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Ismeretes, hogy Magyarországon a tágabb értelemben vett turkológián belül önálló tudo-
mányággá fejlõdõ oszmanisztika kibontakozását elsõsorban a magyarországi török hódoltság
megismerésének igénye ösztönözte. A magyar történelem török forrásainak tudományos igényû
feltárását, feldolgozását célul kitûzõ hazai kutatók, tudósok mintegy másfél évszázadra visszate-
kintõ munkálkodásaik, tapasztalataik révén a hazai vonatkozásokon idõvel túllépve, az oszmán
világ általánosabb kutatásában nemzetközi szinten is meghatározó eredményeket mutattak, mu-
tatnak fel. A törökországi levéltári források felkutatásában (elsõként Karácson Imre), majd an-
nak rendszerezésében, az oszmán-török paleográfia módszertanának kialakításában (Fekete La-
jos) élen járó magyar kutatók úttörõ szerepet játszottak. Az oszmánok magyarországi berendez-
kedése, az itteni, merõben sajátosan alakuló politikai, társadalmi fejlemények szélesebb összefüg-
gései a királyi Magyarország és Erdély történelmének vizsgálata mellett az Oszmán Birodalom-
ban lejátszódó folyamatok megismerése révén értelmezhetõk, magyarázhatók. Ugyanakkor a pe-
remvidéki jellegébõl adódóan egyedi hódoltsági török berendezkedés megismerése az egyetemes
oszmanisztika számára is fontos igazgatás-, valamint társadalomtörténeti adatokkal szolgál, ame-
lyeket a kora újkori magyar történelmet ismerõ kutatók képesek feltárni. Ez a kettõs, a magyar
oszmanisztikához szükségszerûen kapcsolódó közvetítõ, illetve alakító szerep jellemzi Fodor Pál
munkásságának legjelentõsebb részét. Ennek a magyar olvasók, kutatók szempontjából leg-
fontosabb hozadéka, hogy míg magyar nyelven is hozzáférhetõvé tesz török forrásokat, s közvetíti
a nemzetközi oszmanisztika eredményeit, irányvonalait, addig ez utóbbi gyarapításához, ár-
nyalásához is jelentõs mértékben hozzájárul.

Az oszmán állam kialakulásának, korai fejlõdésének ideológiai, társadalmi kérdéseire kon-
centráló írások gazdag merítését tartalmazza Fodor Pál legújabb, az MTA BTK Történettudomá-
nyi Intézete által kiadott, a Magyar Történelmi Emlékek sorozatban megjelent tanulmánykötete.
Az oszmán történelem egyes kulcskérdései iránt érdeklõdõ olvasóközönség számára nagy szolgá-
latot tett ennek a kötetnek az összeállítása, hiszen egyetlen kiadványban összegyûjtve teszi elér-
hetõvé a szerzõnek nemcsak különféle történelmi folyóiratokban, hanem kis példányszámban
megjelenõ, s ezért nehezen hozzáférhetõ tanulmánykötetekben, vagy éppen mára már teljesen el-
érhetetlen kiadványokban közzé tett írásait. Ez utóbbiakra különös tekintettel talán nem tûnik
feleslegesnek e helyütt a gyûjteménybe válogatott írások zömét tartalmi szempontból is röviden
összefoglalni.

A kötet Fodor Pál huszonhárom hosszabb-rövidebb tanulmányát gyûjti egybe, a végén egy-
séges földrajzi név- és helynévmutatóval kísérve. A válogatott írások közül kettõnek társszerzõje:
az Ali pasa históriájának történeti háttere és török vonatkozásai címû tanulmányát (a kötetben
42–73. o.) Sudár Balázzsal jegyzi közösen, A kenyérmezei csata (1479. október 13.) címet viselõ ter-
jedelmes tanulmány pedig Szakály Ferenc 1979-ben megjelent munkájának a szerzõvel együttmû-
ködve kibõvített, eredetileg magyar és török változatban is közzé tett cikke (338–383. o.).

A kötet felépítése a szerzõ csaknem másfél évtizeddel ezelõtt napvilágot látott tanulmánykö-
tetére (A szultán és az aranyalma, Balassi Kiadó, 2001.) emlékeztet, s noha javarészt az azóta szü-
letett cikkekbõl válogat, négy olyan írást is magába foglal, amely az ezredfordulót megelõzõen szü-
letett. Ezt két tanulmány esetében (a pályája elején írt Ahmedi elbeszélése mint a korai oszmán tör-
ténelem forrása, illetõleg A nagyvezíri elõterjesztés (telhis), a kötetben 156–168., és 185–231. o.) az
indokolta, hogy az — általunk imént említett — korlátozott hozzáférhetõség okán az eredeti köz-



zétételek a nemzetközi fogadtatáshoz képest a magyar tudományos fórumokon csekély
visszhangra találtak (7. o.).

