdje meg.” – írta Budapest 

számára a követ. Máriássy szerint az 1937-ben felerősödő török propaganda olyan 

                                                           
426 Szíria korebeli történetéhez bővebben ld. Sógor Dániel: Szíria – egy útját kereső régi-új ország. In: 

Világtörténet 7. (39.) évfolyam 2017. 4. 575–597. 

427 Abdurrahman Melek: Hatay nasıl kurtuldu. Dizgi-Baskı-Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve 

Yayıncılık A. Ş. Temmuz 1999. 150–151. Ld. https://issuu.com/sacittademir/docs/abdurrahman_melek_-

_hatay_nas__l_ku (utolsó letöltés: 2017. november 25.) 

428 MNL (OL) K 63 1939-1940. 64. tétel. 24/pol. számú jelentés. Ankara, 1939. február 24. 

https://issuu.com/sacittademir/docs/abdurrahman_melek_-_hatay_nas__l_ku
https://issuu.com/sacittademir/docs/abdurrahman_melek_-_hatay_nas__l_ku
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hatásosnak bizonyult, hogy „több ízben kellett leinteni a Hatay-i parlamentet, nehogy idő 

előtt proklamják a csatlakozást.” 429 

Az egyezmény maga amúgy rendelkezett a lakosság állampolgárságáról és a szír–

török határról. Kiemelendő, hogy 9. cikkelyének értelmében a két fél kötelezi magát arra, 

hogy megakadályoz minden olyan cselekedet „előkészítését vagy elkövetését”, mely a 

másik ország biztonsága és fennálló rendszere ellen irányul.430 

Máriássy egyébként az egész Hataj-kérdést a brit–török kapcsolatok 

mellékhatásaként értékelte és úgy érezte, hogy a törökök nem akarnak olyan fényben 

feltűnni, mintha elkötelezték volna magukat a francia politika mellett. Azt, hogy végül 

1939. június 23-án a francia és török illetékesek megállapodtak a szandzsák 

Törökországhoz való csatolásában, nem tekintette meglepő fordulatnak. A német és olasz 

sajtó azon beállítását, miszerint ez volt a török–francia és a török–angol „segélynyújtási 

megállapodásnak az ára”, egyenesen tévesnek minősítette.431 Nem beszélve arról, hogy a 

Párizs által régóta áhított „francia–török általános assistance-paktum létrehozása 

kilátástalannak látszott, a Szíria-libanoni partvidék és egyes szíriai határok, továbbá a török 

partok egy sávjának kölcsönös garantálását, azaz egy lokális segélynyújtási paktumot 

jelöltek meg, amire a törökök akkor hajlandóknak is nyilatkoztak.”  

Az ankarai magyar követ így foglalta össze a kérdést a Budapest számára írt 

jelentésében.  

„A szandzsák kérdésének végleges megoldásától úgy a török, mint a francia 

közvélemény a két ország közti barátság zavartalan elmélyítését várja. Saracoglu török 

külügyminiszter az aláírás alkalmával azt mondta, hogy a szandzsák egy kérdés a múltból, 

                                                           
429 MNL (OL) K 63 1939-1940. 64. tétel. 40/pol. számú jelentés. Ankara, 1939. március 14. 

430 MNL (OL) K 63 1939-1940. 64. tétel. 101/pol. számú jelentés. Ankara, 1939. június 30. 

431 MNL (OL) K 63 1939-1940. 64. tétel. 100/ pol. számú jelentés. Ankara, 1939. június 26.  

1939. május 12-én angol–török, június 23-án francia–török  kölcsönös segítségnyújtási szerződés jött létre. 

1939. október 19-én pedig angol–francia–török megállapodás köttetett, amelynek értelmében Törökországra 

a brit–görög segítségnyújtási szerződés is vonatkozott arra az esetre, ha Görögországot támadás érné. Az 

aláírók szerint az egyezmény célja (6. cikk), hogy „szükség esetén kölcsönös segítséget és támogatást 

biztosítson Franciaországnak, az Egyesült Királyságnak és Törökországnak avégből, hogy a támadásnak 

ellenállhassanak.” A szerződőfelek továbbá abban is megállapodtak, hogy hadianyagvásárlás céljára 

Franciaország és Nagy-Britannia 25 millió, valamint egyéb kiadásokra fordítható további 15 millió font 

sterling hitelt biztosít Törökország számára. Halmosy: i. m., 477–481.  
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amely azonban megmérgezi a jelent és a jövőt. Massigli nagykövet pedig idézte Ismet 

Inönü azon kijelentését, mely szerint a Hatay-kérdés rendezése után semmiféle erő nem 

fogja tudni elválasztani Franciaországot és Törökországot. A magam részéről ebben nem 

bízom igen erősen s úgy vélem, még hosszú időnek kell eltelnie, míg a törökök, minden 

szövetség dacára elfelejtik az őszinte gyűlöletet, mellyel éppen a Hatay-kérdésből 

kifolyólag a franciák iránt évekig viseltettek. Arról, hogy szeressék őket szó sincs, s a 

Hatay csatlakozását és a francia–török segélynyújtási deklarációt méltató török 

sajtócikkekben feltűnően gyakori az a megállapítás, hogy a franciák végre belátták eddigi 

politikájuk helytelen voltát.”432 

Gyűlölet ide, szeretet oda, a magyar követnek nem lett igaza. 1939. október 19-én 

Ankarában a francia, a brit és a török államfő kölcsönös segítségnyújtási szerződést írt alá. 

A megállapodás értelmében „ha Törökország valamely európai hatalommal az ezen 

hatalom által Törökország ellen elkövetett támadás következtében ellenségeskedésekbe 

kerülne, Franciaország és az Egyesült Királyság hatékonyan együtt fog működni 

Törökországgal, és neki minden hatalmában álló segítséget és támogatást megad.” (1. 

cikkely) 

A nyilvánvalóan az esetleges német és olasz támadást elhárítandó 1. cikkely után, 

kimondottan a Földközi-tenger biztonságára is kitértek a felek. „Abban az esetben, ha 

valamely európai hatalom támadó cselekményt követne el, és az a földközi-tengeri 

térségben olyan háborúhoz vezetne, amelybe Törökország belebonyolódnék, Franciaország 

és az Egyesült Királyság hatékonyan együtt fog működni Törökországgal, és neki minden 

hatalmában álló segítséget és támogatást megad.” (2. cikkely)433 

A hataji rendezés tehát látszólag nem a status quo felforgatására, hanem épp 

ellenkezőleg, annak megőrzésére tett sikeres akcióként lett beállítva. Jóllehet Irak és 

Szaúd-Arábia vonakodott elismerni az annexiót, és az olaszok is tiltakoztak, Ankara 

komoly presztízsnövekedést könyvelhetett el. Olyannyira, hogy a török sajtó, az olasz 

kézen lévő Dodekannészosz kérdését is újra felmelegítette. Ankara régi vágya volt 

                                                           
432 Uo. 

433 Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez: i. m., 202. 
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ugyanis, hogy az önmagára veszélyt jelentő égei-tengeri olasz hídfőállást valamilyen 

módon – leginkább egy esetleges brit–olasz háború révén – kiiktassa.434 

7. Gazdasági mutatók (1924–1945) 
 

Az 1923. februári izmiri gazdasági kongresszuson a jelenlévő politikusok 

egyetértettek abban, hogy a nemzeti szuverenitás elválaszthatatlan a gazdasági önállóság 

kérdésétől. Ebből kifolyólag pedig leszögezték, hogy nélkülözhetetlen lesz bizonyos 

gazdasági célok elérése, hiszen azok nélkül a politikai (és katonai) sikerek hosszú távon 

nem lesznek fenntarthatók. Ennek elérése érdekében első lépésként igyekeztek kapcsolatot 

teremteni az egyén és az állam között olyan értelemben, hogy előbbi magáénak érezze az 

utóbbit. A török gazdaságpolitika 1930-ig alapvetően nem nevezhető etatistának. Az állam 

igyekezett új szereplőket helyzetbe hozni úgy, hogy közben egyre nagyobb hangsúlyt 

fektetett az önálletásra. 

Egyrészről égető problémának bizonyult, hogy a több mint egy évtizede zajló 

háborúk során kivérzett lakosság lehetőség szerint minél hamarabb bekapcsolódjon a nagy 

kihívást jelentő gazdasági újjáépítésbe. Másrészről a helyi lakosság feltőkésítése is 

elkezdődött, hiszen a külföldi tőke még mindig jelentős ágazatok felett rendelkezett. 1924-

ben összesen 94 cég működött hivatalosan az országban. Ezek 7 vasúttársaság, 6 bánya, 23 

bank, 12 ipari, 35 kereskedelmi létesítmény és 11 koncesszió felett rendelkeztek.435 

A munka a mezőgazdaság beindításával kezdődött. 1925-ben eltörölték az oszmán 

időkben szedett asart (ösürt), ami a parasztságot 10%-os adóval súlytotta, és 

megalapították a Ziraat Bankaszit (Mezőgazdasági Bank)436, amely lehetővé tette, hogy az 

agrárszektorba pumpált tőke 1922-höz képest 1929-re 25-szörösére emelkedjék.437  

Megkezdődött a földosztás is, melynek során 1934-ig 711 322,5 hektár termőlerület 

talált új gazdára. A lendület az iparosítás során megtorpant kissé, de 1938-ig további 

                                                           
434 MNL (OL) K 63 1939–1940. 40. tétel. 114/pol. számú jelentés. Yeniyöy, 1939. július 25.  

435 Ami a vállalatok kötődéseit illeti, a négy legnagyobb tulajdonosi kör a német (45,4%), a francia (25,9%), 

a brit (16,9%) és a belga (3,7%) volt. Hershlag: i. m., 37–41.  

436 A Ziraat mellett 1924-ben a magánvállalatok finanszírozására létrehozták a már említett Is Bankaszit is. 

Uo. 56.  

437 Uo. 45–49.  
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mintegy 300 000 hektár föld került kiosztásra. Az új tulajdonosok főként a korábban 

földdel nem rendelkezők, illetve a görög területekről átttelepítettek lettek. A 

birtokviszonyok átalakulásával a mezőgazdaságból élők száma és aránya is jelentős 

változáson esett át. 1937-ben a 12 hektárnál kisebb területet megművelők a birtokos 

parasztság 37,8%-át adták. A 12 és 64 hektár között birtoklók további 44,8, míg az annál 

több földdel rendelkezők összesen 17,1%-át adták a szóban forgó társadalmi rétegnek.438 

Az ipar modernizálása és beindítása szintén nagy figyelmet igényelt. A jelentős 

szovjet segítség (mintegy 8 millió amerikai dollár kölcsön formájában) lehetővé tette, hogy 

ezen a téren is elinduljon a munka. Az első ötéves terv elsősorban a vasipar, a papír- és 

cellulózipar, a textilipar, a kerámia, az üveg- és a cementgyártás megalapozását tűzte ki 

céljául. Két évvel később, 1936-ban, a második ötéves terv előkészítésekor már nagyobb 

méretekben gondolkodva nem 20, hanem 100 termelőüzem megnyitásával számoltak. A 

fejlesztendő területek közé pedig bekerült a szénbányászat, az elektromos hálózat bővítése, 

a vegyipar, a motoripar és a tengeri szállítás is. Nem véletlen, hogy az ipari és bányászati 

beruházások finanszírozására 1935-ban, vagyis az első ötéves terv megkezdése után nem 

sokkal, megalapították az Etibankot (Hettita Bank).439 

Az erőfeszítések nem kis áldozatokat követeltek, hiszen például csak a vasút 

államosítására a török állam mintegy 52 millió török fontot fizetett Franciaországnak.440 

Mindezeket figyelembe véve mégis úgy nőtt az egy főre eső jövedelem, hogy közben a 

lakosság is gyors gyarapodásnak indult. Míg 1927-ben az ország 13,6 milliós lakosságára 

vetítve az egy főre eső bevételi forrás 73 török font volt, addig ez a szám 1939-re úgy nőtt 

95 fontra, hogy közben az országban már 17,5 millió ember élt.  

