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TANULMÁNYOK
Horváth Máté

A Ǧamālī vezírek dinasztikus politikája

Az 5/11. század során, a córdobai Omajjádok bukását követően, mindössze két
olyan jelentős dinasztia maradt, amelyik magának követelte az egész muszlim
közösség (umma) vezetésének jogát: a 132/750 óta zömmel Bagdadban uralkodó
szunnita Abbászidák, illetve az iszmáilita síiták körében legitimitással rendelkező kairói Fátimidák. Noha a két vallási irányzat igencsak eltérően vélekedett
a törvényes uralkodót megillető jogokról és hatalomról, az mindenképpen közös
volt bennük, hogy magukat tartották Mohamed próféta jogos örököseinek és
hogy a hozzájuk hű területeken ők voltak a hatalom és legitimitás végső forrásai.
Két kalifátus – két hadúri hatalom
A két dinasztia történetében közös vonás, hogy egy idő után uralkodóik, a kalifák, elvesztették befolyásukat saját birodalmuk kormányzása felett. A hajdan
Transzoxániától Ifrīqiyāig terjedő birodalmat uraló Abbászidák birodalma a 4/10.
század közepére végleg szétesett, Bagdadot pedig egy iráni eredetű, síita dinasztia, a Būyidák vagy Buwayhidák családja foglalta el. A kalifákat azonban, saját
vallási preferenciáiktól függetlenül, meghagyták a helyükön, minthogy végső
soron saját uralmukat is az abbászida uralkodóktól kapott kinevezések, titulusok és szimbólumok legitimálták alattvalóik és a többi, szunnita hiten és a bagdadi kalifák iránti névleges hűségben megmaradó rivális fejedelem szemében.
A helyzet 447/1055-ben látszott csak megváltozni. A harcosan szunnita Szeldzsuk-család vezetése alatt Iránt elözönlő, nyugat felé nyomuló oguz törökök
Ṭuġril bég vezetésével elfoglalták Bagdadot, véget vetve a több mint egy évszázada tartó būyida uralomnak. Ám amellett, hogy a korábbiaktól eltérően minden
tiszteletet megadtak a kalifának, korántsem törekedtek az Abbászida Birodalom
helyreállítására. Bagdad az elkövetkező mintegy száz évben a Nagyszeldzsuk
Birodalom részét alkotta, a tényleges hatalmat pedig a jobbára iráni területeken tartózkodó szultánok helytartói (šiḥna) gyakorolták. Hogy tovább erősítsék legitimitásukat és ellenőrzésüket a kalifák felett, a szeldzsuk uralkodók kezdettől fogva határozott törekvést mutattak az iránt, hogy saját családjuk és a
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kalifa rokonsága között dinasztikus kapcsolatokat létesíthessenek – nem egyszer a kalifa ellenállása dacára.1
A Nagyszeldzsuk Szultánság kialakulásával és az Abbászidák új, szunnita
hatalom általi alávetésével csaknem egyidejűleg az addig Egyiptomot, ÉszakAfrika jelentős részét, a levantei térséget, illetve a ḥiǧāzi és jemeni területeket ellenőrző Fátimida Kalifátus története legnagyobb válságán ment keresztül. Ennek következtében az 1070-es évekre területe Egyiptomra és a távoli, de
elkötelezettsége mellett kitartó Jemenre apadt, de maga a Nílus völgye is különböző fegyveres csoportok ellenőrzése alá került. A központi hadsereg egymással
rivalizáló alakulatai, illetve a berber és beduin nomádok hajtották uralmuk alá
az éhínségtől és járványtól gyötört országot – ez volt a történetírók által „nagy
csapás” (aš-šidda al-‘uẓmā) néven emlegetett időszak.2 A főváros, Kairó a hadsereg török alakulatainak kezére került, és ezek vezetői mind szemérmetlenebbül és gátlástalanabbul éreztették hatalmukat a mesés vagyonától megfosztott,
valósággal nyomorogni kényszerülő fátimida imám-kalifával, al-Mustanṣirral
(427/1036–487/1094).
Az uralkodó megaláztatásainak és az Egyiptomban tomboló káosznak az
időközben javarészt keletről érkezett török hadurak kezére kerülő szíriai tartományok utolsó helytartója, Badr al-Ǧamālī vetett véget. Az örmény származású hadvezér 466 során/1074 elején ért seregével Kairóba, ahol a kalifával kötött előzetes megállapodásának megfelelően vezíri kinevezést kapott és
az államügyek összessége felett irányítást szerzett. A teljhatalmú vezír négyévnyi kemény harcban megszilárdította uralmát Egyiptom felett, amit aztán
húsz évvel később bekövetkezett haláláig irányított. Al-Mustanṣir a jelek szerint többé nem szólt bele az államügyekbe, és ha nem is készségesen, de elfogadta, hogy Badr halálát követően annak korábban helyettessé kinevezett fia,
al-Afḍal Šāhīnšāh lehessen a vezír. Utóbbi 515/1121-es meggyilkolásáig állt a
fátimida állam élén, gondosan távol tartva a kalifákat – a vezírváltás után röviddel elhunyt al-Mustanṣirt, majd a fivére, Nizār ellenében általa trónra segített
al-Musta‛līt (487/1094–495/1101) és a kisgyermekként imámmá váló al-Āmirt
(495/1101–524/1130) – a hatalomtól.3
A két Ǧamālī vezír, valamint az általuk imámként és kalifaként elismert, formálisan nagy tiszteletben részesített és az őket megillető pompával és gazdagṬuġril (1055–1063) al-Qā’imhoz adta egyik unokahúgát és kiharcolta, hogy elvehesse a
kalifa egyik lányát. Malikšāh (1073–1092) lányát al-Muqtaḍī vette el, Muḥammad Tapar szultán (1105–1118) a nővérét házasította össze al-Mustaẓhirral, Sanǧar (1118–1157) lánya pedig
al-Mustaršidhoz ment hozzá.
2
Kurrens összefoglalását ld. Ayman Fu’ād Sayyid, Ad-Dawla al-fāṭimiyya fī Miṣr. Tafsīr
ǧadīd. Al-Qāhira, 2000, 199–207; Heinz Halm, Die Kalifen von Kairo. Die Fatimiden in Ägypten
973–1074. München, 2003, 400–422.
3
A két vezír korszakának szakirodalmi összefoglalását Sayyid, i. m., 209–231; Heinz Halm,
Kalifen und Assassinen. Ägypten und der Vordere Orient zur Zeit der ersten Kreuzzüge 1074–
1171. München, 2014, 17–142.
1
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sággal körülvett, ám a tényleges uralomból kizárt Fátimidák viszonya párhuzamba állítható a hasonlóképpen eljáró kortárs Szeldzsukok és az általuk ellenőrzés alatt tartott Abbászidák között fennálló kapcsolattal – még úgy is, hogy
Ṭoġril és utódai formálisan a szultán (sulṭān) uralkodói titulust viselték, Badr és
fia pedig csupán a vezíri tisztséget töltötte be.4
Jelen tanulmányban azt vizsgáljuk meg, hogy a két nagy hatalmú fátimida
vezír milyen dinasztikus lépéseket tett saját hatalma megerősítésére és megtartására, továbbá pozíciójuk továbbörökítésének biztosítása érdekében. Ezen
belül külön kitérünk annak vizsgálatára, hogy kimutatható-e esetükben a szeldzsuk kortársaikhoz hasonló törekvés a kalifai családdal való házassági kapcsolatok kiépítésére és hogy ezen szándékaikat mennyiben koronázta siker.
Badr házasságai
Az Amīr al-Ǧuyūš ’a hadak parancsnoka’ titulust damaszkuszi helytartósága
után is elsődleges címeként viselő Abū an-Naǧm Badr al-Ǧamālī családi körülményeiről nagyon keveset tudunk. Csupán a vezírségét megelőző évekből, szíriai kormányzósága idejéből van információnk a házasságát illetően: eszerint
felesége egy Ruqṭāš at-Turkī nevű ember leánya volt. Őt Bianquis a fátimida
Szíriáról írott monográfiában fátimida tisztnek nevezi,5 de ehhez az állításhoz
nem kapcsol forráshivatkozást, mi pedig a rendelkezésünkre álló forrásokat
átvizsgálva nem találtunk a kilétét illetően információkat. Kétségkívül hihető,
hogy a pályafutása során mind magasabbra emelkedő Badr egy tiszttársa családjába nősült be, így építve szövetségeket további előmenetele támogatásához. Ugyanakkor, tekintetbe véve, hogy ebben az időszakban a keletről érkezett, oguz török szabadcsapatok is jelentős erőt képviseltek a térségben, korántsem zárhatjuk ki, hogy Ruqṭāš az utóbbiak köréből került ki. Badrról ismeretes,
hogy ebben az időszakban beduin és városi ellenfeleivel szemben egyaránt igyekezett török segédcsapatokra támaszkodni,6 ebbe a politikába pedig illeszkedett
volna egy hadúr lányával kötött házasság. Mindazonáltal amíg a források nem
nyilatkoznak Badr apósának kilétéről, egyik lehetőség sem tekinthető bizonyítottnak vagy vethető el.
Ugyanebből az időszakból egy potenciális házasságról is értesülünk: miután
461 šawwāljában (1069 júliusa) felhatalmazás nélkül átvette a hatalmat Damasz4
Igaz, a vezíri címet formálisan nem használták, helyette a ’legméltóságosabb úr’ (as-sayyid
al-aǧall) titulust viselték. Ibn aṣ-Ṣayrafī Badrról írott életrajzában ki is jelenti, hogy „a vezírség
ügye érvényét vesztette” (baṭula ḥīna’iḏ amr al-wizāra). Ld. Amīn ad-Dīn Tāǧ ar-Ri’āsa Abū
l-Qāsim ‛Alī ibn Munǧib ibn Sulaymān Ibn aṣ-Ṣayrafī al-Miṣrī, al-Išāra ilā man nāla al-wizāra.
Szerk. ‛Abdallāh MuÌliṣ. Al-Qāhira, 1924, 57/56.
5
Thierry Bianquis, Damas et la Syrie sous la domination fatimide: 359–468/969–1076. II.
Dimašq, 1986, 646.
6
Uo.
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kuszban, a város önjelölt fátimida helytartója, a berber származású Ḥiṣn ad-Dawla
Mu‛allā b. Ḥaydara b. Manzū jobbnak látta úgy megerősíteni a helyzetét, hogy
kiegyezett a Dél-Szíria egésze élére hivatalosan kinevezett, de már csak néhány
tengerparti kikötővárost irányító Badr al-Ǧamālīval. Ennek jegyében javasolta,
hogy kössön házasságot a nővérével (ṣāharahu ‛alā uÌtihi)7 – hogy ez megtörtént-e, arról nincs tudomásunk, mindenesetre a jelek szerint a két fél között
ezt követően megszűnt az ellenségeskedés. További kapcsolatukról sem tudunk,
de tekintetbe véve, hogy Damaszkuszt és a Badr bázisául szolgáló tengerpartot
ekkorra már nagyrészt ellenséges török hadak hajtották uralmuk alá, nem valószínű, hogy erős szövetséggé kovácsolódott volna a fentebbi javaslat.
Mindössze ez a két közlés ad számunkra bármiféle támpontot Badr al-Ǧamālī
házasságait illetően. Később, miután elhagyta Szíriát, Akkóban (‛Akkā) hagyott
családja egy török hadvezér, Šaklī kezére került. Az esetről Sibṭ ibn al-Ǧawzī
részletes leírást őrzött meg. Eszerint az oguz hadúr elfogta Badr fiát, feleségét
és lányát, utóbbit pedig feleségül is vette, és aznap este elhálta vele a nászt.8 Ez
nagyon fontos információ, mert a többi forrás megfogalmazásából ennyi bizonyosságot sem szerezhettünk volna róluk – az elfogottak megjelölésére használt
ḥarīm szó egyaránt jelölhet háremet vagy feleséget is, ráadásul a w-l-d írásmódú
szó értelmezhető a gyermek egyes (walad) és többes számú alakjaként is (wuld).9
Ugyaninnen tudjuk, hogy az időközben Jeruzsálemet és ar-Ramlát, azaz
Palesztina belső területeit megszerző másik hadúr, Atsiz ibn Awq, akit a szöveg a szíriai türkök és a nāwakiyya törzsszövetség vezérének nevez (wa-kāna
mutaqaddiman ‛alā ǧamī‛ at-turk wa-n-nāwakiyya bi-š-Šām) kérte Šaklīt, hogy
adja át neki Badr feleségét és fiát a zsákmány felével együtt, ám ő ezt megtagadta, sőt friggyel megpecsételt szövetségre lépett a vezírrel szintén házassági kapcsolatban lévő, vagy legalábbis korábban erre törekvő, damaszkuszi Ibn
Manzūval és a Damaszkusz környékén hagyományosan erős, előbbi családjával
régóta szövetségesi viszonyt ápoló Banū Kilābbal.10 Bár arról nem tudunk, hogy
nyíltan kiállt volna a fátimidák mellett, későbbi lépései egyértelművé teszik,
hogy Badr al-Ǧamālī szövetségeseként igyekezett saját hatalmát megerősíteni.
7
Mi itt Bianquis értelmezését követjük (Bianquis, i. m., II., 643), de az arab szövegből nem
derül ki, hogy melyik helytartó venné el a másik nővérét. Ld. Sibṭ ibn al-Ǧawzī közlésének idézetét: Abū Ya‛lā Ḥamza ibn Asad at-Tamīmī Ibn al-Qalānisī, Ḏayl tārīÌ Dimašq. Szerk. Suhayl
Zakkār. Dimašq, 1983, 164.
8
Sibṭ ibn al-Ǧawzī, Šams ad-Dīn Abū al-Muẓaffar Yūsuf b. Qizūġlī, Mir’āt az zamān fī tārīÌ
al-a‛yān. Szerk. Ali Sevim. Ankara, 1968, 171.
9
Az 56. számú levél. In: As-siǧillāt al-mustanṣiriyya (a továbbiakban: Siǧillāt). Szerk. ‛Abd
al-Mun‛im Māǧid. Al-Qāhira, 1954, 181–185.
10
Sibṭ ibn al-Ǧawzī, i. m., 172. A forrás itt valószínűleg összekeveri a Damaszkusz környékét
és Dél-Szíriát benépesítő Banū Kalbot – amelynek egyik vezetőjét, Mismār [b. Sinān]t meg is említi – az Aleppó vidékén élő Banū Kilābbal, és az előbbire céloz. A Manzūk és a Banū Kalb szoros kapcsolatát Bianquis is leírja (i. m., 640–641.).

8

A Ǧamālī vezírek dinasztikus politikája

Erre a szöveg szerint 467. rabī‛ al-awwal havában került sor, ami 1074 októberének végét és november zömét foglalja magában. Badrról úgy tudjuk, hogy a
466. évben, valamelyik keresztény kānūn hónap – valószínűleg 1073 decembere
– elején távozott seregével Akkóból. Sibṭ Ibn al-Ǧawzī szövege egyértelműen
közli, hogy a hódítást lehetővé tevő személy, bizonyos Ibn Saqḥā’ elkísérte Badrot
Egyiptomba, majd onnan a parancsnok újonnan szerzett vagyonának őrzőjeként
tért vissza a városba. Ez alapján hihetőnek tűnik a datálás, ugyanakkor rendelkezésünkre áll egy hivatalos levél is, ami utal az újonnan kinevezett vezír családjának oguz kézre kerülésére. A levél 467 muḥarramjának/1074 szeptemberének végén íródott, tehát a városnak valamivel korábban kellett Šaklī uralma alá
kerülnie. Ez körülbelül két hónapnyi eltérést jelent a levél alapján kikövetkeztethető dátum és a krónikában látható időpont között. Hajlunk rá, hogy a levél
dátumát fogadjuk el terminus ante quemként, elképzelhető ugyanis, hogy Bagdadban, ahol a Sibṭ Ibn al-Ǧawzī által idézett forrás készült, később értesültek
az esetről, és talán ennek a dátuma lehet a rabī‛ al-awwal.
Šaklī 467 ramaḍānja/1075 áprilisa–májusa során vereséget szenvedett Atsiztól a partvidéken, majd a Szeldzsuk-házi Ibn Qutlumušsal szövetségre lépve,
deklaráltan egyiptomi ösztönzésre Tibériásnál (Ṭabariyya) ismét csatát vállalt
Atsiz ellen, aki újfent legyőzte, és ezúttal fiával együtt megölte. Idős apját azonban futni hagyta, ő pedig Egyiptomban keresett menedéket.11 Sajnos arra vonatkozóan nincs információnk, hogy a vezír családtagjaival mi történt, de Šaklī egyértelmű Egyiptom-barátsága miatt valószínűsíthetjük, hogy nem ártott nekik,
és az is könnyűszerrel feltételezhető, hogy legalább Badr felesége és fia Egyiptomba juttatásáról gondoskodott.
Badr fiai – az örökösödés előkészítése
Az arab forrásokban sehol sem található tételes felsorolás a teljhatalmú vezír
gyermekeiről vagy akár csak fiairól, annak ellenére, hogy legalább ketten nagy
szerepet játszottak a birodalom történetében, egy harmadik nevét pedig évszázadokra megőrizte egy kairói palota. A különböző forrásokban helyenként felbukkanó említések alapján öt fia nevét gyűjthetünk össze, de ez – mint majd
látni fogjuk – valószínűleg csupán négy főt takar.
Az első fiúra a krónikákhoz hasonlóan mi sem tudunk sok szót vesztegetni.
Létezéséről csupán a halálhíre kapcsán hallunk: apja akkor értesült róla, amikor
másodszor próbált helytartóként bevonulni Damaszkuszba 458. ša‛bān havának elején (1066 júliusában). A fiút a palesztinai Askelon (‛Asqalān) kikötővárosában ölték meg, ám sem a tett okát, sem következményeit nem ismerjük.12
A Badrhoz hasonló mamlúkok házasodási lehetőségei alapján valószínűsít11
12