A fõcím által meghatározott kronológiai-tematikus kereteken belül az írások zöme a
klasszikus oszmán-korral, illetõleg az oszmán-török állam fejlõdését, gyarapodását, szervezeti át-
alakulásait meghatározó motívumok bemutatásával, társadalmi folyamatokkal, hatalmi viszo-
nyokkal foglalkozik, s aránylag kevesebb elemzés érinti a török-magyar kapcsolatok kérdéskörét.
A tanulmányok tárgy szerint válogatva, öt fejezetbe rendezve követik egymást, a kötet vonalveze-
tése az Oszmán Birodalom belsõ viszonyainak vizsgálatától halad a magyar vonatkozású témák
felé. A fejezeteket jelölõ címek a következõk: Az oszmán-török elit; Identitás és ideológia; Az ál-
lam: intézmények és kisebbségek; Háború Magyarország ellen; Magyarok és törökök.

A kötetbe válogatott cikkek tematikus változatossága ellenére két-két egymást követõ írás
kitûnõen kiegészíti egymást. Az elsõ fejezetben az oszmán virágkor uralkodójának pályáját tömören
áttekintõ elsõ közlemény (I. Szülejmán, a „Nagyszerû” és a „Törvényhozó”, 11–25. o.) szorosan il-
leszkedik a következõ, hosszabb cikkhez (Hürrem és Máhidevrán, avagy két ágyas harca a szultán
szívéért és trónjáért, 27–41. o.). Ez utóbbi jól szemlélteti, hogy I. Szülejmán szultán (1520–1566)
oszmán virágkornak is tartott regnálásának idején a személyi hatalmi törekvések, a trónutódlás és
a szultáni háztartás viszonyainak megbolygatásával milyen drámai hatással voltak a központi hata-
lomgyakorlásra. A fejezetben helyet foglaló következõ írások többnyire ugyancsak egy-egy indivi-
duum perspektívájából kiindulva tárják elénk az oszmán hatalmi elit világának néhány metszetét;
egyszer a társadalmi vonatkozásokra összpontosítva (az Icon vicissitudinis humanae vitae címen is-
mert, 17. században nyomtatásban megjelent históriás ének történeti elemzését nyújtó Ali pasa
históriájának történeti háttere és török vonatkozásai, 42–73. o.), másszor egy-egy oszmán tisztségvi-
selõ portréjának, pályájának gazdasági, egzisztenciális tanulságokat hordozó bemutatásával (Hiúz-
prém és szántóföld: egy oszmán-török adóbérlõ vagyona a 17. század elején, 86–106. o., illetve A váci
harmincad és egy hódoltsági fõember a 16. századból: Oszmán aga, cselebi és bég, 107–118. o.).

A második fejezetbe osztott öt tanulmány a címben jelölt tartalmi keretek mellett igen tág
kronológiai szakaszt ölel fel. Itt is szervesen kapcsolódik egymáshoz az elsõ két cikk: Az osz-
mán-török identitás változásai (14–17. század) és az ennek egyenes folytatásaként átszerkesztett,
itt — éppen a koherencia érdekében — az eredetihez képest az elsõ néhány oldal elhagyásával kö-
zölt A török nemzettudat kialakulása címû írás (121–155. o.), amelyek együtt az oszmán állam ki-
alakulásától kezdve a köztársaság korának hajnaláig tekintik át a „török” önazonosság fejlõdését
és sokféle dimenzióját. A soknemzetiségû, és számos vallási közösség felett uralkodó muszlim bi-
rodalom valláspolitikáját, a mögötte meghúzódó, ellentmondásos ideológiai és gyakorlati megfon-
tolásokat, illetõleg a muszlim-török asszimiláció korlátait a magyarországi hódoltság palettáján
mutatja be a címében a sommás konklúziót idézõ tanulmány: „A kincstár számára a hitetlen a
leghasznosabb” (258–271. o.).

