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KORA ÚJKOR

Természeti katasztrófák az Oszmán Birodalomban 
– Pestis, éhínség és egyéb természeti csapások

A	természeti,	környezeti	hatásokat	(a	klímaváltozást,	a	talaj,	a	szél,	a	vi-
zek,	az	erdők	szerepét,	a	betegségeket	stb.)	és	azoknak	az	emberi	történe-
lemre	gyakorolt	hatását	az	európai,	amerikai	és	kelet-ázsiai	társadalomtu-
dományokban	az	elmúlt	évtizedekben	számos	kutató	tanulmányozta.	

Az	indianai	Ball	State	University	oktatója,	Yaron Ayalon	abba	a	ki-
csiny,	de	folyamatosan	növekvő,	fiatal	kutatókból	álló	csapatba	tartozik,	
akik	a	közel-keleti	 történelemben	az	embereken	kívül/felül	álló	termé-
szeti	 folyamatoknak	az	emberekre	és	a	 társadalomra	gyakorolt	hatását	
vizsgálják.	A	szerzőnek	doktori	disszertációjában	és	az	azután	vizsgált	
további	források	és	anyagok	alapján	az	volt	a	célja,	hogy	a	XIV.	századtól	
kezdődően,	egészen	a	XX.	század	első	feléig	(elsősorban	a	XVIII–XIX.	
századra	helyezve	a	hangsúlyt)	végigtekintse	a	környezeti	hatások,	el-
sősorban	a	természeti	katasztrófák	történetét	az	Oszmán	Birodalomban	
és	az	erre	adott	válaszokat	vizsgálja	állami,	közösségi	és	egyéni	szinten.	
Ayalon	abból	a	tézisből	kiindulva	tanulmányozza	ezeket	a	krízishelyze-
teket,	hogy	a	 járványokra,	az	éhínségre,	a	 földrengésekre,	 tűzvészekre	
stb.	történt	válaszreakciók	nagy	mértékben	hozzásegítenek	minket,	hogy	
az	Oszmán	Birodalom	és	alattvalói	kapcsolatát,	a	társadalom	működését	
megértsük,	valamint	betekinthessünk	a	hagyományos	történetírás	alap-
ján	kevésbé	 felfedhető	mindennapokba.	A	városi	közösségek	működé-
sének,	mindennapjainak	kutatása	elsősorban	a	vallási	vezetők	által	ránk	
hagyott	forrásokból	végezhető	el,	melyek	azonban	éppen	a	katasztrófák	
idején	feltűnően	hallgatnak	a	 történtekről,	 s	ez	a	 tény	nagy	mértékben	
megnehezíti	az	eseményeknek	és	az	utánuk	történt	helyreállítási	kísér-
leteknek	a	vizsgálatát.

A	kötet	egyik	legfontosabb	eredménye	és	újdonsága	az,	hogy	Ayalon	
kimutatja,	hogy	a	természeti	katasztrófák	milyen	jelentős	szerepet	játszot-
tak	mind	 a	 birodalom	 felemelkedésében,	mind	pedig	 annak	hanyatlásá-
ban,	s	ezzel	jelentősen	árnyalja	az	időszakról	kialakított	képet.	

