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FODOR PÁL

SZULEJMÁN ÉS A KIZIL ELMA

Szulejmán szultán az Oszmán-ház tizedik uralkodójaként 1520. október 1-jén foglalta el 
a birodalom trónját. Szerencséjére egyedüli fia volt apjának, az oszmán állam területét 
több százezer km2-el megnövelő, harcos Szelimnek, így figyelmét kezdettől fogva a 
belső és külső stratégiai kérdéseknek szentelhette. Negyvenhat évig uralkodott, több 
vezető garnitúrával dolgozott együtt, ám a birodalmi politika vonalvezetése – az utolsó 
tíz évet leszámítva – meglepő folyamatosságot mutat. Ezt azért érdemes megemlíteni, 
mert bár Szulejmán korából nagyságrendekkel több forrás áll rendelkezésünkre, mint 
a megelőzőekből, az uralkodó személyes véleményéről, elképzeléseiről és hosszú 
távú céljairól nem rendelkezünk tőle magától, vagy belső körből származó érdemi 
információkkal (például magánlevelekkel). Ezért nem tehetünk mást, mint a korábbi 
időszakoknál: tetteiből próbálunk következtetni arra, hogy mit is gondolt és mire is 
törekedett. 

És itt rögtön nehéz kérdéssel találjuk szemben magunkat. A történészek ugyanis 
eltérően vélekednek arról, hogy rendelkezett-e az oszmán állam olyan hosszú 
távú elképzelésekkel, amelyeket a katonai stratégák nyomán „nagy stratégiának” 
(grand strategy) lehetne nevezni. Az újabb oszmanisztikai szakirodalomban – a 
történészkörökben némi fenntartásokkal kezelt Edward Luttwak és mások nyomdokain 
haladva – főleg Ágoston Gábor kezdte vizsgálni e modell alkalmazhatóságát az oszmán 
történelemre. Az ő megfogalmazása szerint a „nagy stratégia” nem más, mint „globális 
vízió az államok geopolitikájáról, katonai, gazdasági és kulturális képességeiről”.1 E vízió 
határozza meg a birodalom hosszú távú politikáját, gazdasági és emberi erőforrásainak 
mozgósítását a mindenkori politikai célok eléréséhez. Ágoston szerint évszázadokon 
átívelő, egységes stratégiáról nem beszélhetünk. Ugyanakkor voltak olyan módszerek, 
amelyeket az oszmánok kezdettől fogva és hosszú időn át alkalmaztak: dinasztikus 
házasságok, a helyi elitek és katonai szervezetek beillesztése, a tartományi igazgatás 
és adóztatás rugalmas megszervezése, a kényszertelepítések stb. Szulejmán szultánnál 
szerinte már kitapinthatóak egy „nagy stratégia” körvonalai, amely a következő 
részelemekből épült fel: átfogó ideológia a birodalom egyetemes küldetéséről, belső 
és külföldi hírszerzés, amely segíti a birodalom európai beilleszkedését, az önkép 
terjesztését alátámasztó külpolitika és propaganda, valamint a rendelkezésre álló 
gazdasági és emberi erőforrások birodalmi célok érdekében való felhasználása.2 
Ezzel nagyrészt magam is egyetértek, de azt hiszem, már jóval korábban érzékelhető 

1. Ágoston 2007: 76–77; Ágoston 2011: 107.
2. Ágoston 2011: 114–118; Ágoston 2005: 154–157.
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valamiféle „nagy stratégia”, amelynek fő elemei a következők: 1. a balkáni kisállamok 
felmorzsolása, 2. az itáliai (latin) kereskedő-államok visszaszorítása, 3. a kis-ázsiai 
muszlim-török államok alávetése és 4. Bizánc bekerítése, fokozatos elsorvasztása és 
Konstantinápoly elfoglalása. Ám 1453 után Európában lassanként Magyarország került 
az oszmán-török hódító tervek középpontjába, de ekkor még párhuzamosan bizonyos 
mediterráneumi és közel-keleti célokkal. Ahogy azonban az utóbbi térségeket az 
oszmánok fokozatosan ellenőrzésük alá vonták, úgy lépett előre és lett végül az első 
Magyarország a meghódítandó célpontok listáján. Ennek kül- és belpolitikai, gazdasági 
és ideológiai okai egyaránt voltak.3