Sibṭ ibn al-Ǧawzī, i. m., 175, 184-5.
Ibn al-Qalānisī, i. m., 157.
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hető, hogy a fiú nem volt túl idős, következésképpen nem valószínű, hogy fontos közéleti vagy katonai szerepet töltött volna be. (Egyébként itt megjegyezhetjük, hogy csupán egyetlen Ǧamālī-sarj születési dátumát ismerjük: al-Afḍal
meg nem nevezett fivére halálának évében született egy másik kikötővárosban,
Akkóban.)
A krónikai hagyomány ezen a névtelen, korán elhunyt fiún túlmenően csupán három nevet őrzött meg számunkra: az utóbb Badr örökébe lépő al-Afḍal
Abū al-Qāsim Šāhinšāhét, a 477 elején Alexandriában fellázadó, csupán tiszteleti nevéről ismert al-Awḥadét, továbbá a jelek szerint komolyabb politikai
szerepet nem játszó, csak bátyja vezírsége idején emlegetett al-Muẓaffar Abū
Muḥammad Ǧa‛farét.
Utóbbi apja idejében semmilyen formában nem bukkan föl a forrásanyagban,
és a későbbiekben sem tudunk róla, hogy fontos politikai szerepet játszott volna,
bár a rá vonatkozó szűkös ismeretek alapján al-Afḍal megbízott benne: amikor 492/1099-ben a keresztesek ellen hadakozott Palesztinában, őt hagyta Kairóban helyettesként.13 A későbbiekben csupán annyit deríthetünk ki róla, hogy
509/1115–1116-tól kezdve, amikor fivére keze remegni kezdett, a vezír őt bízta
meg kézjegye (‛alāma) dokumentumokra írásával14 – ez mindenképp megtisztelő, ráadásul nagy anyagi honoráriummal járó feladat volt, de döntési hatáskör nem járt vele. Al-Muẓaffar még arról volt nevezetes, hogy miután al-Afḍal
átköltözött új palotájába, a Kairó északkeleti részén emelt, Dār al-wazāra
’A vezirátus palotája’ vagy a Dār al-qibāb ’Kupolás palota’ néven ismert komplexumba, ő továbbra is az apja által építtetett palotában maradt az északnyugati
Barǧawān negyedben. Ezt, az utóbb követek és más állami vendégek számára
fenntartott épületet pedig az ő neve nyomán Dār al-Muẓaffar ’al-Muẓaffar palotája’ néven ismerték a későbbiekben is.15
Az egykorú hivatalos levelekben, amelyek gyűjteménye as-Siǧillāt al-mustanṣiriyya néven ismert, három névvel találkozhatunk Badr al-Ǧamālī gyermekei közül. A krónikákban is szereplő al-Afḍal és al-Awḥad mellett azonban egy
új név is felbukkan: Abū al-Ḥasan ‛Alī. Véleményünk szerint utóbbi minden
valószínűség szerint azonos al-Awḥaddal – ennek bizonyítására érdemesebb
kissé részletesebben foglalkozni a kérdéssel.
A gyűjtemény 59. számú, 472 šawwāljának végére (1080 áprilisának vége)
datált levele16 a vezír tetteinek dicsőítését és teljhatalmának megerősítését
követően az alábbiakat tartalmazza: „…és [a kalifa] maga elé hívatta őt és két
Ibn aṭ-Ṭuwayr, i. m., 3.
Taqī ad-Dīn Abū al-‛Abbās Aḥmad ibn ‛Alī al-Maqrīzī, Itti‛āẓ al-ḥunafā’ bi-aÌbār ala’imma al-fāṭimiyyīn al-Ìulafā’. III. Szerk. Muḥammad Ḥilmī Muḥammad Aḥmad. Al-Qāhira,
1996 (A továbbiakban: al-Maqrīzī, Itti‛āẓ al-ḥunafā’), 54.
15
al-Maqrīzī, Al-Mawā‛iẓ wa-l-i‛tibār fī ḏikr al-Ìiṭaṭ wa-l-āṯār (a továbbiakban al-Maqrīzī,
Ëiṭaṭ). II. Szerk. Ayman Fu’ād Sayyid. London, 2002, 508–509, 519; III. 173, 318.
16
Siǧillāt, 194–196.
13
14
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legdicsőbb fiát: a dinasztia győzedelmesét, az uralom nemességét, a hit megsegítőjét, az igazhitűek fejedelmének támaszát, a vezetőségek birtokosát, Abū
al-Ḥasan ‛Alīt és a megtámogatottat, az uralom méltóságát, a dinasztia hatalmasságát, a muszlimok segítségét, az igazhitűek fejedelmének igaz barátját, az
erények birtokosát, Abū al-Qāsim Šāhinšāhot – Isten tegye tartóssá hatalmukat
és magasságosságukat és zúzza szét irigyeiket és ellenségüket…”17
Abū al-Qāsim Šāhinšāh nem más, mint a későbbi vezír, aki a jelek szerint
ekkor még nem birtokolta a majdan állandó titulusaként említett al-Afḍal (’a legkiválóbb’) címet, hanem fivérével együtt osztozott az apja által viselt al-Aǧall
(’a legdicsőbb’) tiszteleti névben. Abū al-Ḥasan ‛Alīt illetően ez az egyetlen
hely, ahol hallunk róla – semmilyen egyéb forrás nem említi meg Badr ilyen
nevű fiát, noha a titulatúrák gondosan kimódolt párhuzamossága alapján úgy
tűnik, hogy helyzete nem volt alárendelt fivérééhez képest. Mi több, a sorrend
alapján még arra is gondolhatunk, hogy idősebb lehetett az ekkor muszlim időszámítás szerint 13–14 esztendős testvérénél.
Ami al-Awḥadot illeti, vele kapcsolatban a krónikai hagyományból tudjuk, hogy beduinokat és katonákat gyűjtve fellázadt Alexandriában, ahol apja
legyőzte őt. Az eset 477 muḥarramjában (1084. május–június) történt, utóhatásaként a legyőzöttektől elkobzott javakból építtette fel a vezír az Illatszerészek
mecsetét a kikötővárosban, ami 479. rabī‛ al-awwal (1086. június–július) során
készült el.18 A lázadás okáról és lefolyásáról sajnos nem tudunk, és al-Awḥad sorsát illetően sincsenek biztos információink – egy szeldzsuk környezetben tevékenykedő, fiatalabb kortárs költő ugyanakkor azt állítja a Badr könyörtelenségeit
ecsetelő raǧaz-versében, hogy a vezír saját kezűleg végezte ki lázadó fiát, amivel
elborzasztotta a kalifát.19
Erről a fiáról a későbbiekben is hallunk: az al-Afḍal helyettesi kinevezéséről beszámoló, 479. muḥarram 7-én (1086. április 29.) írt levél20 végén a kalifa
utasítja jemeni hívét, hogy hagyja el a szentbeszédben al-Awḥad említését.21
Al-Awḥad ilyen értelmű szerepeltetése egyértelműen korábban élvezett afféle
„trónörökösi” pozíciójára utal, nevének kitöröltetése pedig nyilván lázadása
Siǧillāt, 195: Wa-stad‛āhu ilā ḥaḍratihi wa-waladayhi al-aǧallayn, muẓaffar ad-dawla,
šaraf al-mulk, nāṣir ad-dīn, ‛umdat amīr al-mu’minīn, ḏā ar-riyāsāt, Abā al-Ḥusayn ‛Aliyyan,
wa-l-mu’ayyad, maǧd al-mulk, ‛izz ad-dawla, ġiyāṯ al-muslimīn, ṣifwat amīr al-mu’minīn, ḏā
al-faḍā’il, Abā al-Qāsim Šāhinšāh, adāma Allāh tamkīnahumā wa-‛uluwwahumā wa-kabata
ḥasadatahumā wa-‛aduwwahumā.
18
Tāǧ ad-Dīn Muḥammad ibn Yūsuf Ibn Muyassar, Annales d’Égypte. AÌbār Miṣr. Szerk.
Henri Massé. Al-Qāhira, 1919, 26; al-Maqrīzī, Itti‛āẓ al-ḥunafā’. II. 321; Uő, Ëiṭaṭ, 277.
19
Ibn al-Habbāriyya (megh. 509/1115–1116) aṣ-Ṣādiḥ wa-’l-bāġim című raǧaz-kötetében.
Idézi Šihāb ad-Dīn Abū l-Faḍl Aḥmad ibn ‛Alī Ibn Ḥaǧar al-‛Asqalānī, Raf‛ al-iṣr ‛an quḍāt Miṣr.
I. Szerk. Ḥāmid ‛Abd al-Maǧīd, Muḥammad al-Mahdī Abū Sunna, Muḥammad Ismā‛īl aṣ-Ṣāwī.
Al-Qāhira, 1957, 133–134.
20
Siǧillāt 63–66.
21
Siǧillāt 65.
17
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következménye volt – még akkor is, ha jelentős késéssel, két évvel az eseményeket követően adta parancsba a kairói kormányzat jemeni híveinek.22
Kínálkozik a lehetőség, hogy al-Awḥadot azonosítsuk al-Afḍal fivérével, még ha egyértelmű bizonyíték nincs is rá. A 472/1080-ban kitüntetett
Abū al-Ḥasan ‛Alīt illetően minden további nélkül elképzelhető, hogy később,
fivéréhez hasonlóan, ő is új, egyedi címet kapott – így lett belőle al-Awḥad (’az
egyedülálló’), miközben fivére az al-Afḍal (’a legkiválóbb’) titulust kapta meg.
Másrészt kézenfekvő feltennünk, hogy Badr első örököseként számos uralkodói
kegyben részesült, hiszen az eredetileg szerényebb szerepet játszó al-Afḍallal is
ez volt a helyzet. Az elemzett levél alapján Badr és két fia kitüntető bánásmódban és ajándékokban részesült a leírt alkalommal, az pedig igencsak valószínűtlen, hogy egy ilyen demonstratív kegyosztásból pont a kiszemelt utód maradjon ki. Az a tény is Abū al-Ḥasan ‛Alī és al-Awḥad azonosságát látszik megerősíteni, hogy a családdal való leszámolás kapcsán csupán al-Afḍal, al-Awḥad és
al-Muẓaffar fiainak megölését említi a forrásanyag.23 Mindezek alapján nagyon
valószínűnek tartható, hogy Abū al-Ḥasan ‛Alī és al-Awḥad egyazon személy
volt, de biztosat a kérdésben mindaddig nem állíthatunk, amíg elő nem kerülnek
a feltevésünket megerősítő vagy cáfoló források.
Az említett levél a ceremónia leírásával folytatódik, röviden kitérve a fiúk
érdemeire, amelyek javarészt Badr erényeihez hasonlíthatók és azokon alapszanak. Ahogy az egész közép- és kora újkori muszlim világban, úgy a Fátimida
Birodalomban is a kegyosztás fontos elemét alkotta a díszes és értékes öltözetek (Ìil‛a tbsz. Ìila‛) uralkodók általi adományozása. Itt egy ilyen ceremóniáról
láthattunk beszámolót: a leírás szerint a vezír és két kiváló fia részesült a díszruhákban. Ezzel azonban még nem ért véget az eseménysorozat: „Az említett
dokumentumot ezt követően felolvasták az Īwānban,24 hogy hallja az igazhitűek
fejedelme és az, aki megtisztelte a jelenlétével állama szerencsés kiválóságai
közül, valamint az igazhitűek minden szolgája és mind a többi ember. Ezután
visszavonult a palotájába, ők ketten pedig a társaságában, körbevéve mindenféle megtiszteltetéssel és a Magasságos dicsőséges szőnyegével elfedve.”25
22
Ennek indoka nem ismert, de elképzelhető, hogy sem a kalifa, sem a vezír nem tartotta szerencsésnek elhíresztelni a mindkettejükre árnyékot vető lázadást, ezért távoli csatlósaik számára
csak akkor rendelték el a bukott vezírhelyettes tiszteletének megszüntetését, amikor új utód kinevezésére került sor. Az elhallgatási szándékra utalhat, hogy a név eltöröltetéséhez nem fűztek indoklást.
23
al-Maqrīzī, Itti‛āẓ al-ḥunafā’. III. 111.
24
A fátimida palota egyik reprezentatív nagyterme, ami fontos állami eseményeknek adott otthont. Vö. Ibn aṭ-Ṭuwayr, i. m., 120–121.
25
Siǧillāt 196. Wa-quri’a as-siǧill al-maḏkūr fī al-īwān ‛aqīb ḏālika bi-ḥayṯ yasma‛uhu amīr
al-mu’minīna wa-man šarrafahu bi-l-ḥuḍūr min Ìawāṣṣ dawlatihi al-mayāmīn, wa-kāffat ‛abīd
al-mu’minīn wa-sā’ir an-nās aǧma‛īn, wa-nkafa’a ba‛d ḏālika ilā dārihi, wa-humā ṣuḥbatahu,
maḥfūfan bi-anwā‛ at-tašrīf, maknūnan bi-bisāṭ al-‛izz al-munīf.
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A dokumentum megírását és a díszruha-adományozást ezek szerint egy nyilvános rendezvény követte, ahol az uralkodó jelenlétében mindenki számára
kihirdették a vezír érdemeit, és bemutatták az uralkodói kegyekkel szemmel láthatóan elárasztott Badrot és két fiát. Az aktus – és a tény, hogy minderről még a
jemeni hívek számára is beszámolót küldtek – jól mutatja, hogy a vezír számára
milyen fontos volt hatalma általános elismertetése, valamint azt is, hogy gyermekeit igyekezett a kalifához kötni, megtéve a családja hatalmának megerősítése felé vezető első lépéseket.
Amint említettük, Badr utóda al-Afḍal Šāhinšāh lett a kormányzat élén, és
ahogy fentebb szintén szó esett róla, ennek előkészületeit illetően fontos bizonyítékkal rendelkezünk: ránk maradtak a kiszemelt utód teljhatalmú helyettessé
történő kinevezéséről beszámoló levelek. A 27. számot viselő levél26 a 478. év
áldozati ünnepe alkalmából íródott, ami 1086. április 3–6. közé esett. A kalifa
itt utal rá először, hogy a vezír fia nemrégiben helyettesi rangot kapott. Röviddel ezután, 479. muḥarram 7-én (1086. április 29.) készült a fent már idézett,
al-Awḥad szentbeszédből való eltűntetésére felszólító levél. Ebben al-Mustanṣir
Badr al-Ǧamālī, majd al-Afḍal erényeit ecseteli, végül elmondja, hogy az „apja
előtt” (gyaníthatóan inkább a felügyelete alatt) megkapta a rendelkezés jogát
minden ügy felett. A levél arról is beszámol, hogy mindezt az udvar színe
előtti nyilvános szertartáson erősítették meg és értesítettek róla minden tartományt – végül, látva ennek üdvös hatásait, a kalifa arról is rendelkezett, hogy
a vezírhelyettes neve kerüljön be a saját és az apja neve mögé a pénteki szentbeszédbe és fohászba. (Ennek kapcsán intézkedett az al-Awḥad nevére mondott
áldás eltörléséről.)27
A vezír fiait illetően a kevés és szétszórt információt tartalmazó forrásokból az alábbi kép állítható össze. Badr al-Ǧamālī már 472/1080 során gondoskodott róla, hogy két fia kitüntető kegyekben részesüljön és erről az egész birodalom értesüljön, noha legalább egyikük, a később al-Afḍal titulussal felruházott Šāhinšāh még csak 13–14 éves volt. Valamikor ezután al-Awḥadot örökösi
státuszba emelte, aminek minden jel szerint annak 477/1084-es lázadása vetett
véget. Közel két évvel ezután, 478/1086-ban másik fiát tette meg helyettesévé
és biztosította számára az örökösi státuszt. A harmadik fivér, al-Muẓaffar a jelek
szerint nem töltött be jelentős szerepet Badr dinasztikus politikájában, amire
talán fiatal kora lehet a magyarázat.
Al-Afḍal és fiai
Minthogy a forrásokban semmilyen utalást nem találtunk a második örmény
vezír házasságait illetően, erről a kérdésről érdemben nem tudunk nyilatkozni.
26
27

Siǧillāt 94–96.
Siǧillāt 64–65.
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Az örökösödés esetleges előkészítését illetően azonban vannak releváns adataink, még ha nem is bőséggel. A kérdés vizsgálatakor azonban figyelembe kell
vennünk, hogy amikor al-Afḍal 487/1094-ben megörökölte apja teljhatalmát az
egyiptomi kormányzat felett, még nem töltötte be harmincadik életévét. Amikor 515-ben, a böjttörés ünnepe előtt (azaz 1121. december közepén) megölték,
muszlim időszámítás szerint 57 – a keresztény naptár alapján 55–56 – esztendős
volt. Ez magyarázatot adhat arra a tényre, hogy annak ellenére, hogy az ő idejére
vonatkozó források mennyiségükre és információtartalmukra nézve is bőségesebbé válnak, mégis viszonylag kevés arra utaló jelet találunk, hogy lépéseket
tett volna hatalma továbbörökítése érdekében.
A források alapján biztosan állítható, hogy a második al-Ǧamālīnak több fiúgyermeke volt.28 Közülük mindössze három ismert név szerint is, és mindegyikük teljesen más-más okból kifolyólag. A leghíresebb Abū ‛Alī Aḥmad, akit
Kutayfāt ragadványnévvel ismertek – ő volt az, aki 524/1130–526/1131 között
utolsóként vezír lehetett a családból.29 Ennek korántsem az volt az oka, hogy apja
őt szánta utódául. Épp ellenkezőleg: a jelek szerint fiatalságának, félénkségének és gyengeségének köszönhette, hogy egyáltalán megkímélték az életét apja
halála után, amikor fivéreit és unokatestvéreit bebörtönözték és mind egy szálig
lemészárolták.30 Hatalomra jutását pusztán a hadsereg családja iránti lojalitásának és a kalifai trón öröklése kapcsán kialakult zavaros helyzetnek köszönhette.
Ha volt olyan fia al-Afḍalnak, akinek komolyabb szerepet szánt, az Šaraf
al-Ma‛ālī Samā’ al-Mulk Ḥusayn lehetett. Bár Ibn aṣ-Ṣayrafī szerint több fia is
harcolt a keresztesek ellen,31 a krónikák csak Ḥusayn szerepvállalását emelik ki
a harcokban: 496–498 között két alkalommal is vezette a frankok elleni hadjáratot Palesztinában.32 Ezután, miközben egyre bizalmatlanabb apjuk elzárkózott többi gyermekétől, ő maradt az egyetlen fia, aki időnként felkereshette és jó
viszonyban maradt vele.33 509/1116-ból származik az egyetlen olyan adat, ami
arra utal, hogy valamiféle örökösi felkészítésben vett részt: ő lett a helyettese
az Ablak (aš-Šubbāk) nevű helyen tartott meghallgatásokon, illetve apja jelentős pénzösszeget utaltatott ki a számára és díszruhákat adott neki.34 A krónikai
hagyomány nem őrzött meg más információkat Samā’ al-Mulkról. Nem tudjuk, folytatódott-e előmenetele, ahogy azt sem, hogy 512/1119–1120-ban, amikor az ellene elkövetett második merényletkísérlet után apjuk a fiait vádolta, őt
Ibn aṣ-Ṣayrafī, i. m., 53/60; al-Maqrīzī, Itti‛āẓ al-ḥunafā’. III. 40, 57.
Rövid kormányzása alatt lényegében trónfosztottá nyilvánította a Fátimidákat és tizenkettes
síita fordulatot hajtott végre, ami a meggyilkolásához vezetett. Ld. Sayyid, i. m., 242–248; Halm,
Kalifen und Assassinen, 177–182.
30
al-Maqrīzī, Itti‛āẓ al-ḥunafā’. III. 111–112.
31
Ibn aṣ-Ṣayrafī, i. m., 53/60.
32
al-Maqrīzī, Itti‛āẓ al-ḥunafā’. III. 32–33.
33
Uő, Itti‛āẓ al-ḥunafā’. III. 40.
34
Uő, Itti‛āẓ al-ḥunafā’. III. 54.
28
29
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is érintették-e a megtorlásként hozott intézkedések: a kíséret és a hátas állatok
elvétele, illetve mozgásszabadságuk korlátozása.35 Annyi bizonyosnak tűnik,
hogy utolsó éveiben a vezír legfőbb támasza nem valamely rokona, hanem az
al-Ma’mūn ibn al-Baṭā’iḥī néven ismert Abū ‛Alī Muḥammad b. Fātik volt,
aki 501/1107–1108 során lett a vezír jobbkeze, noha korábban csupán szolgáló
(farrāš) volt a palotában.36
Mindenesetre úgy tűnik, hogy részben viszonylagos fiatalsága, részben a
fiai iránti beteges bizalmatlansága és gyanakvása miatt al-Afḍal nem törekedett arra, hogy apjához hasonlóan megszilárdítsa kiszemelt örökösének hatalmát. Samā’ al-Mulk nevű fia, úgy tűnik, jó úton haladt efelé, ám a tény, hogy a
források a későbbiekben nem emlékeznek meg róla, arra utalhat, hogy igazán
fontos szerepet nem tölthetett be apja életében, akár megmaradt a kegyeiben
élete végéig, akár nem.
Al-Afḍal megölése után bizalmasa és támasza, al-Ma’mūn al-Baṭā’iḥī azonnal vezíri kinevezést kapott al-Āmir kalifától. A halott vezír hatalmas vagyonát teljes titoktartás közepette lefoglalták és a kincstárba szállították. Az apjuk
haláláról csak később értesülő Ǧamālīk gyülekezni kezdtek és a legidősebbjüknek követelték a vezíri pozíciót. Eközben – állítólag – tiszteletlenül viselkedtek a kalifával, ezért az új főminiszter a palota börtönként használt részébe,
a Zászlók kincstárába (Ëizānat al-bunūd) záratta őket. A böjttörés és al-Afḍal
temetése idejére a kalifa és az új vezír előhozatta az elhunyt egyik kiskorú fiát,
al-Murtaḍāt a háremből, akit kitüntető figyelemben részesítettek, ám a reprezentatív feladatok ellátása után visszaküldtek anyjához – ő a harmadik, név szerint
is ismert fiú, aki egyébként csupán ezen gyászos udvari színjáték kapcsán került
a történeti munkák lapjaira.37
Házassági kötelékek az uralkodócsaláddal
A fátimida szolgálatban álló örményeknek monográfiát szentelő Seta B. Dadoyan
azt állítja, hogy al-Musta‛lī kalifa, al-Mustanṣir fia és utóda Badr al-Ǧamālī
unokája volt.38 Ez az állítás azonban minden jel szerint tévedés. Al-Musta‛lī
vagy 467, vagy 468 muḥarramjában született a források szerint (1074 vagy

Uő, Itti‛āẓ al-ḥunafā’. III. 57.
Ibn aṭ-Ṭuwayr, i. m., 7, al-Maqrīzī, Itti‛āẓ al-ḥunafā’. III. 38.
37
Az al-Afḍal halála körüli eseményekről meglehetősen részletes beszámolónk van az új vezír fia, Ibn al-Ma’mūn al-Baṭā’iḥī mára elveszett krónikája alapján. Idézi al-Maqrīzī, Itti‛āẓ alḥunafā’. III. 60–74.
38
Seta B. Dadoyan, The Fatimid Armenians. Cultural and Political Interaction in the Near
East. Leiden–New York–Köln, 1997, 106.
35
36
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1075 szeptemberében).39 Badr al-Ǧamālī 1074 februárjának elején vonult be
Kairóba, így, ha az első születési dátum a helyes, akkor kevéssé valószínű, hogy
az örmény vezír lánya lett volna az édesanyja. Az általunk használt források
azonban semmi ilyesmire nem utalnak, ellenben beszámolnak Badr lánya, Sitt
al-Mulk és al-Musta‛lī házasságáról.
Az esetről fátimida forrásunk is fennmaradt. Az al-Āmir uralkodása idején
készült, al-Hidāya al-āmiriyya néven ismert vitairat célja az, hogy bizonyítsa
apja, al-Musta‛lī, ezáltal pedig a saját trónigényének jogosságát és hitelességét,
szemben a Nizār ibn al-Mustanṣir és utódai imámságát támogatókkal. Ennek
érdekében számos bizonyítékot hoz fel amellett, hogy nagyapja gondoskodott
apja örökösi kinevezéséről. Ennek kapcsán két forrásra hivatkozva azt állítja,
hogy a formális trónörökösi kinevezésre akkor került sor, amikor al-Mustanṣir
összeházasította a későbbi al-Musta‛līt Badr lányával és saját kezűleg írta alá a
házassági szerződést (ṣadāq).40 A leányról ugyanakkor nem úgy emlékszik meg
mint saját anyjáról, így ezt az eshetőséget kizárhatjuk – eszerint sem al-Musta‛lī,
sem al-Āmir nem volt Badr al-Ǧamālī unokája.
A házasság tényét és összefüggését az örökössé nyilvánítással a krónikás
hagyomány is megerősíti: Idrīs ‛Imād ad-Dīn azt is elmondja, hogy minderre
akkor került sor, amikor a herceg elérte a kamaszkort (azaz az 1080-as évek
második felében).41 Al-Maqrīzī a házasság tényéhez a nagy, utóbb a férj fiai
által széthordott jegyajándék megemlítésén kívül annyit tesz hozzá, hogy az ifjú
kalifa azelőtt halt meg, hogy elhálta volna a házasságot.42 Tekintettel arra, hogy
erre meglehetősen sok idő, mintegy másfél évtized állt a rendelkezésére, nem
sok valódi vonzalmat feltételezhetünk a házaspár két tagja között, ami egyértelművé teszi a házasság politikai voltát, illetve azt, hogy al-Musta‛lī számára a
kapcsolat nem volt kívánatos.
A kalifával való házassági kapcsolat létesítésére irányuló törekvést Badr fia
és utóda, al-Afḍal esetében is megfigyelhetjük. Itt az előbbi esetnél jóval több
adattal rendelkezünk, ami helyenként roppant érdekes megvilágításba helyezi
az al-Āmir és a vezír lánya között köttetett frigyet. A történetről a legrészletesebb formában a kései Fátimidák, majd az Ajjúbidák alatt az államigazgatás-