Persze, a fejlődés így is viszonyítás kérdése. A 95 fontot alapul véve – ami 75 

amerikai dollárnak felelt meg 1938-ban – azt mondhatjuk, hogy a török életszínvonal  

messze alatta maradt az amúgy nem kiemelkedő olaszhoz vagy franciához képest. Ugyanez 

a viszonyítási szám Olaszország esetében 144, Franciországban 251 USD volt. A 

                                                           
438 Uo. 78–79.  

439 Uo. 92. 

440 Uo. 94. 
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világgazdaság szempontjából kiemelkedő Nagy-Britanniában az egy főre eső jövedelem 

486, az Egyesült Államokban 519 dollár volt.441 

A török–magyar politikai kapcsolatok alakulása mellett érdemes megvizsgálni, 

hogy a két ország között fennálló érdekközösség és szimpátia tükröződött-e a gazdaság 

területén. A kiindulópont mindenestre több volt, mint bíztató, hiszen 1924. júliusában a 

konstantinápolyi magyar ügyvivő így értékelte a helyzetet: „Pozíciónk a mai török 

kormánynál oly kedvező, specialisták kiválasztásánál, állami birtokok bérbeadásánál, 

közszállításoknál oly előnyökben részesülünk, hogy a többi államok komolyan kezdenek 

ránk féltékenykedni.”442 Ez az optimizmus annak ellenére fennállt, hogy mindenki tudta: a 

Lausanne-ban megkötött béke arról is rendelkezett, hogy az aláírók és a három külön 

szerződéssel rendelkező állam – az Egyesült Államok, Lengyelország és Ausztria – 

legalább öt éven át a legelőnyösebb kereskedelmi szerződések megkötésére voltak 

jogosultak.443 Ez pedig komoly helyzeti előnyt biztosított a piacon, hiszen a megjelölt 

országok kilenc-, a korábbi szövetséges és neutrális országok pedig tizenkétszeres vámmal 

voltak terhelve.444 

A török politika, mely minden alkalmat megragadott a világ vérkeringésébe való 

visszatérésre, rögvest ígéretet tett egyes diplomatáknak, hogy a lausanne-i rendelkezéseket 

– legalábbis gazdasági téren – nem fogják betű szerint betartani. Ennek megfelelően 

Magyarország és Németország elsőként jelezte, hogy örömmel állnának a törökökkel való 

kereskedelmi szerződés megkötése elé. A kétoldalú tárgyalások – összekötve a letelepedési 

egyezmény kérdéseivel – 1925. augusztus 4-én kezdődtek.445 A tárgyalások sikerrel 

haladtak és 6 hónapos időközönkénti újragondolás mellett, 1925. szeptember 1-jén életbe 

lépett a magyar–török gazdasági megállapodás (provisorium). Az egyezmény alapján a 

                                                           
441 Uo. 121. Ugyanez a mutató Magyarországon 534 pengő. A pengő 1927-es bevezetésekor 1 USA dollár 

5,7 pengőt ért. Ld. https://www.artortenet.hu/index.php/item/179-1926-dec-31-i-es-1927-jan-1-i-arfolyamok 

(utolsó letöltés: 2018. február 15.) Ez alapján az egy főre jutó jövedelem hazánkban 1930–31-ben 93,6 dollár 

volt, azaz elég közel állt a törökhöz. Romsics (2001): i. m., 193. Az időbeli eltérést figyelembe véve 

ugyanakkor hitelesebb képet kapunk, ha török viszonylatban 65 dollárral számolunk, hiszen az anatóliai 

országban a rendelkezésünkre álló adatok alapján 1929-ben ennyi volt az egy főre eső jövedelem. 

442 MNL (OL) K 69 761. cs. 1924–1935 I-a. 29/pol. számú jelentés. Konstantinápoly, 1924. július 28. 

443 Uo. 

444 MNL (OL) K 69 761. cs. 1924–1935 I-a. 12/gazd. res. számú jelentés. Konstantinápoly, 1926. február 9. 

445 MNL (OL) K 69 761. cs. 1924-1935 I-a. 296/A-kig. számú jelentés. Angora, 1925. augusztus 4. 

https://www.artortenet.hu/index.php/item/179-1926-dec-31-i-es-1927-jan-1-i-arfolyamok
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török áruk a legnagyobb kedvezmény elbírálásában, a magyar áruk a lausanne-i 

szerződőfelekkel egyenlő bánásmódban és vámterhekben részesültek.446 Vagyis úgy 

festett, hogy az egyenlő versenyfeltételek – legalábbis a vámterheket illetően – érvényre 

juthatnak. 1926. január 1-jét azonban a török nemzetgyűlés behozatal szempontjából 

három csoportra osztotta az országokat. Ezek szerint az első, legtöbb kedvezményt kapott 

csoport tagjai – Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Japán, Románia, valamint 

Ausztria és Lengyelország – 5 és 9-szeres koefficienssel (szorzóval) rendelkeztek. A 

második csoportba tartoztak a provizóriummal rendelkező országok: Németország, 

Magyarország, Svédország, Csehszlovákia és az USA. Őket 8 és 9-szeres vámterhek 

illették. Minden más állam a harmadik csoportba soroltatott, ami azt jelentette, hogy velük 

szemben 8 és 12-szeres szorzó volt érvényben.447 

Az 1925-ös török–magyar hivatalos külkereskedelmi forgalom összesen 4 560 042 

aranykorona (ebből 1 754 431 aranykorona magyar behozatal és 2 805 611 aranykorona 

értékű magyar kivitel) volt.448  

A letelepedési egyezmény tárgyalásai ezzel párhuzamosan kissé vontatottan 

haladtak, hiszen a török állam bizonyos szakmákban igyekezett csak és kizárólag török 

állampolgároknak fenntartani a helyeket. Ilyen foglalkozások voltak a következők: ügyvéd, 

orvos, főpincér, gyógyszerész, hordár, halász, csónakos és utcai árus.449 A Törökország 

területén dolgozó magyar (és úgy általában külföldi) állampolgárok munkavállalásával 

kapcsolatban a későbbiek során több probléma is felmerült. Már 1931-ben egy jelentésben 

értesülünk arról, hogy korlátozták a külföldi munkavállalók lehetőségeit. „Magyar 

vonatkozásban a kérdéses rendelet legsúlyosabban éppen az építő szakma szakmunkásait 

(kőműves, asztalos, ács, lakatos) sújtja, de a hivatalos törvénymagyarázat szerint a tilalom 

csak az illető szakokban dolgozó napszámos és segédmunkásokat érinti, míg maguk a 

képesített szakmunkások az említett szakokban iparukat tovább is fogják Törökországban 

űzhetni. Remény van, hogy a törvény végrehajtásánál azt a gyakorlatban enyhén fogják 

                                                           
446 Ugyanabban az évben július 13-án német–török, augusztus 21-én csehszlovák–török, december 1-jén svéd 

török gazdasági megállapodás lépett életbe. Ld. MNL (OL) K 69 761. cs. 1924-1935 I-a. 12/gazd. res. számú 

jelentés. Konstantinápoly, 1926. február 9. 

447 Uo. 

448 MNL (OL) K 69 761. cs. 1924-1935 I-a. Magyarország külkereskedelmi forgalma Európai és Ázsiai-

Törökországgal az 1925-ös évben. 

449 MNL (OL) K 69 761. cs 1924-1935 I-a. 2013/kig. számú jelentés. Konstantinápoly, 1926. november 4. 



149 

 

alkalmazni és azon esetleg a belföldi szakmunkásokban fennálló hiány folytán könnyítések 

is fognak esetleg eszközöltetni.”450 A gazdasági hatás és a török ipar és munkaerő országon 

belüli térnyerésével párhuzamosan a külföldi munkaerő szabályozása is elindult.  

A korlátozások sorában az 1943-as ún. vagyonadó mérte a legjelentősebb csapást az 

állampolgársággal nem rendelkező, főleg a nagyvárosokban élő diaszpórákra.  

A provizóriumok folyamatos meghosszabbítása és az esetleges letelepedésekről 

szóló tárgyalások eredményeként a két ország között 1926. december 20-án kereskedelmi 

és letelepedési egyezmény született, amely 1927. szeptember 26-tól lépett életbe.451 Azt 

láthatjuk tehát, hogy hiába volt kedvező a két ország közötti politikai légkör az új állam 

megalakulásának idején, gazdasági szempontból nemcsak a nagyhatalmak és Törökország 

tengeri szomszédai (Románia), de a régióból Ausztria és Lengyelország is kedvezőbb 

helyzetbe került hazánkkal szemben a török piacon. Ezt erősíti az a tény is, hogy a török 

szeszmonopólium tárgyában kiírt tendert is egy lengyel cég nyerte meg. Villani követségi 

tanácsos szerint „a lengyelek mindenáron be akartak törni a török piacra”, még akkor is, ha 

adott esetben rizikót vállaltak a monopólium megvásárlásával.452 

A Magyar Nemzeti Bank előadója, Vajta György által jegyzett egyik elemzés 

kimutatta, hogy a török–magyar áruforgalom „a kedvező előfeltételek ellenére is mindkét 

ország szempontjából eddig viszonylag jelentéktelen keretben bonyolódott le.” 

Számszerűsítve ez azt jelentette, hogy 1925-től 1939-ig a két ország árucseréje egyik 

esetben sem haladta meg az összforgalom 1%-át.453 Ezen még Bethlen 1930-as 

törökországi útja sem tudott változtatni, jóllehet a gazdasági kérdések is előkerültek a 

tárgyalások során. A törökországi piaci rés betöltésére ugyanakkor voltak bíztató 

momentumok. Magyarország 1931-ben a SZU-n kívül egyedüliként jelent meg 

„nagyobbszabásúan összeállított és saját impozáns pavilonjában elhelyezett kiállításában” 

                                                           
450 MNL (OL) K 69 768. cs. Az 1931. évi gazdasági jelentés. 

451 MNL (OL) K 69 1926-1928 I-b. 795/4. adm. res. számú jelentés. Budapest, 1927. augusztus 29. 

452 A tender nyertese vállalta, hogy a különböző gyárak alapítása mellett az első évben 7, a másodikban 8, a 

harmadik évtől 10 millió török fontot, valamint éves jövedelmének 20%-á fizeti az államnak a szesz 

árusításának monopóliumáért cserébe. MNL (OL) K 69 1926-1928 I-b. 1555/gazd. számú jelentés. 

Konstantinápoly, 1926. június 24.  

453 MNL (OL) K 69 1936-1941 – IX-b, d. Vajta György: Törökország külkereskedelme, különös tekintettel a 

török–magyar árucsere fejlődésére. Dátum: ismeretlen, feltétezhetően 1940-ben vagy utána keletkezett a 

munka. 
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a törökországi mezőgazdasági kongresszuson. A sikerben nagy szerepe volt a Magyar 

Külkereskedelmi Intézet törökországi delegátusának, Bors Emilnek is. A siker és a 

magyarok elismerése okán Törökország először vehetett részt nemzetközi vásáron, melyre 

szintén 1931-ben Budapesten került sor.  

Általánosságban elmondható, hogy a kereskedelem szempontjából az alábbi áruk 

képezték a forgalom gerincét.  

1. Táblázat 

magyar import magyar export 

friss gyümölcs villamosgépek 

nyers dohány vasáruk 

déli gyümölcs hajtószíj (bőr) 

nyers pamut ló 

nyersfémek kaucsuk áru 

 fényképészeti papíros 

 elkészített gyógyszerek 

 hamuzsír 
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Az összkereskedelmen belüli alacsony, 1%-os arányszám a háború éveiben viszont 

jelentősen megváltozott és Magyarország akkor már számottevő mértékben vette ki részét 

a török külkereskedelemből.  

De az 1931 novemberében bevezetésre kerülő ún. kontingens rendszer egészen az 

évtized végéig további nehezítést jelentett a Törökországgal való kereskedésben, hiszen a 

kontingens megszabta a havonta Törökországba importálható áruk csoportját és 

mennyiségét. Ezzel a rendelkezéssel a fentebb említett munkaerőpiaci korlátozás mellett 

életbe lépett az országba áramló anyagi javak csökkentése is. Ez részben a gazdasági 

világválsággal, részben a török gazdaság teljesítésének emelkedésével és védelmével 

magyarázható.  

Az 1927 és 1931 közötti öt esztendő során a török export és import mintegy 75%-a 

nyolc országgal bonyolódott le. Ez a nyolc ország pedig a következő: Németország, 

Olaszország, Anglia, Franciaország, USA, Szovjetunió, Csehszlovákia és Bulgária. A 

felsorolt országok forgalma változó részesedéssel, de mindvégig a kereskedelmi mérleg 

nagyjából ¾-ét jelentették.454  

Az 1933-as év komoly megtorpanást eredményezett. A török kivitel a felére, a 

behozatal az 1929-es év egyharmadára esett vissza.455 

 

                                                           
454 MNL (OL) K 69 768. cs. Az 1931. évi gazdasági jelentés. 

455 MNL (OL) K 69 1936-1941 – IX-b, d. Vajta György: Törökország külkereskedelme, különös tekintettel a 

török–magyar árucsere fejlődésére. Dátum: ismeretlen, feltétezhetően 1940-ben vagy utána keletkezett a 

munka. 
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1. Grafika - A török import alakulása 1927 és 1931 között456 
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2. Grafika - A török export alakulása 1927 és 1931 között457 

 

                                                           
456 MNL (OL) K 69 768. cs. Az 1931. évi gazdasági jelentés. 

457 Uo. 
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1934-ben iparosítás indult, melyet az első ötéves terv keretei jelöltek ki. A terv 

nyilvánvaló célkitűzése a török gazdaság – és legfőképpen az ipar – külföldi kitettségének 

csökkentése volt. Hogy csak két eklatáns példát említsünk, az ország legnagyobb 

városának, Isztambulnak a villamoshálozata belga, a telefonhálózata brit kézben volt 

ekkoriban. A törökországi kikötők közül számos szintén külföldiek kezén volt, és az 

ország, az újonnan kibocsátásra szánt ezüstpénzéhez szükséges 15 tonna ezüstöt is 

Angliából volt kénytelen beszerezni.458  

A részben szovjet gépek és szakemberek meghívásával zajló textilipari fejlesztés 

legkiemelkedőbb példája a Kajszeri városában átadott textilgyár volt. Barkóczi feljegyzése 

szerint azonban a sikerként bemutatott gyárlátogatásnak vannak árnyoldalai is. Barkóczi 

tudni vélte, hogy a gyár szovjet berendezése meglehetősen rossz minőségű, aminek 

következtében bizonyos kiegészítőket és a közeljövőben kész gépeket Németországból 

tervez a gyár vezetősége megrendelni. „Közelről nézve tehát a török textilipar fejlődése 

egyelőre nem nyújt nagyon rózsás képet.” – szólt a summázat.459 Az már ekkor kezdett 

körvonalazódni, hogy az ipari termelés növelése és tökéletesítése végett a német 

szakértelem nélkülözhetetlen lesz. Ebből kifolyólag – és ezt Budapesten is tudták – 

bizonyos termékek előállítása, leszállítása a német mellett a magyar gyártók figyelmét is 

felkeltették. Ennek a tendenciának a kifutása az évtized második felében lett látványos. 