A	szerző	a	Római,	majd	a	Bizánci	Birodalomban	bekövetkezett	termé-
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szeti	katasztrófák	bemutatásával	kívánja	illusztrálni,	hogy	a	pestis,	mely	
1346-ban	érte	el	az	anatóliai	 térséget,	milyen	fontos	szerepet	 játszott	ez	
utóbbi	birodalom	hanyatlásában	és	a	muszlim	világból	érkező	török	ere-
detű	törzsek	megerősödésében:	az	oszmánok	ugyanis	csak	ezután	kezdtek	
komoly	katonai	sikereket	elérni	a	bizánciak	ellen,	s	amikor	1453-ban	II.	
Mehmed	szultán	végül	elfoglalta	a	bizánciak	fővárosát,	a	későbbi	Isztam-
bult,	annak	összesen	csak	30	000	lakosa	lehetett.	Az	oszmánok	terjeszke-
désének	tehát	jó	helyzetfelismerésük	és	az	lehetett	az	oka,	hogy	a	nomád,	
legeltető	életvitel,	a	folyamatos	helyváltoztatás	miatt	őket	sokkal	kevésbé	
sújtotta	a	rágcsálók	által	terjesztett	fekete	halál,	mint	a	zsúfolt	nagyváro-
sok	lakóit.	S	mivel	a	betegség	a	kikötőkből,	a	hajók	rakományával	érke-
zett,	s	onnan	terjedt	tovább	Anatólia	belsejébe,	így	az	oszmánok	a	konku-
renciát	jelentő,	s	a	természeti	katasztrófáktól	szintén	legyengült	anatóliai	
török	bégségeket	is	uralmuk	alá	tudták	hajtani.	Ezért	aztán	az	oszmánok	
igen	korán	nagy	figyelmet	fordítottak	a	járványok	elkerülésére,	a	kataszt-
rófák	mértékének	 lehetséges	 csökkentésére:	 a	 szemetet	 összegyűjtötték,	
az	 utcákat	 rendszeresen	 takarították	 és	 az	 utazókat	meghatározott	 időre	
karanténba	zárták,	annak	ellenére,	hogy	ők	is	mindennemű	természeti	ka-
tasztrófát	Allah	akaratának	tekintettek.

A	birodalom	bukását	a	történészek	minden	esetben	az	első	világháború	
eseményeihez	kötik,	megfeledkezve	arról	a	tényről,	hogy	a	világháborút	
megelőző	 évtizedekben	 a	 hadsereget	 és	 a	 polgári	 lakosságot	 érintő	 ter-
mészeti	katasztrófák,	a	betegségek,	és	az	éhínség	milyen	nagymértékben	
járultak	hozzá	ahhoz,	hogy	az	Oszmán	Birodalom	legyengült	és	nem	volt	
képes	megvédeni	magát	a	külső	támadásokkal	szemben.		

Ayalon	a	természeti	katasztrófákra	adott	válaszreakciók	alapján	beha-
tóan	vizsgálja	 azt	 a	 kérdéskört	 is,	 hogy	 a	 vallási	 közösségek	valóban	 a	
társadalmi	élet	legalapvetőbb	szintjét	jelentették-e,	vagyis	hogy,	a	feltéte-
lezettnek	megfelelően,	a	vallási	közösségek	valóban	központi	szerepet	ját-
szottak-e	az	oszmán	városi	élet	mindennapjaiban.	Az	oszmánok,	XIV–XV.	
századi	hagyományaikra	–	mely	a	görög	és	a	török	kultúra	együttélésén	
és	keveredésén	alapult	–	és	a	másság	elfogadásának	elvére	támaszkodva	a	
többi	iszlám	állammal	szemben	jóval	elnézőbbek	voltak	a	birodalomban	
élő	és	tevékenykedő	nem	muszlim	közösségekkel	szemben.	A	muszlimok	
és	 nem-muszlimok	 közti	 különbségtétel	 csak	 az	 igazságszolgáltatás,	 a	
katonáskodás	és	a	társadalmi	ellátás	területén	mutatkozott	meg	élesen,	a	
krízishelyzetekre	adott	válaszokban,	például	az	ilyen	helyzetben	juttatott	
állami	források	elosztásában	már	jóval	kevéssé.	A	jótékonykodás,	könyö-
rületesség	az	oszmán	társadalomban	a	Korán	tanításainak	nyomán	minde-



�3

nütt	jelen	volt,	annak	ellenére,	hogy	ezt	az	állam	sokszor	megpróbálta	arra	
a	célra	 felhasználni,	hogy	alattvalóit	 integrálhassa	a	muszlim	kultúrába.	
Ennek	 egyik	 kézzelfogható	 példája	 az	 imaretek,	 az	 általában	mecsetek,	
kórházak	mellett	működtetett	ingyen	konyhák	alapítása,	ahol	minden	rá-
szorulónak	–	vallásra,	korra,	nemre	való	tekintet	nélkül	–minden	nap	osz-
tottak	ételt,	és	ilyen	módon	próbálták	meg	a	helyi	lakosságot	mind	jobban	
bevonni	az	oszmán	kulturális	miliőbe.