‛Imād ad-Dīn, aki idézi is az ebből az alkalommal küldött dokumentumot, 467-es dátummal közli. Ld. ‛Imād ad-Dīn Idrīs ibn al-Ḥasan al-Qurašī, The Fatimids and their successors in
Yaman. ‛Uyūn al-aÌbār wa-funūn al-āṯār fī faḍā’il al-a’imma al-aṭhār. Ed. by Paul E. Walker,
Ayman Fu’ād Sayyid, Alex Pomerantz. London–New York, 2002, 187–191. 468-at említ pl. Ibn
al-Qalānisī (i. m., 228), Ibn Muyassar (i. m., 40) és al-Maqrīzī (Itti‛āẓ al-ḥunafā’. III. 11.).
40
Al-Hidayatu’l-Amiriya. Al-Hidāya al-āmiriyya fī ibṭāl da‛wā an-nizāriyya. Ed. by Asaf A.
A. Fyzee. London, New York, Bombay, Calcutta, Madras, 1938, 13 és 14.
41
‛Imād ad-Dīn, i. m., 191–195.
42
al-Maqrīzī, Itti‛āẓ al-ḥunafā’, III. 28.
39
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ban tevékenykedő Ibn aṭ-Ṭuwayr fennmaradt töredékeiből értesülünk.43 Eszerint az ötesztendős kora óta trónon ülő, mindvégig a vezír gyámsága alatt álló
kalifa felnőve, maga döntött úgy, hogy feleségül veszi al-Afḍal egyik lányát. Az
ügyről megkérdezte palotája felügyelőjét (zimām), bizonyos Tāǧ ad-Dawlát, aki
megpróbálta lebeszélni a házasságról, mondván: egyik elődjének sem írattatott
házassági szerződés.44 Al-Āmir makacsul ragaszkodott elhatározásához, így Tāǧ
ad-Dawla megüzente a vezírnek a kalifa szándékát. A vezír azonban, várakozásainkkal ellentétben, nem lelkesedett azonnal az ötletért: zúgolódott (ta’affafa),
majd oly módon egyezett bele, hogy ha a kalifa fiút nemzene lányának, akkor az
lesz az utóda. A vezír unokája így megszerezte volna a trónra lépés lehetőségét,
és a házasság jóvoltából a vezirátus és a kalifátus mindig leszármazottai kezében maradhatott volna.
A frigy az idézett forrás szerint létrejött. A jogi probléma megoldása érdekében a házassági dokumentum megírásához összehívták a legtekintélyesebb
írnokokat, ami csak komoly tanácskozás nyomán született meg, lévén precedens nélküli kuriózum. Végül a történetíró idézi, hogy az alábbi formula került
az okiratba: „az igazhitűek fejedelme megelégedett vele drága önmaga számára
minden asszonyok közül, és kiválasztotta őt, hogy az imámság a vezírek ura ivadékai közül származzék.”45 A hölgy számára hatalmas jegyajándékot szabtak ki,
többek között két felső-egyiptomi falut. A történet annak közlésével zárul, hogy
állítólag al-Āmir sem hálta el feleségével a házasságot.
A narratíva roppant érdekes, mert részletessége sok tekintetben realisztikussá
teszi, így a kalifa tanácskérése, a felmerülő jogi probléma, az elkészült dokumentumból származó idézet egyaránt azt sugallja, hogy hiteles hagyományról
van szó. Az ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy al-Afḍal vonakodott volna
feleségül adni a lányát az uralkodóhoz. A tudósításban maga a vezír is kimondatja, illetve az idézett dokumentumban is szerepel, hogy a házasság célja egyértelműen az volt, hogy al-Afḍal utódai közül kerüljenek ki a későbbi fátimida
uralkodók. Nehezen elképzelhető, hogy ez lett volna al-Āmir leghőbb vágya,
annál inkább szolgálta a teljhatalmú főminiszter dinasztiaépítési törekvéseit. Az
is kétségessé teszi a kalifai kezdeményezést, hogy a jelek szerint a házasságot
be sem teljesítették, illetve a tény, hogy a híradások egyetértenek abban, hogy
a nagykorúvá váló kalifa megelégelte al-Afḍal gyámkodását és teljhatalmát, és
Abū Muḥammad al-Murtaḍā ‛Abd as-Salām b. al-Ḥasan al-Qaysarānī, Ibn aṭ-Ṭuwayr,
Nuzhat al-muqlatayn fī aÌbār ad-dawlatayn. Hrsg. von Ayman Fu’ād Sayyid. Stuttgart, 1992,
5–6.
44
Ebben az esetben bizonyára arra utal, hogy regnáló imámok nem kötöttek olyan megállapodásokat, amelyek következtében a közönséges emberekhez hasonló jogi helyzetbe kerültek volna. Azt éppen al-Musta‛lī és Sitt al-Mulk esetéből tudjuk, hogy házasságukat szerződéssel erősítették meg, de ekkor a férj még csak legfeljebb trónörökös volt, nem transzcendens tudással rendelkező imám.
45
Wa-rtaḍāhā li-nafsih an-nafīsa min kāffat an-nisā’, wa-ṣṭafāhā li-yanbū‛ al-imāma min nasl
sayyid al-wuzarā’ (Ibn aṭ-Ṭuwayr, i. m., 6.).
43
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kifejezetten ellenségessé vált vele. Alapos a gyanú azt illetően is, hogy ő maga
rendelte el a vezír meggyilkolását 515/1121-ben.46
A család bukása
Amint azt több ízben is említettük, al-Afḍal gyilkosság áldozatául esett 515/1121
folyamán. Ekkor családtagjait bebörtönözték a palotában, az előkelő foglyok
számára fenntartott Zászlók kincstárába. Al-Muẓaffar nevű fivére eddigre valószínűleg már elhunyt.47 Az új vezír, al-Ma’mūn segítségével a kalifa a kincstárába olvasztotta a Ǧamālīk hatalmas vagyonát és valamikor az elkövetkező
években – még az új vezír 519/1125-ben történt bebörtönzése előtt – sor került a
letartóztatott férfiak kiirtására is. Az al-Maqrīzī által megőrzött hagyomány szerint al-Afḍal, al-Awḥad és al-Muẓaffar férfi leszármazottait korukra való tekintet nélkül megölték. A vérfürdő közel száz embert érintett, az egyetlen Abū ‛Alī
Kutayfāt kivételével, akit már említettünk.48
Láthattuk, hogy mind Badr al-Ǧamālī, mind fia arra törekedett, hogy saját
és családjuk pozíciójának megerősítése érdekében rokoni kötelékeket alakítsanak ki a kalifákkal. Az idősebb vezír nem a trónt elfoglaló al-Mustanṣirt, hanem
a házassággal összefüggésben trónörökössé kinevezett al-Musta‛līt választotta
vejéül, míg al-Afḍal a kisgyermek kora óta markában tartott ifjú al-Āmir apósa
lett. A jelek azonban arra utalnak, hogy a Fátimidák sérelmezték ezt az erőszakos törtetést, és – ha hihetünk forrásaink értesüléseinek – egyik házasságot sem
teljesítették be, ezzel keresztülhúzva a két vezír eseteges szándékát arra nézve,
hogy a jövő fátimida uralkodói is a családjukból kerüljenek ki.
Az uralkodócsaláddal szemben jogos gyűlöletet tápláló Kutayfāttól hasonló
törekvéseket aligha lehetett várni. Bár al-Āmir halála után, amikor az imámság
öröklése körül amúgy is zavaros helyzet állt elő, a hadsereg hatalomra emelte,
a fátimidákkal szemben mutatott ellenségessége és emiatt viszonylag gyorsan
bekövetkező bukása nem tette lehetővé, hogy tartós hatalmat építsen ki, illetve
jól körvonalazható dinasztikus politikát folytasson.
Meggyilkolásával az örmény vezírcsalád végleg eltűnt a politikai színtérről
– némi gazdasági befolyást azonban maradékai továbbra is megőrizhettek. Ezt
az al-ḥabs al-ǧuyūšī néven ismert birtokkomplexum története kapcsán tudjuk
meg. Az adományt, mint azt a jelző is mutatja, még Amīr al-Ǧuyūš Badr hozta
létre azzal a céllal, hogy jövedelmet biztosítson belőle utódai számára. A ḥabs
része volt két pompás, gazdag, fallal övezett kert Kairó északi szomszédságáIbn al-Qalānisī ki is mondja, hogy al-Āmir adta parancsba a leszámolást a vezírrel (i. m., 324),
másutt csak arról olvashatunk, hogy állítólag történt így (al-Maqrīzī, Itti‛āẓ al-ḥunafā’, III. 68.).
47
Al-Maqrīzī szerint a palotájában halt meg és ott is temették el, ld. Ëiṭaṭ. II. 509. Mivel kevéssé valószínű, hogy a nagyhatalmú család rangidős tagját kihagyták volna a leszámolásból alAfḍal halála után, valószínű, hogy nem érte meg fivére halálát.
48
al-Maqrīzī, Itti‛āẓ al-ḥunafā’, III. 111–112.
46
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ban, továbbá kelet felé Bahbīt vagy Bahtīt, al-Amīriyya és al-Munya körzete,
nyugaton, Gíza környékén pedig Safṭ, Nahyā és Wasīm vidéke.49 Az adomány
jövedelmeinek egy részét az ajjúbidák dinasztiájának megalapítója, Ṣalāḥ
ad-Dīn a fivére, al-‛Ādil Abū Bakr rendelkezésére bocsátotta a flotta fenntartására, tehát 1171 után még létezett – később, amikor már csak egy öregas�szony élt a Ǧamālī-örökösök közül, a jogtudósok érvénytelennek nyilvánították az adományt és a benne foglalt földeket a kincstári földek közé helyezték.50
Az örmény vezírcsalád, amely majdnem fél évszázadon keresztül uralta
Egyiptomot, minden dinasztiaépítő törekvése ellenére elbukott. Az uralkodóházzal kötött házasságok gyermektelenek maradtak, így a család megerősítésére
irányuló törekvések közül egyedül az anyagi hátteret biztosító vallási alapítvány
hozott tartós eredményt: mint láthattuk, ebben a tekintetben a vezírek hagyatéka
még a Fátimidákat is túlélte.

Érdekes módon Ibn Mammātī, aki részletesen tárgyalja a ḥabs területén termelt javakat és
a vele kapcsolatos pénzügyi kondíciókat, a nyugati parton nem említi Wasīmot. Ld. al-As‛ad ibn
Mammātī, Kitāb qawānīn ad-dawāwīn. Szerk. ‛Azīz Sūryāl ‛Aṭiyya. Al-Qāhira, 1991. 338. Mi
több, Wasīm nevű településről nem is tud, csak Šabrā Wasīmról, ami nem a nyugati tartományban,
hanem a delta részét alkotó Ḥawf Ramsīsban feküdt (i. m., 157), és az aṭ-Ṭayriyya-csatornából öntözték (i. m., 227). Ugyanő az egyiptomi települések és tartományok felsorolásakor egy településként említi Safṭot és Nahyāt, Safṭ Nahyā néven (i. m., 150), de a települések betűrendes felsorolásánál Nahyā önmagában is szerepel (i. m., 196). Munya és Safṭ előtagú település több is van a
környéken; a piramisairól ismert Safṭ Maydūm templomáról tudjuk, hogy koptok, melkiták és örmények egyaránt használták – utóbbi csoport jó eséllyel a Ǧamālīk jóvoltából került ide, de nem
tudjuk, hogy ez a település kötődött-e a ḥabshoz. Wasīm temploma és Nahyā kolostora kapcsán
nem hallunk sem örményekről általában, sem a vezírek itteni keresztény közösségekkel kapcsolatos tevékenységéről. Ld. Abū Ṣāliḥ al-Armanī, TārīÌ. The Churches and Monasteries of Egypt
and Some Neighbouring Countries. Ed. and trans. by B. T. A. Evetts. Oxford, 1895. 180–185, 188.
A kairói kertekről tudjuk, hogy örmény katonaság őrizte. Al-Maqrīzī, Ëiṭaṭ, II. 582.
50
Al-Maqrīzī, Ëiṭaṭ, II. 583–584; III. 427.
49
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The dynastic politics of the Ǧamālī viziers
Máté HORVÁTH

The aim of the present paper is to analyse the dynastic politics of the two
plenipotentiary viziers of the Fatimids, Badr al-Ǧamālī (in office between
466–487/1074–1094) and his son and successor, al-Afḍal Šāhinšāh (in office
between 487–515/1094–1121). By the collection and assessment of information
from a range of contemporary and later historical sources (both chronicles and
official documents), related to the events and arrangements involving their
relatives, their main goal of strengthening their already firm grip on the power is
shown along with some valuable details of this process. This can be compared
to the similar efforts of the contemporary Seljuk sultans, who were determined
to forge dynastic connections with the Abbasid caliphs under their tutelage and
protection.
First, the information about the affirmed and possible marriages of the first
vizier is described (the same cannot be done regarding al-Afḍal due to the lack
of such information), then the efforts of both ministers to designate an heir to
the vizierate are expounded along with the scarce and fragmentary data on their
other family members and their role in this process. Finally, their ambition to
create matrimonial links to their formal overlords, the Fatimid imams and their
ultimate failure is presented with a glimpse at another aspect of the Ǧamālīs’
arrangements to support their power: the story of a rich agricultural domain
complex, which seems not only to have survived the male members of the
ambitious family, but also witnessed the demise of the Fatimid Empire.
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Sajjid Quṭb élete és intellektuális fejlődése

1. Bevezető
Egy személy gondolatrendszerének és ideológiájának helyes értelmezéséhez
szükséges ismernünk, hogy milyen társadalmi, politikai, gazdasági stb. környezetben élt és alkotott. E tanulmányban arra helyezem a hangsúlyt, hogy megvilágítsam Sajjid Quṭb intellektuális fejlődésének főbb állomásait és bemutassam
azokat az eseményeket, valamint azt a politikai-, társadalmi-, gazdasági-, szellemi- és kulturális környezetet, amely hathatott személyének és gondolatainak
alakulására.
Az iszlám szunnita ágán belül megjelenő konzervatív mozgalmakat két csoportra oszthatjuk: vannak, amelyek az iszlám „épületének” egészét le akarják rombolni és mindent Európától akarnak átvenni,1 mások csak néhány elemét cserélnék ki. Utóbbiak közé tartozik a szalafizmus,2 melynek egyik ága a
hanbalizmus.3 Ennek kinövései a waḥḥābiták,4 akiknek elveit követi a Muzulmán Testvériség,5 melynek ideológusa volt Quṭb.
Az egyik fő kérdés a teoretikus és a politikai gondolkodás terén, hogy mi a
kapcsolat a vallás és a politika között a modern és a kortárs ’iszlám gondolkodásban’.6 Ez a kérdés, amelyet hangsúlyosabbá tett az állam problematikája, és
Nyugatosok (taġrībijjūn), modernisták (ḥaddāṯijjūn), liberálisok (librālijjūn).
A szalafizmus (ṣalafijja) a muzulmán reformizmus neo-ortodox ága, célja az iszlám megújítása a kegyes ősatyák (al-salaf al-ṣāliḥ) hagyományaihoz való visszatérés által. (The Encyclopaedia
of Islam. VIII. Ed. by C. E. Bosworth, E. Van Donzel, W. P. Heinrichs, G. Lecomte, Leiden–London, 1995, 900.) A szalafitákon kívül ide sorolhatók még az iszlamisták (’islāmijjūn) és a konzervatívok (muḥāfiẓūn).
3
Aḥmad ibn Ḥanbalhoz (780–855) kötődő irányzat, aki a ḥanbalita jogi iskola (maḏhab) alapítója. Irányzata a jog forrásaként csak a Koránt és a szunnát fogadja el. (The Encyclopaedia of
Islam. III. Leiden–London, 1986, 158.) Követői között említhető pl. Ibn Tajmijja (1263–1328) is.
4
A ḥanbalita irányzathoz tartozó szélsőségesen konzervatív irányzat, Muḥammad ibn ‛Abd
al-Waḥḥāb (1703–1792) követői. Úgy vélte, hogy a muszlimok a vallásos tudatlanság állapotában vannak, mert nem ismerik a tawḥīd igazi jelentését. (The Encyclopaedia of Islam. XI. Leiden,
2002, 39–40.)
5
Al-’IÌwān al-Muslimūn / Ǧamā‛a al-’IÌwān al-Muslimīn (A Muzulmán Testvériség Társasága).
6
Az al-fikr al-’islāmijj angol fordítása islamic thought, ami megfelel az arab kifejezés jelentésének. A magyarban viszont sem az iszlám (fn.), sem a muszlim (az arab muslim csak személyre vonatkozhat) nem adja vissza az ’islāmijj/islamic (mn.) jelentését. Ezért az iszlámot használom
1
2

Keletkutatás 2014. tavasz, 21–44. old.

Lakatos Máté

amely az arab és a muzulmán világban a politikai és a vallási társadalom témájához kapcsolódó problémák és kérdéskör egészének csomópontja lett a muzulmán területek 19. századi európai meghódítása óta. A mintegy másfél évszázad
során az állammal foglalkozó gondolkodókat öt generációra lehet osztani. Sajjid
Quṭb a negyedik generációba tartozik, Muḥammad Quṭb és Jūsuf al-Qaradāwī
mellett. Az öt generáció az államhoz kapcsolódóan négy problémát tárgyalt: a
nemzetállam, a kalifátus, a muzulmán állam és a teokratikus állam problémáját.
Utóbbival foglalkozott Quṭb, Mawdūdī és Khomeini is.7
2. Reform a muzulmán világban – a muszlimok dilemmája: taǧdīd8 és felhívás az iszlám újjáélesztésére
A muszlimok dilemmája az egész történelemben a próféta által lefektetett
modellel kezdődik: Hogyan lehetséges újra megvalósítani az iszlámot és egy, az
’umma minden tagja számára érthető nyelvre „lefordítani”? Milyen a kapcsolat
az iszlám és a konkrét, történelmi körülmények között?
A 10. század elejére a szunnita világba teljesen belegyökerezett a négy jogi
iskola9 gondolkodásmódja, s az alapelveiktől való eltérést bid‛anak10 tekintették.
Feszültség alakult ki a taqlīd11 és a taǧdīd között; azok között, akik szó szerint
értelmezték a négy jogi iskola által lefektetett szabályokat és azok között, akik
nagyobb hangsúlyt fektettek az érvelésre, és szükségesnek látták, hogy néhány
változtatást vezessenek be šarī‛ába. Utóbbiak közé tartozik Ibn Tajmijja,12 akinek tanaira építhetett Quṭb. Mindkettőjüknél az egyik fő idea a šarī‛a tiszta forrásaihoz való visszatérés. Ez az iszlámban meglévő historizáló gondolkodásmód gyümölcse, amely a próféta által felállított modellre való hivatkozás szükségességét hangoztatja.13
Ahogy minden reformernél, úgy Quṭbnál is felmerült az a kérdés, hogy vajon
lehetséges-e mindez, egy a Mohamed korától idővel egyre jobban különböző
helyzetben? Hogyan lehetséges visszatérni az iszlámhoz ma, amikor a kinyilatkoztatás két összetevője – a próféta és az eredeti történeti körülmények – hiáitt, de az ’islāmijj/islamic kifejezést értem rajta.
7
Dr. ‛Abd al-Ilāh Balqazīz, Al-dawla fī ’l-fikr al-islāmijj al-mu‛āṣir, Bejrút, 2002, 9–12.
8
’Megújítás’ (Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic – English). Ed.
by J. Milton Cowan, Ithaca, 1994, 136.). Itt: az iszlám megújítása a társadalom megtisztítása és
megreformálása céljából.
9
Ḥanafita, ḥanbalita, mālikita, šāfi‛ita.
10
’Újítás’: olyan hitbeli nézet vagy eljárás, amelynek nincs előzménye Mohamed próféta idejében. (The Encyclopaedia of Islam. I. Leiden, 1986, 1199.)
11
’Imitáció’, itt: követés, utánzás (a korábbi gyakorlaté). Másutt: valamely maḏhab jogi döntésének elfogadása (muzulmán jogi terminus, Wehr, i. m., 920.).
12
Továbbá Al-Ǧuwajnī és Al-Ṣujūtī.
13
Ibrahim Abu Rabi, Sayyid Qutb: From Religious Realism to Radical Social Criticism.
Islamic Quarterly 28 (1984) 104–105.
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nyoznak? Kinek van joga alkalmazni a šarī‛át?14 Abu Rabi kiemeli annak fontosságát, hogy a kortárs kísérleteket a hagyományos iszlám újbóli megerősítésére, mindig az eredeti muzulmán kinyilatkoztatás és a muzulmán gondolkodás (azóta végbement) fejlődésének kontextusában kell értelmezni. Ezek alapján joggal jelenti ki, hogy a muzulmán újjáéledés nem a 19. században kezdődött, ahogyan azt néhány nyugati író állítja, hanem valójában a korai iszlám
öröksége.15
3. Az egyiptomi helyzet
3.1. Az oszmán uralomtól az 1952-es forradalomig – rövid történeti áttekintés16
Egyiptom 1517–1914-ig az Oszmán Birodalom része volt,17 majd brit fennhatóság alá került.18 A britek 1922-ben formális függetlenséget adtak Egyiptomnak,
de a deklaráció pontjai, illetve a Főbiztos és nagy létszámú csapataik révén biztosították befolyásukat19 a monarchiává átalakuló államban. Az 1936-os egyezményben független államnak ismerték el Egyiptomot, de ennek ellenére 1952-ig
gyakorlatilag protektorátusként kezelték.20
A liberális korban (1923–1952) európai parlamentarizmuson alapuló politikai rendszer jött létre, de azt nem igazították hozzá megfelelően a társadalmi és
politikai realitásokhoz, ezért a rendszer jelentős, és leküzdhetetlen problémákkal szembesült. A politikai életet négy csoport irányította felváltva: a palota, a
britek, a Wafd,21 és az ún. kisebbségi pártok. A politikai elsőségért folytatott
küzdelmük gyakran antidemokratikus módon folyt.22
A korszak három fő kérdése a nemzeti ügy, a társadalmi-gazdasági reform és
a politikai képviselet volt. Az első uralta a kor politikáját, de egyetlen pártnak
sem sikerült elérnie a nemzeti függetlenséget, a szociális és gazdasági reformok
pedig egyik párt programjának sem alkották lényegi részét.23
A britek a II. világháború alatt beavatkoztak a belpolitikába, aminek hatására
az emberek kiábrándultak a parlamentáris rendszerből. A háború után mindenki

Abu Rabi, i. m., 105.
Uo.
16
A modern kori Egyiptom történetét ld.: The Cambridge History of Egypt. II. Ed. by M. W.
Daly. Cambridge, 1998.
17
Gyakorlatilag 1882 óta a britek kormányozták, miután hadsereggel vonultak be a területre.
18
Előbb brit protektorátus, majd az I. világháború után brit mandátumterület.
19
Ténylegesen 1952-ig hagyományos protektorátusként kezelték Egyiptomot.
20
Martin William Daly, The British Occupation, 1882–1922. In: The Cambridge History of
Egypt. II. 248; Selma Botman, The Liberal Age, 1923–1952, The Cambridge History of Egypt.
II. 291, 294–295.
21
A függetlenségi követeléseket 1918-ban a britek elé táró küldöttségből (wafd) alakult.
22
Botman, i. m., 285–286, 290, 307.
23
Botman, i. m., 290, 296.
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azt remélte, hogy a britek kimondják Egyiptom teljes függetlenségét, de a britek
a csatornaövezetben maradtak.24 Egyiptom tehát újra csalódott.
Az 1950-es évek elejére egyértelművé vált a régi rend bukása. Bebizonyosodott, hogy egyetlen személy vagy párt sem képes végigvinni a függetlenség
ügyét, illetve a társadalmi-gazdasági reformokat.25
3.2. A Szabad Tisztek és a Muzulmán Testvériség válasza és az 1952-es
forradalom
Ahogy a politikai rendszer esett szét és a liberalizmus vesztett vonzerejéből, úgy
nőtt a nem kormányzati ellenállási mozgalmak népszerűsége,26 melyek meggyőzőbben érveltek a nacionalizmus, a muzulmán fundamentalizmus és a kommunizmus mellett.27
A fentebb említett kérdésekre – e tanulmány szempontjából – a címben említett két csoport válasza fontos. A Szabad Tisztek (Ḍubbāt al-Aḥrār) főként
középosztálybeli, illetve vidéki gyökerekkel rendelkező fiatal tisztek kicsi és titkos csoportja volt. Politikai sokszínűség jellemezte: a marxizmussal, a Muzulmán Testvériséggel és a Wafd bal szárnyával szimpatizálók is feltűntek soraikban. Közös ideológia nem kötötte össze őket, csak az erős elhatározás, hogy
megváltoztatják Egyiptomot. Konkrét politikai programjuk sem hatalomra
kerülésük előtt, sem az azt követő első időkben nem volt.28 Nem valamilyen
ideológia motiválta a hatalomszerzést; inkább csak homályos eszméik voltak a
nemzeti függetlenségről, a modernizációról, a demokratizálásáról, a társadalmi
igazságosságról és az egyenlőségről. Kritizálták a királyt, a rendszert és a hadsereget. Fő céljuk a függetlenség megszerzése és a király megbuktatása volt.29
A nasszerizmus politikai címkét kezdetben nem kapcsolták a Szabad Tisztekhez, de mivel al-Nāṣir indította, szervezte és vezette azt, ami a forradalomként
vált ismertté, szükségszerűvé tette az elnevezést. Egy pragmatista ideológia,
mely a megjelenő politikai és gazdasági változásokra válaszol – ahogy alapítója
többször is hangoztatta.30