Először a külpolitikai okokról. Az oszmánok a 15. század végétől egyre világosab-
ban látták, hogy a nyugati világban a keresztes eszme és a mögötte álló pápaság ér-
dekérvényesítési képességének hanyatlásával olyan megosztottság alakult ki, amelyet 
ki lehet használni. Csak utalok az 1494-ben megindult itáliai háborúkra, majd az V. 
Károly császárrá választása után kibontakozó, a nyugatot fél évszázadra lekötő Va-
lois–Habsburg vetélkedésre, vagy a protestantizmus megszületésére stb. Biztatónak 
tűnt a Porta számára az is, hogy a századfordulótól az európai hatalmak már nemcsak 
vallási ellenséget, hanem potenciális szövetségest, az európai hatalmi küzdelmek egyik 
szereplőjét látták benne, és a barátságát keresték. Az 1520-as évektől a Habsburgok 
itáliai térnyerése is sokkal aktívabb nyugati fellépésre ösztönözte őket, mert – mint 
rögvest kitérek rá – ott nekik is voltak terveik. A gazdasági okokról: az oszmán állam 
erőforrásainak, bevételeinek nagyobbik hányada a Balkánról származott, s bár a terület 
részesedése a Közel-Kelet meghódítása után csökkent, így is őrizte vezető szerepét. 
Az oszmánok jól felderítették és ismerték a Balkánnál fejlettebb közép-európai föl-
deket, és azt feltételezték, hogy megszerzésük anyagi szempontból előnyös lehet (de 
legalábbis nem kerül többe, mint a balkáni hadállások fenntartása). A belpolitikai okok 
közül a legfontosabbnak a Ruméliában állomásozó hadsereg nyomása tűnik. Minden jel 
szerint létezett egy „ruméliai lobbi”, amely hasonló célokat követett és hasonló mód-
szereket alkalmazott, mint a boszniai és a magyarországi oszmán katonai elit a tizenöt 
éves háború (1593–1606) előtt. A hasonlóság nem véletlen. Mindkét esetben évtizedek 
teltek el azóta, hogy nagy birodalmi hadjáratok indultak a szomszédos ország ellen. 
Az állandó betörések, csatározások és dúlások következtében a határvidékek elpusztul-
tak, a javadalomra és a zsákmányra vágyó katonák – akiknek számát alaposan felduz-
zasztották az önkéntesek – egyre türelmetlenebbül várták az újabb területfoglalásokat, 
ahonnan újabb és újabb, épebb vidékekre terjeszthették volna ki portyáikat. Hodzsa 
Szádeddin krónikás szerint a ruméliai katonai vezetők már Mátyás király halála után 
azt javasolták, hogy a zűrzavart kihasználva támadják meg Magyarországot. Nyugati 
fordulatra ösztönözte Szulejmánt az oszmán társadalom hangulata is. Az alattvalók 
torkig voltak a muszlimok elleni több évtizedes háborúkkal, a katonák is inkább a gaz-
dagabb zsákmányt ígérő európai földeken kívántak hadakozni. És ehhez megvoltak az 
ideológiai okok is, mégpedig nagyon összetett ideológiai okok. Nem is elsősorban a 
dzsihád, a szent háború parancsa, bár egyre több adat mutat arra, hogy Szulejmán ezt 
személyes kötelezettségnek tartotta. Az oszmán szultánok a 14–15. század fordulója 