A török célkitűzésekre visszatérve, majd egy évvel később, 1936 júliusában, vagyis 

az ötéves terv második évében a helyzet a következőképpen festett: a textilipar mellett 

hangsúlyt fektettek a merinói gyapjúra alapuló gyapotszövet-nyomó és festő iparra, a papír 

és cellulóz, valamint a műselyem gyártására. Elhatározás született a kén és antracit gyártási 

feltételeinek megteremtésére, a cement és a keramit, az üveg, a rózsaolaj, réz, kender és 

cukor előállításának beindítására.460 

A kiemelt területnek számító textiliparban öt gyár létesítésére került sor ekkortájt. 

A Kajszeriben létesült gyáron kívül szovjet segítséggel hozták létre a bakirköji, konjai, 

malatjai, valamint az Ajdinhoz közeli nazilli-i létesítményeket.461  

                                                           
458 MNL (OL) K 69 766. cs. 103/pol. számú jelentés. Ankara, 1934. szeptember 13.  

459 MNL (OL) K 69. 766. cs. 143/biz. számú jelentés. Sztambul, 1935. szeptember 26. 

460 K 69 766. cs. 1428/1936. számú jelentés. Yeniköy, 1936. július 28. 

461 K 69 766. cs. 1942/1937. számú jelentés. Ankara, 1937. október 13. 
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Elmondható tehát, hogy a török gazdaság és különösen az ipar, a háború 

kitörésének évére, vagyis 1939-re jelentős lépéseket tett az önellátás irányába. Az 

iparosítás pénzügyi finanszírozására – az etatizmus jegyében – 1933-ban megalakult a 

Szümerbank (Sumér Bank). Az állami beavatkozás eredményeként csökkent a vállalatok 

száma, de 1932 és 1941 között ezen vállalatok össztőkéje 3,2-szeresére emelkedett. 1933 

és 1939 között az összes állami beruházás mintegy kétharmada, számszerűleg 249,2 millió 

líra ment el az ipar és az infrastruktúra (hidak, csatornák, utak) bővítésére. 1935 után a 

gazdaság teljesítőképessége is javult, hiszen míg 1929 és 1935 között az évi átlagos 

növekedés 2,3% volt, addig 1935 és 1939 között ez az érték elérte a 6,5%-ot.462 A háború 

folytán megváltozott gazdasági és politikai helyzetben a török vezetés újabb lehetőséget 

látott a török tőke hazai megerősítésére. 

Az ún. varlik vergiszi (vagyonadó) esetében érdemes néhány összefüggésre 

felhívnunk a figyelmet. A török gazdaságban 1923 és 1932 között elsősorban a 

magánszektor sikerességétől várták a fellendülést. Jelentős állami bevételkiesést okozott 

ebben az időszakban, hogy 1927-ig az alkohol, a dohány és a sómonopólium nem volt 

állami kézben. Ugyancsak beszédes adat, hogy az állam egészen 1929-ig a vámszedés 

területén sem tudta érvényesíteni a jogait.463 Az 1929-es gazdasági világválság azonban – 

más országokhoz hasonlóan – arra sarkallta a felső vezetést, hogy nagyobb szerepet 

vállalva, élénkítő hatást gyakoroljon a gazdaságra. 1932-től a háború kitöréséig olyan 

típusú etatizmus jelent meg, amely a gazdaság minden területére hatással volt. A lassan 

emelkedő pályára került ipar és mezőgazdaság azonban a háború kitörésével ismét 

megtorpant. A honvédelmi kiadások megnőttek, a hadsereg felduzzasztása céljából 

fegyverbe hívott 1 millió aktív dolgozót a gazdasági szereplők nem voltak képesek pótolni. 

Az infláció növekedésével virágozni kezdett a feketepiac, a társadalmi egyenlőtlenségek 

felszínre kerültek.  

A gazdaság stabilizálása érdekében, 1940. január 26-án életbe léptették az először 

Refik Szajdam miniszterelnök464, majd Redzsep Peker465 által kidolgozott, közgazdasági 

                                                           
462 Fehmi: i. m., 39-40. 

463 Deringil: i. m., 17. 

464 Refik Szajdam (1881–1942): orvos, politikus. Katonaorvosként az első világháborúban a hadseregben 

terjedő bakteriális betegség (tífusz, kolera, pestis) elleni küzdelemben ért el jelentős sikereket. 1925 és 1937 

között egészségügyi miniszter. 1939 és 1942 között miniszterelnök.  
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intézkedéseket tartalmazó Nemzeti Védelmi Törvény (Millí Szavunma Kánunu).466 A 

törvény a megfelelő állami szervek számára lehetővé tette, hogy „különleges esetben” 

teljes egészében ellenőrzése alá vonja a termelést, az árakat és az árumozgást egyaránt. A 

törvény azonban nem a várt eredményt hozta, hiszen az intézkedéssorozat hatására a 

gazdasági egyenlőtlenségek, a spekulánsok befolyása és a feketepiac részesedése tovább 

növekedett. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy 1942 januárjában Ankarában és 

Isztambulban jegyrendszert vezettek be.467  

Ugyanez év nyarán Refik Szajdam halálával Sükrü Szaracsoglu468 alakított 

kormányt. Augusztusi programbeszédében az új kormányfő már előrevetítette a korábbi 

kabinettől eltérő álláspontját. „Mi sem a szeráj, sem a tőke, sem pedig az osztályok 

szultanátusát nem akarjuk. Mi csakis a török nemzet uralmát akarjuk.” – mondta egyik első 

parlamenti beszédében, amellyel tulajdonképpen a török gazdaságpolitika első világháború 

óta napirenden lévő – elsősorban az örmény, a keresztény és a zsidó kisebbségek gazdasági 

pozícióira nézve fenyegető – igényét fogalmazta meg.469  

A varlik vergiszi esetében tehát a külpolitikai események csak részben adnak 

magyarázatot a vallási kisebbségek elleni fellépésre. A német csapatok 1942 augusztusáig 

tartó előrenyomulása a Szovjetunió, vagyis a török állam egyik legfontosabb stratégiai 

szövetségesének a kapitulációjával fenyegetett. Törökországszerte megerősödtek a 

szélsőjobboldali szervezetek és csoportok. Meglehet, a kormány így akarta e csoportok 

                                                                                                                                                                                
465 Redzsep Peker (1889–1950): katonatiszt, politikus. Dagesztáni lezg családból származott, az első 

világháború folyamán többek között a Kaukázusban teljesített szolgálatot. A függetlenségi mozgalomhoz 

csatlakozott, 1924–1925 folyamán belügy- majd 1928 és 1930 között közmunkaügyi miniszter. 1931 és 1936 

között a Köztársasági Néppárt főtitkára, ám mivel a montreux-i egyezmény aláírása után több ízben 

hangsúlyozta a német politikával való közös út jelentőségét, Atatürk és Inönü félreállította.  

466 İbrahim Mert Öztürk: İkinci Dünya Savaşı Türkiye’sinde Olağanüstü Ekonomik Kararlar: Milli Korunma 

Kanunu ve Varlık Vergisi. Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 32, S. 54, Ankara 2013. 140. 

467 Uo. 144. 

468 Sükrü Szaracsoglu (1887–1953): közgazdász, politikus. Külföldi tanulmányai után 1918-ban tért haza. 

Hamar csatlakozott a Kemál vezette nemzeti felkeléshez. 1923-tól a parlament tagja. 1927-től 1930-ig 

gazdasági, 1933-tól 1938-ig igazságügyi, majd 1939-től 1942-ig külügyminiszter. 1942 és 1946 között 

miniszterelnök. 

469 „Biz ne sarayın, ne sermayenin ne de sınıfların saltanatını istiyoruz. İstediğimiz sadece Türk milletinin 

hakimiyetidir.” İrfan Neziroğlu–Tuncer Yılmaz: Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları. Cilt: 3. 

Ankara, 2014. 141.  
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vitorlájából kifogni a szelet. Kézenfekvőbbnek tűnik azonban az a magyarázat, ami a 

független, köztársasági eszme kulturális alaptételéből és a nemzeti burzsoázia 

létrehozásának igényéből fakad. Előbbi szerint egyetlen identitás képzelhető el az 

országban, ez pedig a szunnita török. Az első világháború és az azt megelőző évtizedek, 

majd a függetlenségi háború azt a szellemiséget erősítették fel, mely szerint a töröknek 

még a saját hazájukban is csak megbízhatatlan, adott esetben az árulásra is kész ellenségei 

vannak. A hazaszeretet és önfeláldozás szimbóluma a török kiskatona, a mehmetcsik lett. 

Ezt az új, a köztársasági eszméhez lojális török középosztályt kívánták helyzetbe hozni.  

Faik Ökte (1902–1982), az isztambuli számvevőség korabeli elnöke, aki a 

vagyonadó behajtásában fontos szerepet játszott, így jellemezte a törvény lényegét. „… a 

probléma bonyolultsága abból fakadt, hogy az összes negyedeket, valamint az importot és 

az exportot lebonyolító összes kikötőhelyeket a kisebbség szállta meg. Az uralkodó 

tényező pedig a katonaságot, az alkalmazottakat stb. adta. Viszont a kisebbségek – 

kereskedők, közvetítők, kereskedelmi képviselők révén – az import- és exportcikkek 

értékéhez képest bizonyos százalékokat hozzáadva meggazdagodtak. Sajnálatos, hogy az 

európai cégek üzleti kérdésekben mindig a velük azonos hitűeket részesítették 

előnyben.”470 

Szaracsoglu visszavonulót fújt az etatizmus területén, és igyekezett a felgyülemlett 

társadalmi feszültséget a lehető leghatékonyabb módon levezetni. Hiába törölte el azonban 

az állami árszabályozást, a fizetőeszköz értékvesztését és a feketepiac virágzását mégsem 

tudta megakadályozni.471 Az 1942. november 12-én hatályba lépő vagyonadó ebben a 

politikai, gazdasági környezetben született, és alapvetően három célcsoport ellen irányult. 

Elsőként azokat a kereskedőket kívánta terhelni, akik a háború éveiben, az adókerülés 

révén gazdagodtak meg. Másodikként az ingatlankiadással foglalkozó vendégház, fürdő és 

lakástulajdonosokat, illetve a nagybirtokos parasztságot vette célba – legalábbis a hivatalos 

magyarázat szerint.472  

A vagyonadó bevezetése az európai nagyhatalmak figyelmét is felkeltette. Igaz, 

különböző okokból. A Deutsche Allgemeine Zeitung 1943. január 28-i számában 

                                                           
470 Idézi Fehmi Dzsihangir: A Török Köztársaság fél évszázada. Kossuth Könyvkiadó, 1974. 52. 

471 Nevin Coşar: Varlık Vergisi Konusundaki Yolsuzluk Söylentileri. In: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 

58/2. 5. 

472 Neziroğlu–Yılmaz: i. m., 154.  
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részletesen foglalkozik a törvénnyel és annak feltételezhető hátterével. A vagyonadó 

elsősorban a zsidó, az örmény és a görög közösségeket érinti, az ő előzőleg felbecsült 

vagyonuk alapján rótták ki a fizetési kötelezettséget. Fellebbezni nem lehetett, különben az 

adóst munkatáborba is küldhették. A lap szerint az intézkedésnek egyetlen célja, hogy a 

gazdasági élet kulcsfontosságú ágazatait törökök kezére játssza.473 A Törökországi Brit 

Kereskedelmi Kamara éves jelentése is foglalkozott a vagyonadóval. A dokumentum 

szerint az 1887 óta működő kamara illetékesei nem a kisebbségek, hanem a brit export 

lehetőségének szűkülése és a piacra gyakorolt káros hatása miatt aggódtak elsősorban. A 

brit számítások szerint az előző évi 450 millió török lírás állami adóbevétel, a 

vagyonadónak köszönhetően 1943-ban további 200 millió török lírát fog a költségvetés 

számára hozni.474  

A törvény gyakorlatba való átültetése azt jelentette, hogy az adó teljes összegének – 

a mintegy 317,5 millió török lírának – 55%-át a nem muszlim, főleg isztambuli 

lakossággal475 fizettették meg. Az egyszeri adóbevételen túl a tulajdoni viszonyok is 

átrendeződtek, hiszen a fizetni nem tudó tulajdonosok, a munkatábor elkerülése érdekében 

sok esetben kénytelenek voltak ingatlanjaikat eladni. A begyűjtött adó mértékére 

vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy 1942-ben a vagyonadó a teljes költségvetés 36, 1943-

ban a konszolidált költségvetés 22%-át tette ki.476  

A kormány szócsöveként működő sajtó segítségével az intézkedéscsomagot nem 

büntetésként, hanem épp ellenkezőleg, az egyenlőség, a társadalmi rend helyreállítása 

szempontjából nélkülözhetetlen lépésként, a hazaszeretet szép megnyilvánulásaként 

mutatták be. Általánosságban elmondható, hogy ezt az álláspontot, illetve azt, hogy az adó 

nem irányult az országban élő kisebbségek ellen, a török történetírás a mai napig tartja. 

A törökországi magyar közösségre nézve szintén jelentős változásokat hozott a 

törvény. Mihálkovics János isztambuli főkonzul úgy látta, hogy az adókivető bizottságok 

az Egyesült Államokkal szemben tanúsították a „legtöbb kíméletet”. Csakugyan tőle 

tudjuk, hogy a törökországi olasz kolóniát – amibe az olasz állampolgárságú zsidók és 

                                                           
473 BCA 03010/232-563-2 

474 BCA 03010/85-560-19 

475 Az Isztambulban beszedett mintegy 221 millió török líra 70%-át nem muszlimok fizették be. Ld. Coşar: i. 

m., 12–13. 