Botman, i. m., 304.
Botman, i. m., 307.
26
Pl.: Muzulmán Testvériség, nacionalista jobb-, illetve internacionalista baloldal.
27
Barbara H. E. Zollner, The Muslim Brotherhood – Hasan al-Hudaybi and Ideology.
(Routledge Studies in Political Islam) London–New York, 2009, 10–11; Botman, i. m., 308.
28
Ezzel ellentétes: a Szabad Tisztek programja sok szempontból egyezett a Testvériségével,
főleg szociális téren. (The Encyclopaedia of Islam. III. 1069.).
29
Botman, i. m., 308; The Encyclopaedia of Islam. XII. Leiden, 2004, 6; Youssef M. Choueiri,
Arab Nationalism: A History-Nation and State in the Arab World. Oxford–Malden, 2000, 179.
30
Choueri, i. m., 179. A nasszerizmusról ld. bővebben: uo. 179–197.
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A helyi közösségként alapított (1928) Muzulmán Testvériség31 egy főként
oktatási kérdésekkel foglalkozó csoportból igen gyorsan iszlamista, vallási-politikai ellenállási tömegmozgalommá, jelentős befolyással rendelkező nem-kormányzati erővé vált32 Ḥasan al-Bannā33 vezetésével.
Az 1940-es években a mozgalom három kihívással szembesült. Először is
választ kellett adnia Egyiptom aktuális problémáira. A Testvériség lényegi üzenete úgy összegezhető, hogy az iszlám egy rendszer (niẓām), melyhez nincsen
hasonló, mivel Allah nyilatkoztatta ki, és hivatása az, hogy az élet minden területét irányítása. Fő célját az iszlám szolgálatában a nyugati befolyás elleni harc
jelentette, melynek keretében reiszlamizálni kívánták az Egyiptomi életet. A
második cél az iszlám alapjain álló állam létrehozása volt. A problémákra megoldásként tehát az iszlámot ajánlották. Támogatták a palesztinok ügyét, és erőszakos britellenes propagandát folytattak.34
A párpolitikára negatívan tekintett al-Bannā, mert szerinte a fennálló parlamentáris demokrácia csak a pártérdekeket követi, a nép igényei és az iszlám
iránymutatásai helyett. Ahogy nőtt a mozgalom támogatottsága, úgy tartott tőle
egyre jobban a kormány és a britek. A kormányok elnyomó eszközökhöz nyúltak, melyek túllépték a jogi kereteket. A politikai erőszak erőszakot szült, s a
Testvériség elkezdte félkatonai szárnyát a kormány ellen használni.35
Ez hozta magával a következő kihívást, ahol a tét a mozgalom puszta léte
volt. 1948. december 8-án az al-Nuqrāšī36 kormány kimondta a Testvériség feloszlatását, sok tagját pedig bebörtönözték.37 A helyzetet súlyosbította, hogy
28-án a Testvériség tagja által végrehajtott merénylet áldozata lett al-Nuqrāšī.
Az új miniszterelnök a mozgalom végét akarta.38
A harmadik kihívást az egymással összefonódó belső ideológiai konfliktus
és irányítási válság jelentette,39 melyet tovább mélyített al-Bannā meggyilko31
A mozgalom történetét ld.: Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, London, 1969.
32
Zollner, i. m., 10.
33
A mozgalom alapítója és Legfelsőbb Vezetője (al-Muršid al-‛Āmm).
34
The Encyclopaedia of Islam. III., 1068–1069. Elképzelhető, hogy al-Bannā titkos hadsereget is szervezett, és biztos, hogy nem zárta ki terveiben az erőszakos hatalomszerzést.
35
Zollner, i. m., 11–12.
36
Maḥmūd Fahmī al-Nuqrāšī Bāšā miniszterelnök (1945–1946, 1946–1948).
37
Több merénylet kísérlethez, illetve terrorcselekményekre való felbujtáshoz is köze volt a
Testvériségnek. (Erről ld. bővebben: Mitchell, i. m.)
38
Zollner, i. m., 13.
39
Ennek egyik jele, hogy kizárt egy alapítót, mert hangot adott nemtetszésének a Testvériség
pártpolitikával kapcsolatos hivatalos irányvonalát illetően. A másik, hogy a mozgalom félkatonai
szárnya, az al-Ǧihāz al-Sirrī (Titkos Egység, vagy: al-Niẓām al-Ëāṣ/Speciális Szervezet), 1947től függetleníteni tudta magát a szervezet vezetőségétől, s terrorakciókkal vált ismertté, miközben
al-Bannā (az 1948-as események után) nyilvánosan elítélte az erőszakos akciókat és al-Nuqrāšī
meggyilkolását, ugyanis a Testvériség túlélése érdekében, rendezni kívánta a kapcsolatot a feloszlatási határozatot kiadó kormánnyal.
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lása 1949. február 12-én.40 Az új muršid megválasztása nemcsak ideológiai kérdés volt, hanem a mozgalom jövőbeni formájának megválasztását is jelentette:
politikai tömegszervezet vagy terrorista és titkos elit. Az utóbbit képviselő Ṣāliḥ
al-‛Ašmāwīnak, a Titkos Egység korábbi vezetőjének megválasztása a Testvériség szétszakadásának kockázatát hordozta, és veszélyeztette volna a mozgalom
kibékülést az állammal és a legalitásba való visszatérését.41
A vezető halála, a feloszlatási parancs, a tagok üldöztetése és kínzása mély
krízisbe sodorta a Testvériséget. A mozgalom azonban túlélte a vészkorszakot.
Bírósági döntés értelmében, 1951-ben mentesült a terrorizmus vádja alól, amiben közrejátszott a hatalmon lévő Wafd párttal kötött szövetség. Így a mozgalom visszatérhetett a legalitásba, majd pedig megválasztották az új muršidot,
Ḥasan Ismā‛īl al-Huḍajbīt,42 akinek tekintélyét gyakran kétségbe vonták.43
Az új vezető új irányvonalat jelentett, ami konfliktusokkal járt. Al-Huḍajbī
fel akarta oszlatni a Titkos Egységet és fel akart hagyni a terrorcselekményekkel. Kapcsolatot tartott fenn a királyi udvarral, amit sértésnek vett a mozgalom
számos tagja, nyíltan kritizálva a király életmódját. További vitatéma volt a liberális éra politikai rendszere. Miközben Al-Huḍajbī elutasította a pártrendszert,
igyekezett egyensúlyozni a palota és a pártok képviselői, illetve saját mozgalma
között.44
A belső feszültség akkor vált világossá, amikor 1951-ben újra előtérbe került
Egyiptom és a britek kapcsolata. Al-Naḥḥās miniszterelnök Egyiptom részének
nyilvánította Szudánt,45 ami fellobbantotta a nemzeti érzést a britekkel szemben.
Al-Huḍajbī kritizálta a döntést, amivel akaratlanul a britek jelenléte mellett foglalt állást. Megtagadott bármilyen szervezett beavatkozást a Testvériség részéről, amivel szembeszállt al-‛Ašmāwī.46
Mindkét mozgalomnak célja volt tehát kivívni a függetlenséget és javítani
Egyiptom helyzetén. A Szabad Tisztek közül többen is szimpatizáltak a Testvériséggel, vagy tagjai voltak, így nem meglepő, hogy együttműködtek vele. A
hadsereg volt a Szabad Tisztek „fegyveres keze”, a Testvériség pedig – a marxista baloldallal együtt – militáns bázisát és társadalmi kapcsolatait adta.47
Bár a diákok, munkások, ifjú szakemberek és értelmiségiek, akik nem-parlamentáris szervezeteken, sztrájkokon és utcai tüntetéseken keresztül támadták
a régi rendet, nem érték el céljaikat, de sikerült destabilizálniuk a kormányt és
A felbujtó valószínűleg a kormányzat volt.
Zollner, i. m., 12–14, 17.
42
Zollner, i. m., 16, 18, 20–21.
43
The Encyclopaedia of Islam. III. 1069.
44
Zollner, i. m., 23-24.
45
Szudán 1899-óta egyiptomi-brit kondomínium volt.
46
Zollner, i. m., 24. A mozgalom wakīlja (a második ember) volt, amíg Al-Huḍajbī le nem
váltotta. Személyes ellentét, sértettség is lehet tehát a konfliktus hátterében.
47
Alain Roussillion, Republican Egypt Interpreted: Revolution and Beyond. In: Cambridge
History of Egypt. II. 338.
40
41
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olyan légkört teremteni, amelyben a liberalizmus alapvető tanai megkérdőjeleződtek. Ez előkészítette a terepet a Szabad Tisztek számára. Amikor tudomásukra jutott, hogy a kinevezendő új kormány első lépésként letartóztatná néhányukat, cselekvésre szánták el magukat, s 1952. július 23-án puccsot hajtottak
végre. Eltörölték a monarchiát, lebontották a liberális államot, korlátozták a földesurak hatalmát, függetlenséget hoztak Egyiptomnak és új kurzust nyitottak
gazdasági és külpolitikai téren, méltóságot és önbecsülést adtak az országnak.
Így érthető, hogy az egyiptomiak többsége – legalább is kezdetben – támogatta
az új rendszert.48
4. Quṭb korai karrierje
4.1. Neveltetés és ifjúkor
Sajjid Quṭb Ibrahīm Ḥusajn Šāḍilī (1906–1966) a muszlim-keresztény lakosságú49 Mūšāban50 született. A jómódú parasztcsalád feje, a földbirtokos Al-Haǧǧ
Quṭb Ibrahīm aktívan politizált, a Ḥizb al-Watanīnak (Nemzeti Párt) volt helyi
delegáltja,51 s találkozókat szervezett, hogy megbeszéljék a politikai eseményeket és olvassák a Koránt.52 A felvilágosult gondolkodású és nacionalista apa számára tehát fontos volt a vallás,53 ám fiát egy modern elemi iskolába (madrasa)
íratta be, a hagyományos Korán-iskola (kuttāb) helyett.54 A modernitás felé is
terelte tehát apja, s minden bizonnyal hatott fia szellemi fejlődésére. Quṭb tehát
már gyermekkorában találkozott az életét később leginkább meghatározó két
dologgal: az iszlámmal és a politikával, s szimpatizálni kezdett a britellenes
nacionalizmussal.55
Apja mellett a hagyomány és a modernitás erőinek küzdelme is nyilván hatást
gyakorolt gondolkodásának fejlődésére, ami érezhető önéletrajzában.56 Quṭb és
a kuttāb diákok közötti „ellenségeskedésen” keresztül nyomon lehet követni az
egyiptomi oktatási rendszerben (és társadalomban) a vallási és a világi oktatásban részesülők között elmélyülő szakadékot. Mindezek ellenére önéletírása azt
Botman, i. m., 304, 307.
Sayed Khatab, Citizenship Rights of Non-Muslims in the Islamic State of Ḥākmiyya espoused by Sayyid Quṭb. Islam and Christian-Muslim Relations 13/2 (2002) 165.
50
Adnan Musallam, Sayyid Qutb’s View of Islam, Society and Militancy. Journal of South
Asian and Middle Eastern Studies 22/1 (1998) 64. Abu Rabi, i. m., 105. Shepard szerint Qahaban
született. (William E. Shepard, Islam as a ’System’ in Later Writings of Sayyid Qutb. Middle
Eastern Studies 25/1 (1989) 31.).
51
Shepard, i. m., 31.
52
Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt, The Prophet and Pharaoh. Berkeley–Los Angeles, 1986, 38.
53
Quṭb két anyai rokona is az al-Azharon végzett (Kepel, i. m., 38.).
54
Kepel, i. m., 38; Khatab, i. m., 16; Musallam, i. m., 65.
55
Kepel, i. m., 38.
56
Ṭifl min al-qarja (Musallam, i. m., 65.).
48
49

27

Lakatos Máté

mutatja, hogy mély benyomást gyakorolt rá a tradicionális életmód és a muzulmán nevelés.57
4.2. Egyetemi tanulmányok
1921-től58 Kairóban folytatta tanulmányait, majd a Dār al-‛Ulūm59 bölcsészkarára járt, ami az al-’Azhar által képviselt tradicionális muzulmán és a nyugatosított oktatást nyújtó Egyiptomi Egyetem közötti középutat képviselte.60 Itt azon
liberális nacionalista erők befolyása alá került, melyek az ország 1920-as éveinek intellektuális életét befolyásolták. Ekkor született meg fejében a vallás és az
irodalom szétválasztásának gondolata.61
Kezdetben nagybátyjánál, a nacionalista, Wafd párti62 újságírónál63 Aḥmad
Ḥusajn ‛Uṯmānnál lakott, aki bemutatta későbbi mentorának, a modernista,
nacionalista irodalomkritikusnak, a szintén wafdista64 al-Aqqādnak,65 akinek
révén Quṭb belépést nyert az újságírás világába.66
Miután végzett,67 újságíróként68 és tanárként dolgozott,69 de íróként és irodalomkritikusként70 is tevékenykedett. A harmincas évek végétől az Oktatási
Minisztériumban dolgozott,71 1952-ig.72
A harmincas–negyvenes évek fordulóján szellemi mentora al-Aqqād volt,
aki a muzulmán témákat racionális nyugati ideákkal olvasztotta egybe. Quṭbra
Saját magától memorizált Korán-részleteket fiatalon, illetve kiválóan elsajátította az arab
nyelvet (Musallam, i. m., 65.). Kepel szerint az egész Koránt memorizálta. (Kepel, i. m., 38.)
58
1918-ban végzett az iskolával, és a szülei Kairóba akarták küldeni, de ezt meggátolta az 1919es forradalom, s csak 1921-ben került oda (Kepel, i. m., 38.). Shepard szerint 1919-ben (Shepard,
i. m., 31.), Khatab szerint 1920-ban költözött Kairóba (Khatab, i. m., 165.). Utóbbi írja, hogy részt
vett az 1919-es nacionalista forradalomban.
59
Khatab, i. m., 166. (A Testvériség alapítója, Ḥasan al-Bannā is itt tanult korábban.)
60
Shepard, i. m., 31.
61
Ez látszódik az 1930–1940-es években született írásaiban (Musallam, i. m., 65.).
62
Kepel, i. m., 39.
63
Khatab, i. m., 165.
64
Kepel, i. m., 39.
65
Abbās Maḥmūd al-‛Aqqāddal az al-’Azharon került kapcsolatba (Musallam, i. m., 65.).
66
Khatab, i. m., 166.
67
1929–1933-ig járt a Dār al-‛Ulūmra (Musallam, i. m., 65; Kepel, i. m., 39.). Khatab szerint
1934-ben végzett (Khatab, i. m., 166.). Baccalaureátusi címet szerzett oktatás, illetve arab nyelv
és irodalomból (Musallam, i. m., 66.).
68
Abu Rabi, i. m., 106. Nem említi, hogy Quṭb tanárként (is) dolgozott volna.
69
Egy állami elemi iskolában (Musallam, i. m., 65.).
70
John C. Zimmerman, Sayyid Qutb’s Influence on the 11 September Attacks. Terrorism and
Political Violence 16/2 (2004) 223.
71
Az oktatási program felelőseként.
72
Musallam, i. m., 66. Khatab szerint 1934-es diplomázása után rögtön a minisztérium kötelékébe került, s 1953-ig dolgozott ott (Khatab, i. m., 166.). Kepel szerint 1933-től kezdve tizenhat
évet dolgozott a minisztérium keretei között, először tanárként, majd felügyelőként. Sok projektet készített az oktatási rendszer megreformálására (Kepel, i. m., 39.).
57
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átragadt mestere liberalizmusa és antimarxista ideológiája.73 Hozzá hasonlóan
Wafd párttag lett, de később mindketten elhagyták a szervezetet.74
Az 1940-es években két háború is formálta gondolkodását. Az évtized elejét
a II. világháború s az általa okozott gazdasági, politikai és társadalmi problémák
árnyékolták be; ráadásul kiderült, hogy a britektől 1936-ban elnyert függetlenség nem valódi. A világháborút követte Egyiptom veresége az 1948-as palesztin–izraeli háborúban, amely rávilágított a rendszer gyengeségére, illetve megingathatta az emberek, köztük Quṭb, beléje vetett bizalmát.
1948 elején, már párton kívüliként, saját lapot alapított (Al-Fikr al-Ǧadīd
– Új Gondolat), de hamar betiltotta a hatalom, és letartóztatási parancsot adott
ki ellene. Ekkoriban tehát már igencsak távolodóban volt az 1919-es forradalom eszméitől és az általa létrehozott rendtől. Végül az elfogató parancsot Quṭb
barátjának, al-Nuqrāšī miniszterelnöknek a közbenjárására nem foganatosították, de az országot el kellett hagynia, s két évet75 (1948–1950) az USA-ban
töltött az Oktatási Minisztérium kiküldetésében.76 Az ott tapasztaltak77 hatására elutasította az amerikai oktatási rendszert és életmódot, s meggyőződésévé
vált, hogy az iszlám és a muszlim életmód az, ami az ember számára az egyedüli hatásos gyógymód, hogy leküzdje a kapitalizmus és a marxizmus istentelen materializmusát.78
Hazatérése egyben az iszlámhoz mint egy mindent átfogó életmódhoz való
szimbolikus visszatérés is. Abu Rabi hangsúlyozza, hogy ez a visszatalálás nem
véletlenül, hanem komoly akaraterő révén történt. Ennek első eredménye az
Al-‛Adāla al-iǧtimā‛ijja fī ’l-islām (Társadalmi igazságosság az iszlámban)
című mű, mely új szellemi kutatásának első fázisa.79
5. Quṭb radikális karrierje
5.1. Quṭb fellépése, mint a Muzulmán Testvériség ideológusa
Visszatérése után csatlakozott a Testvériséghez.80 Nem volt vezető vagy szervező alkat, hanem egy adīb (irodalmár), a szavak embere, aki csak életének
Shepard, i. m., 32. Abu Rabi, i. m., 106.
1927-ben a párt élére Muṣṭafā al-Naḥḥās Bāšā került, akivel al-Aqqād nem szimpatizált
(Kepel, i. m., 39–40.)
75
Shepard szerint nagyjából két és felet (Shepard, i. m., 31.).
76
Feladata az amerikai tantervek tanulmányozása volt (Thameem Ushama, Extremism in the
Discourse of Sayyid Quṭb: Myth and Reality. Intellectual Discourse 15/2 (2007) 167; Abu Rabi,
i. m., 106.)
77
Kepel szerint elsősorban a szexuális promiszkuitás taszította (Kepel, i. m., 41.).
78
Abu Rabi, i. m., 106. Musallam, i. m., 67.
79
Abu Rabi, i. m., 106.
80
Többen az 1951-es évet jelölik meg a belépés időpontjaként, de pontosabb dátumot nem
közölnek (Abu Rabi, i. m., 107; Ushama, i. m., 167; Kepel, i. m., 41.). Musallam szerint (i. m.,
67, 72.) a pontos időpont ismeretlen (csak annyi biztos, hogy Al-‛Ašmāwī hívta meg). Ami biz73
74
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utolsó tizenöt évében lett a Testvériség ideológusa.81 De ennyi idő is elég volt
számára, hogy közel akkora (ha nem nagyobb) jelentőségű szereplőjévé váljon
a mozgalom történetének, mint al-Bannā.82
A Testvériséghez való csatlakozása igazolhatja a mozgalom hatalmas szellemi és politikai befolyását, mellyel Egyiptomban rendelkezett,83 hisz valószínű, hogy tervei megvalósításához nem egy jelentéktelen szervezet támogatását kereste.
Kapcsolata a társasággal fokról-fokra mélyült el. Kezdetben csak írásokat
közölt a Testvériség nyomtatványaiban,84 míg végül vezető ideológusává vált a
Szabad Tisztek puccsa után.85
A Testvériségen kívül más nacionalista erőkhöz is csatlakozott, a nép fegyveres harcra való teljes mozgósítását követelve az idegen befolyás ellen.86
1952-ben már nyilvánosan is a mozgalom barátjának nevezte magát, amikor
kifejtette, hogy al-Huḍajbīnak pontos muzulmán terminusokban és programokban kellene világossá tennie a Testvériség álláspontját a csatornaövezetért folytatott harcot illetően.87
5.2. Quṭb és a Szabad Tisztek kapcsolata 1952 júliusától szeptemberéig
Kapcsolata a Szabad Tisztekkel és az Forradalmi Parancsnoki Tanáccsal (FPT)
eleinte kiváló volt, s a forradalom győzelme után pályája fölfelé ívelt. Ő lett a
forradalom vezetőinek kulturális tanácsosa, s ő volt az egyetlen civil, aki részt
vett az FPT gyűlésein és a döntéshozatalban.88 Emellett oktatási miniszternek
jelölték, illetve az általa szervezett konferenciát, melynek témája a gondolat
tos, hogy legkorábban 1950 augusztusában (ekkor tért vissza Amerikából), legkésőbb 1952-ben
(1953-ban már a szervezet egyik részlegének vezetője) kerülhetett rá sor.
81
Kepel, i. m., 38.
82
Aki pedig rendelkezett a Quṭbból hiányzó képességekkel.
83
Abu Rabi, i. m., 106. Az Al-Azhar jogtudósai (‛ulamā) által képviselt intézményes szalafita,
a szekuláris orientációjú muzulmán és a szúfi irányvonal nem nyerte el tetszését.
84
Két vezető alak lapjában is rendszeresen publikált: az Al-Muslimūnban (A muzulmánok,
Sa‛īd Ramaḍān kiadványa) és az Al-Da‛waban (Hívás, al-‛Ašmāwī lapja).
85
Musallam, i. m., 67.
86
Még az ún. Katā’ib al-fidāk (’önfeláldozó zászlóaljak’) alakítását is támogatta, hogy gerillaharcot folytassanak a britek ellen (Musallam, i. m., 68–69.).
87
Ugyanis zavarodottságot szült, hogy míg a Testvériség tagsága (al-‛Ašmāwīval és lapjával az Al-Da‛wával) csatlakozott a háborús felhíváshoz, sőt, valójában a Testvériség gerillaharcot vezetett a britek ellen, addig a vezetőség hivatalos pozíciója látszólag közömbösen viszonyult
a Testvérek harcban való részvételéhez. Ezért néhány aktivista, mint pl. Quṭb, azt követelte, hogy
tegye világossá álláspontját a harcot illetően (Musallam, i. m., 69–70.).
88
Musallam, i. m., 71; Ushama, i. m., 167. Musallam arról is beszámol, hogy négy nappal a
forradalom előtt, épp Quṭb lakásán léptek érintkezés vele a Szabad Tisztek (al-Nāṣirral együtt), s
idézi R. P. Mitchellt, aki rámutat arra, hogy egy megegyezés féle jött létre a Szabad Tisztek és a
Testvériség között, utóbbiak forradalomban betöltött szerepét illetően.
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szabadsága az iszlámban volt, a Szabad Tisztek két vezetője, al-Nāṣir és Naǧīb
is támogatta. Úgy tűnik, ekkor még teljeséggel megbízott a Szabad Tisztekben,
hogy azok az általa kívánatosnak tartott irányba terelik majd Egyiptom történelmét, ugyanis a konferencián, szavait Naǧīb tábornokhoz címezve, felszólította egy „igazságos diktatúra” felállítására egy hat hónapos időszakra, hogy az
országot megszabadítsa a korrupciótól.89
5.3. Quṭb és a Muzulmán Testvériség
Eközben a Testvériségen belül is előrébb jutott. Al-Huḍajbī a szervezet egyik
legerőteljesebb részlege, a Qism Našr al-Da‛wa (A hívás90 terjesztése részleg)
vezetőjévé nevezte ki. E részleg hozta meg a végső döntést a mozgalom ideológiáját illetően.91 Így lehetősége nyílt arra, hogy a saját elképzelései szerint
formálja a Testvériség hivatalos ideológiáját. S valóban, a mozgalom al-Bannā
utáni időszakának fő ideológusa Quṭb lett.92
Al-Huḍajbī és Quṭb vezetése alatt változás következett be a hangnem és a
hangsúly terén is, s a szlogenek helyett a lényegi mondanivaló, a cselekvés vált
elsődlegessé az iszlám hívás terjesztésében. Ez egyben az iszlám problémájának
egy jóval „tudományosabb” megközelítését jelentette. A hittérítők eddig tisztán teológiai képzésébe bevezették a tanulás jóval szekulárisabb áramlatait is.93
Ám Quṭb és az új hatalmi elit közötti kapcsolat 1952 őszén romlásnak indult.94
Hamar kiderült, hogy a nasszerizmus nacionalista ideológiája95 nem egyeztethető össze a Testvériség iszlamizmusával.96 Szintén a kapcsolatot gyengítette,
hogy Quṭb kitartott a muzulmán életmód gyakorlati alkalmazásának szükséges-

