
Helló, tudomány!

„Bu yazılan ʿahd-nāmeyi gendü mübārek elümle 
ḳrāluñ ėlçilerine vėrdüm” … „ezen megírt békeszer-
ződést a saját szent kezem által a király követének át-
adtam” – olvasható az 1503-as évi magyar–oszmán 
békeszerződésben, amelyet II. Bajezid szultán (ur. 
1481–1512) küldött el II. Ulászló magyar királynak (ur. 
1490–1516), miután felolvasták neki a békeszerződés 
magyar példányát.

Meglepő lehet, hogy török–magyar békeszerző-
désről beszélünk huszonhárom évvel a mohácsi csata 
előtt. Talán még meglepőbb, ha azt mondjuk, hogy 
ennek a szerződésnek még legalább egy megújítása 
ismert 1519-ből, annak a háborúnak a kitörése előtti 
évből, amely során végül elveszett Nándorfehérvár 
(1521). Lényegében ez az évekig tartó háborús hely-
zet vezetett el nemzeti katasztrófánkig, Mohácsig. 
Pedig a békekötések még olyan egymással állandó 
fegyveres konfl iktusban álló hatalmak között sem vol-
tak rendkívüliek, mint az Oszmán Birodalom és a Ma-
gyar Királyság. A Magyar Tudományos Akadémia és 
a Szegedi Tudományegyetem Oszmán-kori kutatócso-
portja az Oszmán Birodalom és a középkori Magyar 
Királyság, majd a keleti diplomácia tekintetében a he-
lyére lépő Habsburg Monarchia békeszerződéseinek, 
fegyverszüneti dokumentumainak, időszakos fegy-
verszüneteinek, kereskedelmi szerződéseinek feldol-
gozásával és kiadásával foglalkozik az első igazolható 
diplomáciai érintkezésektől kezdve, azaz a 15. század 
elejétől, egészen a belgrádi békéig, azaz 1739-ig.

Ennek a 350 évnek a diplomáciatörténeti feltárása 
korszakonként más és más módszertani megközelí-
tést igényel. Mi öt nagyobb egység keretében foly-
tatjuk vizsgálatainkat:

1) Az első nagyobb egység egy körülbelül százéves 
időintervallumot fog át, és a 15. század elejétől 1519-
ig tart, így tulajdonképpen a középkori kapcsolattör-
ténettel foglalkozik. A mohácsi csata előtti időszak-
ban viszonylag nagy a  forráshiány, ezért annak is 
örülnünk kell, ha időnként a békekötések idejét meg 

tudjuk határozni. A magyar, török és bizánci törté-
neti művekből, továbbá a régi latin és német nyelvű 
irodalomból az 1416 és 1519 közötti időszakból 34 
békeszerződésre vonatkozóan vannak adataink. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a korabeli források 
információi sokszor tévesek. Ha be is számolnak ma-
gyar vagy török követjárásokról, tárgyalásokról, nem 
biztos, hogy azok valamilyen konkrét megállapodás-
sal értek véget. Ezek a források többnyire a középkori 
Magyar Királysággal diplomáciai viszonyban lévő 
államok levéltáraiban (így Velencében, Firenzében), 
avagy katonailag védettebb területeken (például 
Dalmáciában) maradtak fenn. Ki kell azonban je-
lentenünk, hogy az oszmán fővárosban tárgyaló 
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magyar követségek ellátásáról 1488-tól elég alapos 
török gazdaságtörténeti forrásokkal is rendelkezünk, 
amelyek érdemben segítenek a hazai adatok hiánya 
miatt kialakult kutatási helyzetben.

A 15. században és a 16. század elején mind az 
oszmán, mind a magyar fél követekként és/vagy 
futárokként is szívesen foglalkoztatott a délszláv 
nyelv(ek)ben otthonosan mozgó (akár e nyelveket 
anyanyelvükként használó) személyeket. Adataink 
vannak rá, hogy a közvetítő nyelv többnyire a szerb 
volt. A két hatalom közé ékelődött, mindkét féltől 
függő szerb állam vezetői maguk is gyakorta köz-
vetítőként léptek fel. Példának megemlíthetjük 
Brankovics György szerb despotát (ur. 1429–1456) 
is, aki 1449-ben Hunyadi Jánosnak szóló levelében 
felkínálta a közbenjárást a szultán és Magyarország 
közötti tárgyalásokban, sőt felsorolta egy leendő 
békeszerződés pontjait is. Ugyanilyen szerepet töl-
tött be a magyar területre menekült Vuk Grgure-
vics is, aki magát ugyancsak a Brankovics családból 
származtatta. Mátyás királytól (ur. 1458–1490) ő is 
megkapta a despota címet, és az 1480-as évekből 
származó szerb nyelvű levelei révén azt is tudjuk, 
hogy ő is közvetített a két uralkodó, a magyar király 
és a török szultán között.