476 Zürcher: i. m., 200.; Coşar, uo. 
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örmények is beletartoztak – sújtotta leginkább a vagyonadó, hiszen az 5500 fős 

közösségnek mintegy 18 millió török fontot kellett befizetnie. A magyar konzul 169 

németről, 2000 bolgárról és 1200 spanyol állampolgárról tudott, akiknek összesen 10,6 

millió török fontot kellett adó formájában megtéríteniük. Ami a magyarokat illeti, 

Mihálkovics nagyjából 450 magyarról tud Isztambulban, akik közül a jelentés keltéig 54-

en jelentették be vagyonukat, ami 482 750 török fontot tett ki. Forrásunk szerint a 

magánszemélyek esetében minden külföldi kormány a vagyonadó kifizetésére ösztönzi az 

állampolgárait. Ez a magyarok vonatkozásában a törökországi közösség túlnyomó 

többségét, forrásunk szerint 90%-át érintette. Számszerűleg pedig 200–250 magyar család 

hazajövetelét tartotta reálisnak. Bizonyos vállalatoknál ugyanakkor a német és az olasz 

kormány hajlandóságot mutatott a terhek legalább részbeni átvállalására.  

Mihálkovics így foglalta össze a törvény lényegét és hatását.  

„A vagyonadó ama célja mellett, hogy az itt élő kisebbségek (örmények, görögök 

és zsidók), valamint az idegenek tönkretevésével a kereskedelem, ipar és általában véve 

más jövedelmező foglalkozások török kézbe kerüljenek, szerepet játszott a 

bankjegyforgalom csökkentése útján az árak letörésére és ezáltal a gazdasági krízis 

enyhítésére irányuló törekvés is. Ezen a téren azonban eredmény helyett inkább visszaesés 

mutatkozik. Az árak tekintetében alig állott be változás, a kereskedelmi élet, vevő 

hiányában csaknem teljesen megbénult.”477 

8. A világháború éveiben (1939–1945) 

8.1. A Törökországban tevékenykedő idegen titkosszolgálatok és 
a propaganda szerepe 

Törökország szerepe és esetleges belépése a második világháborúba a német, a brit, 

francia és a szovjet politika számára egyaránt kiemelkedő jelentőséggel bírt. A szovjet–

török viszony összetettségére és a szovjet politika Ankarára gyakorolt hatását a fentiekben 

már érintettük. A brit-német viszonylatban elmondhatjuk, hogy 1933 után Berlin komoly 

erőket mozgósított annak érdekében, hogy a török politikára hatást gyakoroljon. A 

németek ezt több lépcsőben tervezték megvalósítani. Első lépésként a török diákok 

                                                           
477 MNL (OL) K 69 1943-I-6 1/pol. számú jelentés. Isztambul, 1943. január 9.  
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számára próbáltak németországi oktatási intézményekben helyet kialakítani és megnyerni 

őket a nemzetiszocialista gondolatnak. Ezzel párhuzamosan a török felsőoktatásban is 

igyekeztek a német befolyást erősíteni. Az Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, az İstanbul 

Üniversitesi, vagy az İstanbul Teknik Üniversitesi mind alkalmazott német tanárokat. A 

Ziraat Enstitüsü igazgatója például dr. Friedrich Falke lett 1933-ban.  

Talán látványosabbak voltak azok a kísérletek, amelyek a török sajtó 

befolyásolására törekedtek. 1935-ban például török újságírókat utaztattak Németországba. 

Hitler maga is találkozott a vendégekkel. A propaganda ügyekért felelős Goebbels már 

ekkor hangsúlyt fektetett arra, hogy a Cumhuriyet napilap egyik legolvasottabb 

kolumnistáját, Junusz Nadit megnyerje a német ügynek. Berlin komolyan vette az ügyet és 

végül sikert ért el, hiszen Junusz Nadi a háborúban feltűnő németbarátságáról lett 

közismert.478 

                                                           
478 Süleyman Seydi: Zor Yıllar! 2. Dünya Savaşı’nda Türkiye’de İngiliz–Alman Propaganda ve İstihbarat 

Savaşı. 1. Baskı 2006. 201–226. A török politika nácibarátságáról ismert másik kiemelkedő figurája az a 

Nihal Atsziz (1905–1975) volt, akinek elévülhetetlen szerepe van a turanista, pántörök gondolatok két 

világháború közötti életben tartásában. Atszizt és társait 1944-ben letartóztatták, ám szellemiségének és a 

török történelemről alkotott gondolatainak jelentős részét Alparszlan Türkes (1917–1997) élesztette fel és 

tartotta életben azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy míg Atsziz kérlelhetetlen híve volt a 

szekuláris államnak, addig Türkes 1969-ben a török nacionalizmus és az iszlám szintézésére épülő politikát 

hirdetett. Atsziz szellemiségére és a magyarságot is érintő cikkeire vonatkozóan bővebben ld. Nihal Atsız: 

Makaleler I., İrfan Yayınevi, 1997. 

A német katonai sikerek hatására a török közéletben és publicisztikákban a 40-es évek elején újra 

felerősödött a fajiságot a korábbiakhoz képest jobban hangsúlyozó pántörök gondolat. Felerősödött az az 

értelmezés, amely szerint a Turán elsősorban nem földrajzi és nem is kulturális, hanem nyelvi fogalom. 

Zarevand: United and Independent Turania. Aims and Designs of the Turks. E. J. Brill, Leiden, 1971. 2.  

A Türk Jurduban publikáló Haszan Eren Dzsanszever 1942-ben az oszmánok bukásáról így írt: „Az Oguz 

Karahan nemzetségből származó oszmán uralkodóház, az ellenőrzése alá vont török tartományokban, a török 

szokásoknak és törvényeknek teljes figyelmen kívül hagyásával, – a palotában a török nők helyére kerülő 

szerb, román, magyar (!), arab és cserkesz nőktől származó – félvér fiatalokra hagyta a szultanátus és a 

hatalmi szervek felállítását. Ennek eredményeként az Európára, az arab területekre, Afrikára és Anatóliára 

kiterjedő Oszmán Birodalom rövid időn belüli gyors hanyatlásának egyik oka az, hogy a török nemzeti 

(hagyományos) berendezkedés helyére kerülő autoriter szultáni rendszer a török szokásokat és törvényeket 

nem ismerő félvérek irányítása alá került.”  

Az eredeti szöveg szerint „Oğuz Karahan soyundan olan Osmanlı hanedanı hakimiyeti altına aldığı Türk 

illerinde Türk töre ve yasasına hiçbir muhabbet ve ehemmiyet vermiyerek saltanat ve istibdat sistemlerini 

tesis ederken, sarayda da Türk kadınları yerine, Sırp, Ulah, Macar, Arap, Çerkes kızlarıyle yeni yeni melez 
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A német propagandát Törökországban elsősorban a követség irányította, de nagy 

szerep hárult Schmidt-Dumont német sajtóattaséra is. Annál is inkább, mivel a háború 

elején a török lapok és híradások nagyjából 70%-ban brit, és mintegy 25%-ban német 

forrásokból dolgoztak. Utóbbi arány javításán és a német szemlélet terjesztésén dolgozott a 

Deutsche Nachrichten Büro.  

Az ankarai német nagykövet, Franz von Papen (1879–1969) aki tulajdonképpen a 

háború kitörésétől 1944 augusztusáig látta el törökországi tisztségét, más nemzetiségű 

embereket is bekapcsolt a német titkosszolgálat munkájába. Ez különösen az 1938 utáni 

időszakra igaz, amikor is a közel-keleti német propaganda kezdett felerősödni és az arab, 

iráni területek felé is eljutott. 1941-ben német konzulátus nyílt Adana és Iszkenderun 

városaiban, és a hírszerzés ekkor már Hatajban is aktivizálta magát. Olyannyira, hogy 

Berlin számára a közel-keleti kérdésekben Isztambul után Hataj volt a leginkább 

számottevő információs központ. 

Egyes források szerint magyarok is segítették a német hírszerzést. Csiki Ferenc479 

például, mint kereskedelmi attasé segítette Berlin munkáját csakúgy, mint a magyar 

katonai attasé480 is, valamint az a Kovács Gyula (Gyula de Kovacs), akit 1942 elején 

kémkedés miatt kiutasítottak Törökországból.481 Úgy tűnik tehát, hogy mivel a török elit 

britekkel szembeni lojalitása erősnek tűnt, a német titkosszolgálat és propagandagépezet – 

                                                                                                                                                                                
döller yetiştiriyor ve saltanatı onların eline teslim ediyordu. İşte Rumeli, Arabistan, Afrika ve Anadolu 

kurulmuş olan geniş Osmanlı saltanatının kısa ömürlü ve sür’atle çöküşe uğramasındakı sebeplerden biri de 

Türkün milli idare sistemi yerine konulan bu istibdat ve saltanat sistemi ve bu sistemin Türk töre ve yasasını 

bilmeyen melezler tarafından idare edilmiştir.” Cansever, Hasan Ferit: Türk Milliyetçiliği ve Cumhuriyet. In: 

Türk Yurdu, 1942. sayı 5-6. 1-15. Kasım. 133.  

Hasonló szemlélet volt tapasztalható a Bozkurt nevű kiadvány hasábjain is. Ráadásul a Namik Orkun által 

jegyzett cikkek sok esetben kimondottan soviniszta, ultranacionalista nézőpontot közvetítettek. Orkun szerint 

a magyarok például alaptalanul próbálták meg kisajátítani a turán fogalmat, holott valójában semmi közük a 

törökség őshazájához. Sőt, a szerző szerint a törökség ősiségéhez képest a „germán, sőt a görög vagy római 

történelem is gyerekcipőben jár.” Orkun, Hüseyin Namık: Turan Sözünün Aslı. In: Bozkurt, 1940 Mayıs-

Temmuz, sayı 4.; Orkun, Hüseyin Namık: Her ırkın üstünde Türk ırkı. In: Bozkurt, 1939, Haziran, sayı 2. 

479 Csiki Ferenc eredetileg lótenyésztő volt, aki a karadzsabeji ménesnél az ún nóniusz fajta tenyésztésével 

foglalkozott. Ld. http://www.matud.iif.hu/2011/04/06.htm (utolsó letöltés: 2017. október 15.) 

480 A világháború éveit alatt Bartalis Kálmán és (Hátszegi) Hatz Ottó voltak felválta attaséi beosztásban 

Törökországban. 

481 Seydi: i. m., 43 

http://www.matud.iif.hu/2011/04/06.htm
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hogy a fennálló lemaradást behozza – valamivel korábban aktivizálta magát az országban. 

Az amerikai Stratégiai Hírszerző Szolgálat (Office of Strategic Services – OSS) 1942-ben, 

a brit titkos kapcsolatok kiépítéséért felelős Special Operations Executive (SOE) 1940-ben 

kezdte meg működését.482 

A magyar titkosszolgálat törökországi tevékenysége egyrészről szükségszerű volt, 

másrészről rettentő szűk mezsgyén volt kénytelen mozogni. A szükségszerűség főként 

abból fakadt, hogy mivel 1941-re a magyar határ közvetlen környékét – Romániát 

leszámítva – a német hírszerzés teljesen lefedte, a magyar szervek szovjetellenes 

tevékenységüket a hírszerző ügynököktől amúgy is hemzsegő törökországi terepen tudták 

csak folytatni. Ezzel együtt, a magyar hírszerzés saját igényeit sok esetben kénytelen volt 

összeegyeztetni a német partnerszervezettel. Az információáramlás szempontjából a 

törökországi hálózatban négy személyt kell kiemelnünk. Isztambulban Ujváry Dezső483 

magyar főkonzul, Ankarában a színes múlttal rendelkező, már említett Mészáros Gyula 

gazdasági referens és a követségi titkár Márffy-Mantuano Tamás dolgoztak. A Barkóczi-

hagyatékban többször feltűnő Kövess Lothár, mint a Magyar Királyi Folyami- és 

Tengerhajózási Rt. isztambuli képviselője, szintén fontos láncszem volt a hírszerzés 

számára.  

Ebben a rendszerben a háború során semleges államokba akkreditált katonai attasék 

szerepe felértékelődött. Törökországban, ebben az időszakban, megszakításokkal és több 

részletben, két vezérkari tiszt váltotta egymást ebben a pozícióban. Hátszegi (Hatz) Ottó484 

                                                           
482 Joó András: Világháborús intrikák. A magyar béketapogatózások és az isztambuli színtér fontos 

mozzanatai, 1942-1944. In: Századok, 142. évf. 6. sz./2008. 1421–1464. 

483 1943. május 1-től 1944. március 25-ig isztambuli magyar főkonzul. 

484 Hátszegi (Hatz) Ottó (1902–1977): katonatiszt, hírszerző. A boszniai Branjevo városában született, 1924-

ben hivatásos hadnagyként végzett a Ludovika Akadémián. 1929-ben sport és vívótanári diplomát szerzett. 

1933-ban századossá léptették elő, majd 1934-től a honvéd vezérkarnál szolgált. 1941-től szófiai és ankarai 

katonai attasé. 1944 novemberében a debreceni Ideiglenes Kormány ideje alatt vezérkari ezredes. 1945 

áprilisában a szovjetek letartóztatták és tíz évig fogva tartották. Szabadulása után, 1955-től, sportiskolákban 

oktatott Budapesten, majd az NDK-ban. Hadtörténelmi Levéltár (HL), 249 D jelzésű Personalia.  