Musallam, i. m., 72.
Az iszlámra való hívást, meghívást kell érteni alatta.
91
Musallam, i. m., 73.
92
Abu Rabi, i. m., 103–104. Ő lett a szóvivő is (Khatab, i. m., 166.).
93
Musallam, i. m., 73. „Tudományosabb”, értsd igyekeztek kiaknázni azokat az adottságokat, amelyeket a különbőz területeken (pl. jog, gazdaság, társadalom, oktatás stb.) jeleskedő tagok jelentettek.
94
Qutb szavai szerint: „1953-ig dolgoztam együtt a Júliusi Forradalom embereivel, amikor
az én véleményem és az övék kezdett elválni egymástól a Felszabadítási Nagygyűlés [politikai tömegszervezet, az FPT egyik szárnya] programját és más (…) aktuális ügyeket illetően. (…) a (…)
Testvériség iránti érzelmeim egyre erősebbé váltak”. Ld. Khatab, i. m., 166.
95
Ennek okai, hogy Quṭb szemében (1) a nacionalizmus legfeljebb csak egy (nem felétlenül szükséges) lépcsőfok lehet a muzulmán állam kiépítése felé vezető úton, végcél semmiféleképpen sem, (2) egy muszlim nemzetisége a hite, (3) az arab nacionalizmus olyan alapelveken
nyugszik, amely másodlagosnak tekinti az iszlámot az etnikai identitás után és (4) szemben állhat az iszlám egyetemességével. Számára a szekuláris nacionalizmus egyszerűen ǧāhilijja (Sayed
Khatab, Arabism and Islamism in Sayyid Quṭb’s Thought on Nationalism, The Muslim World 94
(2004) 217–244.).
96
Shepard, i. m., 31.
89
90

31

Lakatos Máté

sége mellett. Valószínű, hogy tiltakozásként kezdte meg felszámolni „hivatalos”
kapcsolatát a hatalommal.97
A mozgalom vezetője, Al-Huḍajbī is távolodni látszott a Szabad Tisztektől,
hiszen kizárták a disszidens tagokat,98 akik támogatták a Szabad Tisztek politikáját.99 Ebben a bizonyos szempontból ideológiai harcban al-Huḍajbīt támogatta a Quṭb vezette részleg.100
5.4. Quṭb bebörtönzése
Al-Nāṣir szekuláris politikájával101 való szembenállásának élességét jól jelzi,
hogy amikor a Testvérség azokkal a kommunistákkal akart egy al-Nāṣir ellenes egységet létrehozni, akiknek ideológiáját, annak ateista jellege miatt teljességgel elvetette, Quṭb volt az összekötő kapocs. Úgy tűnik a cél szentesítette az
eszközt.
Titkos, rendszerellenes írásokat adott ki,102 illetve a kormány szerint ő irányította a kormányellenes izgatást a mecsetek szószékeiről.103 A hatalom tehát
egyre inkább úgy érezhette, hogy Quṭb az útjukban áll. Csak megfelelő indok
kellett, hogy eltávolíthassák a közéletből.
1954 elején volt egy kisebb konfliktus a Testvériség és a Szabad Tisztek
között, melyben Quṭb al-Huḍajbī mellett foglalt állást, amiért három hónapra
börtönben került.104 Ez előrevetítette, hogy milyen sors vár azokra, akik a kormánnyal szembekerülnek.
1954. október 26-án a Testvériség megkísérelte meggyilkolni al-Nāṣirt, de
kudarcot vallottak.105 Hogy valóban így történt vagy al-Nāṣir rendezte meg a
merényletet,106 végeredményben mindegy, a tény az, hogy így a hatalom feljogosítva érezte magát a mozgalom tagjai elleni fellépésre. Amikor 1954 novemberé97
Lemondott a Felszabadítási Nagygyűlésben betöltött főtitkárságáról és benyújtotta felmondását az Oktatási Minisztériumban, mert a kormány oktatáspolitikája nem-muzulmán. (Musallam,
i. m., 66, 74.).
98
Al-‛Ašmāwī, ŠajÌ Muḥammad al-Ġazālī al-Saqqā és Aḥmad Ǧalāl.
99
Pl. a britekkel kötött 1954-es evakuációs egyezményt a csatornaövezet teljes kiürítéséről.
100
Musallam, i. m., 74.
101
Valamint a fentebb említett, a britekkel a csatornaövezet teljes kiürítéséről szóló egyezménnyel.
102
Al-IÌwān fī ’l-ma‛raka (A Testvérek a harcban, 1954 nyara), Hāḍihi al-mu‛āhada lan
tamurr (Ez az egyezmény nem fog keresztül menni. – Utalás a Szuezi-csatornát érintő brit–egyiptomi egyezményre.), Li māḍā nukāfiḥ? (Miért harcolunk?).
103
Musallam, i. m., 77–78.
104
Kepel, i. m., 41. Khatab, Citizenship Rights, 166.
105
A merénylet után a Testvériség néhány tagjának szökését Quṭb irányította (Musallam,
i. m., 77–78.).
106
Egyesek szerint vannak arra utaló jelek, hogy talán al-Nāṣir és közeli társai rendezték meg
a merényletet; annyi biztos, hogy fontolgattak egy ilyen akciót: Olivier Carré–Gérard Michaud,
Les Frères musulmans: Egypte et Syrie (1928-1982). Paris, 1983, 59–63; Mitchell, i. m., 144–151.
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ben al-Huḍajbīt perbe fogták a kormány megdöntésének vádjával,107 a csoport fő
ideológusának tartott Quṭbot is letartóztatták, de csak a tanuk padjára ültették, s
nem fogták perbe és nem keverték bele a merényletbe sem. Viszont kormányellenes agitációért108 1955 júliusában tizenöt évi kényszermunkára ítélték.109
5.5. Quṭb tevékenysége a börtönévek (1954–1964) alatt
A fogság fájdalmas és kemény volt, de rossz egészségi állapota miatt a Liman
Turrah börtönkórházba110 szállították át, ahol rokonai látogathatták és a hatóságok megengedték, hogy írjon.111
A börtönévek jelentős hatással lehettek gondolkozására.112 Itt csak az 1957.
júniusi véres eseményeket emelném ki, melynek során a Testvériség bebörtönzött tagjai közül sokan meghaltak és megsebesültek, amikor a börtönben a kényszermunka ellen tüntettek. Ettől kezdve egyre inkább al-Nāṣir és rendszere testesítette meg számára mindazt, ami nem-muzulmán. Nem véletlen, hogy ezen
évek alatt mozdult el gondolkodása a radikalizmus irányába, s ekkor alakította
ki azt a megalkuvást nem ismerő iszlamista ideológiát, amelyet börtönírásaiból és a sokat vitatott Ma‛ālimból ismerhetünk meg.113 Ennek az ideológiának
az egyik legfontosabb eleme, hogy az egész világ a ǧāhilijja114 állapotában leledzik. Ezen ideája a sarokkő, amin legradikálisabb gondolatai nyugodnak, amelyek a Ma‛ālimban jelennek meg legteljesebb formában. Valószínűleg ez a mű,
kis túlzással ez a szó küldte őt az akasztófára.
5.6. Úton az akasztófa felé
Végül nem töltötte le mind a tizenöt évet, 1964 májusában elengedték.115 A Testvériség rögtön aktivizálni kívánta, ‛Abd al-Fattāḥ ‛Abduh ’Ismā‛īlon116 keresztül, aki arra kérte, hogy legyen szellemi tanácsadója egy csoportnak, amelyik
tanulmányozni kívánta gondolatait, azokat is, amelyeket a Ma‛ālimban fejtett
A vád szerint Naǧīb segítségével, aki al-Nāṣir belső ellenfele volt.
Musallam, i. m., 77–78. Ushama (i. m., 168.) szerint terrorista tevékenység és zendülés
szítása volt a vád.
109
Musallam, i. m., 77–78.
110
Itt ismerkedett meg Muḥammad Jūsuf Hawwašsal, aki legközelebbi munkatársa s így tanai legjobb ismerője lett a börtönévek alatt.
111
Musallam, i. m., 78.
112
A mű keletkezésének körülményeivel doktori disszertációmban külön is foglalkozom. Ld.
még: Barbara Zollner, Prison Talk: The Muslim Brotherhood’s Internal Struggle During Gamal
Abdel Nasser’s Persecution, 1954 to 1971. International Journal of East Studies 39 (2007) 411–433.
113
Musallam, i. m., 79.
114
Szó szerinti jelentése ’tudatlanság’ és hagyományosan a pre-iszlám kori arabok pogány tudatlanságát értik alatta.
115
Az iraki elnök, ‛Abd al-Ṣalām ‛Arīf közbenjárására (Abu Rabi, i. m., 106.).
116
1954–1956-ig szintén börtönben ült.
107
108
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ki. Ekkor már ismerték legújabb, a börtönben formálódott gondolatainak egy
részét, mivel a mű egyes fejezetei már az 1964-es kiadás előtt is kézről-kézre
jártak a Testvérek között, börtönön belül és kívül egyaránt.117
A fentebbiek ismeretében felmerülhet két kérdés. Az első, hogy a kormány –
bár felállított egy cenzúra bizottságot, hogy figyelje Quṭb írásait118 – miért engedett írni egy olyan embert, aki a tollával jelentette a legnagyobb veszélyt. Lehet,
hogy jobbnak látták, ha hagyják alkotni, s így megismerik gondolatait. Ellenvetésként felhozható, hogy talán Quṭb máshogy írt, ha tudta, hogy azt utána ellenőrzi a kormány. Viszont ha megnézzük a Ma‛ālimot, láthatjuk, hogy nem „félt”
megírni radikális gondolatait vagy nem tudott a cenzúráról.
A második, hogy miért foroghattak közkézen ezek az írások. Nem tudták vagy
nem akarták megakadályozni? Ismerve a rendszer mindenre kiterjedő hatalmát,
az utóbbi tűnik valószínűbbnek. Megerősíti ezt az is, hogy maga al-Nāṣir is
olvasta a könyvet és engedélyezte terjesztését.119 A kérdés, hogy miért? Elképzelhető, hogy bár Quṭbot és tanait veszélyesnek tartották a rendszerre nézve, de
meg akarták tudni, hogy kik azok, akik rokonszenveznek vele, hogy szemmel
tudják tartani őket. Ezért (is) engedhették ki Quṭbot, hogy kiderítsék, kik azok,
akik ténylegesen is szorosabb kapcsolatot kívánnak ápolni vele.
Tanácsadóként csatlakozott a fentebb említett titkos apparátushoz,120 azt
remélve, hogy szellemi vezetése mellett121 az megváltoztatja célját. Addig
ugyanis az 1954-es történések megbosszulása volt a fő cél, míg Quṭb egy majdani muzulmán társadalom magját kívánta létrehozni, amit a Ma‛ālimban megálmodott, s amely hosszú távú muzulmán képzést igényelt. Érdemes kiemelni,
hogy az apparátus által kidolgozott tervek között merényletek is szerepeltek,
melyek végrehajtását Quṭb „vész esetén” engedélyezte.122 Tehát bizonyos helyzetben nem vetette el az erőszakos eszközöket sem.
A szabadság nem tartott sokáig. 1965. augusztus 9-én letartóztatták,123 bármiféle egyértelmű ok nélkül.124 A média szinte azonnal nekilátott, hogy betöltse
a kormány által neki „rendelt” szerepet. Gyalázták a vádlottakat, akiket gyakor-

A mű első fejezetei kézről-kézre jártak a Zajnab al-Ġazālī (feminista, a Muszlim Nők Szövetsége alapítója, a Testvériség titkos kapcsolati hálóját szervezte az elnyomás idején) körül gyülekező csoportokban (Kepel, i. m., 42.).
118
Musallam, i. m., 78.
119
Khatab, Citizenship Rights, 167.
120
Már 1959-óta működött.
121
Helyettese (az apparátus szellemi vezetőjeként) Ḥawwaš lett.
122
Először elvetette a tervet, majd később úgy módosította, hogy akkor hajtsák végre, ha a hatalom felfedné tevékenységüket (Musallam, i. m., 80–81.).
123
Július végén vád nélkül letartóztatták testvérét, Muḥammadot is.
124
Musallam, i. m., 81–82. De Kepel szerint al-Nāṣir csak augusztus 30-án jelentette be, hogy
felfedték a Testvériség újabb összeesküvését, s a hangadónak tartott Quṭbot csak ezután tartóztatták le (Kepel, i. m., 42.).
117
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latilag el is ítéltek, még azelőtt, hogy akárcsak egy látszattárgyalásra sor került
volna.125
Az ügyészség különös figyelmet fordított a Ma‛ālimra Quṭb perében. A
könyv részletei álltak a középpontban a kihallgatáson, illetve a katonai bírósági
tárgyaláson.126 Hosszú tárgyalás után, 1966. augusztus 21-én kötél általi halálra
ítélték,127 al-Nāṣir rendszerének erőszakos megdöntésére tett állítólagos kísérlet
miatt.128 Augusztus 29-én, a világméretű tiltakozás és kegyelmi kérvények ellenére is végrehajtották az ítéletet.129 Kivégzése egy időre a „föld alá” száműzte a
Testvériséget.130
6. Quṭb írásai és intellektuális fejlődése
A tudósok általában három korszakra osztják írói pályáját a művek témái és
gondolkodásmódjának változása alapján. Egyesek írói pályafutásának egészét
bontják korszakokra,131 míg mások csak első iszlamista műveinek megjelenésétől.132 Jelen munkában iszlamista jellegű műveire fókuszálok, így főként az
utóbbira támaszkodom.
6.1. Koráni írások – az első korszak (1940-es évek közepe)133
6.1.1. Nacionalizmus és liberalizmus – az 1919-es egyiptomi forradalom hatása
Quṭbra
A negyvenes évek közepéig hárman gyakoroltak hatást gondolkodására: apja,
nagybátyja és mentora, al-Aqqād. Mindhármuk nacionalista, ill. utóbbi kettő
Wafd párti volt. Mentorától, aki igyekezett összeegyezetni az iszlámot és a
nyugati ideákat, emellett a liberális eszméket, és az antimarxista ideológiát is
magába szívhatta. Így fiatalon tehát inkább a modernizmus és a nyugati ideák,
mintsem az iszlám felé fordult. Ebben közrejátszhatott, hogy ifjúként könnyen
megragadta a győztes forradalom és annak eszméi.
125
Pl. kiadták a hatóságok a Ǧarā’im iṣābāt al-iÌwān (A Testvériség bűnözőinek bűncselekményei) című művet, hogy lejárassák a Testvériséget, és úgy fessék le őket és Quṭbot mint az iszlám ellenségeit (Musallam, i. m., 81–82.).
126
Ushama, i. m., 168.
127
A titkos apparátushoz köthető két társával (Ḥawwaš és ‛Abd al-Fattāḥ ‛Abduh Ismā‛īl)
együtt.
128
Abu Rabi, i. m., 106.
129
Musallam, i. m., 82–83.
130
Abu Rabi, i. m., 106.
131
Pl.: Zimmermann, i. m.
132
Pl.: Abu Rabi, i. m.
133
Ezt megelőzően (1925–1939) írói munkája irodalomkritikából, költészetből, novellákból és politikai, szociális, intellektuális és morális témájú cikkekből állt. (Khatab, Citizenship
Rights,166.)
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6.1.2. A korszak művei
A fentebbiek következtében, ekkor még nem születtek iszlamista jellegű művek,
de megjelent a „Kelet Nyugat ellen” téma, ill. a tisztán irodalmi alkotások után
ekkor kezdett foglalkozni a Koránnal,134 igaz, csak irodalmi szempontból,
kiemelve művészi szépségét, nem érintve társadalmi vagy politikai tanokat.135
6.2. Szociális és politikai témájú írások, a vallási realizmus korszaka – a második korszak (1947/1949–1951/1952)136
6.2.1. Az első fordulópont: közeledés a Muzulmán Testvériség felé, az iszlám
hangsúlyosabbá válása
Az 1940-es évek eseményei elfordították a fennálló rendszertől, s fokozatosan
az iszlám felé közelítették. Ez az első nagyobb fordulat négy főbb okra vezethető vissza.
1) A világháború megmutatta, hogy a britektől elnyert függetlenség nem
„valódi”. 2) A palesztin-izraeli háború elvesztése megmutatta a rendszer gyengeségét, s megingatta a lakosság beléje vetett bizalmát.137 3) 1946-tól kezdve
gyengült kapcsolata Al-Aqqāddal, így kikerült szellemi hatása alól. 4) Amerikában megismerte a Nyugatot, ami kiábrándító volt számára.
Mindezek együttes következménye, hogy látásmódja drasztikusan megváltozott, elidegenedett a rendszertől, egyre inkább elmélyült a Korán tanulmányozásában, az iszlám ügyéért felhagyott az irodalommal,138 az iszlámban kereste a
megoldást, és kiadta első iszlamista jellegű művét.
A korszak vége felé kezdett közeledni a Testvériséghez és a Szabad Tisztekhez, de még kapcsolatban állt nacionalista erőkkel is. Ám 1952-ben már támadta
134
Abu Rabi két művet sorol ide. Szerintem viszont három tartozik ide, a kiadás ideje és a
tartalom alapján: Al-Ṭaswīr al-fannī fī ’l-Qur’ān (Művészi képek a Koránban, 1945), Al-‛Atjāf
al-arba‛a (A négy jelentés, 1945), Mašāhid al-qijāma fī ’l-Qur’ān (A feltámadás aspektusai a Koránban, 1946).
135
Abu Rabi, i. m., 106. Zimmerman (i. m., 223.) az 1930-as évekre teszi a korszak kezdetét,
s a fentebbieken túl ide sorolja irodalmi és irodalomkritikai alkotásait is.
136
Abu Rabi (i. m., 106, 124.) valószínűleg azért helyezi 1947-re a korszak kezdetét, mivel szerinte ekkor jelent meg egyik legjelentősebb műve, az Al-‛Adāla. Zimmerman (i. m., 223.)
szerint az 1940-es évek végén kezdődik és 1964-ig tart ez a periódus. Musallamnál nem találunk konkrét korszakolást. Az Al-‛Adālát tartja Quṭb első fontosabb iszlamista művének, s kiadását 1949-re teszi (Musallam, i. m., 67.). Shepard (i. m., 31.) a negyvenes évek egészére jellemzőnek tartja a muzulmán témák térnyerését, illetve a muzulmán kormány megalakítására való felhívást. Khatab (Citizenship Rights, 166.) pont Shepardra hivatkozva írja, hogy Quṭb legtöbb 1939
és 1954 októbere közötti írását iszlamistának tekintik.
137
Sok egyiptomi a fennálló rendet megdönteni készülő két csoporthoz (marxisták, Muzulmán Testvériség) csatlakozott.
138
Musallam, i. m., 66–67. 1945-ben, már párton kívüliként, irodalmi témák helyett a nacionalizmus, politikai események és szociális problémák kaptak helyet cikkeiben (Kepel, i. m., 40.).
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utóbbiakat (a kommunistákkal együtt), pedig korábban támogatta az 1919-es
nacionalista népfelkelést és a Wafdot.
Bár ekkor még nem nevezhető gondolkodása radikálisnak, de például nem
vetette el a Katā’ib al-fidāk alakítását, s a dzsihád fogalma is megjelent.139
Elemezve az egyiptomi problémákat, arra jutott, hogy a társadalmi rendszer
nem képes tovább fennmaradni, mert az eltér a dolgok természetétől, a vallások lelkületétől, a gazdaság alapjaitól, nem tiszteli az emberiséget és megrontja
az emberi morált.
Az iszlámot tartotta az egyetlen olyan rendszernek, amely képes megoldani
a problémákat, s univerzális jellegénél fogva mindenki számára biztosítja a szabadságot, az igazságot és az egyenlőséget.140 A siker kulcsát abban látta, ha a
nép egységes lelki, szellemi vezetést és átfogó nevelést kap, az iszlám szellemében.141 A Testvériség ’A Hívás terjesztése’ részlegének élén lehetősége is nyílt
arra, hogy megvalósítsa elképzeléseit.
Már ekkor feltűnt két, majd a Ma‛ālimban hangsúlyos szerepet kapó fogalom, a ǧāhilijja és a ḥākimijja.142 Kifejtette, hogy csak ǧāhilī és muzulmán etika
létezik. A világnak ez a kettéosztása ettől kezdve egyre élesebbé vált.
6.2.2. A korszak művei
Főként szociális és politikai témájú írásai vallási realizmusát tanúsítják, ahogy
az 1952-előtti Egyiptom alapvető ellentmondásait tárgyalja. Ettől kezdve gyakorlatilag haláláig egy, az iszlámot szigorúan követő társadalom kialakításának
szentelte írásait.143 Az iszlám átfogó politikai és társadalmi rendszerként jelenik
meg, mely biztosítja a tömegeknek a társadalmi igazságosságot.
Jelentősebb művei, az Al-‛Adāla, a Ma‛raka al-islām wa al-ra’smālijja (Az
iszlám és a kapitalizmus harca) és az Al-Salām al-‛ālamijj wa al-islām (A világbéke és az iszlám), realista és racionális gondolkodást tükröznek, s főbb témáik:
a társadalmi igazságosság, az iszlámhoz való visszatérés, a Nyugat, az osztályellentétek, a szegénység és a tömegek.144

