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Magyarok a török földön
Sokat olvastunk és bizonyára sokat

tudunk már a török-magyar kapcsola-
tokról. Mégsem vagyok biztos abban,
hogy minden úgy volt, vagyis úgy tör-
tént volna, ahogy hallani vagy olvasni
szoktuk. Nem fogok egészen új dolgo-
kat mondani a magyar-török kapcsola-
tokról, csak igyekszem bizonyos ese-
ményeket más szemmel láttatni.

A török nép, a török nyelv öntudatra
ébredése európai hatással magyarázha-
tó, és nem kis mértékben magyar segít-
séggel. Az Európában zajló események
a török földet is érintették, bár nem
mindig közvetlenül. Az európai bukott,
sikertelen forradalmak emigránsainak
jó része török földön talált menedéket.
A magyar történelemből is lehet példá-
kat sorolni.

De mindenekelőtt itt azt is kell
hangsúlyozni, hogy az oszmán-török-
ben a nyugat, az ún. Európa a barbársá-
got, a kultúrák ellenségét látta, illetve
mindig ezt akarta bizonyítani. Talán
azért, mert az Oszmán-török Biroda-
lom hatalmával, erejével és eszével
egyedülálló országként hosszú időre
megzavarta Európa nagy hatalmainak
kis játékait. És nem lehet nem észre-
venni, nem látni azt sem, hogy osz-
mán-törökök igazában nem voltak a
magyarok ellenségei, hiszen - ahogy a
történelem maga is sokszor bebizonyít-
ja - a magyarok segítségükkel tarthat-
ták meg külön voltukat Európa köze-
pén.

A magyar-török történeti kapcsola-
toknak külön és fontos fejezete a ma-
gyarságnak az Oszmán Birodalommal
való viszonya, különösen a XV. század
derekától, majd az ország egyharma-
dának mintegy 150 éven át az Oszmán
Birodalomhoz való tartozása mint fon-
tos birodalmi tartomány „Budin" név
alatt; másik egyharmadának, Erdély-
nek pedig vazallusi függősége ugyan-
abban az időben.

Az Ázsiában egymástól elszakadt
két nép évszázadok múlva, az oszmán-
török Európában való terjeszkedése so-

rán földrajzilag ismét közelebb került
egymáshoz. De ezt a két népet, az
oszmán-törököt és a magyart szinte
államalapításuk óta rögtön két hatal-
mas, két különböző erő szakította el
egymástól. Az iszlám, illetve a keresz-
ténység, amely mind a mai napig nem
kis mértékben befolyásolja a népeink
sorsát, fékezi népeink újbóli egymásra
találását.

A két nép, egymásétól idegen ideo-
lógiai és politikai törekvések ütköző-
pontjává válva, egymás ellen harcolt
évekig. A világbirodalommá növő
Oszmán Birodalom hadjárata eredeti-
leg a Német-római Birodalom befolyá-
sát akarta csökkenteni, de később hódí-
tó hadjárattá változott. így a félúton
levő nép a magyarok országát csak
akkor kerülhette volna ki, illetve nyer-
hette volna meg őket szövetségül, ha
annak népe és királya harc nélkül be-
hódoltak volna neki. Ehelyett a ma-
gyarság másfélszáz éven át mint a „ke-
reszténység védőbástyája" segítség és
támogatás nélkül védte Európát a nyu-
gat felé törő Oszmán Birodalom hódí-
tásaitól. Másfél százados kemény há-
ború folyt a magyarok és az oszmán-
törökök között, pusztult és gyengült
mind a két fél, de különösen a magyar-
ság és Magyarország. E harcok során
és főként a török hódoltság idején sok
jeles magyar vitéz került török fogság-
ba, akik közül sokan a híres Héttorony-
ban (Yediküle) raboskodtak, és sok-
szor teljes reménytelenségben fejezték
be életüket.