A	 társadalomban	maguk	 a	 keresztény	 és	 zsidó	 vezetők	 voltak	 azok,	
akik	 fenn	 kívánták	 tartani	 közösségi	 autonómiájukat	 és	 különállásukat,	
és	 nem	 az	 oszmánok.	 	Mivel	 azonban	 a	 városi	 életben	 az	 etnikai	 viták	
és	 a	 társadalmi-gazdasági	 rések	miatt	 a	 zsidó	és	keresztény	közösségek	
hatalma	a	városokban	meggyengült	saját	tagjaik	felett,	a	dhimmik,	vagyis	
nem-muszlim	alattvalók	gyakran	fordultak	nézeteltéréseikkel	a	muszlim	
igazságszolgáltatáshoz.		A	nem-muszlim	közösségek	tagjai	a	legmagasabb	
kormányzati	és	 természetesen	a	vallási	 tisztségek	betöltésének	kivételé-
vel,	minden	típusú	munkát	végezhettek:	a	városi	társadalmon	belül	betöl-
tött	 gazdasági	 pozíciójuk	 tehát	 vallási	 hovatartozásuktól	 független	 volt.	
Magukban	a	városokban	pedig,	igaz,	hogy	sok	helyen	voltak	olyan	speciális	
kerületek,	ahol	csak	zsidók,	vagy	csak	keresztények	éltek,	mégis	általános	
volt,	hogy	gyakran	minden	vallási	hovatartozástól	függetlenül	mind	együtt	
éltek	egy	kerületben,	egy	utcában,	sőt	gyakran	még	egy	házban	is.	

A	városi	zsidó	és	keresztény	közösségeknek	saját	forrásaik,	szerve-
zeteik	voltak,	melyek	valamely	akár	 egyéni,	 akár	 az	egész	közösséget	
érintő	szerencsétlenség	esetén	a	könyöradományokat,	ételt,	hasznos	dol-
gokat	összegyűjtötték	és	szétosztották	a	rászorulóknak;	fenntartották	a	
zsinagógákat	és	templomokat,	valamint	megváltották	a	fogságba	esette-
ket.	A	szervezett	segélyezés	mellett	gyakori	volt	a	forrásokkal	nehezen	
követhető	 közvetlen,	 privát	 adományozás,	 segítés	 is:	 ilyen	 például	 az	
oszmán	városok	utcáit	nagy	számban	ellepő	koldusok,	 szegények	és	a	
nekik	juttatott	alamizsna,	melyet	európai	utazók	leírásaiban	szép	szám-
mal	találunk.	Az	egyetlen	jól	adatolt	kivétel	ez	alól	a	waqf/hekdesh/piae, 
vagyis	kegyes	alapítványok	működése	az	Oszmán	Birodalomban.	Ezek	
elméletben	 bármilyen	 (kivétel	 templom-	 és	 zsinagógaépítés)	 karitatív	
céllal	létrehozott	intézmények	voltak,	melyek	azonban	később	gyakorla-
tilag	a	magánszerzemények,	vagyonok	átmentésére,	örökletessé	tételére	
szolgáltak.