Ld. fentebb a 6.1. fejezetben.
Foglalkozott a muszlimok uralma alatt élő nem-muszlimokkal is. Kijelentette, hogy az iszlám társadalma mindenki számára nyitott, s a nem-muszlimokat a muszlimokkal egyenlően kezeli
(Khatab, Citizenship Rights, 167–168.). Ezzel célja lehetett az is, hogy a vallásilag nem egységes
Egyiptomban, illetve a muzulmán világon kívül is kedvező fogadtatás kapjanak tanai.
141
Musallam, i. m., 67–70.
142
’Szuverenitás’ (’uralom’, ’igazságszolgáltatás’, ’jurisdictio’), a legfőbb, korlátlan hatalom. Itt: Allah szuverenitása, amely az istenség egyik legfőbb attribútuma, s csak őt illeti meg.
(Csak Allah šarī‛ája a jogalkotás alapja.)
143
Zimmerman, i. m., 223.
144
Abu Rabi, i. m., 107.
139
140
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Az Al-‛Adālában145 az egyiptomi társadalom alapvető ellentétével foglalkozik, amit fel kíván oldani. A tömegek szorult helyzetének okát a városban,
a kapitalizmusban, vidéken a feudalizmusban látja. Utóbbi kettőt támadja a
Ma‛rakában, illetve megfogalmazza társadalmi-gazdasági meglátásait, melyek
nem spekulatívak, hanem elsősorban szociológiaiak.
A problémákra átfogó megoldásként mindkét műben az iszlámot javasolja,146 ami valós társadalmi és politikai erőként,147 a felszabadítás egyik potenciális eszközeként jelenik meg, de emellett ’életmód’ is, melyet a muzulmán szellemiség és jog irányít.148 A muzulmán állam létrehozásának akadályát a Nyugat politikai és kulturális befolyásában látta, ezért akart attól elszakadni ideológiai és filozófiai téren,149 az iszlám eredeti forrásaihoz való visszatérés által.
Tehát nemcsak elutasította a Nyugatot, hanem alternatívát is ajánlott. Ehhez az
első lépésnek az oktatást tartotta, aminek oka szerintem pedagógusi tapasztalataiban keresendő. Az elszigetelődés pedig az első lépés izolacionista gondolkodásában, ami majd a Ma‛ālimban kristályosodik ki.150
6.3. Radikális társadalomkritika és a világ ǧāhilīvá „válása” – az utolsó korszak (1951/52–1966)151
6.3.1. Úton a radikális iszlám felé: a ǧāhilijja fogalmának kidolgozása és szakítás a Szabad Tisztekkel
Gondolkodásának második fordulópontja az 1952-es forradalom után következett be, amelyben mint a Szabad Tisztek tanácsadója és a Testvériség tagja,
maga is részt vett. A forradalom ideológiai vákuumot teremtett, s jól látta meg,
Hat kiadásában nyomon követhető az időbeli fejlődés Quṭb gondolkodása növekvő
militáns jellegének (Zimmerman, i. m., 223–224.). Ezt állítja Shepard (i. m., 32, 46.) is, aki szerint
az első és a harmadik (1952), de még inkább a harmadik és az 1974-es (posztumusz) kiadás között
van különbség, mégpedig azért, hogy összhangba hozzák későbbi gondolataival.
146
Az Al-‛Adālában.
147
Szemben ‛Alī ‛Abd al-Rāziqkal és Ṭaha Ḥusajnnal, akik szerint az iszlám és a politika
nem fér össze.
148
Abu Rabi, i. m., 107–108.
149
A Nyugat elutasítása a modern muzulmán világban meglévő feszültséget tükrözi.
150
Abu Rabi, i. m., 108–110.
151
Abu Rabi, i. m., 107. (Másutt 1952-től datálja.) Shepard (i. m., 32.) a korai ötvenes évekre teszi művei erős iszlamizálódását. Zimmerman 1964–1966 közé helyezi, mert iszlamista írásait ekkor egészítette ki a minden fennálló rendszer erővel történő megdöntésének és minden
nem-muszlim šarī‛ának való alávetésének szükségességével (Zimmermann, i. m., 223.). Ezt két
ponton is vitatom. Először is, a második és a harmadik szakaszt nem lehet ennyire élesen kettéválasztani. A Zimmermann által említett gondolatok ugyanis, melyek főként a Ma‛ālimban jelentek meg, már 1964 előtt megszülettek és ismertté is váltak. Másodszor pedig azért, mert a minden
fennálló rendszer erővel való megdöntésének gondolata közel sem ilyen egyértelmű, mint ahogy
azt Zimmerman írása sugallja. (Jegyezzük meg, hogy cikke a 2001-es New York-i terrortámadás
után jelent meg, ami hathatott az ő Quṭb interpretációjára.)
145
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hogy az iszlámot mutathatja fel alternatívaként.152 Eleinte remélte, hogy társadalomfilozófiája, mely ekkor még pragmatikus jellegű volt, elfogadható a Szabad Tisztek számára. De hamar rá kellett döbbennie, hogy a nasszerizmus és
nacionalizmusa nem hozhatóak összhangba terveivel, hogy nem érdekeltek az ő
muzulmán elképzeléseinek megvalósításában. Ezért fejődtek tovább gondolatai
utópisztikus irányban, számolta fel kapcsolatát a rendszerrel, bírálta azt, majd
fordult szembe vele. A Testvériség, bár veszélyt jelenthetett a mozgalomra,
kitartott mellette, sőt, ő lett a mozgalom lapjának (Al-IÌwān al-Muslimūn) a
szerkesztője. Ezzel befolyása ideológiai téren még tovább nőtt.153
A végső lökést a radikalizálódás felé bebörtönzése adta. Ettől fogva számára
az egész világ a ǧāhilijja állapotába került,154 s az iszlámot – melyet továbbra is
életformának tekintett –, főként a politikai iszlámot ajánlotta egyetlen alternatívaként kora muszlim társadalmainak betegségeire.
Szabadulása után ezért azt tűzte ki célul, hogy egy majdani muzulmán társadalom magját hozzák létre, amely vezeti a küzdelemben a hívőket. Hogy ezt a
harcot, valamint a Ma‛ālimban foglaltak megvalósítását erőszakos eszközökkel
vagy anélkül képzelte-e el, az nem vált, nem válhatott világossá, mivel szabadulása után nem foglalt egyértelműen állást, majd rövidesen kivégezték.
6.3.2. A korszak művei
Quṭb egy krízisben lévő mozgalom ideológusa volt, aki főként e mozgalom
élcsapatának szánta a korszakra jellemző, elkötelezett hangvételű, ideologikus
műveit, melyeknek fő gondolatai a ǧāhilijja fogalma, a muzulmán állam létrehozása és a forradalom körül forognak.155 Gondolkodása ekkor radikalizálódott a rendszertől elszenvedett személyes megpróbáltatások miatt. A szellemében megjelenő feszültség a Testvériség és a status quo támogatói közötti konkrét feszültség leképeződése, amelyre úgy tekint mint ami az iszlám és a kapitalizmus és a szocializmus között áll fenn.156
Bebörtönzése nem okozott törést írói pályájában, legalább is, ami az írást
illeti, ugyanis igen termékenynek bizonyult. Viszont ideológiai téren, tulajdonképpen egy törésként is felfogható fordulat állt be.
Bár nagy részét korábban írta, itt kell megemlíteni a Fī ẓilāl al-Qur’ānt, mert
ekkor fejezte be, illetve részben átfogalmazta, ami mutatja ideológiájának változását, valamint eszmerendszerének legtöbb eleme ebben a művében található
meg.157
152
153
154
155
156
157

Abu Rabi, i. m., 293.
Musallam, i. m., 74–76.
Abu Rabi, i. m., 104.
Abu Rabi, i. m., 107.
Abu Rabi, i. m., 108–110.
Ushama, i. m., 168. Korábban igen népszerűvé vált, innovatív metódusú Korán-kommentár.
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Továbbá megszülettek fő iszlamista munkái,158 amelyek hívei szerint a maga
teljes érettségében és letisztultságában tükrözik mozgalom-orientált iszlám
koncepcióját.159 Emellett az iszlám a korábbiakhoz hasonlóan egy univerzális
ideológia is, ami minden problémára megoldást jelent. Ezért nem fogadja el a
politika és a vallás szétválasztását, s ezt az állapotot tekinti a ǧāhilijja alapjának, és ezen elv mentén az egész világ a ǧāhilijja állapotában van. Itt tehát már
egyértelműen a ǧāhilijja a fő „ellensége”, amelytől el kell határolódni és harcolni kell ellene.
A Testvériség végső céljának a muszlim világot magában foglaló muzulmán liga létrehozását tartotta, amely úton egy lépés az arab nacionalizmus.160
A lényegi eltérés a nacionalizmus és az iszlám között az, hogy előbbi emberi
ideológia, utóbbi viszont isteni üzenet.
A harmadik írói korszak elején tehát éles szembefordulás helyett még megpróbálta megtalálni a közös hangot a hatalommal és a nacionalizmus képviselőivel. Ugyanakkor a ǧāhilijja gondolkodásának radikális, a muszlim világot magába foglaló muzulmán liga eszméje utópisztikus irányba tolódását jelzi,
hiszen akkor nem volt ennek realitása.
A korszak elején történtek hatására arra jutott, hogy a Testvériség olyan helyzetbe került, mint az első muszlimok Mekkában mint kisebbségben lévő hívő
csoport. Ezért úgy kell felkészíteniük magukat, hogy a tanokat és a meggyőzést
átformálják egy konkrét muzulmán életmódra, amelyet egy élcsapat vezet.161
Gyakorlatilag ennek az élcsapatnak szánta legismertebb művét, a Ma‛ālimot,
melyben addigi tanai a legérettebb formában jelentek meg. Ezek lényege három
fogalommal fogható meg.
Az első a ǧāhilijja. Egyértelművé teszi, hogy az egész társadalom egy új
ǧāhilijjában él, ami az al-Nāṣir által képviselt arab nacionalizmus ǧāhilijjája.162
A terminus163 itt a ḥākimijja ellentéte, azaz egy olyan állapot, amikor a szuverenitás nem Allahé, amikor az emberek nem a Korán és a próféta szavai alapján
158
Pl.: Hāḏā al-dīn (Ez a vallás), Al-Mustaqbal li-hāḏā al-dīn (A vallás jövője, az előbbi folytatása), Ëaṣā’is al-taṣawwur al-islāmī wa muqawwimātuhu (Az iszlám eszme jellemzői és alkotóelemei), Al-Islām wa-muškilāt al-ḥaḍāra (Az iszlám és a civilizáció problémái), Ma‛ālim.
159
A Dirāsāt Islāmijjában (Muzulmán tanulmányok. 1951–1953 közötti cikkek) felszabadítási mozgalomként jelenik meg az iszlám. Az egyén lelkiismeretében kezdődik s csoportos erőkifejtésben végződik. (Abu Rabi, i. m., 113.)
160
E meglátása egybecseng Al-Bannāéval: „Nincs komoly ellentmondás az arab nacionalizmus és az iszlám között addig, amíg az arab nacionalizmusra úgy tekintenek, mint a muzulmán
uralom kialakítása felé vezető egy lépésre. (…) A végső célja a Muzulmán Testvériségnek, hogy
egy olyan muzulmán ligáért ügyködjön, amely az egész muszlim világot magába foglalja”. Abu
Rabi, i. m., 114–115. (Idézi a Dirāsāt Islāmijját.)
161
Musallam, i. m., 78–80.
162
Abu Rabi, i. m., 117.
163
Mawdūdī is használta, de nála csak a politikai közösség ǧāhilī, illetve míg az ő célja a társadalmon belüli teljes átalakulás, Quṭb egy teljesen új társadalmat akar létrehozni.
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élnek, eltérnek a šarī‛ától. Ebből következik, hogy nemcsak az egyiptomi társadalom, hanem a teljes ’umma, sőt, az egész világ a ǧāhilijja állapotában van.164
A második a mozgalom.165 Egy aktív muzulmán mozgalomra van szükség,
ugyanis a ǧāhilijja sem pusztán teória, hanem sokkoló valóság.166
A harmadik az élcsapat. A Ma‛ālimban a tömegekkel szemben kritikus a hozzáállása,167 ami arra vezette, hogy találjon egy kiválasztott kisebbséget, amelyik
ismeri az igazságot és amelyiket követni kell.168 Korábban megfogalmazott gondolataival egybecsengően az élcsapatnak először el kell határolódnia a ǧāhilī
társadalomtól. Dzsihádot kell viselniük ellene, melynek során előbb megismerik a ǧāhilijja konkrét alapjait, majd felveszik ellene a harcot.
Művében tehát egyrészt leírja a fennálló helyzetet, és kritizálja azt, ugyanakkor alternatívát is ajánl, igaz utóbbi igen idealista.
Összefoglalva, a korszak legjelentősebb változása a radikális és utópisztikus tanok megjelenése. Fájdalmas tapasztalatokkal teli intellektuális utat tett
meg a korábbi időszak realizmusa után, a következő témákat érintve: mi a vallás értelme és célja a modern időkben, egy muzulmán állam megalapításának
szükségessége a Korán és a szunna alapján. Ennek az útnak a végén jutott el
oda, hogy az egész muszlim társadalmat vádolja azzal, hogy ǧāhilijjában él.169
7. Összegzés – nacionalizmustól és liberalizmustól az iszlámon át a radikális iszlamizmusig
Quṭb gondolatrendszere jól illeszkedik a modern iszlamista fundamentalizmus
azon vonásához, hogy az iszlám gazdag történelmét, teológiáját és filozófiáját
ideológiává, életmóddá formálja át, amely szembeszáll a status quoval.170 Végcélja egy muzulmán állam létrehozása, amely Allah ḥākimijjáján alapul.171
De, ugyanakkor, Quṭb gondolkodásmódja, főleg utolsó fázisában, fordulópont is a modern iszlamista újjászületési mozgalmak doktrínáiban. Ugyanis a
164
Nem létezik olyan társadalom, amely hitében és eszméiben csak Allahnak veti alá magát,
törvényei és erkölcsei a šarī‛án alapulnak. (Abu Rabi, i. m., 119.)
165
A cselekvés fontossága megmutatkozik abban is, hogy nem fogadja el pusztán a šahādát
annak első kritériumaként, hogy valaki muszlim-e vagy sem. Szerinte az emberek nem muszlimok,
hiába mondják, amíg a ǧāhilijja életét élik. (Abu Rabi, i. m., 119.) Ellentétben al-Ḥuḍajbīval, akinek a šahāda elég ahhoz, hogy muszlimnak tekintsen valakit.
166
Abu Rabi, i. m., 117–118.
167
A forradalom előtt még a társadalmi cselekvés programjának volt a híve (Abu Rabi, i. m.,
296.).
168
Abu Rabi, i. m., 120.
169
Abu Rabi, i. m., 107.
170
Abu Rabi, A Review article. Discourse, Power, and Ideology in Modern Islamic Revivalist
Thought: Sayyid Quṭb; Sayyid Quṭb: al-Khitāb wa al-Idiyulujiyya. By Muḥammad Hāfiẓ Diyāb.
Cairo: Dār al-Thaqāfa al-Jadīda, 1989. The Muslim World 81/3-4 (1991) 284.
171
Khatab, Citizenship Rights, 163.
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tömegek, a korábbiakkal ellentétben, ideológiájában megszűntek döntő szerepet játszani.172
Írásaiban tehát az iszlám és a Korán először csak irodalmi érdeklődésének
tárgyaként jelenik meg. A második korszakban az iszlám felé fordul, és az iszlámot ajánlja megoldásként a problémákra mint átfogó politikai és szociális
rendszer. Azaz a vallási tanítás alapján fogalmazza meg politikai és társadalmi
tanait. Egyetérthetünk Abu Rabival, hogy vallásos realizmus és racionális irányvonal jellemzi gondolatait.173 A harmadik időszakban a második periódus realizmusának helyét átvette a kritika, a radikalizmus és az utópia, illetve a társadalom egésze helyett csak egy kisebb „élcsapatnak” címezte utolsó művét.
A változások miértjeire a mozgalom és Quṭb sorsában találjuk a választ. Az
1940-es évek végén a Testvériséget meg akarta szüntetni a hatalom, vezetőjüket
pedig meggyilkolták. A mozgalom egyes tagjai arra jutottak, hogy a társadalom
általánosságban véve nem muzulmán, ami gondolkodásukban felszínre hozta
a ǧāhilijja fogalmát174 Quṭb is, igaz más okokból, ekkoriban fordult szembe az
1919-es forradalommal és a Wafddal, illetve ábrándult ki a Nyugatból.
A második traumát al-Nāṣir alatt élte meg a mozgalom, minek következtében kiábrándult a Szabad Tisztek forradalmából,175 melyet eleinte támogatott. A
mozgalom tagjaként Quṭbra is hasonlóan hatottak az események. Újra csalódott
az aktuális politikai rendszerben, amelyet ezúttal ő is tevékenyen támogatott.
Rá kellett döbbennie, hogy a nasszerizmus és a nacionalizmus nem a muzulmán állam létrehozása felé vezet, sőt, gátolja azt, a rendszer fenntartói pedig
börtönbe vetették és megkínozták, s várhatta, hogy akár halára is ítélhetik. Ő és
társai lelkiállapotát találóan írja le a kortárs Ḥasan Ḥanafī: „Egy börtön-lélek
kezdett kialakulni és rátelepedni értelmükre. (…) motivációjuk a valóság iránti
utálatukból eredt, a bosszú szükségessége mindazért, amit a nacionalizmus, az
arabizmus, a szekularizmus, a szocializmus, al-Nāṣir, és a Ba’ṯ párt képviselt.
Egy vágy volt ez mindennek az elpusztításra és egy új építésére, (…) mindenféle kiegyezés elutasítása stb. Mindez Sajjid Quṭb Ma‛ālim fī ’l-ṭarīqjában érte
el a csúcspontját.”176
A harmadik trauma gyakorlatilag csak Quṭbot érintette, mivel azon túl, hogy
a Szabad Tisztek ellene fordultak, a Testvériség sem állt ki egységesen mellette, hiszen a vezetőség igyekezett cáfolni a Ma‛ālimban megjelent gondolatait, illetve megpróbált valamiféle modus vivendit találni az őáltala elítélt hatalommal.177
Abu Rabi, From Religious Realism, 121.
Abu Rabi, From Religious Realism, 107–108.
174
Abu Rabi, From Religious Realism, 116.
175
Abu Rabi, From Religious Realism, 117.
176
Ḥasan Ḥanafī, The Relevance of the Islamic Alternative in Egypt. Arab Studies Quarterly
4/1–2 (1982) 54–74. A tanulmányt Abu Rabi idézi: From Religious Realism, 120.
177
A Ma‛ālimban található gondolatok cáfolataként jelent meg a mozgalom részéről a Du‛āt
172
173
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Ezért vett gondolkodása radikális fordulatot és ezért nem volt számára
középút az iszlám és a ǧāhilijja között.178
Sajjid Quṭb intellektuális fejlődését végigkísérve két jelenségre hívnám fel
a figyelmet.
1) Intellektuális karrierje Amerikából való hazatérése után egy mélyen vallásos ember útkeresése, aki arra keresi a választ, hogy élhet-e egy vallásos ember
egy olyan államban/társadalomban, amely nem segíti vagy gátolja az Istentől
kinyilatkoztatott törvények szerinti életet.
2) Sokan próbáltak választ találni arra, hogyan lehetne megoldani a korabeli
Egyiptom problémáit. Quṭb is egy közülük, de ő a keresés közben megváltoztatta
magát a kérdést, és így tette fel: hogyan oldja meg az iszlám a problémákat?
8. A kutatás további lehetséges irányai
Megismertük, hogy melyek a főbb jellemzői Quṭb tanainak az egyes korszakokban, illetve hogy mely események, hatások voltak a gondolkodásában bekövetkezett változások mozgatórugói. Sajjid Quṭb radikális, főként a Ma‛ālimban
megfogalmazott tanai megértéséhez, illetve annak megválaszolásához, hogyan
következik a vallási tanításból levezett ideológiából (politikai tanítás) annak
gyakorlatba, mozgalomba való átültetésének szükségessége, a politikai cselekvés, a következők mélyebb vizsgálatát tartom szükségesnek:
i) Mit gondolt az államról és annak valláshoz való viszonyáról?
ii) A Ma‛ālim keletkezésének körülményei.
iii) A Ma‛ālimban használt terminusok jelentése és fogalma.