Az 1565-ben Szigetvárnál meghalt
Szüleyman szultán jelenti a magyarok-
nak igazán a török uralom kezdetét,
kezdetét kimondhatatlan szenvedések-
nek, állandó élet-halál harcnak. A tö-
rök hódoltság azonban a magyar nem-
zeti önérzet kialakulását is jelenti, kez-
detét a Magyarországért folytatott sza-
badságharcoknak a Habsburgok és az
oroszok ellen, a magyar nyelv és nem-
zeti kultúra megszületését, a lelkiisme-
reti szabadság kodifikálásának idejét.

Jelenti a nyugati ellenség elől a szultán
hatalma alá menekülő Erdélynek mint
külön magyar világnak megteremtését,
és még sok-sok minden mást, ami a
magyaroknak drága és örök kincs, de
fájó emlék is. Ezek miatt az elmúlt
időkben a magyar tudósok, politikusok
stb. nem látták egészen elfogulatlanul
és pártatlanul a törökséget. A magyar-
török harcok következtében Magyaror-
szág meggyengült. A területére ősidők
óta sóvárgó Német-római Birodalom
egyéb szövetségi segítséggel már csak-
nem könnyűszerrel kiűzhette onnan a
török hadakat, de egyúttal gyarmatosí-
totta az országot!

A gyarmati függőség évszázadaiban
nemcsak a tudomány, hanem a magyar
őstörténet, a magyar-török közös múlt-
ra vonatkozó kutatások a német ideo-
lógia áldozatává váltak. Minden esz-
közzel azon voltak, hogy nagyfokú tö-
rök ellenségtudatot ültessenek el a ma-
gyar nép minden rétegében. A történe-
lem azonban rácáfolt a Habsburg ab-
szolutizmus minden igyekezetére. A
török hódoltság után ugyanis a ma-
gyarságnak minden szabadságmoz-
galmában a törökök adták azt a segítsé-
get, amelyet a Nyugat nem tudott adni.

A Habsburgok ellen küzdők közül
először Thököly Imre keresett és ka-
pott is menedéket a Magas Portánál.
1689 után az Oszmán Birodalomnak
érdekében állt a Habsburgok gyengíté-
se, ezért mind Thököly Imre 1673-as
felkelését, mind II. Rákóczi Ferenc
szabadságharcát messzemenően támo-
gatta. Amikor pedig ezek elbuktak,
akkor sem hagyta őket magukra, sor-
sukra, hanem menedéket és tisztessé-
ges megélhetést biztosított számukra.
A magyar szabadságharc első nagy
hőse, Thököly Imre 1697-ben települ
át Izmitbe, ahol földbirtokot kapott a
szultántól örökletes joggal. Itt halt meg
1705-ben.

A magyar szellemi fejlődés megre-
kedt; a mind nagyobb mértéket öltő
elégedetlenség és szenvedés német- és
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Habsburg-ellenes felkelésekben, sza-
badságharcokban tört ki. A felkelése-
ket és a szabadságharcokat az idegen
segítséget igénybe vevő gyarmati hata-
lom túlereje leveri, a harcok vezérei,
tisztjei, illetve a harcosok közül sokan
menekülni kényszerülnek. Ekkor nem
az európai vagy keresztény államok,
hanem az Oszmán Birodalom ad me-
nedéket a bujdosó szabadsághar-
cosoknak.

A magyar történelem egyik fontos
eseménye a Rákóczi-szabadságharc is.
II. Rákóczi Ferenc - akinek ereiben
Báthoriak, Rákócziak és Zrínyiek vére
folyik, aki udvarhű szellemben nevel-
kedik - nevelőapja, Thököly Imre ku-
ruc mozgalmának bukása, majd Mun-
kács várának feladása után hamar ész-
reveszi a megnyomorított ország és
nép kiáltó ellentéteit, és 1703-ban az
ismét kibontakozó kuruc mozgalom
élére áll. A nagymúltú családból szár-
mazó fejedelem a szabadságharc kez-
deti szakaszában komoly sikereket ért
el, ellenőrzése alá vonva az ország
területének túlnyomó részét. Először
az erdélyi, majd a magyarországi ren-
dek is fejedelmükké választották. A
nagy fejedelemnek csupán egy szavába
került volna, hogy fejére tegyék a len-
gyel koronát. Ó azonban azt a koronát,
amiért a nagyapja elvérzett, habozás
nélkül visszautasította. Mert nem tá-
vozhatott akkor idegenbe, amikor a
nemzetét véres küzdelembe vitte a jog:
az igazság és a törvény nevében sza-
badságtipró Habsburgok zsarnoksága
ellen való küzdelembe.