3. Itt és a következőkben 2015-ben (második kiadás: 2016) megjelent könyvem gondolatmenetét követem: 
Fodor 2015. 

32

02_fodor.indd   32 2017.11.14.   1:06



33

óta a világhódító Nagy Sándor örökösének tartották magukat, s ez a meggyőződés a 
15. század második felére államideológiává lett. De még ennél is fontosabbá vált az 
oszmán birodalom bizánci öröksége és az abból fakadó jogigények. Konstantinápoly 
1453. évi elfoglalásával a szultánok a bizánci (a római) császárok örökösei lettek, és azt 
hirdették magukról, hogy „török-római padisahként” (basileus kai autokrator/amiras 
Turkorhomaion) ugyanúgy ők a világ kizárólagos urai, mint valaha a római és a kelet-
római császárok voltak.4 Egy 1526-ban, közvetlenül a mohácsi csata után keletkezett 
mű (Gurbet-náme) kifejti, hogy csak azok jogszerű római császárok, akik Konstantiná-
polyban uralkodtak.5 Ezért Szulejmán az első pillanattól fogva Itáliára és az azt szin-
tén megszerezni kívánó V. Károlyra szegezte tekintetét, és gondolatvilágát (meg az őt 
ösztönző Ibrahim pasáét) Itália és a világuralom megszerzése foglalta le. Ezért tartotta 
Szulejmán is feladatának, hogy a császárváros (sedes imperii) birtokában helyreállítsa 
a Római Birodalmat, létrehozza a harmadik Rómát. Nem ok nélkül írta Paolo Giovio V. 
Károlynak 1532-ben a következőket: „Higgye meg Felséged, hogy Szülejmán szultán 
másra se gondol, mint Felséged országainak elfoglalására... Szavahihető emberektől 
hallottam, hogy gyakran mondja: a római és az egész nyugati birodalom jogosan őt 
illeti, mert törvényes utóda Konstantin császárnak, aki a birodalmat Konstantinápolyba 
helyezte át.”6 S ezért nevezte magát Szulejmán száhib-kiránnak (világhódítónak) és a 
kor apokaliptikus hangulatának megfelelően mahdinak, vagyis megváltónak, az utolsó 
idők uralkodójának. 

Csakhogy az Itáliába, a Rómába vagy éppen a Bécsbe vezető úton ott állt egy 
Ungurusznak nevezett, bosszantóan makacs ország, amely több mint száz éve nem-
csak ellenállt, hanem olykor még keményen vissza is csapott. Magyarország ezért a 
15. században és a 16. század elején különleges helyet foglalt el az oszmán politiká-
ban és az oszmán-törökök képzeletében. Ugyanúgy örök ellenség lett belőle, ahogy 
Magyarországnak ősellensége lett az Oszmán Birodalom már a 15. század elején. Az 
oszmánok szerint a keresztes hadjáratok szervezőiként a magyarok állandóan a biroda-
lom és az iszlám megsemmisítésére törtek. Egyetlen ellenállni képes, szomszédos ha-
talomként Magyarország így az ő szemükben az egész keresztény világ szimbólumává 
vált, és 1453 után átvette Bizánc szerepét. Ezért mondják a 15. század második feléből 
származó oszmán krónikák beni aszfernek (a szőkék népének), vagyis bizánciaknak a 
magyarokat, és ezért szerepelnek a magyarok oly hangsúlyosan a Konstantinápollyal 
kapcsolatos oszmán legendákban.7 A már idézett Gurbet-náme szerint Magyarország 
legyőzése előfeltétele Róma elfoglalásának és a világuralom megszerzésének.8 Ily mó-
don Magyar- és Horvátország lett az első a latin világban megszerzendő kizil elmák, 
vagyis aranyalmák közül. Ismert, hogy kizil elma az oszmán világuralom szimbóluma, 
de egyúttal azokat a konkrét nagy európai központokat (Buda, Bécs, Köln, Róma) is 
jelentette, amelyeket az oszmánok el akartak foglalni.9

4. Thorau 2004: 309–334.
5. Danişmend 1954: 212–270. A műről ld. Krstić 2011: 78–79, 84–88.
6. Giovio 2005: 156.
7. Fodor 2017: 19–54, főleg 39–40.
8. Danişmend 1954: 227–228.
9. Fodor 1999: 99–131.
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Az elmondottak alapján számomra egyértelmű, hogy Magyarország megtámadása 
1521-ben a fent vázolt globális, nagy stratégia része volt. Az oszmánok 16. század első 
felében végrehajtott közép-európai katonai akciói és az ezek hátterében meghúzódó 
birodalmi ideológia ismeretében tényleg vaknak kell lenni ahhoz, hogy ne lássuk: az 
oszmán vezetés a három másik (iráni, indiai-óceáni, földközi-tengeri) fronttal szem-
ben a magyarországi „frontot” tartotta a legfontosabbnak. Szulejmán szemmel látha-
tólag úgy ítélte meg, hogy rendelkezik azzal a gazdasági és katonai erővel, amellyel 
a siker reményében támadhatja meg a latin világot, és valósíthatja meg dinasztiája 
régi álmát.10

