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Szarajevó: város Kelet és Nyugat határán

Holm Sundhaussen: Sarajevo. Die Geschichte 
einer Stadt (Böhlau Verlag, 2014, 410 oldal) 
cím_ könyvének bemutatása

Az európai iszlám kérdése nemcsak azóta van 
napirenden, hogy ötven évvel ezelQtt lezajlott 
a török vendégmunkások elsQ nagy bevándor-
lási hulláma Nyugat-Németországba. Délkelet-
Európában, közelebbrQl pedig Boszniában és 
Szarajevó városában a több évszázados oszmán 
uralom miatt már régóta létezik egy muzulmán-
európai kultúra. Míg Athénban, Belgrádban 
és Szófiában már csaknem teljesen elt_ntek 
a törökkor nyomai, addig Szarajevóban sok 
megmaradt az oszmán építészet emlékei kö-

zül. És nem csak a m_emlékek maradtak meg: 
Szarajevót, a várost, amelynek népességi szer-
kezete az idegen uralom és az etnikai-vallási 
konfliktusok következtében újra és újra jelentQs 
átalakulásokon ment át, ma – ismét – többségé-

ben muzulmánok lakják.

Alapító oklevél 1462-bQl
Holm Sundhaussen Délkelet-Európa történész 
színesen és könnyen érthetQen meséli el a 
Kelet és Nyugat határán található város élet-
rajzát. Elbeszélésébe könnyedén szövi bele 
egész Bosznia történet, de a város – a történet 
valódi hQseként – végig megmarad a közép-

pontban. Magától értetQdQ, hogy a történetírás 
Boszniában különösképp átpolitizált (és nem 
csupán a legutóbbi háború óta), és minden etni-
kai-vallási csoportnak megvan a maga saját vál-
tozata. Sundhaussen megpróbálja megmutatni, 
hogy az ellentétekben való gondolkodás kevés 
gyümölcsöt terem. Teszi ezt az irodalmi Nobel-
díjas Ivo Andrić példáján keresztül, akit mind a 

boszniai horvát, mind a boszniai szerb oldalon 
elismernek – és akit sok boszniai muzulmán 
iszlámellenesnek tart.

Szarajevó hivatalos alapítását a török had-

vezér, Isza bég által 1462-ben kiadott alapító 
oklevél jelzi. A következQ két évszázad folya-

mán a kis délszláv település virágzó keres-

kedelmi és kézm_ves központtá fejlQdött. A 
városba érkezQ utazók ámultak a számos mecset, 
karavánszeráj, üzlet, gyógyfürdQ és a gyönyör_ 
kertek láttán. Ezzel párhuzamosan nagymérték_ 
iszlamizálódásra került sor. 1485-ben még az 
összes szarajevói háztartás 76%-a keresztény 
vallású volt, 1520-ban azonban már csak 14%-
uk. A vallási összetétel megváltoztatásának egyik 
legfontosabb eszköze a gyermekadó volt. A ke-

resztény fiúkat már kiskorukban elszakították a 
családjaiktól, áttérítették Qket az iszlám hitre és 
kiképezték Qket, hogy utána vagy a janicsárok 
elitalakulatában szolgáljanak, vagy különbözQ 
állami hivatalokat töltsenek be. Ugyanakkor úgy 
t_nik, hogy ezt a gyakorlatot akkoriban nem csak 
kényszernek tekintették, hanem a társadalmi fel-
emelkedés esélyét is látták benne.

Sundhaussen korrigálja a „multikulturális” 
Szarajevóról szóló mítoszt. A török uralom alatt 
az etnikai csoportok és vallások inkább egymás 
mellett, semmint együtt éltek. A keresztények és 
a zsidók fejadót fizettek, a vallásukat pedig nem 
gyakorolhatták nyilvánosan.

Szarajevó elsQ nagy virágkora akkor ért vé-

get, amikor 1697-ben Savolyai JenQ herceg 
csapatai kifosztották a várost. A területi veszte-

ségek, a korrupció, a fosztogató rablóbandák és 
a felkelések miatt már azelQtt is meggyengült az 
Oszmán Birodalom. A katolikusok és ortodoxok 
igénye az egyenlQség iránt egyre erQsebb lett. 
Az 1870-es években felépült egy csodálatos or-
todox templom, és Szarajevóban elQször lehetett 
templomi harang kongását hallani.

Hogy megfékezzék a régióban egyre növek-

vQ nyugtalanságot, a nagyhatalmak az 1878-
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as berlini kongresszuson úgy döntöttek, hogy 
Boszniát császári közigazgatás alá kell helyezni. 
A döntést a boszniai muzulmánok csak kellet-
lenül fogadták el. 1908-ig a régió névlegesen 
továbbra is török uralom alatt állt, de a dunai 
monarchia alaposan modernizálta a közlekedés 
és a közigazgatás, az oktatás és az igazság-

szolgáltatás, az ipar és a nyersanyag-kiterme-

lés kiépítésével. A meghatározó alakja ennek 
a balkáni osztrák „civilizációs küldetésnek” 
Kállay Béni, az Osztrák–Magyar monarchia 
közös pénzügyminisztere volt, akinek a szeme 
elQtt egy átfogó, minden etnikai csoportra és 
vallásra kiterjedQ boszniai nemzeti érzés kiala-

kítása lebegett.
A szerb és a horvát nacionalizmust azonban 

nem tudták semlegesíteni. Szarajevó második 
aranykora 1914-ben, a szerb Gavrilo Princip által a 
trónörökös ellen elkövetett merénylettel ért véget.

A harmadik virágkor
A Jugoszláv Királyságban a város sokat vesztett 
jelentQségébQl, a II. világháború alatt pedig 
német, illetve horvát fasiszta (usztasa) csapatok 
foglalták el. Himmler kezdeményezésére egy 
több mint húszezer katonából álló speciális SS 
hadosztály (az SS Handschar) alakult boszniai 
muzulmánokból. Többszázezer szerb, zsidó és 
roma vált a népirtás áldozatává.

A háború utáni szocialista idQszakban élte 
Szarajevó a harmadik virágkorát. De a „jugo-

szlávság” leple alatt tovább forrtak, erjedtek a 
régi nacionalizmusok. 1991-ben, egy évvel az 
elsQ többpárti választások után Szlovénia és 
Horvátország parlamentje kinyilvánította a füg-

getlenséget. Két nappal késQbb megkezdQdött a 
délszláv háború…

(Neue Zürcher Zeitung)
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