Ebben a harcban a külföldi támoga-
tást elsősorban XIV. Lajos francia ki-
rály jelentette, de a szabadságharc ha-
nyatló szakaszában, 1707-1 l-ben ez a
segítség akadozott A vezérlő fejede-
lem ezután más szövetségesben, I. Pé-
ter orosz cárban vélte megtalálni küz-
delmének támogatóját, de eredményte-
len volt ez is.

1711 januárjában a szabadság ügye
az összeomlás előtt állt. A Rákóczi és a
császári seregek fővezére, Pálffy János
között folytatott tárgyalások nem hoz-
tak eredményt. A salánki gyűlésen Rá-
kóczi és hívei a szabadságharc folyta-
tása mellett döntöttek. A fejedelem
Lengyelországba utazik, hogy támoga-

tást nyerjen. Tárgyalásai alatt, távollé-
tében főparancsnoka, Károlyi Sándor
megegyezett Pálffy János tábornokkal,
és 1711. április 30-án Szatmárban alá-
írta a békét! Másnap a kurucok tehetet-
lenül letették a fegyvert. A fejedelem
azonban nem fogadta el a számára
felajánlott teljeskörű amnesztiát, nem
mondott le a fejedelemségről, inkább a
száműzetést választotta.

A nyolc évig tartó küzdelemben
sokszor megadtak volna neki mindent,
ami a Rákóczi-család tekintélyét és
hatalmát megszilárdította volna, csak
azok, akik mindezt felajánlották neki, a
nemzet kívánságairól nem akartak tud-
ni. Rákóczi mindent feláldozott azért,
hogy régi önállóságát, jogait és alkot-
mányát biztosíthassa népének. Hogy
büszke fejedelmi fejét ne alázza meg, s
ne kelljen tétlenül néznie letiport hazá-
ja romlását, ő más utat választott
1712-ben Gdanskból indulva Francia-
országba igyekezik a francia király se-
gítségében bizakodva, reménykedve.
1713. február 12-én találkozott XIV.
Lajossal, aki támogatást ígért a fejede-
lemnek. A béketárgyaláson azonban
nem sikerült Magyarország és Erdély
függetlenségét elismertetni.

A „Sáros grófja" álnéven eltöltött
néhány franciaországi év után 1717-
ben kapja III. Ahmed török szultán
meghívását. Rákóczi 1717 szeptembe-
rében indul az osztrák-török háború
hírére Marseille-ből az Oszmán Biro-
dalomba, emigrációjának utolsó állo-
mására, hogy esetleg onnan kiindulva
megkísérelje elnyomott országa felsza-
badítását, így jutott számos hű emberé-
vel Rodostóba (Tekirdag), ahol tizen-
nyolc évig szőtte lelkében nap mint
nap a nemzeti szabadság álmait, amit
aztán szálanként bontogatott szét a ke-
serű végzet. Mikes Kelemen, a fejede-
lem hű szolgája meghatóan írja le a
nagy szabadságharcos utolsó perceit
híres törökországi leveleiben. Rodos-
tóban érte a halál a nagy nemzeti feje-
delmet. 1735. április 7-én hagyta árván
a bujdosókat távol otthonától, számű-
zetésében. Isztambulban a galatai St,
Benoit-templomba temették, ahol im-
már a kuruc világ halhatatlan mártírjai
közül öten nyugodtak: Zrínyi Ilona, fia,
II. Rákóczi Ferenc, második férjétől,

Thököly Imrétől való leánya, Thököly
Zsuzsanna, Rákóczi József herceg, a
szabadsághős fia és Bercsényiné szül.
Csáky Krisztina grófnő.