A hódoltság egy kis szeletére vonatkozóan szolgálnak helytörténeti, népesedéstörténeti for-
rásként a Lippára és Radnára vonatkozó, 1554-bõl, 1567-bõl, illetve 1579-bõl fennmaradt török
összeírások, amelyek közlését bevezetõ tanulmány elõzi meg. Ugyanebben az egységben a zömé-
ben klasszikus oszmán kort tárgyaló részek kronológiai kereteit elhagyva, a második ezredforduló
Törökországába, a szekularizált köztársaság aktuális politikai küzdõterére kalauzol a Fethullah
Gülen mozgalma címû írás, amely a politikai iszlám modern törökországi térnyerésével, törekvé-
seivel, ideológiai beágyazottságával foglalkozik, így a kortárs politikai elemzések területét érinti.

A kötetben helyet kapott írások közül a legterjedelmesebb a harmadik fejezet elsõ tanul-
mánya. Ez a szultán és a 16. század második felétõl fokozatosan a birodalom közvetlen irányítójá-
vá váló nagyvezír közötti hivatalos érintkezés változásait jelzõ iratfajta, az ún. telhisz kialakulá-
sát tárgyalja. A forrástípus diplomatikai vizsgálatából kiinduló tanulmány jelentõsége túlmutat
magának a forrásnak a bemutatásán: az oszmán hatalomgyakorlásban a 16. század derekától
mintegy évszázad során végbemenõ szerkezeti változások nagy ívû és mélyreható elemzését
nyújtja, ezzel metszve az elsõ tanulmányban tárgyalt, a hárem növekvõ befolyásával is összefüggõ
hatalmi változások kérdéskörét. A tanulmány döntõen az isztambuli Topkapi Szeráj Múzeum
archívumában, illetve könyvtárában õrzött forrásokra támaszkodik (185–231. o.).

A fejezetben található két rövidebb cikk egyike, A Kelet-Mediterráneum oszmán védelmi
rendszere a 16. század végén (232–239 o.) az oszmánok és a nyugati hatalmak között a Földkö-
zi-tenger és annak keleti partvidéke ellenõrzéséért folytatott hatalmi vetélkedés rövid, ám tartal-
mas áttekintését adja. Az elemzés jelentõs mértékben a szultáni tanácsban hozott rendeletek má-
solatait õrzõ jegyzõkönyvek, közkeletû nevükön mühimme defterik (jelesül a török Miniszterel-

1554 TÖRTÉNETI IRODALOM



nökségi Hivatal Oszmán-kori Levéltárában õrzött 66., 67., 69. számú defterek) adataira építkezik.
A másik, az Adatok az 1596. évi egri (mezõkeresztesi) oszmán hadjárat költségeihez (240–249. o.),
az oszmán haderõ finanszírozási hátterét, s ennek kapcsán a 16. század végi oszmán udvari költ-
ségvetés mûködését megvilágító esettanulmány, amelyet egy, a Topkapi Szeráj Múzeum levéltárá-
ban õrzött 1596-ban kelt pénzügyi kimutatás magyar nyelvû összefoglalása, magyarázata,
illetõleg a török nyelvû latin betûs átirata kísér.

A törökellenes küzdelmek témakörének szentelt negyedik fejezeten belül két hosszabb és
két rövidebb tanulmány kapott helyet. A szimurg és a sárkány: az Oszmán Birodalom és Magyar-
ország (1390–1550) (297–329. o.) a török-magyar kapcsolatok nagy ívû, kiváló összefoglalását
nyújtja, elemezve a bithyniai bégségbõl bõ két évszázad leforgása alatt világbirodalommá váló
oszmán állam terjeszkedésének ösztönzõit, a hódítás paradigmáit, társadalmi, intézményi, ideoló-
giai aspektusait, illetõleg a védekezésre kényszerülõ középkori Magyar Királyság vezetõi elõtt
álló politikai, katonai lehetõségeket, számba véve az alkalmazott eszköztárat.

A kenyérmezei csata címû, fentebb már említett és sokak által jól ismert tanulmány kiemel-
kedik a fejezetben olvasható írások közül. Szakály Ferenc és Fodor Pál ebben a magyar diadallal
záruló, s a nemzet történelmi emlékezetében mély nyomokat hagyó 1479-es erdélyi ütközet lefo-
lyását annak elõzményeivel és utóéletével együtt, a közvetlen és távolabbi utókor által szõtt szé-
pítõ szándékú toldások, toposzok lehántásával rekonstruálja. A szerzõk figyelemreméltóan széles
forrásbázis felhasználásával, levéltári dokumentumok, beszámolók mellett Bonfini, Oláh Miklós,
a lengyel Jan D³ugosz, illetve az osztrák Jacob Unrest, valamint Kemálpasazáde oszmán történet-
író krónikái alapján mélyreható alapossággal tárják fel az oszmán rablóexpedíció tágabb politikai
kontextusát, a késõ középkori magyar délvidéki védelmi rendszer mûködését, s magyar, illetve tö-
rök szemszögbõl elemzik a csatához vezetõ folyamatokat, tágabb összefüggéseket. A tanulmány-
hoz két forrásszemelvény csatlakozik: Kemálpasazáde török krónikájának vonatkozó részei
magyar nyelven, illetõleg a csatáról szóló egyetlen ismert kortárs nyugati (szász) beszámoló
német szövege, valamint ennek magyar fordítása olvasható.