A korai békekötésekről, fegyverszünetekről szó-
ló nagyszámú híradásból sajnos csak hat esetben 
maradtak fenn tényleges békedokumentumok, 
ezek közül az első 1444-ből származik, és Itáliából 
került elő. De Mátyás király uralkodásának idősza-
kából is régóta ismerünk egy levélváltást II. Bajezid 
szultánnal. Mivel nincs pontos dátum a leveleken, 
csak feltételezzük, hogy azok 1483-ban keletkez-
tek. Ugyancsak ismert egy békeszerződés terveze-
te, amely törökül maradt fenn, s feltételezzük, hogy 
1488-ban jött létre. Három évből, 1498-ból, 1503-ból 
és 1519-ből viszont már békeszerződés-szövegekkel 
is rendelkezünk. Ezek közül az első szerb nyelven 
maradt fenn eredetiben a drezdai állami levéltárban. 
Az 1503-as második békeszerződésnek ismert a II. 
Ulászló által kiadott latin változata és a II. Bajezid 
szultán által kiadott eredeti török példánya is, ame-
lyet a török megszálló csapatok 1541 után Budáról 
visszavittek Isztambulba. A török szövegnek ismert 
a latin fordítása is, amelyről a fordító megjegyezte, 
hogy eredetileg egy szerb nyelvű fordításról készült.

Nagyon érdekes ugyanakkor az 1519-es békeokmány, 
amelynek sokáig csak a latin nyelvű magyar ratifi kációja 
volt ismert. Nemrégiben azonban felbukkant Pozsonyban 
egy szerb nyelvű szövegváltozata is, amely szintén a ma-
gyar királyi példány fordítását tartalmazza. Úgy vélem, 
hogy a korabeli diplomáciai gyakorlatnak megfelelően 
az oszmán tárgyalóküldöttség elé eredetileg ez a példány 
kerülhetett a tárgyalások folyamán. Nagy meglepetésre 
nemrégiben felbukkant Londonban a békeszerződés ere-
deti szultáni ratifi kációja is, szintén szerb nyelven.

2) A második csoportba az 1527 után kezdődő időszak 
tartozik, amikor is I. (Szapolyai) János király (ur. 1526–
1540) a szultán vazallusává vált (1529-ben). (Jelen 
esetben ez azt jelentette, hogy János király elismerte 
I. Szulejmán szultán (ur. 1520–1566) fennhatóságát.) 

Alapos filológiai vizsgálat után derült ki, hogy 
Szapolyai Jánosnak az I. Szulejmánnal kötött megál-
lapodása valójában nem ismert, a korábbi történeti 
művekben ismertetett dokumentum egy nagyon hi-
ányos szöveg, lényegében egy korabeli hamisítvány. 
Szapolyai fi ának, János Zsigmondnak (ur. 1540–1571) 
a megerősítése szerződéses formában viszont egy 
hiteles, korabeli magyar fordításban maradt fenn. Ez 
a korszak 1541-ig, Buda elfoglalásáig tartott.

Az 1615 szeptemberében kiállított békeszerződés 
szultáni ratifi kációja
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1540) a szultán vazallusává vált (1529-ben). (Jelen 
esetben ez azt jelentette, hogy János király elismerte 
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3) A következő egység a 16. századi békeszerződések 
szakasza, amely során a tárgyalásokat a Bécsből irá-
nyító másik magyar király, I. Ferdinánd (ur. 1526–1564) 
nevében folytatták le. Ez a korszak 1533-mal indult, és 
a tizenöt éves háború kitöréséig tartott (azaz 1591-ig). 
Hosszú távon ekkor a középkori Magyar Királyság sze-
repét a Habsburg Monarchia vette át. Ez abban is meg-
nyilvánult, hogy a diplomáciai testületben aránylag sok 
magyarországi személy vett részt, így több tárgyalásba 
főkövetként az esztergomi érsek, Verancsics Antal (An-
tun Vrančić) is bekapcsolódott. Egészen a 17. század 
második feléig a béketárgyalások kötelező eleme volt, 
hogy a Habsburg császár mint magyar király főkövete 
magyar ruhában jelenjen meg a szultáni audiencián, 
függetlenül valódi származásától.