E század elején azután a magyar
Országgyűlés hivatalosan is intézke-
dett Rákóczi és a bujdosók házahozata-
láról. A kuruc világ történetírója vezet-
te Thaly Kálmán országos bizottság a
török kormány engedélyével azonosí-
totta, és díszes koporsókban ünnepé-
lyesen hazahozatta a hamvakat 1906-
ban. Ez érdekes és figyelemre méltó
esemény a magyar történelemben, il-
letve az emberiség történetében. Ki
gondolta volna, hogy másfél század
után maga a magyar király üzenni fog a
nagy halottnak, hogy jöjjön haza, mert
„azok az ellentétek és félreértések, me-
lyek súlyosan nehezedtek elődeikre
hosszú évszázadokon át, már egy vég-
képp letűnt kornak történelmi emlékeit
képezik csak".

A fejedelem hamvai, melyekhez a
magyarság hálájának és kegyeletének
érzései tapadnak, azóta a kassai dóm-
ban pihennek. Rákóczi Ferenc neve,
hősies vállalkozásának tudata ma is él
mindkét nép emlékezetében. Lassan
háromszáz éve, hogy Salánkon, az ot-
tani tanácskozáson összegyűlt erdélyi
és magyarországi rendektől búcsút vett
II. Rákóczi Ferenc, és elindult arra a
hosszú útra, melynek végállomásáról
csak hamvai kerültek évek múlva
vissza a szülőföldjére. Az ő és a bujdo-
sók törökországi emlékét Rodostóban
a Rákóczi-emlékház őrzi.

Mintegy 130 évvel később, 1848-
ban a magyarság az egyre erősödő,
eddigieknél durvább zsarnoki módsze-
rekkel fellépő Habsburgok ellen újra
fellázadt. Az egyre kilátástalanabb
helyzetből ismét függetlenségi harccal
próbál kiszabadulni. A történelem
azonban bizonyos vonásokban megis-
métli önmagát: a magyarok már-már
győztes szabadságharcát a Habsburgok
különböző módszerekkel és főleg
orosz segítséggel, a cári hadsereg behí-
vásával leverik. Megismétlődik a szat-
mári béke, az 1711 után történtek.

Az 1848-49-es szabadságharc bu-



kása után, amikor a magyarok a török
birodalomba érkeztek, a Habsburgok
és az oroszok azonnal követelni kezd-
ték a vezetők elfogatását, és az osztrák,
illetve az orosz hatóságoknak való ki-
adását. Ennek ellenére szultán Abdül-
medit a török vendégszeretet hagyo-
mányainak szellemében menedékjogot
adott a menekülteknek, amint azok a
török földre megérkeztek. Erre a Habs-
burgok és az oroszok egy időre meg-
szakították a kapcsolatot az Oszmán
Birodalommal, és különböző módon
fenyegették az országot. A szultán
azonban határozottan kitartott a dönté-
se mellett, és fel is készült egy esetle-
ges háborúra, miközben minden lehet-
séges módon békés megoldást igyeke-
zett elérni.

Abban az időben az osztrák állam-
férfiak a török portára írt leveleikben
figyelmeztették a szultánt, hogy a sza-
badság gondolatának képviselői mér-
get terjesztenek mindenütt: a nemzeti
gondolatot, mely különösen az Osz-
mán Birodalom egységére lehet veszé-
lyes. Ebben azonban a későbbiek fo-
lyamán igazuk is lett. Köztudomású
dolog, hogy a Kossuth-konföderáció
gondolata elterjedt az egész Balkánon,
illetve az Oszmán Birodalom nyugati
részén, és egymás után szabadultak fel
a kis balkáni népek az oszmán uralom
alól.