E fejezetben a török-magyar harcok nemzetközi összefüggéseit két rövidebb összefoglalás,
Az Oszmán Birodalom, Bizánc és a nyugati kereszténység. Nándorfehérvár 1456. évi ostromának
történetéhez (330–337. o.) illetve A 16. századi oszmán-perzsa háborúk hatása az oszmánok kö-
zép-európai politikájára (384–393. o.) tárgyalja.

Az ötödik fejezetbe (Magyarok és törökök) felvett két tanulmány szintén magyar vonatko-
zásokat hordoz, bár rendkívül különbözõ mértékben és módon. A királynék fogságban. Tinódi egy
félreértett históriás énekérõl cím alatt újra egy irodalmi alkotás történeti elemzését kapjuk, amely
Tinódi szerzõségén keresztül kapcsolódik a magyarsághoz. A vizsgálat tárgyául választott mozza-
natok: az I. Szelim szultán (1512–1520) és Iszmail perzsa uralkodó (1502–1524) között 1514 nya-
rán lezajló, döntõ jelentõségû csaldiráni csatában török fogságba esett sah-feleség(ek?) sorsa; a
csata és utóéletének egyes részletei; illetõleg ehhez kapcsolódóan a megénekelt esemény történeti
értékelése, a történeti forráskritika eszköztárának alkalmazásával.

A Szülejmán szultán alakjával bevezetett gyûjtemény záróakkordja, az utolsó tanulmány,
az oszmán történelem, illetve a korai török–magyar kapcsolatok vizeirõl eltávolodva a török-kor
magyar percepciójáig, a törökökhöz fûzõdõ emlékek, attitûdök különbözõ lenyomataiig: Jókai
Mór, továbbá Gárdonyi Géza, Szekfû Gyula mûveiig kalauzolja el az olvasót. A török-magyar
érintkezések jelenkorig továbbélõ örökségét, nyomait veszi számba, röviden elõsorolva annak kul-
turális, irodalmi kiábrázolódásait, eszmetörténeti, politikai rezonanciáit, s — nem utolsósorban
— rátapintva a török hódoltságnak a magyar mentalitásra, lelkiségre gyakorolt máig erõteljesen
érvényesülõ elvitathatatlan utóhatására. A szerzõ ezzel kimondatlanul is felhívja a figyelmet a
történész-hivatással járó felelõsségre: a múlt feltárásának, a jelenkor jobb megértésére és
értékelésére való törekvés ad valódi értelmet és célt.

Végül az összeállítás néhány általános tartalmi és szerkezeti tulajdonságára térünk ki. A
kötet értékét jelentõsen növeli, hogy összesen kilenc tanulmányhoz kapcsolódik részbeni vagy tel-
jes forrásközlés, illetve bõvebb idézés. A tanulmánykötetekre általában jellemzõ szerkezeti sajá-
tosságok fényében nem róható fel, de minthogy a beválogatott cikkek kisebb, hivatkozásokat is
érintõ javításokon átestek (erre a szerzõ maga is utal: 8. o.), megemlítendõ az írások kétféle hi-
vatkozási rendszere: a jegyzeteket nélkülözõ cikkek (szám szerint hat írás) esetében az adott té-
mában további vizsgálódásra indíttatást érzõ olvasó kizárólag az irodalomjegyzékre hagyatkoz-
hat. A többi tanulmányban lábjegyzetek (is) segítik a tájékozódást. A tárgy tekintetében igen vál-
tozatos tanulmányok, cikkek optimálisan kialakított fejezeti struktúrában helyezkednek el,
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ugyanakkor esetenként több síkon is egybevágva, illetve összeérve, olykor minimális átfedésekkel
kerültek a gyûjteménybe.

Fodor Pál tanulmánykötete az Oszmán Birodalom belsõ viszonyaival, fejlõdésének alapvetõ
kérdéseivel megismerkedni vágyó olvasók, illetõleg e területeken alapos ismeretekre törekvõ ku-
tatók számára egyaránt alapvetõ kézikönyv. A szerzõtõl megszokott olvasmányos stílus vonzerejé-
nek egyik ékes bizonyítéka nemcsak az a tény, hogy — a kötet kiadási adataiból következtetve —
egy éven belül második utánnyomására volt szükség, hanem az egyetlen recenziós példány iránti
páratlan érdeklõdés is, amely e sorok írójának legszûkebb környezetében is azonnal tapasztalható
volt, s majdnem veszélybe sodorta az ismertetés elkészültét is.