A német katonai hírszerző szolgálattal (Abwehr) való kapcsolata és a béketapogatózások során tanúsított 

magatartása, majd a szovjetekkel való együttműködése miatt tevékenysége máig vita tárgyát képezi. A 

témában a legfrissebb kutatást ld. Dávid Ferenc: A magyar katonai titkosszolgálatok megszervezése. A HM 

Katona Politikai Osztály szervezete, feladata és működése, 1945–1947. Doktori értekezés. Pécs, 2015. 

Kiadatlan. 
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alezredes 1941. február és november közt, majd 1943. november és 1944 májusa között, 

Bartalis Kálmán vezérkari alezredes 1941. szeptember és 1944 februárja, valamint 1944. 

május és december között volt hivatalban.485 Hatz szerepe azért is kiemelendő, mert őt az 

amerikai hírszerzés „Dogwood” hálózatába már törökországi kiutazása előtt beszervezték. 

Feladata többek között az volt, hogy a németországi katonai adatokat megossza az OSS 

képviselőivel. Ennek a feladatának Hátszegi törökországi tartózkodása során eleget is tett. 

Abban azonban már eltérnek a rendelkezésünkre álló információk, hogy melyik fél mit 

ígért vagy kért a másiktól. A háború után Hatz azt vallotta kihallgatóinak, hogy az 

amerikaiak területi engedményeket helyeztek kilátásba az ankarai tárgyalások során. Ezt 

azonban Washington tagadta, sőt, 1944 januárjában az OSS vezetése úgy vélte, hogy 

Magyarország lemond politikai és területi követeléséről.486  

1943 júliusától változó intenzitással a Külügyminisztérium Sajtóosztálya és 

Politikai Osztálya, valamint a Magyar Távirat Iroda közreműködésével Budapestről nem 

hivatalos információkat is eljuttattak egyes semleges országokban lévő MTI tudósítók 

számára. Ezt a tisztséget Badics László487 látta el Isztambulban.  

A szövetségesek irányában való tájékozódás munkájába és a háborúból való 

esetleges kiugrás előkészítésébe csak bizalmi pozícióban lévő embereket igyekeztek 

beavatni.  

                                                           
485 Dávid Ferenc–Oláh Péter: Törökország és a kaukázusi régió szerepe a 40-es évek magyar 

külpolitikájában. Ideológia, külkapcsolatok és hírszerzési lehetőségei a második világháborúban. In: Szakmai 

Szemle 2012/3–4. 183–193. Hátszegi helyettese Törökországban 1942 és 1944 között Bálintitt Károly 

(1911–2006 ?) volt. Róla bővebben ld. Dávid (2015): i. m., 289. 

486 Borhi László: Hadüzenettől rendszerváltásig. Az Egyesült Államok és Magyarország, 1941–1991. 

Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 2010. 51–52.  

487 Hogy Badics László mennyire nem volt mindig az „elfogulatlanság szobra” arra, jó példa Mussoliniről írt 

könyve, amelyben az olasz vezetőt a magyar ifjúság számára mintaképnek állította. Az 1938-ban megjelent 

munka azért is érdekes, mert ha korábban nem is, akkoriban már egyértelművé vált, hogy a Berlin–Róma 

tengely valójában nem két egyenértékű hatalom megegyezését, hanem német erőfölényt mutat. (Ld. A 

Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944. Kossuth 

Könyvkiadó, 1968. 7.) Badics ilyen értelemben hozzájárult ahhoz a népszerű, ám téves illúzióhoz, mely 

szerint a magyar revízió ügye szoros összefüggésben állt az olasz fasizmus sikerével. Bővebben ld. Flesch 

István: Történet egy Rómában „hitelesített magyar politikai időjósról”, akit 1943-ban felsőbb utasításra 

sürgősen Isztambulba rendeltek. http://turkinfo.hu/2015/10/12/flesch-istvan-tortenet-egy-romaban-

hitelesitett-magyar-politikai-idojosrol-akit-1943-ban-felsobb-utasitasra-surgosen-isztambulba-rendeltek/ 

(utolsó letöltés: 2018. január 12.) 

http://turkinfo.hu/2015/10/12/flesch-istvan-tortenet-egy-romaban-hitelesitett-magyar-politikai-idojosrol-akit-1943-ban-felsobb-utasitasra-surgosen-isztambulba-rendeltek/
http://turkinfo.hu/2015/10/12/flesch-istvan-tortenet-egy-romaban-hitelesitett-magyar-politikai-idojosrol-akit-1943-ban-felsobb-utasitasra-surgosen-isztambulba-rendeltek/
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Török vonatkozásban egy 1943. december 10-én kelt ilyen anyag említése 

mindenképpen figyelmet érdemel. Ebben Bajcsy-Zsilinszky Endrének a parlamentben 

előadott eszmefuttatását olvashatjuk, aki a török és finn kapcsolatnak a háborús években 

különleges helyet talált a magyarság jövője szempontjából. „a magyar szabadságharc volt a 

XIX. század legnagyobb szabású politikai és katonai önvédelmi harca földrészünkön. Most 

nekünk kell tanulnunk más népektől: a finnektől és a törököktől. Az európai történelemnek 

egyik különleges jelensége, hogy három nem-árja nép, a finn, a török és a magyar tartja 

nyugat és kelet között a legfontosabb kulcspozíciókat. Ha e pillanatban valami csoda ezt a 

három nemzetet eltörölné az európai történelem színpadáról, csak a legszörnyűbb káosz 

következnék be ezen a világtörténelmileg oly fontos észak-déli sávon, Viipuritól 

Budavárán át a Dardanellákig. Az a kulcshelyzet, amelyet Magyarország a Duna 

völgyének Kárpátok övezte közepén ezer év óta elfoglalt, európai és világpolitikai 

jelentőségében semmiképpen sem marad el a finn vagy a török testvérnemzet hivatása 

mögött.”488  

Az idézet jól tükrözi, hogy a két világháború közötti időszakban amúgy is erős 

turanista mozgalom és szerveződés a háború éveiben elsősorban azok számára vált 

különösen értékessé, akik az angolszász hatalmakkal való kiegyezés és a német 

orientációtól való távolodásban gondolkodtak. Csakhogy a probléma abban gyökerezett, 

hogy míg Közép-Európa elsősorban a szovjet–német háborúban próbált egyensúlyt találni, 

addig Kis-Ázsiára a francia, brit versus német ellentét hatott feszítőleg. Bajcsy-Zsilinszky 

1943 év végi beszéde tulajdonképpen két olyan halmaz között próbált metszéspontot 

találni, amelyre nem sok esély kínálkozott. Más szóval azt is mondhatjuk, hogy London és 

Párizs érdekeit sokkal inkább védte egy minimum semleges Törökország. Budapest 

jelentőségét ebben a relációban hiba lenne túlbecsülni. 

Röviden ki kell térnünk a II. világháború ideje alatt Törökországban lejátszódott 

többnyire titkos magyar diplomáciai akciók jelentőségére. Ezen szervezkedések célja a 

szövetségesekkel, azon belül is a britekkel való kapcsolatfelvétel elérése és – ha a 

háborúból való kiugrás irreális lehetőség is volt – a béketapogatózások megkezdése volt. 

Portugália, Spanyolország, Svédország vagy Svájc mellett Törökország is helyet biztosított 

a hadviselő felek közötti hivatalos, félhivatalos diplomáciai és titkosszolgálati 

kapcsolatfelvételek számára.  

                                                           
488 A szakadék szélén… az MTI biztalmas jelentései 1943. július 22. – 1944. március 10. Napvilág Kiadó 

Magyar Távirati Iroda, 2006. 80-81. 
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Itt kell kiemelnünk, hogy a magyar kísérletek jelentősége és az eredmények 

objektív mérlegelése nem végezhető el a nagyhatalmak levéltári forrásainak ismerete 

nélkül. Borhi László – aki az Egyesült Államok témába vágó iratait elemezte – kutatásai 

szerint magyar mozgástérről beszélni nem lehetett.489 A történész szerint inkább azt 

érdemes vizsgálni, hogy a magyar külpolitika a kelet-európai államokhoz képest milyen 

mértékben volt képes szabadon mozogni.490 

A második világháború kimenetelét illetően a sztálingrádi német vereség a 

kétkedők számára is világossá tette: Németország el is veszítheti a háborút. Figyelembe 

véve az ezt követő katonai, politikai változásokat, – gondolok itt elsősorban az észak-

afrikai (1942. november) partraszállásra és a casablancai, majd adanai konferenciára 

(1943. január 31.)491 – nem meglepő, hogy a magyar kormány a szövetségesek irányába 

történő tájékozódás útjára lépett. Ebből a szempontból Törökország 1943. február eleji 

Dél-Kelet Európára vonatkozó konföderációs javaslata492 kapóra jött a Kállay-kormány493 

számára. A Churchill és Inönü közt lezajló adanai konferencián elhangzottakról Vörnle 

                                                           
489 Tegyük hozzá, ez a felismerés nem újkeletű. Pritz Pál Juhász Gyula nevéhez köti azt a felismerést, mely 

szerint a Kállay-kormány esetében semmiféle kiugrási kísérletről nem beszélhetünk. Pritz (2016): i. m., 453. 

490 Borhi: i. m. 1. 

491 Casablancán Churchill és Roosevelt elhatározták a teljes háborút, és az olaszországi partraszállást. 

Adanában Inönü találkozott Churchill-lel, ahol utóbbi igyekezett rábírni a török kormányt a szövetségesek 

oldalán való hadbalépésre. A török szolgálatokért cserébe felajánlotta a török haderő teljes modernizálását. 

Czettler Anral: A mi kis élethalál kérdéseink. Magvető Könyvkiadó és Keresekedelmi Kft. Budapest, 2000. 

212. 

492 Az elképzelés szerint a szovjet terjeszkedés megállítására az alábbi országok részvételével kellett volna 

blokkot alkotni: Törökország, Görögország, Bulgária, Jugoszlávia, Románia és Magyarország. Az utóbbi két 

ország közt feszülő problémák megoldása érdekében Ankara még a közvetítést is felajánlotta. A brit külügy 

tiltakozására azonban a tervezet végül lekerült a napirendről. Ld. Juhász (1969): i. m., 277. 

493 Kállay Miklós (1887–1967): jogász, politikus. Ősi (köz)nemesi család sarja. 1918-ban visszavonul a 

közélettől, majd 1921-től 1929-ig Szabolcs és Ung vármegye főispánjaként politizált. Nemzetközi 

keresekedelemmel és mezőgazdasággal foglalkozott, számos nemzetközi kiállításon képviselte 

Magyarországot. A Gömbös-kormány földművelésügyi minisztereként (1935-ig) sokat tett a német-magyar 

kereskedelmi egyezmény (1931) és az olasz–osztrák–magyar külkereskedelmi együttműködés 

létrehozásában. 1937-ben kinevezték a felsőház tagjává. 1944. március 9-től 1944. március 19-ig 

miniszterelnök. Ebben a minőségében igyekezett lazítani a német politika szorításán és a további 

jobbratolódás megakadályozásán dolgozott. A szovjetekkel való kapcsolatfelvételt elutasította. Ld. Pritz 

(2016): i. m., 156–157; Romsics (2017): i. m., 257–261. 
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János494 ankarai követ 1943. február 10-én kelt jelentésében számolt be. Vörnle szerint a 

török külügyminiszter, Menemendzsioglu tervei szerint a háború utáni rendezésben – brit 

támogatás mellet – egy dél-kelet európai blokk létrehozásával elkerülhetővé válna az 

európai egyensúly felbomlása. A tervezett szövetségbe Törökország, Bulgária, 

Görögország, Jugoszlávia és Románián kívül Magyarország is beletartozott volna.  

A magyar döntéshozók tehát 1943 elején kívánatos gondolták a szovjet megszállás 

elkerülését, de Kállay a legrosszabbra is gondolt, hiszen a hazai kommunisták 

eltűntetésével igyekezett megnehezíteni a szovjetek majdani dolgát.495 Más kérdés, hogy a 

Budapest szempontjából szimpatikusnak tűnő javaslat hátterében nem állt brit 

hozzájárulás, így az egész tervezet a török külpolitika magánakciójaként értelmezhető.  

Az 1942 márciusában hivatalba lépő Kállay-kormány már alig titkoltan abban 

reménykedett, hogy balkáni partraszállás esetén Magyarország – a fronton lévő 

csapatainak viszonylagos megóvása mellett – a szövetséges haderőknek adhatja majd meg 

magát. Fontos hangsúlyozni, hogy a magyar külpolitika ebben az időszakban – részben a 

magyar belpolitikai rendszer, részben pedig egyes, a szövetségesek közötti 

érdekellentétekről szóló hírek okán – a Szovjetuniót még nem tekintette 

tárgyalópartnernek.  

A szövetségesek irányába történő tapogatózások egyik első vonalát az akkori és a 

korábbi miniszterelnök, vagyis Kállay és Bethlen nevéhez köthető csoport 

kezdeményezte.496 A végrehajtó pedig Váli Ferenc nemzetközi jogtudós és Frey András, a 

                                                           
494 Vörnle János (1890–?): diplomata. A külügyminiszter állandó helyettese volt 1938-tól 1941-ig. 1941 

szeptemberétől a háború végéig ankarai magyar követ maradt A német megszállás után egyedüli semleges 

országbeli diplomataként nem mondott le hivataláról. A nácik iránti lojalitásáról már a kortársak szemében is 

ismert volt. További élettörténete eddig feltáratlan. Flesch István feltételezése szerint a háború után Dél-

Amerikába menekülhetett. Ld. http://turkinfo.hu/2015/09/07/ujabb-adalekok-egy-ankarai-magyar-kiralyi-

kovet-haboru-utani-sorsanak-rejtelyehez/ (utolsó letöltés: 2017. október 1.)  