De ezekben a levelekben, amelye-
ket az osztrákok és az oroszok írtak a
törököknek, jól tükröződik a kelet-eu-
rópai nemzeti mozgalmakhoz való vi-
szonyuk. Végül is a Porta és Ausztria,
valamint Oroszország által kötött vég-
ső megegyezés szerint a magyarok kö-
zül azok, akik haza akarnak térni, sza-
badon megtehetik ezt. Akik viszont
török földön maradnak továbbra is,
azok számára minden beavatkozás ti-
los; őket valahova Belső-Anatóliába
telepítik. Végül azokat, akik elfogad-
ják az iszlám vallást, Allepoba telepítik
le. Azok, akik az iszlám hitre tértek át,
a többi müzlim török polgárhoz hason-
lóan teljesen az Oszmán Birodalom
hatósága alá tartoztak. Ezt a csoportot,
melyet Bem József tábornok vezetett,

Aleppóba küldték. Bem József tábor-
noknak egyedül több mint ezer katoná-
ja volt, köztük 36 tiszt is. Az Aleppói
magyarokról nagyon keveset tudunk.
Az iszlám vallásra áttért menekülteket
messze, Kelet-Anatóliába kellett elhe-
lyezni az osztrákokkal és az oroszok-
kal kötött megállapodás szerint. Az
Oszmán Birodalom azok részére Alep-
pót választotta mégis.

Még maradt Sumenben, a török föl-
dön egy másik csoport is. Ez volt a
legnagyobb csoport. A harmadik cso-
port volt a Kótahyai. Ez volt a legki-
sebb, de a tagjai a magyar szabad-
ságharc vezetői voltak, és emiatt azok-
nak szentelték a legnagyobb figyelmet.
Az Oszmán Birodalom számára ez
nem volt könnyű dolog, de a török
hatóságok igyekeztek olyan szolgálat-
készek lenni, amennyire csak lehettek.

A szerződés alapján a szabad-
ságharc vezetőjét, Kossuth Lajost és a
közvetlen környezetében élőket Küta-
hyába küldték.

Az 1848-49-es szabadságharc buj-
dosóinak e három csoportba való osz-
tása azért fontos, mert az előbbi kettő-
nek, illetve az Aleppói és a Sumeni
csoportnak sok tagja maradt továbbra
is az Oszmán Birodalomban, és fontos
szerepet játszottak az ország politikai
és társadalmi átalakításában.

A becslések szerint a menekültek
létszáma tízezer körül volt, beleértve a
hozzátartozókat is. Erről, illetve e cso-
port törökországi életéről figyelemre
érdemes tanulmány sajnos alig találha-
tó.

Kossuth Lajos, aki életének jó ré-
szét száműzetésben töltötte, az Osz-
mán Birodalom több helyén lakott.
Először Vidinben, aztán Sumenben,
Burszában és legfőképpen Kütahyában
töltötte életét 1849-1851 között. 1851
októberében, röviddel Amerikába való
megérkezése után mondott beszédében
mégis szép gondolatokkal emlékezik
vissza törökországi tartózkodására: „A
szultán megvédte életemet és társaim
életét. Nem beszélve azokról a körül-
ményekről, amelyek arra kény-
szerítették őt, hogy a vendégszeretetet
fogsággal kapcsolja össze. Végül a
szultán minden fenyegetést figyelmen
kívül hagyva, a személyes inspirációt

követte, és az emberi jogok iránti köte-
lező tisztelettel szabadon engedett en-
gem..."

Kütahyai tartózkodása alatt Kossuth
és családja kapott egy házat, amely
azóta múzeummá van alakítva. De itt
kell megemlíteni azt is, hogy Kossuth
Lajossal együtt több ezer honvéd is
kapott menedéket és rangjuknak meg-
felelő fizetést az Oszmán Birodalom-
ban.

A Kossuth-emigráció több száz tag-
ja Isztambulban élt. Több negyven-
nyolcas szabadságharcos magyar sírját
ma is megtaláljuk az isztambuli teme-
tőkben. A legnagyobb magyar fia, gróf
Széchenyi Ödön mint a modern török
tűzoltóság megteremtője szinte pasai
rangban tevékenykedett Isztambulban.

Annak ellenére, hogy a magyarok
megérkezése, valamint hosszúra nyúlt,
illetve számos esetben végleges letele-
pedése hatással volt az országban zajló
modernizációs folyamatra és ideoló-
giai viszonyokra is, a magyarok török-
országi tartózkodását eddig inkább
diplomáciai eseményként tárgyalták.
Az 1849-ben török földön menedéket
kereső magyarok és a korábbi mene-
kültek között lényeges különbségek
vannak.