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy mit tar-
talmazhatott I. Ferdinánd magyar, cseh és német 
király I. Szulejmánnal kötött megállapodása 1533-
ban, annyi azonban teljesen bizonyos, hogy a szer-
ződés létrejött, és mindkét fél évekig érvényben 
lévőnek tekintette. Ennek ellenére a későbbiekben 
mégsem ezt a dokumentumot tartották az első 
Habsburg–oszmán békének. Az első ötéves perió-

dusra született megállapodás 1547-ből a pillanatnyi 
hatalmi helyzetet rögzítette. Ugyanakkor megha-
tározta azt is, hogy a magyar királynak minden év 
márciusában ünnepélyes követjárás révén 30 ezer 
aranyat kell a szultáni kincstárba befizetnie a béke 
megváltása fejében. A Magyar Királyságban ezt az 
összeget azonban hódoltsági magyar adóztatás 
ellenértékeként értékelték, és néhány, korábban 
a  töröknek behódolt terület, főúri birtok, illetve 
város pénzbeli megváltásának tekintették. A bé-
keszerződés abban a tekintetben is egyedülálló, 
hogy nem csak az osztrák Habsburgok területeire, 
hanem Ferdinánd testvérének, V. Károly német-ró-
mai császárnak (ur. 1530–1566) és spanyol királynak 
(ur. 1516–1566) a  tartományaira is, így az észak-
afrikai hódításaira is érvényesnek tekintették. En-
nek a dokumentumnak az előtárgyalásai egy 1545-
ben létrejött fegyverszüneti okmány kiállításával 
kezdődtek. Ettől az időszaktól kezdve a háborúkat, 
illetve a lejárt békeszerződéseket az Isztambulban 
folyó tárgyalások után többnyire szerencsére ere-
deti példányokban fennmaradt megállapodások 
zárták le (1547, 1559, 1562, 1564, 1568, 1574, 1575, 
1576, 1577, 1583, 1590).

Békekötések...

Brankovics György szerb despota (ur. 1427–1429)

I. Ferdinánd császár (Hans Bocksberger festménye)
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4) A hosszú török háború időszakában, 1591 és 1606 
között a hadiesemények téli szüneteiben többször 
összeültek a tárgyalófelek, hogy békét próbáljanak 
teremteni. Ezek a tárgyalások az akkori határvidéken 
folytak, általában Esztergom és Komárom környékén. 
Bár ezek az összejövetelek csak az utolsó évben, azaz 
1606-ban vezettek eredményre, azonban a  folya-
mat kialakított egy új tárgyalási formát. A felek ettől 
kezdve többnyire nem az oszmán fővárosban folytat-
ták a megbeszéléseiket, mint korábban, hanem egy 
semleges területen. A tárgyalásokban a bécsi Udvari 
Haditanács mellett a magyar állam, elsősorban a ná-
dor és a megyék képviselőinek is nagy szerepe volt. 
Az ekkor született megállapodások előszerződésnek 
minősültek (törökül temesszüknek), amelyeket a béke-
küldöttség aláírása után a császár és a szultán erősített 
meg (1606, 1618, 1625, 1627, 1641). A ratifi kációkat hozó 
főköveteket a határnál Esztergom és Komárom között 
ünnepélyes körülmények között cserélték ki, akik innen 
folytatták útjukat a fővárosokba.