S valóban, a nyugati áttörés igen biztatóan indult. Buda elfoglalása ugyan nem sike-
rült elsőre, de Nándorfehérváré igen (1521). A váratlan belső bajok dacára a szultán már 
1524 végén elrendelte az újabb magyarországi hadjárat megszervezését, s ha Ibrahim 
pasa nem időzik oly sokáig Egyiptomban, talán egy évvel korábban zajlik le a mohácsi 
(vagy ki tudja, milyen) csata. A mohácsi győzelem11 aztán minden kétséget eloszlatott, 
de egyúttal alaposan félre is vezette az uralkodót és környezetét. Elhitette vele, hogy 
innentől fogva senki és semmi sem állíthatja meg, s ez egyre többször vezetett téves 
helyzetértékeléshez. Még Bécs két ostromának (1529, 1532) kudarca és a többi fronton 
szükséges, egyre növekvő erőbevetés is csak átmenetileg térítette el attól, hogy újra be-
levágjon a nagy terv megvalósításába. Sokáig nem ismerte fel, hogy hibás volt a számí-
tás, és hogy túlbecsülte erőit. Miután az 1530-as években győzelmet aratott az iráni és 
az V. Károly császár elleni földközi-tengeri fronton, ismét Közép-Európa felé fordult, 
és próbálta ott folytatni, ahol 1532-ben abbahagyta – bár vannak arra utaló jelek, hogy 
ekkor már nemcsak a meggyőződés, hanem a kényszer is hajtotta: menteni a több év-
tizedes erőfeszítések eredményeit. 1541-ben megszállta Budát és megszervezte az első 
magyarországi oszmán tartományt, hogy ellátó bázisait közelebb hozza Bécshez. 
Eredetileg a Szapolyai-országrész teljes bekebelezését és a törökpárt vezetőinek 
elfogását is tervezte, de a magyar főváros megszerzése után módosította koncepci-
óját. A hódítás fő irányából kieső Tiszántúlt és Erdélyt névleg János Zsigmondnak 
(ténylegesen gyámjának, Fráter Györgynek), a Temesközt pedig Petrovics Péternek 
engedte át, akik már oszmán szandzsákbégekként kapták hivatalukat. Ferdinánd 
király szintén igényt formált Magyarország keleti részeire, mivel úgy tartotta, hogy 
Magyarország törvényesen megválasztott uralkodójaként a korona valamennyi tar-
tozéka őt illeti meg. Ilyenformán a Tiszántúl és Erdély jövője azon múlott, hogy mi 
lesz a kimenetele az oszmánok és a Habsburgok között elkerülhetetlenül bekövet-
kező nagyhatalmi összecsapásnak, amely egyben egész Közép-Európa sorsáról is 
dönteni hivatott.

A küzdelem első felvonása 1542-ben zajlott le. Német birodalmi hadak vették ostrom 
alá Pestet, de csúfos kudarcot vallottak.12 A következő évben maga a szultán indult újra 
Közép-Európába. Bár a hadjárat során jelentős sikereket ért el (többek közt megszerezte 
Pécset, Székesfehérvárt és Esztergomot), fő célpontjához, Bécshez nem tudott eljutni. 
Ez azonban nem szegte kedvét, és 1544 második felében a korábbiaknál is nagyobb, 

10. A fordulatról újabban ld. még Ágoston 2016: 60–63.
11. Legújabb és új felismerésekkel teli bemutatása: B. Szabó 2015.
12. Buda ostromaihoz ld. B. Szabó János e kötetben olvasható tanulmányát.
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sorsdöntő hadjárat előkészítéséhez fogott. Ám 1545. április 12-én a hosszas, nagy 
költségekkel járó készülődést félbeszakította, és a hadjárat „elhalasztásáról” döntött,13 
s ezután 1566-ig nem is jött Magyarországra. Ma sem teljesen világos, miért határozott 
így. Talán az előző évek szárazföldi és tengeri hadjáratainak roppant költségei, az 
uralkodó-családon belüli feszültségek, a grúz–iráni együttműködés, valamint Ferenc 
francia király és Károly császár 1544. szeptemberi békekötése bizonytalanította el. 
Mindenestre 1547 nyarán békét kötött a Habsburg testvérekkel, amelyben ragaszkodott 
ahhoz a fikcióhoz, hogy egész Magyarország az övé, de facto azonban elfogadta 
Ferdinánd uralmát azokon a területeken, amelyeket ténylegesen a kezében tartott. 
Szulejmán „nagy terve”: Magyarország és a Nyugat meghódítása jóval korábban, talán 
már az 1520-es évek végén–1530-as évek elején megbukott, most csak a pecsétet ütötték 
rá. Amikor a szultán 1566 tavaszán még egyszer, utoljára, Magyarország ellen indult, 
már csak a kármentés lehetett a célja: egyrészt az általa 1553–56-ban kreált vazallus 
Erdélyi Fejedelemséget, másrészt Szigetvár és Gyula elfoglalásával a magyarországi 
és a horvátországi oszmán területeket kellett stabilizálnia.14 Mindkét célját elérte, de 
mi volt ez ahhoz képest, amiért uralkodása elején harcba szállt, és milyen messze volt 
a két vár Bécstől és Rómától… Ezért vélem úgy, hogy Szulejmán utolsó győzelme és 
Szigetvár vára – amely hamarosan a nyugati muszlim világ egyik szakrális központjává 
vált – akár az oszmán-török világhatalmi ambíciók bukásának szimbóluma is lehet. De 
egyúttal egy súlyos politikai hagyaték jelképe is. Magyarországi és erdélyi politikájával 
Szülejmán olyan programot hagyott örökül utódaira, amellyel azok nem tudtak vagy 
nem akartak szakítani, és amelyet újra és újra megpróbáltak valóra váltani. E program 
középpontjában Bécs (a Habsburgok) megtörése állott. Ezzel a céllal indultak el az 
oszmán hadak 1593–94-ben, 1663–64-ben és 1683-ban; bár értek el részsikereket (a 
hódítások nyomán újabb és újabb tartományokat hoztak létre Magyarországon), végül 
a szakadatlan erőfeszítések teljes kudarccal: Magyar- és Horvátország elvesztésével 
végződtek.
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PÁL FODOR 