495 Ennek némiképp ellentmond Thomas Sakmyster állítáa, aki szerint „1943 végén Bethlen volt Horthy 

tanácsadói közül az első, aki azt javasolta: fel kellene venni a kapcsolatot az oroszokkal, de sem Kállay, sem 

Horthy nem vol még felkészülve arra, hogy elgondolja az elgondolhatatlan. Horthy ezenfelül az iránt sem 

mutatott érdeklődést, hogy intenzívebbé tegye az együttműködést a szociáldemokratákkal vagy egyéb 

németellenes csoportokkal és személyekkel, akik partnerei lehetnének a kormánynak, ha az lehetőséget keres 

a fegyverszünetre.” Ld. Thomas Sakmyster: Admirális fehér lovon. Helikon Kiadó, Budapest, 2001. 294. 

496 Teleki Pál 1939-ben megbízta régről ismert munkatársát, Szent-Iványi Domokos diplomatát, hogy a hazai 

náciellenes érzelmek ébren tartása mellett a nyugati közvélemény szemében is próbáljon meg Magyarország 

megítélésén javítani. A munka a Tájékoztató Osztály létrehozásával kezdődött, és ebben a formában 1942-ig 

http://turkinfo.hu/2015/09/07/ujabb-adalekok-egy-ankarai-magyar-kiralyi-kovet-haboru-utani-sorsanak-rejtelyehez/
http://turkinfo.hu/2015/09/07/ujabb-adalekok-egy-ankarai-magyar-kiralyi-kovet-haboru-utani-sorsanak-rejtelyehez/
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Magyar Nemzet külpolitikai tudósítója volt.497 A kiutazások egyik szorgalmazója és 

szervezője, az akkoriban a külügyminisztérium sajtóosztályának vezetőjeként dolgozó, 

Ullein-Reviczy Antal volt. Ullein-Reviczky kitűnő angol kapcsolatokkal rendelkezett. 

Felesége az isztambuli brit konzul, Cyril James Cumberbatch lánya Lovice Louisa Grace 

volt.498 Szintén az ő nevehéz fűződik az ún. Magyar Revíziós Liga működtetése is. Ez volt 

az a szervezet, amely titkos kapcsolatokat tartott fenn különböző angolbarát újságírókkal és 

                                                                                                                                                                                
tartott. Ld. Pritz (2016): i. m., 383. Szent-Iványi Domokos (1898–1980): jogász. 1923 és 1927 között Teleki 

Pál tanársegédjeként dolgozott. 1926-tól miniszteri fogalmazó lett a Külügyminisztériumban. A következő 

évtől Clevlandben, a magyar konzulátuson kezdett dolgozni. 1935-ig az Egyesült Államokban és Kanadában 

teljesített diplomáciai szolgálatot. Hazatérte után a külügy sajtóosztályának helyettes vezetője, majd 1936-től 

Darányi Kálmán személyi titkára lett. 1938 és 1940 között a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács vezértitkára. 

1938-ban Amerikában kap megbizatást Teleki Páltól, hogy térképezze fel az USA és Kanada állásfoglalását a 

Duna-medencei kérdéseket illetően. 1939-ben a magyar királyi Miniszterelnökség IV. Tájékoztató 

Osztályának vezetője lett. 1944-ben részt vett a Magyar Függetlenségi Mozgalom megalakításában, az ún. 

„Kiugrási Iroda” vezetőjének, ifj. Horthy Miklósnak a helyettese. 1944 őszén tagja annak a háromtagú 

bizottságnak (Faragho Gábor és Teleki Géza mellett), amelynek célja a szovjetekkel való fegyverszüneti 

megállaodás létrehozása. 1947-ben letartóztatták, és 10 év börtönre ítélték. 1956-ban szabadult. 1972-ben 

emigrált Bécsbe, majd 1978-ban Heidelbergben telepedett le. Ld. Török Bálint: Farkas esz meg, Medve esz 

meg… Szent-Iványi Domokos és a Magyar Függetlenségi Mozgalom. Európai Protestáns Magyar 

Szabadegyetem Basel–Budapest, 2004. 263–268.  

497 Frey András a küldetése befejezte után sem tért haza, Törökországban maradt. Váli Ferenc 1945 után 

hazatért, ám 1951-ben letartóztatták. Az hatóságok által készített vallomások alapján megállapítható, hogy 

Frey tevékenységéről Kállay tudott ugyan, de nem adott neki semmilyen felhatalmazást. Feladata az volt, 

hogy tájékoztassa a SOE illetékeseit a következőkről. Magyarország a határain feltűnő angol és amerikai 

csapatokkal szemben nem fog ellenállást tanúsítani; Magyarország németellenes akcióra is hajlandó, ha erről 

korábban egyeztetnek vele. Frey egy harmadik pontot is szükségesnek érzett közölni. Nevezetesen azt, hogy 

az ő célja nem a magyarországi rendszer megmentése, hanem a magyar érdek szolgálata. Ezzel ellentétben 

Válit nemcsak Kállay, hanem már Teleki Pál is külföldi kiküldetésre akarta használni, jóllehet ő maga 1940 

januárja óta a SOE ügynökeként is dolgozott. Ld. Joó: i. m., 1426–1428. Juhász Gyula brit levéltári kutatásai 

azt is bizonyították, hogy Frey és Vály missziójának jelentősége lényegesen kisebb volt, mint ahogy azt a 

magyar visszaemlékezések sugallják. Az iratokból kiderült, hogy a magyar küldöttek 1943 augusztusáig nem 

tárgyalhattak brit diplomatákkal egyetlen semleges országban sem. Ld. Juhász Gyula: Magyar–brit titkos 

tárgyalások 1943-ban. Kossuth Könyvkiadó, Budpest, 1978. 31. 

498 Ezt a külügy politikai osztályának akkori vezetője, Szegedy-Maszák is elismeri. Ld. Szegedy-Maszák II. 

195.  
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sajtóattasékkal.499 A részben UIlein-Reviczky által szervezett, 1942 nyarától kezdődő 

kiutaztatások szövetséges részről eleinte merev elutasításban részesültek.500  

A brit külügyminisztériumi feljegyzések egyik ide vonatkozó, 1943. január 13-i 

keltezésű forrása így hangzik: „Az ilyen természetű közeledések… mindegyike 

valószínűleg ugyanabból a körből ered, amely a stockholmi forrásunk szerint gyárosokból, 

a parasztmozgalom, valamint a „kulturális és értelmiségi társaságok” tagjaiból áll. A 

sajtóosztály főnöke [ti. Ullein-Reviczky Antal] és a magyar külügyminisztérium 

államtitkára [ti. Ghyczy Jenő] állítólag tudnak a stockholmi közeledésekről. Ezért őfelsége 

stockholmi követe olyan irányvonal követésére kapott utasítást, hogy bennünket nem 

érdekelnek ezek a közeledési kísérletek, amíg Magyarország orosz szövetségesünk ellen 

küzd, és a tengelyt támogatja.”501  

A hivatalos állásfoglalásból következik, hogy a brit és amerikai diplomaták nem 

fogadhatták nyilvánosan és direkt módon a magyar ”küldötteket”. Az érintkezés módja 

ebből kifolyólag az volt, hogy a SOE vagy az OSS megbízott emberei léptek kapcsolatba a 

magyar kormány – vagy éppen az ellenzék – képviselőivel.502 Ebben az időben, a SOE 

közel-keleti megbízottja – és így a Kállay-kormány embereinek célját első kézből 

megismerő személy – az a Pálóczi-Horváth György volt, aki a Független Magyarország 

című lap külpolitikai rovatvezetőjeként náciellenes, baloldali nézeteiről már a ’30-as évek 

végére ismertté vált. 1941-ben aztán, Teleki Pál halálát követően, a brit titkosszolgálat 

segítségével elhagyta Magyarországot.503 Pálóczi-Horváth politikai meggyőződése tehát 

finoman szólva sem állt közel a Kállay vagy Bethlen István köre által útnak indított 

személyek elképzeléseihez. 

A Magyarországtól való elzárkózás azonban 1943 februárjától kezdődően 

Budapestre nézve pozitív módon változott. Ennek közvetett úton ugyan, de egyik 

előmozdítója Szent-Györgyi Albert professzor volt.  

                                                           
499 Joó: i. m., 1425. 

500 Juhász (1978): i. m., 34. vö. Szegedy-Maszák II. 189.  

501 Juhász (1978): i. m., 81. (3/b irat) 

502 Juhász (1978): i. m., 116. (21/a irat) 

503 1941–45 között a SOE munkatársa volt, de titokban a szovjeteket is tájékoztatta az egész, 1943–44-ben 

zajló magyar kísérletekről. 1947-ben hazatért, belépett a kommunista pártba, de 1949-ben letartóztatták, majd 

1951-ben börtönbüntetésre ítélték. 1954-ben szabadult. ld. Rainer M. János cikkét itt: http://mult-

kor.hu/cikk.php?id=5585 (utolsó letöltés: 2017. szeptember 22.) 

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=5585
http://mult-kor.hu/cikk.php?id=5585
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A Nobel-díjas tudós törökországi látogatása is a Kállay-Ullein-kör által szervezett 

kísérletek egyike volt, igaz vele konkrét üzenetet nem küldtek. A tudós azonban 

kapcsolatai révén tisztában volt Frey megbizatásával504 és egy olyan memorandumot 

juttatott az Egyesült Államok ankarai nagykövetéhez – Laurence Steinhardthoz (1892–

1950) – melyben a németek elleni aktív katonai közreműködés ígéretén túl a szerinte a 

„hadsereg, a papság és a feudális rétegek”505 által uralt magyarországi társadalmi 

viszonyok megváltoztatását is szorgalmazta.506 A brit külügyminisztérium illetékeseiben 

ezzel azt a látszatot keltette, hogy a német nyomás ellenére Magyarországon van aktív és 

tettre kész parlamenti és társadalmi ellenzék. Az ország az elérhető legnagyobb mértékben 

igyekszik megóvni politikai függetlenségét. A történet árnyoldala, hogy a Szentgyörgyi-

memorandum tartalma az illetékeseken kívül a Gestapóhoz is hamar eljutott. Sőt, a magyar 

kísérletek kiteregetése a britek érdeke is volt, hiszen ezzel gyengíthették a tengely 

egységét. Az ilyen típusú kiszivárogtatások főleg a La Turquie című törökországi lapban 

jelentek meg.507 

Itt kell megemlítenünk, hogy a kapcsolatfelvétel és információszerzés során a 

magyar kormány Mészáros Gyula turkológus segítségére is számított, ám a professzor – 

valószínűleg a német titkosszolgálattal fenntartott kapcsolatai miatt – nem járt vagy nem 

járhatott eredménnyel.508 

1943 áprilisában Budapest újabb kísérletet tett. Ezúttal a Bethlen Istvánhoz köthető 

kör nevében Schrecker Károly utazott a Boszporusz partjára. Jóbarátja, az ankarai holland 

követ közbenjárásával memorandumát sikerült eljuttatnia Sir H. Knatchbull-Hugessen 

ankarai brit követnek. Idézet a memorandum szövegéből:  

„Magyarország elhatározta, hogy balkáni invázió esetén semmilyen körülmények 

között nem harcol angol–amerikai erők ellen. Hajlandó ilyen értelmű kötelezettséget is 

vállalni, ha Anglia megértést tanúsít az ország helyzete iránt, és megfontolás tárgyává tesz 

néhány kézenfekvő feltételt. 

1. Ha a magyar határ közelébe angol–amerikai hadsereg érkezik, abban nem 

lehetnek szerb, horvát, cseh vagy román katonák, sem ilyen katonákból álló 

                                                           
504 Szent-Györgyi mellett Mészáros Gyulát is hasonló feladat ellátására kérték fel Budapesten. Ld. Juhász 

(1969): i. m., 269. 

505 Czettler: i. m., 227. 

506 Juhász (1978): i. m., 34. 

507 Joó: i. m., 1429. 

508 MOL, K 64. 32–258. ? 
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kötelékek. Ha ilyen egységek lennének a közeledő hadseregben, azt nem 

lehetne a magyar közvéleménnyel elfogadtatni… ennek semmi köze a leendő 

határok kérdéséhez. 

2. Ha Magyarország tartózkodik az angol–amerikaiak elleni harctól, csak 

természetes, hogy az orosz hadsereg sem támadja azzal egyidejűleg vagy 

egyáltalán Magyarország határait a Kárpátokban. 

3. Nem szabad bombázni Budapestet, melynek stratégiai jelentősége különben is 

elhanyagolható.” 

A vázolt magyar álláspontra a brit külügyminisztérium elemzői 1943 májusában az 

alábbi módon reagáltak: „mi egyértelműen nem állunk készen arra, hogy a javaslatok 

megvitatására bármilyen tárgyalásokat kezdjünk a magyarokkal, vagy okot adjunk annak 

feltételezésére, hogy a feltétel nélküli kapituláción kívül hajlandók lennénk bármit is 

elfogadni.”509 

A memorandumnak azon túl, hogy nem sikerült kaput nyitnia a szövetségesek 

irányába, a magyar külügy rosszallását is kiváltotta. Szegedy-Maszák Aladár, a politikai 

osztály vezetője szerint a szöveg az országra nézve súlyos és kártékony megállapításokat is 

tartalmazott. Schrecker ugyanis azt írja: „A Trianonban meggyengült ország eltökélte, 

hogy nem kockáztatja hagyományos osztályainak életét és vagyonbiztonságát, nem akar 

pogromokat, és nem szolgáltatja ki a szocialisták és menekültek életét.”  