Isztambulban dolgozott a ma már
csupán Ibrahim Müteferrika néven is-
mert magyar is, aki művelődéstörténeti
szempontból jelentős személyiség volt.
Ibrahim Müteferrika kolozsvári refor-
mátus teológusként került török fog-
ságba, és egyszerű rabszolgából lett
török udvari hivatalnok, majd n. Rá-
kóczi Ferenc fejedelem titkára, tolmá-
csa, mielőtt megalapította volna a tö-
rök könyvnyomtatást.

Az 1849-es csoportot - amely mind
az előkelő vezetőket, mind az egyszerű
polgárokat, illetve katonákat magában
foglalta - a liberalizmus és nacionaliz-
mus által ihletett új társadalompolitikai
ideológia fogta egybe, úgy, mint ko-
rábban Rákóczit és társait, akiket a
dinasztiához és a királyhoz való hűség
tartott össze. Az 1849-es menekültek
elit rétegében sok értelmiségi is volt,
akik hatottak a török birodalom közép-
osztályaira és hivatalnokrétegére, és
akik közül sokan ennek következtében
váltak török állampolgárokká. így a
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társadalmi változás és modernizáció
története szempontjából magasan kép-
zett magyar értelmiség Oszmán-török
Birodalomba érkezése tartós következ-
ményekkel járó esemény lett. Ezekről
talán más alkalommal, más témakör-
ben lenne érdemes írni.

E század elején azonban megválto-
zott a törökországi magyarok képe. Az
első világháború és a Trianon kihever-
hetetlen megrázkódtatásaiból kikerülő
magyar társadalom figyelme, különö-
sen az 1920-as és 1930-as években,
Törökország felé fordult. Ezt az érdek-
lődést mind a két országban a hasonló-
ságok egész sora támasztotta alá: elve-
szett háború, romlott gazdaság stb. Tö-
rök földön ekkor valami olyasmi törté-
nik, olyanra van fegyver és erő, ami
Magyarországon csodálatot kelt.
Musztafa Kemal Atatürk, a török köz-

társaság alapítója különösen az 1930-
as években segítséget kér Magyaror-
szágról. Államközi szerződések kere-
tében kiküldött mérnökök, mezőgazdá-
szok, tanárok, közgazdászok, sok kisi-
paros és szakmunkás dolgozik a mo-
dernizációt átélő Törökországban. A
gazdasági válság idején sok magyar
vándorol ki Törökországba, akik egy
része e napig is ott él. Munkásságuk
nyomot hagyott a modernizálódó új
török köztársaság életében. Ekkor már
a törökség kapott nagy segítséget a
magyaroktól.

A szépen induló, sokoldalú kapcso-
latokat a ü. világháború, majd az azt
követően kialakult politikai helyzet
szakította meg jó ideig a két ország,
illetve a két nép között. Történt azon-
ban mégis olyan, amit nem felejtett
egyik nép sem. Amikor a magyarság

1956-ban ismét fegyvert fogott és fel-
lázadt, mert próbált megszabadulni a
Szovjetuniótól való függőségi viszo-
nyától, és ez ezúttal sem sikerült, akkor
megint török földre menekült. Tudván,
hogy ott megtalálja biztos menedékét,
amit ősei mindig is megkaptak. Az
idegen elnyomást sohasem tűrő ma-
gyar nép 1956-ban vérbe fojtott forra-
dalmának harcosai nemcsak Törökor-
szágban, de a nyugaton is kaptak me-
nedéket, így kerül a magyar-török
kapcsolatok egyik fejezetének végére
pont. De nem a kapcsolat egészének
végére, hiszen attól csak jót, szépet
lehet remélni; és hinni abban, hogy a
jövőben sokkal jobb, sokkal tartalma-
sabb lesz.

Kiss Tamás és családja a Garai utcai otthonban 1972-ben