Kovács Nándor Erik

Sasfi Csaba

GIMNAZISTÁK ÉS TÁRSADALOM MAGYARORSZÁGON
A 19. SZÁZAD ELSÕ FELÉBEN

Korall. Bp., 2013. 446 o.

Néhány éve jelent meg Barta János monográfiája a 18. századi Zemplén vármegye társadal-
máról. Ennek a vaskos kötetnek az utószavában kesernyés kétellyel jegyzi meg a szerzõ: egyálta-
lán nem lehet biztos abban, hogy a hatalmas apparátussal, komoly technikai segítséggel összeállí-
tott számítógépes adatbázisa lényegileg más vagy több információval gazdagította a korábbi évti-
zedek során felhalmozott tudást. A szerzõ azzal vigasztalja magát, hogy bár meghatározó áttörést
nem ért el új módszerekkel gyûjtött és rendszerezett adataival, eljárásával mégis egy fontos kor-
szakról tudott minden korábbinál részletesebb, pontosabb képet festeni, s felléphetett — leg-
alábbis a rendelkezésre álló források tekintetében — a teljesség igényével, amelyet másként nem
közelíthetett volna meg. (Ifj. Barta János: „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” Gazdál-
kodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén. Debrecen, 2009. 368–371.)

Önkéntelenül is eszünkbe jutott Barta János ezen vallomása, amikor Sasfi Csaba vaskos
oktatástörténeti, oktatás-társadalomtörténeti könyvét olvastuk. Itt is nagy mértékben a számító-
gépen rendezhetõ adatokra, adatbázisokra támaszkodik a szerzõ, s szintén egy jelentõs idõszakról
van szó, amelyrõl a kíváncsi kutató szeretne minél pontosabbat megtudni – netán valami forra-
dalmi felfedezést tenni. S anélkül, hogy elõreszaladnánk, kijelenthetjük, ezúttal is bebizonyoso-
dik: csodák márpedig nincsenek, de legalább a teljesség illúzióját keltõ, részletes tablókép
megrajzolható immár egyre speciálisabb témákban, egyre korábbi évtizedekrõl.

Sasfi Csaba évtizedek munkáját szintetizálja azzal, hogy a 19. század elsõ felének gimnázi-
umi diáktársadalmát és a gimnáziumok társadalomban betöltött szerepét elemzi monográfiájá-
ban. Kutatási tevékenysége csaknem egyidõs a hazai társadalomtörténet-írás eddigi utolsó nagy
szakaszával, s nem utolsósorban a számítógépes kutatási módszerek lehetõségével. E kettõt szo-
rosan egymás mellett kell megemlíteni, hiszen távolról sem arról van szó, hogy az irdatlan
mennyiségû rekord bevitelével és különbözõ kombinációjával törne új eredményekre. Éppen el-
lenkezõleg: Sasfi mintaszerûen törekszik a források és az adattípusok kombinálására, s a kapott
eredmények kontextusba helyezésére, s ezáltal az oktatás- és társadalomtörténeti tudásunk
komplex bõvítésére.

Mindezt egy döntõ jelentõségû idõszakra vonatkozóan teszi. Nyilván minden kutató számá-
ra a saját korszaka a leglényegesebb — s ez alól e sorok írója sem kivétel —, s aztán a választását
mindenki könnyedén meg is tudja magyarázni. De talán ezen túllépve is lehet érvelni amellett,
hogy ha a magyarországi oktatásról van szó, a 19. század elsõ fele az egyik legizgalmasabb terepe
a történeti kutatásoknak. Olyan átmeneti korról beszélhetünk, ami eddig egyszer adódott az isko-
lázás múltjában. A tankötelezettség, a valóban mindenkire kiterjedõ oktatás ideje még nem kö-
szöntött be. Mária Terézia óta mégis egyre jobban érvényesültek az iskolázás központi szabályo-
zására, szisztematikus megszervezésére irányuló törekvések. S emellett a polgárosodás folyama-
tában az iskola közüggyé vált, a reformkorban — s már az azt megelõzõ évtizedekben is — a mû-
velt elit polémiájának egyik legfõbb elemévé lett. Egy tradicionális intézménytípus, az iskola (és
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