Szegedy-Maszák szerint Schrecker ezzel hozzájárult ahhoz a téves nézethez, mely 

szerint a magyar kormány célja nem a béke megkötése, hanem a magyar uralkodóosztály, 

az egész rezsim hatalmának átmentése lett volna.510 A szövetségesek továbbra is tetteket 

akartak, vezérkari tisztek bevonásával konkrét katonai együttműködést, feltétel nélküli 

kapitulációt.  

1943. július 29. után, vagyis Mussolini bukásával újra megélénkült a törökországi 

félhivatalos magyar diplomácia dinamikája. A cselekvés sürgőssé vált, hiszen ezzel a 

hadmozdulattal a balkáni partraszállás esélye jelentősen csökkent, ugyanakkor a 

szövetségesek közelebb kerültek az ország határához. 

Az új feladatra, a terepen már nem ismeretlen fiatal külügyi titkárt – a korábban 

már említett – Veress Lászlót jelölték ki.  

                                                           
509 Juhász (1978): i. m., 39–40. (21/a és 21/d irat) 

510 Szegedy-Maszák: i. m., 194. 
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Az ügy hátteréről tudni kell, hogy a miniszterelnök a szövetségesek kifejezett 

kérésének ellenére sem járult hozzá egy vezérkari tiszt Törökországba történő 

kiküldéséhez. A vezérkari főnökség második osztálya azonban ezzel ellenkező tartalmú 

üzenetet küldött Törökországba. Az ügy tisztázásának céljából utazott végül Veress 

Izmirbe, és augusztus elején fel is vette a kapcsolatot az ankarai brit nagykövetség 

felhatalmazottjával, Sterndale-Bennett-tel. Veresst útja során az isztambuli magyar konzul, 

Ujváry Dezső is segítette. Veress magát egy olyan csoport képviselőjeként állította be, 

mely magába foglalta a magyar miniszterelnököt, belügyminisztert [ti. Keresztes-Fischer 

Ferencet], a vezérkari főnököt és a külügyminisztérium politikai osztályának vezetőjét, 

Szegedy-Maszák Aladárt. Mondanivalójának legfontosabb pontja, hogy Magyarország 

kész a feltétel nélküli megadás elfogadására.511  

Jóllehet Veress nem rendelkezett a kellő felhatalmazással, a magyar kísérletet 

ezúttal komolyan vették. Igaz, ehhez nem kevés balszerencse is kellett, hiszen a Kállay-

kormány a hírszerző és kémelhárító osztály (VKF 2.) vezetője, Ujszászy István révén 

kívánt a szövetségesekkel tárgyalni Rómában. Mussolini bukásával a terv meghiusult,512 

így nyílhatott alkalom arra, hogy London, Moszkvát és Washington-t egyaránt 

tájékoztatva, 1943. szeptember 9-én a Márvány-tengeren előzetes fegyverszüneti 

megállapodást kötött Magyarországgal. A dokumentum legfontosabb kitételei a 

következők: 

1. Magyarország elfogadja a feltétel nélküli kapitulációt. 

2. A kapitulációt addig titokban tartják, amíg a szövetségesek el nem érik a magyar 

határt. 

3. Magyarország csökkenti a Németországgal való katonai együttműködést és 

visszavonja oroszországi csapatait.  

4. Magyarország csökkenti a német hadiszükségletek kielégítését. 

5. Magyarország megvédi határait Németországgal szemben  

6. Adott pillanatban Budapest a szövetségesek rendelkezésére bocsátja összes 

erőforrását (infrastruktúra, légitámaszpontok és közlekedési útvonalak átengedése).  

7. A szövetségesek egy alkalmas pillanatban küldöttséget juttatnak el légi úton 

Magyarországra annak érdekében, hogy a kapitulációt elősegítsék. 

                                                           
511 Czettler: i. m., 326–327. 

512 Joó: i. m., 1439.  
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8. Rádióösszeköttetés révén a magyar fél rendszeres tájékoztatást ad a német és a 

magyar helyzetről. 

A megállapodás során a felek abban is egyetértettek, hogy a későbbi kapcsolattartás 

céljából egy rádiókészüléket Budapestre juttatnak.  

Úgy tűnt tehát, hogy a magyar erőfeszítéseket siker koronázhatja. Az események 

további alakulása azonban nem tette lehetővé, hogy az előzetes fegyverszüneti 

megállapodásból bármi is megvalósuljon. Az 1943 szeptemberétől 1944. március 19-ig 

terjedő időszakban Kállay és kormánya mindent megtett annak érdekében, hogy időt 

nyerjen. Ez a hozzáállás egyrészt kételyeket ébresztett a szövetségesekben a kiugrás 

őszinteségét illetően, másrészt a megállapodással a magyar fél – saját bevallása szerint is513 

– teljesíthetetlen kötelezettségeket vállalt. Egyre kisebb intenzitással ugyan, de a 

törökországi vonal továbbra is Veress személyén keresztül működött. A béketapogatózások 

szempontjából 1943 decembere fontos időszak volt. Ekkor vált egyértelművé a Dísz tér 

számára is, hogy az angolszász hatalmak a hírszerzési adatokért cserébe nem ígérnek 

semmit, ellenben súlyos retorziókat helyeznek kilátásba, ha Budapest továbbra is 

kiszolgálja a német hadi gépezetet.514 

1944 februárjában Veress ismét Isztambulba utazott. Megbízatásának célja ekkor 

már nem lehetett más, mint brit segítséggel kapcsolatot létesíteni a szovjet hatóságokkal, 

valamint jelezni: a muraközi területen keresztül Budapest kész ellátni Tito partizánjait 

élelemmel és egyéb szükségletekkel.515  

A német megszállás véget vetett Magyarország szuverenitásának. Kállay Miklós 

március 19-én – kalandos körülmények között – Szevret Fuat Kecsedzsi516 

hozzájárulásával a török követségre menekült. Innen csak 8 hónap múlva, november 19-én 

kellett eltávoznia. A török kormány Berlinnek küldött hadüzenetét követően báró Kemény 

Gábor külügyminiszter határozott fellépésére a török követség – a további bonyodalmak 

elkerülésének érdekében – kénytelen volt kiadni a miniszterelnököt. Felesége továbbra is a 

követségen maradhatott.517 Szevret Fuat Kecsedzsi személye más szempontból is érdekes 

                                                           
513 Szegedy-Maszák: i. m., 327. 

514 Borhi: i. m., 6. 

515 Juhász: i. m., 74. (99/a irat) 

516 Törökország budapesti követe (1943. október 21.–1945. ?) A Budapesten akkreditált semleges diplomaták 

közül a német megszállás után egyedül a török követség nem vett részt az üldözöttek mentésében. 

Ld. http://www.hdke.hu/tudastar/enciklopedia/kececi-sevret-fuat (utolsó letöltés: 2016. november 9.) 

517 Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam 1942–1944. II. Budapest, 2012. 242. 

http://www.hdke.hu/tudastar/enciklopedia/kececi-sevret-fuat
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lehet. A holokauszt során kezdeményezett mentőakciókból a magyarországi török követség 

nem vállalt akkora szerepet, mint más, semleges államok Budapesten akkreditált 

képviselői. Ennek okát azonban máshol kell keresni. A török kormány nem gátolta ugyan a 

szefárd zsidóság egy részének „repatriálását”, de Behics Erkin francia követ tevékenysége 

olyannyira kimerítette a török kapacitást, hogy Ankara nem fejthetett ki máshol is ilyen 

mértékű zsidómentést.518 Máshogy fogalmazva, a párizsi török követség annyi papírt 

állított ki a franciaországi zsidóság számára, hogy ugyanezt Budapesten már nem lehetett 

később megtenni. 

Összegzésként elmondható, hogy az 1920 után kényszerpályán mozgó 

Magyarország a második világháború során sem tudta összehangolni nemzeti érdekeit a 

világpolitikai színpad történéseivel. Meg kell állapítanunk ugyanakkor, hogy egy esetleges 

sikeres kiugrással sem biztos, hogy Magyarország bármit is visszanyert volna 1918 előtti 

regionális szerepéből. Az ún. „úri világot” a szovjet megszállás egy szempillantás alatt 

elsöpörte. A Szent István-i Magyarország visszaállításának ábrándja pedig tulajdonképpen 

már a 30-as években szertefoszlott. Szegedy-Maszák Aladár találóan fogalmazta meg: 

„Görcsösen ragaszkodtunk ahhoz, hogy a Nyugathoz tartozunk, hogy a legkeletibb nyugati 

ország vagyunk, mert tőlünk északkeletre, délkeletre és délre már Bizánc alakította a 

kereszténységet, kultúrát és politikai hagyományokat. Kétségbeesetten kapálóztunk az 

ellen, hogy Európából Eurázsiába kerüljünk.”519 

                                                           
518 Flesch István: Az isztambuli menedék. Budapest, 2010. 155–160.; Kıvırcık, Emir: Büyükelçi, İstanbul, 

2007. 

519 Szegedy-Maszák II.: i. m. 514. 
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9. Befejezés 

Ma már tudjuk, hogy a versailles-i békék 1920-ban lezárták a birodalmak korát. 

Helyükre a nemzetállamok léptek. A frontokon való vereségek a belpolitikában is 

földrengéseket idéztek elő, Berlinben, Budapesten és Isztambulban egyaránt. Az új európai 

hatalmi konstellációra reagálva 1920. március 1-jével Budapesten ellenforradalmi, 

óvatosan modernizáló és meglehetősen stabil rendszer jött létre. Berlinben 1933 

januárjában győzött az a fajta politika, amelyik az előbbiektől eltérően, a fennálló status 

quo gyors megváltoztatását ígérte. Azzal ugyanis minden kortárs tisztában volt, hogy 

Németország 1918 után is potenciális nagyhatalom maradt. Törökország esete annyiban 

egyedi, hogy ott egyszerre belső és külső ellenség ellen vívott négy éves fegyveres harc 

során szilárdult meg a korszakot meghatározó rendszer 1923-ban.  

A két ország történeti fejlődési ívének különbözőségei részint abból fakadnak, hogy 

már kiindulási állapotukban – a vizsgált korszak kezdetén – gyökeresen eltérő 

adottságokkal rendelkeztek. Ezt tisztázandó, itt le kell szögeznem, hogy csak papíron 

ugyan, de az Oszmán Birodalom 1919-ben még világbirodalom volt, amely Edirnétől 

Bagdadig és Mekkáig terjedt. Az oszmán szultán egyben kalifa is volt, vagyis magát a 

szunnita világ védelmezőjének, szellemi vezetőjének tartotta, Boszniától Indiáig. Az 

oszmán földek feldarabolása és szisztematikus kizsákmányolása már Kücsük Kajnardzsa 

(1774) óta nyílt titok volt. Ebből kifolyólag 1914-ig minden érdekelt fél – britek, 

amerikaiak, franciák, olaszok, németek és oroszok – igyekeztek minél előnyösebb 

pozícióba kerülni az országon belül. 1919-ben jött el az a pillanat, amikor a győzők végül 

szabadon dönthettek az érdekszférák pontos megrajzolásáról. A képzeletüket szabadjára 

engedő tervezők az érdekérvényesítés fogalmával sokak szerint nehezen megmagyarázható 

kereteken túl próbáltak új hatalmi egyensúlyt létrehozni. Anatóliának csak az a területe 

maradt volna török kézen, amelyik nyersanyagban, városi kultúrában, infrastruktúrában 

szegény, stratégiai szempontból majdhogynem jelentéktelen. Egyetlen tengeri kijárata 

észak felé, a Fekete-tengerre nézett volna. A Tigris és az Eufrátesz forrásvidéke, a 

Földközi- és az Égei-tengerrel határos földsávok, a tengerszorosok és a stratégiai 

szempontból jelentős kelet-anatóliai hegyvidék mind idegen fennhatóság alá került volna. 

Musztafa Kemál vitathatatlan fegyvertényt hajtott végre azzal, hogy tovább 

folytatva az oszmán időkből is jól ismert, az ellenséget megosztó politikai hagyományt, 
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megakadályozta nagyhatalmak tervét. A körülmények Ankarából nézve szerencsésen 

alakultak, hiszen Kemál a szovjetek elleni intervenció bekövetkeztével Leninben 

természetes szövetségesre talált. Teljesen elégedett azonban mégsem lehetett, hisz a 

jelentős török lakossággal bíró, földgáz- és kőolajban gazdag Moszul, Aleppó, valamint a 

mezőgazdaságilag művelhető területnek számító Hataj és Idlib brit és francia kézbe került. 

Az új állam a földrajzi Európa sarkán is alig tudta csak megvetni a lábát, ugyanis Trákia 

nyugati része – tetemes muszlim lakosságával együtt – az új görög és bolgár állam része 

lett.  