SÜLEYMAN AND ThE KIZIL ELMA

ABSTRACT

There is a debate among historians as to whether the Ottoman state had plans that were long-term enough 
to be called – to borrow a military term – a ‘grand strategy’. 

In the more recent literature (following the path set by Edward Luttwak) it has principally been Gábor 
Ágoston who has begun to examine the suitability of this model for Ottoman history. As he puts it, the 
‘grand strategy’ is nothing other than “a global vision on the geopolitics of states and their military, 
economic and cultural capabilities”. It is this vision which determines the empire’s long-term policy and 
the mobilization of its economic and human resources to attain present political goals.
For the most part, I myself am in accord with Ágoston’s views, but I would contend that some kind of 
‘grand strategy’ can be seen to emerge much earlier, the key elements to which were as follows: 1. the 
crushing of the small Balkan states; 2. the ousting of the Italian (Latin) trading nations; 3. the subjugation 
of the Muslim Turkish states of Asia Minor; 4. the isolation and gradual destruction of Byzantium, and 
the capture of Constantinople. In Europe, after 1453, Hungary would come to take centre stage in the 
Ottoman Turkish conquest plans, even if at the time this was still shared with some Mediterranean and 
Near Eastern targets. But as these latter areas would gradually come under Ottoman control, so would 
Hungary rise up the list of countries to be conquered, until it was top of the list.
If one is aware of the Central European military actions carried out by the Ottomans in the first half of 
the 16th century and of the imperial ideologies that lay behind them, it becomes obvious that, unlike the 
three other fronts (Iran, the Indian Ocean, the Mediterranean), the Ottoman leadership considered the 
Hungarian ‘front’ to be the most important. It seems Süleyman judged that he had the economic and 
military strength with which to attack the Latin world in the hope of success.
It would take him many years (until the second half of the 1540s) to understand that he had made a 
miscalculation, and had overestimated his strength. After gaining victories in the 1530s on the Iranian 
front as well as on the Mediterranean front against Emperor Charles V, Süleyman again headed towards 
Central Europe. In 1541 he occupied Buda, and established the first Ottoman province in Hungary in 
order to bring his supply lines closer to Vienna. However, in summer 1547 he signed a treaty with the 
Habsburg brothers, in which he accepted Ferdinand’s de facto authority in the areas which were really 
under the Habsburg king’s control. Süleyman’s ‘great plan’, namely the conquest of Hungary and the 
West, had already failed on the battlefield many years before; now he was merely stamping this failure 
with his official seal.
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When he set off on his last Hungarian campaign in 1566, his only objective can have been damage 
limitation: with the occupation of Szigetvár and Gyula, he attempted to stabilize the Principality of 
Transylvania he had created in 1553–56, on the one hand, and the Ottoman dominion in Hungary and 
Croatia, on the other. He was successful, but this was as far a cry from his original intentions as they 
were geographically far from Vienna or Rome. Süleyman’s policy towards Hungary and Transylvania 
bequeathed a project to his successors that they were neither able or wished to relinquish, and one that 
they would again and again attempt to turn into reality.
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