The life and intellectual development of Sayyid Quṭb
Máté LAKATOS

In the study I review the main stages of the intellectual development of Sayyid
Quṭb, together with the events and the political, social, economic, and intellectual environment that could affect his thoughts, and the development of his
ideology, thus contributing to their accurate and appropriate interpretation.
The conservative movements within Sunni Islam can be divided into two
groups: some want to destroy the whole “construction” of Islam, others just
would like to replace some of its elements. The latter include Salafism, a branch

lā quḍāt (Prédikátorok, nem bírák) című könyv. (Ld. bővebben: Zollner, i. m.)
178
Ezt emeli ki Zimmerman (i. m., 238–241.) is, aki szerint Quṭb fekete-fehérben látta a világot: iszlám vagy ǧāhilijja, nincs középút .
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of which is Hanbalism, whose outgrowths are the Waḥḥābis. Their principles are
followed by the Muslim Brotherhood. Qutb was the ideologue of this movement.
One of the main issues in theoretical and political thought is the relationship
between religion and politics in the modern and contemporary Islamic thought.
This question became more emphasized by the problems arising from the different concepts of the state, and became the junction of the problems linked to
the topic of the political and the religious society in the Arab and the Muslim
world, from the 19th century European conquest of the Islamic territories. From
the five generations of scholars dealing with the state, Quṭb belongs to the fourth
(in addition, among others, to Muḥammad Quṭb and Yūsuf al-Qaradāwī). The
five generations discussed four issues related to the state: the nation-state, the
Caliphate, the Islamic state, and the theocratic state. Quṭb dealt with the last one
of these.
In the history of Egypt the three main questions of the “liberal ages” (1923–
1952) were the national question, the socio-economic reform, and the political
representation. The first dominated the politics of the era, but no party reached
national freedom, and the social and economic reforms did not form an essential
part of their programs. These are the issues that the Free Officers, the Muslim
Brotherhood and Quṭb sought to answer as well.
Quṭb’s system of thought is well suited to modern Islamic fundamentalism
in the sense that it translated the history, theology, and philosophy of Islam into
an ideology, a way of life, and a challenge to the status quo.
His ultimate goal is to establish an Islamic state, based on the ḥākimiyya
of Allah. But his way of thinking, mainly in its last phase, is a turning point in
the doctrine of the modern Islamic revivalist movements, because the masses,
unlike in the previous movements, ceased to play a crucial role in his ideology.
In his writings Islam and the Koran appear at first only as objects of literary
interest. At that time nationalism, liberalism, and the revolution of 1919 affected
him. In the second period he turns to Islam, and recommends it as a solution
to the problems, as a comprehensive political and social system. That is, he
formulates political and social doctrines based on religious teachings. Religious
realism and a rational stance characterize his thoughts. In the third period, realism was replaced by criticism, radicalism and a utopian attitude, and instead
of the whole society he addressed his last book rather to a small “vanguard”;
moreover, he elaborated the concept of ǧāhiliyya then.
Shortly, he started from nationalism and liberalism, and through Islam
reached radical Islamism.
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A timár rúznámcseszik jelentősége az oszmán birtoklástörténet és archontológia szempontjából1
Az oszmán kori levéltári források nemzetközi viszonylatban eddig meglehetősen elhanyagolt defter-típusa a címben jelzett tímár rúznámcseszik (a timáradományozásokat követő naplók) gazdag, jó kétezer kötetre tehető anyaga.
Klaus Röhrborn többek között belőlük is bőven merített kiváló könyvének megírásakor.2 A forráscsoport leírását néhány bejegyzés angolra fordításával egyetemben Douglas Howard végezte el.3 Nejat Göyünç a főbb tisztségviselők életrajzának elkészítéséhez belőlük nyerhető adatokra hívta fel a figyelmet.4 A sorozat egy bizonyos, 1541–1542-ből származó, főként ruméliai területeket magába
foglaló, ugyanakkor a magyar végekre, nevezetesen a Budai vilájet megszervezésére vonatkozó legkorábbi szolgálati birtokadományozásokat tartalmazó
kötetét Robert L. Staab mutatta be valamivel alaposabban.5
A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy ezt a kútfőt a nemzetközi oszmanisztika
az 1970-es évekig gyakorlatilag nem vagy alig használta, legyen szó akár Törökországról, akár Európáról vagy Amerikáról. Ezzel szemben hazánkban már az
1880-as években nagyobb mennyiséget, mintegy 150 oldalt publikáltak a vonatkozó bejegyzésekből.6 Bár kihagyások és hibák tarkítják e munkát, az úttörő
jelleg elvitathatatlan és dicséretre méltó. Hetven évvel később Fekete Lajos a
E dolgozat az ankarai Tapu ve Kadastro Genel Müdürülüğü (Ingatlanhivatal) által 2012-ben
szervezett konferenciára készült, majd jelent meg: Géza Dávid, Osmanlı Macaristan’ı örneğinde
tımar ruznamçe defterlerinin önemi. In: Osmanlı coğrafyası kültürel arşiv mirasının yönetimi
ve tapu arşivlerinin rolü uluslararası kongresi. 21–23 Kasım 2012. Bildiriler. I. Ankara, 2013,
371–378. Hasznosnak tartottam magyar változatát is közzétenni, amely távolról sem szószerinti
fordítás.
2
Klaus Röhrborn, Untersuchungen zur osmanischen Verwaltungsgeschichte. (Studien zur
Sprache, Geschichte und Kultur des islamischen Orients. Beihefte zur Zeitschrift „Der Islam”
Hrsg. von Bertold Spuler. Neue Folge, 5.) Berlin–New York, 1973.
3
Douglas Howard, The BBA Ruznamçe Tasnifi: a New Resource for the Study of the
Ottoman Timar System. The Turkish Studies Association Bulletin 10/1 (1986) 11–19.
4
Nejat Göyünç, Timar Ruznamçe Defterleri’nin Biyografik Kaynak Olarak Önemi. Belleten
227 (1996) 127–138.
5
Robert L. Staab, The Characteristics of the Timar System in Pasa [recte Paşa vagy Pasha]
Livası in the 16th Century: Based on the Examination of the Maliyeden Müdevver Defteri, No.
34. In: X. Türk Tarih Kongresi. Ankara: 22–26 Eylül 1986. Kongreye sunulan bildiriler. IV. Ankara, 1993, 1898–1926.
6
Velics Antal–Kammerer Ernő, Magyarországi török kincstári defterek. I. Budapest, 1886,
349–372, 385–398, II. Budapest, 1890, 560–605, 607–653, 667–686, 732–733.
1

Keletkutatás 2014. tavasz, 45–57. old.
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szijákat-írást tárgyaló hatalmas művébe ezekből a dokumentumokból is beválogatott néhány oldalt.7 Természetesen mind Fekete, mind Velics a Bécsben található rúznámcsékat használta. Káldy-Nagy Gyula viszont az 1960-as években az
isztambuli levéltár Maliyeden müdevver defterler és Kâmil Kepeci fondjában
lévő több kötet anyagáról is készíttetett mikrofilmet, melyek az Országos Levéltárba kerültek, illetve kinagyítva részben az ELTE Török Tanszékén is megvannak; maga azonban viszonylag ritkán támaszkodott tanúságukra (még leginkább
a bécsi Konsularakademie Krafft 284-ből gyűjtött adatokat). Magam az 1970-es
évektől folyamatosan dolgoztam velük, mind az ausztriai, mind a törökországi
kötetekkel, leginkább proszopográfiai szempontból hasznosítva őket.8 Később
Hegyi Klára is felismerte fontosságukat, főleg az észak-magyarországi régió
birtoklástörténetének komplex vizsgálatába vonva be őket, újabban pedig Sz.
Simon Éva nyert el több szereplőt érintő OTKA-támogatást kiaknázásukra.
Tény, hogy ezek a naplók több szempontból is meglehetősen érdekes, sőt
alapvető ismereteket tartalmaznak. Jelentőségük főleg akkor domborodik ki,
ha egy szandzsák vagy tartomány javadalombirtokos katonáinak körülményeit
akarjuk hosszú távon megismerni.
E rövid áttekintésben a timár rúznámcseszik magyarországi területeket
illető vizsgálataim során szerzett főbb tapasztalataimra szeretném ráirányítani
a figyelmet. A felsorolt felhasználási lehetőségek nagy részéről feltételezem,
hogy a birodalom más régióiban is – esetleges kisebb helyi variációkkal – érvényesek.
Megfigyeléseimet három fő csoportba osztottam: 1. a timár-rendszerben az
idő múlásával bekövetkező változások; 2. a timár-rendszerre vonatkozó egyidejű kérdések; 3. más témák.
1. A timár-rendszerben az idő múlásával bekövetkező változások
Mindenekelőtt leszögezhetjük, bár magától értetődik, hogy két szandzsákösszeírás (tahrir vagy mufasszal defteri) és főleg az azok nyomán készült timár vagy
idzsmál defterik elkészítése közötti időszakban ezekből a folyamatosan vezetett
naplókból követhetjük nyomon a birtokadományozásokat illető változásokat (a
rüusz és ritkábban a mühimme defterik ezekről szóló bejegyzései sokkal rövidebbek és gyakorta csupán szórványinformációkat adnak).
Ebben az összefüggésben a rúznámcsék a következő témákban nyújtanak
útmutatást:
L. Fekete, Die Siyāqat–Schrift in der türkischen Finanzverwaltung. Budapest, 1955, I. 442–
473, II. XLVIII–L. tábla.
8
Ennek legkorábbi lenyomata doktori disszertációm, majd A Simontornyai szandzsák a 16.
században című könyvem. Később az aradi–gyulai, a mohácsi–pécsi és a szigetvári bégek névsorának összeállításakor, pár főbb tisztségviselő életrajzának megírásakor, akadémiai doktori dis�szertációm elkészítésekor és más alkalmakkor is jócskán idéztem ezekből a forrásokból.
7
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1/a. Voltak olyan személyek, akik két szandzsákösszeírás között több alkalommal is felbukkannak a rúznámcsékban. Ennek oka az lehet, hogy valamely
dicséretes tettük miatt vagy éves jövedelmüket emelték meg (terakki) nem is
egyszer, vagy az, hogy valamilyen más körülményből kifolyólag a nekik kiutalt
jövedelemforrásoknak az összetétele változott meg. Példaként említhetjük a
müteferrikaként vagy fő müteferrikaként szereplő Hajdar kethüdát, akinek
ziámet-birtokát ötször részletezték egyazon defterben, mindannyiszor valamelyest más települések éves adóinak feltüntetésével.9 Az ilyen jellegű eltéréseket
praktikusan semmilyen más forrásból nem tudjuk követni.
1/b. Az imént érintett „fizetésemelés” kapcsán elmondhatjuk még, hogy a
rúznámcsék alapján tisztázható, hogy az azonos kategórián belüliek (azaz a
hász-, ziámet- és timár-birtokosok) azonos elbánásban részesültek-e vagy más
valami alapján döntöttek. Példának okáért egy 10.000 akcse jövedelmű szpáhi
megítélt többlete arányban volt-e a végbevitt vitézséggel vagy sem (tapasztalatom szerint jobbára nem); az adott esetleges fix összegek, amelyeket egy-egy
kategória kapott, változtak-e az idő múlásával vagy sem.
1/c. A naplók minden egyes bejegyzése a kiutalt jövedelemforrások felsorolása után röviden elmondja az adományozás történetét is. Ezek sok fontos információt nyújtanak a rendszer működéséről. Többek között belőlük tudható meg,
hogy meddig kellett várniuk a szultáni kegyben részesülteknek az uralkodói
parancs kiadásától a tényleges javadalmazásig. Ennek esetleges konkrét nehézségeiről máshonnan nem értesülhetünk. Azt látjuk, hogy az illetők nem ritkán
10–12 évig küszködtek, amíg – hosszas utánajárás, többszöri instanciázás, üresedő helyek keresgélése-figyelése után – végre révbe jutottak.10 A leghosszabb
eddig adatolható időtartam 36 (vagy 38) esztendő volt, csoda, hogy egyáltalán
még élt a timáros, amikor végre megkapta, ami járt neki.11 A korszak egyik titka,
hogy az ilyen szituációba került emberek miből tartották fenn magukat a közbeeső időszakban. Itt most nem bocsátkozom találgatásokba, mivel csak pár általánosságot lehetne előrángatni. A késedelem indoklása a korabeli szóhasználatban elég homályos maradt: „nem sikerült” (müyesser olmadı)12 – írták gyakorta.
Máskor az okozta az ügy elhúzódását, hogy az eredetileg tervezett szandzsákot
İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliyeden müdevver defterler 15957, p. 34–36, 49–
51, 86–88, 151–152, 174–176. Más kötetekben is találkozunk vele: Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Ruznamçe 131, szendrői rész, p. 144–146, 181–183; Maliyeden müdevver defterler 15567, p.
171–172; Maliyeden müdevver defterler 16052, p. 73–75, 140–141.
10
Egy timár-birtokost például H. 992-től 1004-ig várakoztattak: Maliyeden müdevver
defterler 15567, p. 99–100.
11
Az adott javadalmat H. 989-en utalták ki, de „utalványa a kézbesítőnél elveszett” (tezkeresi
havale elinde zayi), ezért az ügy H. 1025/1027-ig elhúzódott.
12
A nagyszámú példa közül ld. Maliyeden müdevver defterler 15957, p. 150.
9
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vagy vilájetet, ahol a települések kiadandók lettek volna, egy másikra cserélték.
Emiatt a procedúra bizonyos fázisait meg kellett ismételni.
1/d. A timár-birtokosok halála vagy javadalmukról való lemondása Magyarországon ritkán került be a timár defterikbe, s ez a tény újra aláhúzza a rúznámcsék jelentőségét. Időnként nehéz megmagyarázni, hogy a szpáhik, akik – mint
láttuk –, sokszor hosszasan küzdöttek azért, hogy hozzájussanak javaikhoz,
miért hagyták egyszer csak oda azokat.13 Annak motivációját még megértjük,
aki a fia kedvéért vonult vissza, egyébként viszont nehéz felfedezni a háttérben
meghúzódó megfontolást. Bizonyára voltak olyanok, akik megfáradva a harcokban, az élet egyéb területein akartak tevékenykedni, mások elegendő zsákmányhoz jutottak a határvidékeken megejtett becsapásokból, ismét mások talán
a beglerbégek vagy a szandzsákbégek háztartásában találtak nekik jobban tetsző
foglalatosságot.
1/e. A tartományi vezetők várakozási állományban töltött idejének hosszúságát a központban vezetett listák alapján állapíthatjuk meg,14 csakhogy ezek
között elég nagy lukak tátongnak (bár lehet, hogy a hiányzó évekre vonatkozók még előkerülnek, ha készültek egyáltalán). A ziámet- és timár-birtokosok
leváltásáról viszont szinte semmilyen más iratfajta nem tudósít. Szerencsékre a
rúznámcsék ebben az összefüggésben is segítségünkre vannak – ha nem is szisztematikusan. Példaként kitérhetünk azokra a javadalmaiktól egy évre megfosztottakra, akik Buda 1541-es elfoglalásakor valamilyen hibát követtek el, s ezzel
büntették őket.15 Máskor a nagyobb intervallumot átfogó, egy szandzsák valamennyi birtokosára összpontosított vizsgálat vethet fényt erre a kérdésre.
1/f. A timár-naplók további speciális jellegzetessége, hogy időnként utólagos, természetesen későbbi, az adott javadalom sorsát megvilágító rövid kommentárokat is tartalmaznak. Ezeket mindig egy másik kéz kanyarította oda az
eredeti bejegyzés fölé (1. kép). Ilyenek bukkannak fel – bár csak elvétve – az
1541–1542-es ruméliai rúznámcséban,16 de aztán sokáig nyomuk vész, s csak a
16. század vége felé jelennek meg újra, immár jóval nagyobb számban. A bennük használt legtipikusabb kifejezések az alábbiak: „meghalt, timárját más/a fia
kapta”, „másik szandzsákban kapott timárt”, I. Ahmed vagy I. Musztafa nagyÍgy Hüszejn, a Füleki szandzsák míralaja egyáltalán nem lekicsinyelhető, 45.093 akcse ös�szegű ziámetjéről H. 1001-ben mondott le. Vö. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Kâmil Kepeci 336,
f. 482r.
14
İ. Metin Kunt, Sancaktan eyalete. 1550–1650 arasında Osmanlı ümerası ve il idaresi.
İstanbul, 1978, 77/XI. és 83/XV. táblázat.
15
Staab, i. m., 1920/86. jegyzet.
16
Maliyeden müdevver defterler 34.
13
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úri trónra lépésekor17 vagy más okból kiutalási diplomáját (berátját) megújította és hasonlók. Joggal tételezzük fel, hogy a megjegyzés és az eredeti szöveg
dátuma között az adott jövedelmeket ugyanazzal az összetétellel, ugyanaz a személy élvezte. Ennek jelentőségét akkor mérhetjük fel, ha a két időpont között
nagy a távolság, illetve ha a javak változtatás nélkül az elhunyt személy gyermekére szálltak. Jellegzetes a következő példa. A Szerémi szandzsák egyik szpáhijának H. 1004-ben juttatott timár fölé ezt írták: „Megerősítette, és berátját megújította. Kelt [10]28 dzsemáziüláhir 14-én.”18 Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy
a felsorolt anyagi források a közbeeső 22 holdév során az illető kezében voltak,
sőt jogosan remélhette, hogy a jövőben is ő húzhat megélhetést belőlük. Másik
mutatványunk kezdő dátuma szintén H. 1004. Fölötte ezúttal ezt olvashatjuk:
„A nevezett livában másik timárt kapott, berátját megújította. Kelt az 1031. év
… (a hónap nevét nem sikerült kibetűzni) 18-án. Mirmiráni berátot kapott az
1032. évben.”19 Ezúttal tehát a timár-birtokos 28 éven át élvezte ugyanazon települések jövedelmeit,20 ami komoly változást tükröz, hiszen megelőzően a birtokok összetétele nem egyszer változott, hol jobban, hol kevésbé.
A pótlások másik lényeges üzenete az, hogy mind gyakrabban kapta meg
valamelyik, feltehetőleg a legidősebb vagy legrátermettebb fiúgyerek teljes névértékben és összetételben apja javadalmait. Ha ez nem így lett volna, bizonyára
feltüntették volna azt a részt, amely ténylegesen az utódra szállt. Ez azt implikálja, hogy a timárok és a ziámetek egyre inkább öröklődővé váltak,21 ami elég
lényeges eltérés a korábban, I. Szülejmán idején törvényekben is lefektetett elvtől, miszerint ezeknek csak meghatározott összege járt a következő generációnak (a körülményektől függően nem csupán egynek).22
1/g. Bár a fentebbiekből már kirajzolódik, azért külön is szögezzük le, hogy a
rúznámcsék a legjobb segítőink a birtokok összetételében bekövetkező változások nyomon követéséhez. Ezen belül jól megfigyelhetjük, ahogy az egyes javadalmakból kiszakítanak egy-egy részt (hissze), hogy azt más valakinek adják.
17
Maliyeden müdevver defterler 15567, p. 126, 186; Maliyeden müdevver defterler 16052,
p. 33, 37.
18
Maliyeden müdevver defterler 15667, s. 176.
19
Ruznamçe 216, pécsi rész, p. 8.
20
Az eddig kimutatható tartam, midőn valaki megszakítás nélkül mondhatta magáénak egyazon adóbevételeket, 37 évre terjed ki és a 17. század második feléből való. Egy Iváz nevű személynek 1056/1646-ben adtak a kezébe szultáni rendeletet, amelynek nyomán a Szegedi szandzsákban jutott szolgálati birtokhoz; a neki kiszignált bevételek egészen 1098/1687-ben bekövetkezett haláláig az ő megélhetését szolgálták. Vö. Ruznamçe 656, p. 253.
21
E kérdésre ld. Dávid Géza–Fodor Pál, Az oszmán timár-birtokos haderő nagysága és ös�szetétele a XVII. század második felében. Hadtörténelmi Közlemények 117 (2004) 481–509; angolul: Changes in the Structure and Strength of the Timariot Army from the Early Sixteenth to the
End of the Seventeenth Century. Eurasian Studies II (2005) [2007] 157–188.
22
M. Tayyib Gökbilgin, Kanunî Sultan Süleyman’ın timar ve zeamet tevcihi ile ilgili
fermanları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 17/22 (1967) 35–48.
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1. kép Példa a pótlólagos megjegyzésre

A variációs skála nagy, a feladattal megbirkózni nem könnyű, hiszen a helyneveket gyakran nehéz elolvasni, főleg ha egy másik közigazgatási terület települései is megjelennek.
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2. A timár-rendszerre vonatkozó egyidejű kérdések
2/a. Eleddig a timár rúznámcseszik azon adataira koncentráltunk, amelyek az
idő múlásával bekövetkező változásokat mutatják. Most olyan példák következnek, amikor egyidejű vizsgálatokat tesznek lehetővé. Ilyen kötetek azok,
amelyek egy-egy szultán trónra lépésekor keletkeztek. Amennyiben egyazon
évben nem készült szandzsákösszeírás (s ilyesmi a 16. században is előfordult,
a 17.-ben pedig ez volt a rendszer), akkor a minket érdeklő vilájetről vagy szandzsákról csak a most tárgyalt forrásból nyerhetünk szinkronikus képet a birtoklási viszonyokról (természetesen nem lehetünk száz százalékig bizonyosak afelől, hogy minden szpáhi eleget tett az ezen alkalomhoz kötött berát-megújítási
kötelezettségének). Magyar területeken főleg a 17. századból ismerünk ilyen
naplókat.23
E műfaj másik variációja, amikor a tahrir defteri készítésekor az adományozásokat a rúznámcséba is bevezették.24 Az ennek során elejtett megjegyzések révén bepillanthatunk a javadalmak kialakításának műhelytitkaiba, az ezzel
kapcsolatos alkudozásokba.
2/b. A timár-naplókból kihüvelyezhető másik vertikális ismeret olyan esetekre vonatkozik, amikor a timár defteriben egy-egy ziámet-birtokos, néha
szandzsákbég kiutalt településeinek csak egy része található meg, éspedig csak
azok, amelyek az adott közigazgatási egységhez sorolódtak, azok viszont, amelyek egy másikba tartoztak, nem. Ilyen esetekben a bejegyzés az an ziamet
(ziámetjéből) fejléccel indul, ami pontosan annak kifejezésére szolgál, hogy
csak a javak egy hányadát tüntetik fel. A rúznámcsékban viszont jóformán valamennyi adományozás összes elemét írásban rögzítették. Tény, hogy egy átlagos
ziámet-birtokosnak elég ritkán juttattak két vagy több szandzsákban bevételi
forrásokat, erre inkább az udvarban szolgáló csausok, müteferrikák és dívánírnokok esetében került sor. Ezen kivételezett csoportok tagjainak az éves fizetsége akár a 300.000 akcsét is elérhette,25 amit egyetlen szandzsákban nehéz lett
volna kiosztani. Ezért folyamodtak ahhoz a megoldáshoz – amely tulajdonképpen merőben ellentétes volt a timár-rendszer azon alapelvével, miszerint minden szpáhi lakjék a saját szandzsákjában –, hogy egymástól 1000–1500 kilo-