A modern török állam megteremtése – annak ellenére, hogy a birodalmi és 

kultúrateremtő tudatot megőrizte – felülről irányított, forradalmi szlogenek közepette 

zajlott. Az állam mindenre kiterjesztette hatalmát, mivel Törökország éppen ebben, vagyis 

az állami hatékonyság tekintetében volt rettenetes lemaradásban. A nyugat-európai 

értelemben szervezett államhoz képest Kis-Ázsiában még a kortárs magyar utazók szerint 

is sok helyütt alig-alig lehetett felfedezni az államiság nyomait. Pedig hazánk sem 

büszkélkedhetett az európai átlaghoz képest kiemelkedő eredménnyel, jóllehet 

önmagunkhoz képest – a városiasodástól az iparosodáson át a közoktatásig – sok területen 

jelentős mértékben fejlődött az ország. Az 1867 és 1914 közötti időszakban önmagunkhoz 

képest teljesítettünk jól, sőt nemzetközi összehasonlításban is behoztunk valamit 

lemaradásunkból. A lendület azonban megtorpant, és az igazi és sok tekintetben ma is 

látványos leszakadásunk 1938 után indult el.520 A bethleni konszolidációnak tehát 

elvitathatatlan érdeme, hogy 1920 után úgy kapcsolta be hazánkat az európai gazdaságba, 

hogy közben még közelíteni is tudtunk a nyugat-európai átlaghoz. 

Volt mit újjáteremteni a több mint egy évtizede folyamatos háborúban lévő 

Törökországban is. Az infrastrukturális beruházások mellett elindult a gazdasági eszközök 

nemzeti érdekek szerinti újraelosztása. Ez a folyamat érzékenyen – bár korántsem tragikus 

mértékben – érintette a nyugati, főleg francia és angol érdekeket. A török gazdaság – 

ameddig nem tudott megállni a saját lábán – igénybe vette mások (csehek, magyarok, 

belgák) segítségét. Ilyen értelemben ez mentette meg attól, hogy bezárkózzék vagy túlontúl 

                                                           
520 A magyar gazdaság az egy főre jutó GDP tekintetében 1938-ban elérte a nyugat-európai átlag 58,3%-át. A 

hasonló földrajzi és gazdasági határok közé szorult Ausztriával szemben pedig jóval gyorsabb felzárkózás 

indult, ugyanis a háború kitörése előtti utolsó évben hazánk az osztrák GDP-nek már 74,6%-át termelte meg. 

Tomka Béla: Gazdasági változások és a fogyasztás alakulása a huszadik századi Magyarországon. In: Gyáni 

Gábor–Pritz Pál–Romsics Ignác–Szarka László–Tomka Béla: A mi 20. századunk. Komp-Press Kiadó 

Korunk, Kolozsvár, 2011. 127–128.  
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egyoldalú orientáció áldozata legyen. Ez az emlék és az attól való félelem érthető okokból 

elevenen élt és él a mai napig a török intelligenciában. Gazdasági szempontból ebben a 

korszakban került nagyjából egy – nevezetesen félperiférikus – kategóriába a két állam.521 

Ez a folyamat török szempontból az egyértelmű emelkedést, magyar viszonylatban viszont 

a dualista időszak biztosította fejlődési szint megtartását jelenti.  

A második világháborús török külpolitikát sokszor „egyensúlyozási játékként” 

vagy „kötéltáncként” írja le a szakirodalom. Ez a tánc azonban valójában egy helyben 

maradást jelentett, és erős akaratot arra vonatkozólag, hogy az ország megőrizze 

semlegességét. Mindezt természetesen látványos keleti (bizánci) mázba burkolva. A 

semlegességet és ezáltal az infrastruktúra és a termelőképesség épségét addig tartották fent, 

amíg végérvényesen el nem dőlt, hogy a szövetségesek fogják megnyerni a háborút. Az 

ország 1945. február 23-án üzent hadat Németországnak. Egy nappal később már arról 

olvashatunk az MTI híreiben, hogy „semleges katonai körökben” elterjedt nézet szerint a 

„korszerűen kiképzett és kitűnően felszerelt” török hadsereget akár hazánk területére is 

vezényelhetik.522 Ez a félmondat jól tükrözi, hogy a Németh Imre által leírt állam hova 

jutott el 1945-re. Félreértés ne essék, a törökök nem éltek jobban 1945-ben, mint a 

magyarok. A tendencia viszont mégis szembetűnő. További kutatásokat igényelne annak 

bemutatása, hogy például a nép nemzetbe emeléséért dolgozó Halk Evleri milyen szerepet 

játszottak a szóban forgó folyamatban. Ebben a tekintetben ugyanis a két világháború 

közötti Magyarországnak is bőven maradt adóssága.523 Milyen mértékben sikerült a 

soknemzetiségű oszmán állam romjain rövid időn belül kizárólagos, ám az emberek 

számára mégis vonzó identitást kialakítani? Milyen mértékben sikerült modern értelemben 

nemzetet kovácsolni a törökségből? Ezek a kérdések tulajdonképpen máig lezáratlanok, 

hiszen az ezredforduló után éppen annak lehetünk szemtanúi, hogy az atatürki axiómák 

mintha mégsem lennének megkérdőjelezhetetlenek.  

Magyarország más utat járt be a fentiekben tárgyalt 25 évben. A középkort 

leszámítva a magyar fővárosból soha nem irányítottak a hatalmát több kontinensen megje-

leníteni képes birodalmat. Mozgásterét tekintve ugyanakkor 1914-ben mintha szabadabb 

                                                           
521 A századelő európai gazdaságáról, vagyis a kiindulópontokról bővebben ld. Demeter Gábor: A Balkán és 

az Oszmán Birodalom I. Társdalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig. 

Általános rész és Bulgária. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Budapest, 

2014. 99–100.  

522 MTI „Kőnyomatos hírek”. 1945. február 24. 

523 Pritz (2016): i. m., 33. 
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lett volna, mint a török állam. Balszerencsénkre azonban a Kárpát-medence teljes 

egészében is jóval kisebb, fele akkora sem volt, mint a majdan megszülető, a Miszák-i millí 

határainál kisebb Törökország (cca 325 000 km2 szemben a 778 000 km2-es területtel). 

Vagyis a visszavonulásra és fegyverkezésre még politikai akarat esetén is nehéz volt 

gondolni. Tovább gyengítette pozícióinkat, hogy a győztesek nem közvetlenül, hanem 

közvetve, szomszédaink révén gyakoroltak nyomást Budapestre. Ők pedig kapva kaptak az 

alakalmon.  

Az ipar, a mezőgazdaság és az infrastruktúra a trianoni Magyarországon minden 

szegénységével együtt is lényegesen felülmúlta a hasonló török mutatókat. Sőt, ne 

feledjük, hogy Passuth László még 1933-ban is azt írta naplójába, hogy „Hispánia – … 

pesti szemünkkel nézve – lemaradt országnak tűnt, az európai népek versenyében.”524 

Magyarország minden sértettsége ellenére is joggal érezte magát európai országnak. Arra 

is volt ereje, hogy újjáépítse az országot és az új határok között is megőrizze a korábbi 

századokban megszokott, hagyományosan magas szinten működő államot.  

A sokat emlegetett szellemi felsőbbrendűséget ugyanakkor nem sikerült érvényre 

juttatni. Sőt, 1938 és 1940 után azzal is komoly problémáink voltak, hogy a visszatért 

területek magyarságával szót értsünk.525 A magyar géniusz hiába adott Nobel-díjasokat a 

világnak, regionális szinten nem sikerült az eredményes érdekérvényesítés. Hazánk nem 

tudta megtartani a Duna-medence fölötti – „történelmi jogon szerzett” – befolyását. 

A magyar vezető réteg – tisztelet a kivételnek – nem tudta feldolgozni a magyar 

múltból eredő történelmi felfogás és a megváltozott realitások között feszülő ellentétet. 

Más szóval, nem tudott berendezkedni a trianoni ketrecben. A Németh László vagy éppen 

Márai Sándor által hangoztatott új magyar történelmi feladat – vagyis a kisállamisággal 

való szembenézés és az abban való helytállás – keveseknél talált értő fülekre. Csakúgy, 

mint a Féja Géza és Szabó Dezső által az 1930-as évek végén hangoztatott semlegesség 

eszméje, mely igyekezett távol tartani az országot a háborútól (és az izmusoktól).526 

Korántsem biztos persze, hogy ezek az új hangok sikerre vezették volna Budapestet a 

nemzetközi politikában.  

                                                           
524 Passuth László: Gyilokjáró. Szakirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973. 

525 Bővebben ld. például Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély. Jaffa Kiadó, Budapest, 2011. 

526 Péterfi Gábor: Szabó Dezső és Féja Géza Trianon-reflexiója és külpolitikai nézeteik. Doktori (Phd) 

értekezés. Budapest, 2009. 169. 
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Érdemes azon is elgondolkozni, hogy a népi írók eszmefuttatásainak mennyire volt 

realitása. 1943 nyarán a balatonszárszói Magyar Élet Tábor vendégei előtt Németh László 

a korszak értelmiségének háború utáni sorsát taglalta. Felfogása szerint felfoghatatlan, 

hogy a „régi értelmiséget” a majdani új világban egyesek miért akarják kiiktatni. „S 

minthogy arra a húsz–harminc évre, amíg a maga gyermekeiből új értelmiség nő fel, 

mégsem maradhat tanítók és patikusok nélkül…”527  

Volt-e egyáltalán elegendő mozgásterünk ahhoz, hogy változtassunk a sorsunkon? 

Valamennyi biztosan. 1941-ben Teleki Pál öngyilkosságának üzenetét – hogy tudniillik 

zsákutcába kerülünk, ha az addig követett úton haladunk tovább – Bárdossy és Horthy is 

értette. Kádár Gyula visszaemlékezéseiben azt írja, hogy 1943 nyarán egy bizalmas 

kenderesi beszélgetés alkalmával a kormányzó, érzelmeitől vezérelve, erősen szidta a 

nácikat. A kormányt és a hadsereget érintő jövőbeli változások kapcsán reményét fejezte ki 

arra vonatkozólag, hogy Kádárhoz hasonló emberek kerülhetnek magas pozíciókba. „Ma 

még korai lenne nagyobb személycseréket csinálni: a németek erre is felfigyelnének, de 

majd eljön ennek is az ideje: »jöttök ti, magyarok.« – áll a szovjet fogságban született 

vallomás alapján kiadott visszaemlékezésben.528  

Ebből kiindulva könnyen feloldozhatnánk a két világháború közötti elitet az őt 

terhelő felelősség alól. „Lehet-e csodálkozni azon, lehet-e szemrehányást tenni azért, hogy 

a fegyverletételt, a fegyverszünet kérését mindaddig halogattuk, amíg csak egy, a 

reményne egy vékony száljába is kapaszkodhattunk, vagy legalábbis úgy véltük, hogy 

kapaszkodhatunk. A német segítségben nem reménykedtünk, de várakozással néztünk 

elébe azoknak a bizalmas puhatolózásoknak, amelyek a nyugati hatalmakkal próbáltak 

érintkezést keresni.”529 – olvashatjuk például a korszak egyik igazságügyminiszterének, 

Vladár Gábornak (1881–1972) a visszaemlékezéseiben. Ezek alapján azt is gondolhatnánk, 

hogy a hatalmat birtoklóknak nem volt semmi eszköze az események valamilyen szintű 

befolyásolására. Ezzel azonban csak önmagunkat csapnánk be. 

A törökök iránti magyar rokonszenv – mely világnézettől függetlenül sokakban 

megvolt a korszakban – éppen ezért érdekes. A törökség ugyanis alkalmas volt arra, hogy a 

középkori magyar állam válságokkal együtt is virágzó képét felidézze a magyar 

                                                           
527 Szárszó 1943. Előzményei, jegyzőkönyve és utóélete. Dokumentumok. Kossuth Könyvkiadó, 1983. 223. 

528 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Második kötet. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978. 530. 

529 Vladár Gábor: Visszaemlékezéseim. Püski, Budapest, 1997. 236. 
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közvéleményben. Mindezt tetézte a korszakban népszerű, a Nyugattal szembeni sértettség. 

Ezt a két érzést elevenítette fel Herczeg Ferenc, Az élet kapuja című regénye (1922) is.  

Mindezzel együtt is aligha jelenthetjük ki, hogy a korabeli Törökország európai 

politikában betöltött szerepét reálisan ítélték volna meg az azt közelről figyelők. A 

források tanúsága szerint ugyanis a sokat kárhoztatott érzelmi politizálás időről időre tetten 

érhető. Tahy és Jungerth-Arnóthy követek azért így is kiemelkedtek éleslátásukkal. 

Máriássy és különösen Vörnle követ már megváltozott politikai helyzetben került 

Törökországba. Bár utóbbi esetében a széles látókör nem megkérdőjelezhető, törökországi 

soraiból politikai és világnézeti elfogultsága könnyen kiolvasható.  

A török–magyar kapcsolatok két világháború közötti történetén keresztül jól 

kirajzolódik az első (és a második) világháború utáni rendezésből fakadó, önrendelkezést 

érintő közép-európai és balkáni dilemmák legtöbbje. A nemzeti megmaradásért folytatott 

harc különösen ennek a két, a térségben stabil tényezőnek számító, évezredes államisággal 

rendelkező országnak jelentett nagy kihívást. A kulturális küldetéstudat és a regionális 

mozgástér bővítésére tett kísérletek 1990 után újult erővel jelentek meg. Elég, ha 

felidézzük Antal Józsefnek a 15 millió magyar iránti felelősségéről tett kijelentését, illetve 

a másik oldalon Turgut Özal azon igyekezetét, amely a török jelenlétet a Balkánon és 

Közép-Ázsiában is tartóssá kívánta tenni. A történelem tehát minden híresztelés ellenére 

sem „ér véget”, és döntéseink mögött sok esetben akkor is beidegződéseink, reflexeink 

húzódnak, ha folyton-folyvást ennek az ellenkezőjét állítjuk.  
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