5) Ez utolsó korszak a vasvári békével kezdődik (1664), 
és 1739-ig tart. Jellemzője, hogy a béketárgyalások 
szintén a határoknál folytak le. Az első megállapodás 
talán annyiban tér el a többitől, hogy létrejöttében 
a fő szerepet a Habsburg Monarchia isztambuli fő-
követe, a török hadsereggel Magyarországra hurcolt 
Simon Reniger játszotta, aki a béketervezetet a szent-
gotthárdi csatában (1664. augusztus 1.) vereséget 
szenvedett nagyvezír, Köprülü Fazil Ahmed elé ter-
jesztette, aki végül ezt el is fogadta. Ezután a békét 

augusztus 11-én I. Lipót császár (ur. 1658–1705) is 
ratifi kálta. A Karlócánál (1699), Pozsarevácnál (1718) 
és Belgrádnál (1739) megkötött szerződéseket an-
gol és holland közvetítéssel kötötték meg. 1664-ben 
a magyar rendek viszont nem küldtek követeket a bé-
ketárgyalásra. A pozsareváci béketárgyalásra ugyan 
meghívták az érintett magyarországi és horvátországi 
küldötteket, azok azonban nem jelentek meg, mert 
a két ország már nem fi zette ki az utazási költségeket.

A békeszerződések modern vizsgálata tehát való-
ban új megvilágításba helyezi egy, a magyar történelem 
szempontjából rendkívüli fontosságú hosszú periódus 
diplomáciatörténetét, s az a mögött húzódó politikai, 
katonai, társadalmi és gazdasági folyamatokat, számos 
izgalmas és fontos információval gyarapítva tudásunkat.
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Békekötések...

A vasvári béke (1664) okiratának kezdő sorai török nyelven

II. Bajezid szultán (ur. 1481–1512)
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3) A következő egység a 16. századi békeszerződések 
szakasza, amely során a tárgyalásokat a Bécsből irá-
nyító másik magyar király, I. Ferdinánd (ur. 1526–1564) 
nevében folytatták le. Ez a korszak 1533-mal indult, és 
a tizenöt éves háború kitöréséig tartott (azaz 1591-ig). 
Hosszú távon ekkor a középkori Magyar Királyság sze-
repét a Habsburg Monarchia vette át. Ez abban is meg-
nyilvánult, hogy a diplomáciai testületben aránylag sok 
magyarországi személy vett részt, így több tárgyalásba 
főkövetként az esztergomi érsek, Verancsics Antal (An-
tun Vrančić) is bekapcsolódott. Egészen a 17. század 
második feléig a béketárgyalások kötelező eleme volt, 
hogy a Habsburg császár mint magyar király főkövete 
magyar ruhában jelenjen meg a szultáni audiencián, 
függetlenül valódi származásától.

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy mit tar-
talmazhatott I. Ferdinánd magyar, cseh és német 
király I. Szulejmánnal kötött megállapodása 1533-
ban, annyi azonban teljesen bizonyos, hogy a szer-
ződés létrejött, és mindkét fél évekig érvényben 
lévőnek tekintette. Ennek ellenére a későbbiekben 
mégsem ezt a dokumentumot tartották az első 
Habsburg–oszmán békének. Az első ötéves perió-

dusra született megállapodás 1547-ből a pillanatnyi 
hatalmi helyzetet rögzítette. Ugyanakkor megha-
tározta azt is, hogy a magyar királynak minden év 
márciusában ünnepélyes követjárás révén 30 ezer 
aranyat kell a szultáni kincstárba befizetnie a béke 
megváltása fejében. A Magyar Királyságban ezt az 
összeget azonban hódoltsági magyar adóztatás 
ellenértékeként értékelték, és néhány, korábban 
a  töröknek behódolt terület, főúri birtok, illetve 
város pénzbeli megváltásának tekintették. A bé-
keszerződés abban a tekintetben is egyedülálló, 
hogy nem csak az osztrák Habsburgok területeire, 
hanem Ferdinánd testvérének, V. Károly német-ró-
mai császárnak (ur. 1530–1566) és spanyol királynak 
(ur. 1516–1566) a  tartományaira is, így az észak-
afrikai hódításaira is érvényesnek tekintették. En-
nek a dokumentumnak az előtárgyalásai egy 1545-
ben létrejött fegyverszüneti okmány kiállításával 
kezdődtek. Ettől az időszaktól kezdve a háborúkat, 
illetve a lejárt békeszerződéseket az Isztambulban 
folyó tárgyalások után többnyire szerencsére ere-
deti példányokban fennmaradt megállapodások 
zárták le (1547, 1559, 1562, 1564, 1568, 1574, 1575, 
1576, 1577, 1583, 1590).

Békekötések...

Brankovics György szerb despota (ur. 1427–1429)

I. Ferdinánd császár (Hans Bocksberger festménye)
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