Ayalon	 ezen	 rész	 végső	 következtetéseként	 azt	 a	 korábbi	 történeti	
felfogással	 ellentétes	megállapítást	 teszi,	 hogy	 a	 vallási	 határvonalak	 a	
muszlim	és	nem-muszlim	lakosság	közt	messze	nem	voltak	olyan	jelen-
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tősek,	mint	azt	a	történészek	feltételezték.	Annak	ellenére	azonban,	hogy	
a	városlakók	státuszának	és	életstílusának	nem	feltétlen	a	legmeghatáro-
zóbb	eleme	volt	a	vallási	hovatartozása,	az	oszmán	városi	életet	elsősor-
ban	a	vallási	normák	és	gyakorlatok	határozták	meg,	ugyanúgy	fennáll.	S	
ahogy	az	mindenütt	jelen	levő	volt,	ugyanúgy	a	hozzá	kapcsolódó	könyö-
rületesség	is	széles	körben	jelen	volt	a	mindennapokban,	elsősorban,	mint	
vallási	előírás,	kötelezettség.	Emellett	a	könyörületesség,	nagylelkűség	az	
Oszmán	Birodalom	vezetőinek,	valamint	gazdagjainak	komoly	politikai	
célokat	is	szolgált:	egyrészt	a	szegények	életszükségletekkel	való	ellátása	
lojalitást,	egyfajta	függőségi	viszony	kialakítását	tette	lehetővé,	másrészt	
a	 jótékonykodás	nagy	mértékben	növelte	a	hírnevet	 is.	Az	államilag	 tá-
mogatott waqfokban	felhalmozott	vagyonok	amellett,	hogy	a	valóságban	
mindig	 valamilyen	 egyéni,	 vagy	 családi	 felhalmozást	 szolgáltak,	 végül	
olyan	hatalmas	méretű	gazdagságot	hordtak	össze,	mely	a	hétköznapi	em-
berek	számára	lehetetlen	lett	volna.	A	jótékonyság	működésének	a	kulcsa	
a	vagyonosok	és	a	közösség	többi	része	között	fennálló	kapcsolatban	ke-
resendő.	Ha	tehát	a	vallási	és	főleg	a	meggazdagodás	lehetőségét	biztosító	
politikai	vonulatát	nézzük,	a	könyörületességet	semmiképpen	sem	csak	a	
másokért	való	tenni	vágyás	vezérelte.	

Az	egyéni	segítségnyújtáson	és	a	helyi	erők	által	nyújtott	támogatáson	
kívül	az	Oszmán	Birodalom	lakói	bizonyos	esetekben	számíthattak	a	köz-
ponti	kormányzat	segítségére	is,	elsősorban	akkor,	ha	a	természeti	kataszt-
rófa	által	sújtott	lakosság	kérvényt	nyújtott	be	ez	ügyben.	A	nagy	és	ne-
hézkes	állami	bürokrácia	reakciója	azonban	lassú	volt,	gyakran	előfordult,	
hogy	csak	évekkel	később	kaptak	adócsökkentést	a	korábbi	járványra	és	
éhínségre	való	tekintettel.	Ennél	gyorsabban	és	hatékonyabban	reagáltak	
az	Oszmán	Birodalom	vezetői	másfajta	természeti	katasztrófák,	elsősor-
ban	a	földrengések	és	az	azt	követő	tűzvészek	esetében,	mivel	azok	nem	
csupán	a	lakosságot,	hanem	a	hatalmi	szimbólumokat	(mecseteket,	dzsá-
mikat,	s	a	hozzájuk	kapcsolódó	jótékony	intézményeket,	utakat,	fürdőket,	
kutakat	stb.)	is	erőteljesen	érintették.	A	tűzoltásra	külön,	a	nagyvezér	alá	
beosztott	csapatok	voltak	kijelölve.

Az	 Oszmán	 Birodalom	 reformkorában	 (1839–1876),	 amikor	Abdul-
Medzsid	szultán	beleegyezett	a	Musztafa	Resid	pasa	által	kezdeményezett	
európai	mintájú	átalakulás	végrehajtásába,	felmerült	a	természeti	kataszt-
rófák	 európai	módra	 történő	megelőzésének	 igénye	 is.	A	modernizáció	
része	volt	az	európai	mintájú	egészségügyi	rendszer	kialakítása,	a	karan-
ténállomások	kiépítése,	a	tudatos	várostervezés	stb.	
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Összességében	elmondható,	hogy	a	kötet	közreadója	jelentős	új	ered-
ményekkel	szolgál	mind	az	Oszmán	Birodalom	felemelkedését	és	bukását	
tekintve,	mind	pedig	a	természeti	katasztrófákra	adott	egyéni,	közösségi	
és	állami	szintű	válaszok	bemutatásával	az	Oszmán	Birodalom	mindenna-
pi	életének,	társadalmának,	állami	szintű	működésének	tekintetében	is.
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