23
Ruznamçe 377 (1027/1617–1618), 419 (1032/1622–1623), 599 (1052–1053/1642–1643),
656 (1062/1651–1652).
24
A Ruznamçe 25 kötet Temesvári vilájetre vonatkozó lapjai ebbe a kategóriába tartoznak.
25
Vö. Géza Dávid, Assigning a Ze‛amet in the 16th Century: Revenue-Limits and OfficeHolding. Armağan. Festschrift für Andreas Tietze. Hrsg. von Ingeborg Baldauf und Suraiya
Faroqhi). Praha, 1994, 47–57; Uő, Ottoman Armies and Warfare, 1453–1603. The Cambridge
History of Turkey. II. The Ottoman Empire as a World Power, 1453–1603. Ed. by Suraiya N.
Faroqhi and Kate Fleet. Cambridge, 2013, 292–293.
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méterre eső két-három vagy még több közigazgatási egységben juttattak nekik
javakat.26
2/c. A Magyarországra vonatkozó timár rúznámcseszik kutatása egy szempontból kifejezetten előnyös helyzetben van az Oszmán Birodalom más régióihoz képest. A Budai vilájetet illetően ugyanis rendelkezünk mind olyan kötetekkel, amelyeket Isztambulban vezettek, mind pedig olyanokkal, amelyeket a
tartományi központban.27 (Hasonlók másutt nem maradtak fenn, legalábbis nem
tudok róla.) Közülük némelyikbe egyazon évben, tehát párhuzamosan írták be
a véglegesített kiutalásokat, ami lehetőséget ad a két típus összehasonlítására,
a két szint közötti különbségek feltárására. Joggal feltételezzük, hogy az egykor Budán felfektetett fóliánsok több adatot őriztek meg az utókornak, mint a
központiak, mivel tezkere nélküli (tezkeresziz), alacsony jövedelmű tímárokat
a beglerbégek is oszthattak, nemegyszer a várvédő katonáknak (müsztahfiz),28
mely adományozásoknak a portai rúznámcsékban nincs nyomuk. Azt is meg
lehet vizsgálni, hogy a ziámetek és a timárok lejegyzésében, a fent említett kommentárok átvételében követte-e a vidék a fővárosi gyakorlatot. Magam ilyen
összevetésbe eleddig nem bonyolódtam, de feltételezem, hogy pár érdekes
tanulság levonható lesz, ha valaki nekiáll ennek.
2/d. Bár természetesnek mondható, talán nem felesleges kitérni arra, hogy
míg a timár defterik alapvetően szandzsákokra lebontva készültek, a rúznámcsék pozitívuma, hogy őket vilájet szinten vezették. Nálunk többnyire egy kötet
timár defteribe egyetlen, de maximum három szandzsák javadalmai kerültek,29
azaz a másik kútfő mélyebb merítést tesz lehetővé.
3. Más témák
3/a. A timar rúznamcse defterik – bár sajnos nem mindig azonos mértékben –
nagy jelentőséggel bírnak a felső szintű oszmán vezetők meghatározott helyre
történő kinevezési időpontjáról és hivatalviselésének tartamáról. A legszerencsésebb esetekben a beglerbégek vagy szandzsákbégek napra pontos szolgálatba lépésének dátumát is megtaláljuk bennük, emellett ilyenkor hász-birtokaik
teljes listáját is beléjük másolták. Ezen felsorolásokból láthatjuk, hogy a közVö. Dávid Géza, A Simontornyai szandzsák a 16. században. Budapest, 1982, 83.
Utóbbiak közül ld. például: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Flügel 1384, 1387.
28
Nagyszámú ilyen típusú bejegyzés található az alábbi kötetben: Wien, Konsularakademie,
Krafft 284. Ez a napló azért is különösen fontos, mert viszonylag korai (az 1550-es évekből való),
amikor az isztambuli sorozatban még nincs ránk vonatkozó anyag, és a szandzsákbégek kiutalási
listáit is hozza, ami nem minden későbbi példányra áll.
29
Pl. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu defteri 505. A Koppányi, a Simontornyai és a Szekszárdi szandzsákot tartalmazza.
26
27
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pontban ülők (vagy a helyi illetékesek) milyen politikát követtek egy-egy „ellátmány” (dirlik) kialakításakor. A konkrét helyzet alkalmanként szokatlan megoldásokat követelt. Ilyesmi állt elő, ahogy azt már más összefüggésben egy régebbi
írásomban is tárgyaltam, amikor a második budai beglerbéget, Báli pasát ideküldték. Ekkor az oszmánok az egykori fővárostól délre eső, a Dunáig és a Dráváig nyúló mintegy 200 kilométeres sávban vagy háromszögben még egyetlen települést sem mondhattak magukénak a szó szoros értelmében. A pasának viszont 1.000.000 akcse körüli hászokat akartak adni. Ezt a hatalmas összeget 19, főként korábban önálló birtokból sikerült csak összekalapálni. A teljes
éves bevétel mintegy egy nyolcadát azok a hászok tették ki, amelyeket Báli még
vidini bégként tudhatott magáénak (ez is eltér a későbbi tipikus gyakorlattól).
Még jelentősebb tételt képviselt az első budai mirmirán, Szülejmán pasa közel
440.000 akcséja.30 Nagyjából 535.000 akcsét viszont ziámet- és timár-birtokok
megszüntetése révén teremtettek elő.31 (Zárójelben hozzátehetjük: a Budai szandzsák három első timár-adományát is a most idézett defterben rögzítették. A
nekik kiszignált falvak adóját ebben a fázisban még csak megbecsülni lehetett,
ezért kerek számokban adták meg.32 Hasonlóképpen innen tájékozódhatunk a
Budai tartomány első vagy második alkalommal kinevezett főbb tisztségviselőinek nevéről és kijelölési dátumáról – öt–hat esztendővel az első szandzsákös�szeírás elkészülte előtt.33) A későbbi korszakokat tekintve Sz. Simon Éva részben a rúznámcsék anyagára is támaszkodva jutott figyelemre méltó eredményekre a szigetvári bégek jövedelemforrásainak biztosítását illetően.34
3/b. Amennyiben a rúznámcsék nem tartalmazzák a szandzsákbégek kinevezési dátumát és hászainak részletes felsorolását, akkor is meglehetősen sok
információt nyújtanak róluk, mégpedig a bejegyzések azon részében, amelyben a kiutalás rövid történetét adják elő. Ezekben ugyanis gyakorta nevesítették
azt a vezetőt, akinek ajánlására a szpáhi kezdő javadalomban vagy fizetésemelésben részesült. A 16. század második felében a „levelet” vagy „pecsétes deftert” küldők többnyire a szandzsákbégek voltak, így a szövegben őket és szolgálati helyüket is többnyire megemlítették, sajnos az előterjesztés dátumát általában elhagyva. Ezzel szemben mindig feltüntették azon parancs keltét, amely a
kérdéses ügyben a pozitív döntést hírül adta. A vonatkozó hivatkozások kigyűjNehéz állást foglalni arra nézvést, hogy ez magában foglalta-e az elődjének járó teljes hivatalos összeget, de – ismerve más hasonszőrűek fizetését – ez kevéssé valószínű.
31
Maliyeden müdevver defterler 34, f. 635v–640v. Vö. Dávid Géza, A budai beglerbégek jövedelmei és birtokai a 16. században. Keletkutatás 1991. tavasz, 50–51.
32
Ld. Dávid Géza, A Budai szandzsák első tímár-birtokosai. Keletkutatás 1995. ősz [1997],
111–114.
33
Vö. Gyula Kaldy-Nagy, Kanuni devri Budin tahrir defteri (1546–1562). Ankara, 1971.
34
Éva Sz. Simon, Névlegesen birtokolt szandzsákbégi hászok a 16. századi oszmán terjeszkedés szolgálatában. (Gondolatok a ber vedzsh-i tahmin szisztéma működésének értelmezéséhez). Századok 141 (2007) 1351–1406.
30
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tése sokban segíthet egy-egy bég munkába állásának vagy távozásának hozzávetőleges behatárolása szempontjából. A „mely időpont előtt” (terminus ante
quem) szerencsés esetben pár hét vagy hónap, bár elhúzódó ügyekben sajnos
ennél hosszabb intervallum is lehet. Ebből következik, hogy amennyiben egy
bégről csupán egyetlen említésünk van, akkor azt óvatosan kell kezelnünk. Jó
hír azonban, hogy egyazon leíráson belül három–négy, avagy még több „nemes
parancs”-ra történő utalás sem ritka, ami lehetővé teszi relatív kronológia felállítását, azaz jobban határok közé szorítható a felbukkanó bég hivatali ideje. Természetesen más források esetleges egybehangzó tanúsága nagy segítségünkre
lehet a rúznámcsék ilyen jellegű bizonytalanságainak a feloldásában.35
3/c. Következő támpontunk a beglerbégekkel kapcsolatos. A javadalmak
kiutalásának véglegesítéséhez szükség volt egy tezkerére, melyet többnyire a
pasák állítottak ki. Azokban az időszakaszokban, amikor más helyről kevés adat
maradt fenn róluk (például a 16. század végétől a 17. század bizonyos éveiig
a Temesvári, az Egri és a Kanizsai vilájetben), igen hasznosak az adományozás történetét taglaló szakasz végére odapöttyentett „X pasa tezkeréjével” (ba
tezkere-i X paşa) kifejezés (2. kép). Arra azonban gondolnunk kell, hogy nem
feltétlenül a fejlécben szereplő tartomány kormányzójáról van ilyenkor szó,
mivelhogy a budai pasa bizonyos értelemben a többiek főnöke volt.
3/d. A rúznámcsék szandzsákbégi birtoklistáit böngészve, néhány alkalommal egy szokatlan félmondat hívta fel magára a figyelmet. Az illetőknek új
szolgálati helyükön (esetleg a szomszédos közigazgatási egységben) kiválasztott bevételi források mellett néhány távolabb fekvő település és puszta adóit
is feltüntették 15.000–20.000, néha 50.000 akcse értékben. Ezek fölé írták a
sztereotip szöveget, amely így (vagy ehhez nagyon hasonlóan) hangzott: ezeket úgy kapta, hogy „bárhol is birtokol szandzsákot, számítsák hászaihoz.”36 Ezt
nem értelmezhetjük másképpen, mint úgy, hogy némelyik ügyes főember el tudta
érni, hogy az európai (feudális) földbirtokláshoz némileg hasonlatosan megszakítás nélkül kezében tartson bizonyos földterületeket – függetlenül attól, hogy hová
veti őt a sors. (Külön vizsgálatot igényelne – természetesen nem magyar területeken –, hogy a későbbi csiftlikek kapcsolatba hozhatók-e ezekkel a magánbirtok
magocskákkal.)

Vö. Dávid Géza, A magyarországi török archontológiai kutatások lehetőségei (arad-gyulai
szandzsákbégek). Történelmi Szemle 94/1–2 (1994), 111–113.
36
Korai példaként Dzsáfer szendrői szandzsákbég említhető: Maliyeden müdevver defterler
34, f. 691r–692r. Egy 1581-ből való eset: Flügel 1387, f. 263r–v. Meg kell jegyeznem: ez a kifejezés a központi beglerbégi és szandzsákbégi listákban is megtalálható. Vö. Maliyeden müdevver
defterler 563, passim.
35
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2. kép A tezkerét kiállító beglerbég nevének helye

3/e. Érthető módon ritkán ugyan, de a rúznámcsék rövid életű szandzsákok
vagy vilájetek meglétéről is tájékoztatnak. Így ismerjük meg például a Veszprémi szandzsák 1552-es létrehozásának körülményeit és időpontját, ekkori bégjének javadalmait.37 Szintén a timár-naplók erősítették meg a krónikákban is
előjövő, csupán pár évig fennálló három beglerbégség, a Szigetvári,38 a Győri39
és a Pápai40 meglétét.41
3/f. Ugyancsak a narratív részekben történeti eseményekre is találunk referenciákat. Ezek közül a kedvencem a Szászvár közelében, a kozári mezőn 1542ben lezajlott párviadalra vonatkozik. A török írnok a Kászim mohácsi bég kíséretében forgolódó két török szpáhié mellett a velük harcoló magyarok, Budaházi
Dávid Géza, A Veszprémi szandzsák. Keletkutatás 1992. ősz, 27–28.
Krónikában: Tiryaki Hasan Paşa’nın gazaları ve Kanije savunması. Haz. Vahit Çabuk
(Tercüman 1001 temel eser, 129.) İstanbul, 1978, 74.
39
Krónikában: Karácson Imre, Török történetírók. III. 1566–1659. Budapest, 1916, 111.
40
Krónikában: Mehmed bin Mehmed, Nuhbetü’t-tevarih ve’l-ahbar. İstanbul, 1276/1860, 175.
41
Rúznámcséban: Szigetvár – Kâmil Kepeci 344, p. 98; Maliyeden müdevver defterler 15567,
p. 309, Győr – Kâmil Kepeci 344, p. 108; Maliyeden müdevver defterler 16052, 87; Ruznamçe
216, pécsi rész, p. 3; Pápa – Kâmil Kepeci 344, p. 317.
37
38
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János és Sárközi Gábor nevét is megörökítette.42 Ez a törökök jól értesültségét
tükrözi. A másik oldalon viszont Tinódi Lantos Sebestyén is előadta az esetet,
ő pedig a muszlimokról volt pontosan informálva. Az adatok tehát kölcsönösen
erősítik egymást és emelik Tinódi történetírói hitelét.43 Máskor végvidéki küzdelmekről olvashatunk, hol a megtámadott várak, hol a keresztényeket vezető
személy(ek), hol mindkettő nevesítésével.44 Máskor homályosabbak a hivatkozások. A konkrétabbak összeszedése, kronológiai elhelyezése és a magyar forrásokkal való egybevetése a jövő feladata.
4. Végül a magyar területeket érintő 17. századi timár rúznámcse defterik
jellegzetességeire szeretnék röviden kitérni. Jóllehet számuk magasabb, mint
az előző évszázadból fennmaradtaké, a bennük található bejegyzések komolyan
lecsökkentek, kivéve a már hivatkozott, a szultánok trónra lépésekor készített
példányokat. A korábban akár ezer oldalra is rúgó kötetek száz oldalnál is rövidebbek, ezek között is sok az üres lap. Nem ritka az olyan szandzsák, amelyikben egy éven belül egyetlen új vagy átalakított javadalmat sem regisztráltak.45
Ez a helyzet egyfelől azért állt elő, mert – mint említettem – a birtokok egy része
hosszú távon változatlan összetételű maradt, másfelől amiatt, mert a fiúk megörökölték apjuk javadalmát; ugyanakkor az is közrejátszhatott benne, hogy a
központ mind kevésbé érdeklődött a határvidék, a periféria ügyei iránt.

Maliyeden müdevver defterler 34, f. 630r, 630v.
E témát részletesen kifejtettük: Szakály Ferenc–Dávid Géza, Újabb adalék Tinódi Sebestyén
történetírói hiteléhez. Hajdar bin Abdullah tímár-birtoka. Irodalomtörténeti Közlemények 1996,
481–489; Dávid Géza, Redzseb bin Abdullah tímár-birtoka. Keletkutatás 2012. tavasz, 125–127. –
Az énekmondó jól értesültségére ld. még: Fodor Pál, Királynék fogságban – Tinódi egy félreértett
históriás énekéről. In: A történettudomány szolgálatában: Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos
tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal. Budapest–Győr, 2012, 121–132.
44
Találom szerűen felütve Velics munkáját (i. m., I. 350.) Bolondvár, Túr, Szarvas, Békés és
Buda tűnik fel ostromlott helyként, illetve Nádasdi mint aki Budára rontott.
45
A szendrői szakaszok, részben a közigazgatási egység nagysága, részben talán mert a
települések a központhoz közelebb feküdtek, ekkor is elég vastagok maradtak, ha nem is annyira,
mint régebben.
42
43
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The significance of the timar ruznamçesis from the point of
view of the Ottoman land tenure system and prosopography
Géza DÁVID

The timar ruznamçe defterleri (prebend journals) contain a rich material on
topics concerning changes within the tımar system with the passing of time,
on contemporaneous issues with regard to the grants and on other subject matters. Changes in the field of dirlik bestowals between two tahrir periods and
especially two icmal defteris can be best followed using these sources. The
entries reveal, among other things, the period a timariot had to wait for actually
receiving a grant, the sums of terakkis given to prebend-holders, the length a
tımar was enjoyed by the same owner, the forms of its being conferred upon his
son and the duration of mazuliyet. They facilitate to reconstruct the composition
of grants held by zaims in two or three sancaks. Tımar ruznamçesis kept locally
and in the centre are useful for comparisons of the two subtypes. The existence
of certain administrative units can be proved from these defters which preserve
several data on Ottoman prosopography and also hints on historical events.
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A török–orosz kapcsolatok fejlődésének kilátásai:
úton egy sokoldalú partnerség felé?
A török–orosz kapcsolatok hosszú múltra tekintenek vissza. A két ország viszonya azonban korántsem volt konfliktusoktól mentes. Regionális nagyhatalomként, földrajzi közelségük okán érdekeik gyakran ütköztek egymással. Közös
történelmüket mintegy tucat háború tarkítja, melyek nagyban hozzájárultak az egymással szembeni fenyegetettség érzetének kialakulásához. A második világháborút követően Törökország a NATO előretolt hadállásaként működött a Szovjetunióval szemben, ami tovább erősítette ezt a percepciót. A kétpólusú világ felbomlását követően a két egykori birodalomnak azonban újra kellett definiálnia nemcsak önmagát, a világban betöltött helyét, hanem egymással
fenntartott kapcsolatait is. Az 1990-es évektől az új nemzetközi környezethez
alkalmazkodó külpolitikák adaptációjaként szemmel látható közeledés indult
meg, ami kezdetben a gazdasági kapcsolatok fellendülésében manifesztálódott,
majd az együttműködés átgyűrűzött más területekre is. A kooperáció számokban kifejezve is egyre sikeresebb, elég csak megnéznünk a kereskedelem folyamatos bővülését. Egyre többször hallani a médiában azt is, hogy Moszkva és
Ankara partnerként nyilatkozik egymásról. A konfliktus ugyanakkor nem tűnt el
teljesen. A két ország kapcsolatában sok olyan neuralgikus terület van, amely –
ha nem megfelelő érzékenységgel kezelik – szétrombolhatja az eddig elért eredményeket. Márpedig a két állam kapcsolatainak minősége meghatározó a regionális stabilitás szempontjából. Viszonyuk korántsem közömbös a térség államai
számára, mint ahogyan Ankara és Moszkva megkerülhetetlen szereplők mind
az Amerikai Egyesült Államok, mind az Európai Unió számára is, ha a KözelKeletről vagy éppen Közép-Ázsiáról gondolkodnak.
A változások mellett a szakirodalom sem ment el szótlanul. Egyre több
munka foglalkozik a török–orosz kapcsolatoknak az elmúlt húsz évben végbement fejlődésével. Bár a szakértők többsége egyetért abban, hogy jelenleg a két
ország viszonya jobb mint valaha, egy-egy fellobbanó konfliktus kapcsán időről időre megjelennek olyan hangok is, amelyek az együttműködés végét vizionálják. A legtöbb elemző felismeri a kapcsolat egyszerre együttműködésre és
szembenállásra épülő jellegét, azonban azt a kérdést már nagyon eltérően ítélik
meg, hogy mennyire mélyülhet tovább ez az együttműködés, tekintettel a fennálló eltérő érdekekre.

Keletkutatás 2014. tavasz, 59–81. old.
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Jelen tanulmány a török–orosz kétoldalú kapcsolatokba nyújt betekintést az
ezredfordulót követő bő egy évtizedben. A téma vizsgálatának külön aktualitást
ad a szíriai és az ukrán válság, amelyek eseményei mellett mi sem mehetünk el
szótlanul.
A török–orosz viszony a nemzetközi kapcsolatokat illető elméletek tükrében
A török–orosz viszony vizsgálatának izgalmas elméleti keretet ad az angolszász
nemzetközi kapcsolatok (international relations) tudománya. A következőkben
röviden azt vizsgáljuk – nem becsülve alá például az (elsősorban terjedelemi
megfontolásokból) ezen a helyen külön nem vizsgált konstruktivista és posztmodern irányzatok szerepét –, hogyan értelmezhetők a török–orosz kapcsolatok
a két legnagyobb nemzetközi kapcsolatok iskola, a realizmus illetve a liberalizmus kereteibe illesztve.1
A realista elméletek a nemzetközi rendszer anarchikus (központi hatalom
nélküli) szerkezetéből indulnak ki, melynek legfontosabb szereplői, az államok – racionális, önérdekkövető aktorként – elsődlegesen saját túlélésük biztosítására törekszenek. Az államok a rendszerből eredő kényszerekkel néznek szembe, amely hatalmi politika gyakorlására kényszeríti őket. Az anarchikus rendszer önsegélyező (self-help) stratégiák követésére ösztönöz, a biztonság-, bizalom- és információhiányos nemzetközi környezet pedig versengéshez,
konfliktusokhoz vezet. A realisták az erőforrásoknak és a hatalomnak (mely
hatalom legfontosabb ismérve, hogy biztonsággá konvertálható) központi szerepet tulajdonítanak.
A liberalizmus ezzel szemben a nemzetközi kapcsolatokra nem nulla összegű
játszmaként tekint; a relatív előnyökkel szemben az abszolút haszon lehetőségét hangsúlyozza. A liberálisok szerint az együttműködés lehet optimális stratégia a fokozódó interdependens világban, ahol az államok célja a gazdasági prosperitás és jólét. Az állam preferenciáinak, külpolitikai irányvonalának kialakításában kiemelik a belpolitikai struktúrák (például államférfiak, társadalmi csoportok, közvélemény) szerepét, de az államokon kívül a különböző nemzetközi szervezeteknek, szabályozó rezsimeknek is nagyobb figyelmet szentelnek,
melyek a bizonytalanság csökkentésének fontos eszközei lehetnek.
A realizmus paradigmájából szemlélve a mindkét oldalon megváltozó fenyegetéspercepciók azok, amelyek jelentős növekedéshez vezettek a török–orosz
bilaterális kereskedelemben, és valójában megnyitották az utat a jövőbeni gazA tanulmányban – gyakorlati megfontolásokat figyelembe véve – erős leegyszerűsítéssel
élünk, és az iskolákon belüli irányzatok elkülönítése nélkül, összefoglalóan mint két nagy paradigma tekintünk az elméletekre. A nemzetközi kapcsolatok elméletei iránt mélyebben érdeklődők számára kiváló áttekintést nyújt magyar nyelven: Romsics Gergely, A lehetetlen művészete. Budapest, 2009, illetve Kiss J. László, Változó utak a külpolitika elméletében és elemzésében.
Budapest, 2009.
1
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dasági együttműködés előtt. A Szovjetunió 1991-es összeomlását követően
meredek visszaesés következett be az orosz gazdasági és katonai képességekben, ami megszüntette a szovjet fenyegetés kísértetét, amely Sztálin óta gyakorlatilag hatott a török biztonságra. Olyan adatok vizsgálatából, mint a GDP,
GDP/fő, népesség, katonai létszám az 1980-as, de még tisztábban az 1990-es
években, azt láthatjuk, hogy az egyensúly fokozatosan Törökország javára tolódott el. Ez volt az ok, ami nélkül – a realista megközelítés szerint – a közeledés megindulása aligha vált volna lehetségessé. Ahogyan a kilencvenes években egyre kevésbé tartottak a törökök attól, hogy az orosz hadsereg benyomul
a Kaukázuson keresztül Anatóliába, a másik oldalon Moszkva ugyanúgy megkönnyebbült, látva Ankara pán-török mozgalmának bukását. Közép-Ázsia és a
Dél-Kaukázus baráti török népei elutasították a török modellt, ami megmutatta
Ankara stratégiai képességeinek korlátait is. Törökország és Oroszország egyre
kevésbé érzékelte egymást fenyegetésként.2
A török és az orosz GDP változása

Online: https://www.google.hu/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_

Igor Torbakov, Making Sense of the Current Phase of Turkish–Russian Relations.
Jamestown Foundation 2007, 6. Online: http://www.jamestown.org/uploads/media/JamestownTorbakovTurkeyRussia.pdf (2013. 09. 02.).
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Bár a realizmus szerint az államok általában (regionális) hegemóniára törekszenek, Şener Aktürk értelmezésében a két ország egymás mellett élése nem
zárja ki ebben a tekintetben az együttműködést. Míg ugyanis mindketten azt
hangoztatják, hogy az eurázsiai régiót birtokolják, a Kaukázus hegység és a
Fekete-tenger valójában olyan jelentős földrajzi akadályok, amelyek lehetővé
teszik, hogy különálló, de szomszédos régiók fölött gyakoroljanak ellenőrzést.
E szerint a logika szerint, míg Oroszország az északi oldalon marad, nem szükséges versenyeznie a regionális hegemóniáért Törökországgal.3
A realista elméletek ugyanakkor végeredményként szinte mindig arra a
következtetésre jutnak, hogy az összeütközés elkerülhetetlen. Ha megnézzük
ugyanazokat a mutatókat, amelyekkel a kilencvenes évek elején a csökkenő
fenyegetést magyarázták, a számok most is árulkodók. Jelenleg mindkét ország
gazdasága növekszik. És bár a török gazdaság is növekszik, az orosznál lassabb
mértékben, ami ahhoz vezetett, hogy 2007-re Oroszország GDP-je már kétszer
akkora volt, mint Törökországé. A realisták szerint a kétezres évektől – ahogyan
a számok is alátámasztják – folyamatos romlás figyelhető meg a bilaterális kapcsolatokban. A radikális változások a relatív GDP-ben, kiegészítve a török és
orosz gazdasági hatalom egyidejű, de egyenlőtlen növekedésével és az oroszok
növekvő magabiztosságával közös szomszédságukban (például a grúz háború)
megnövelték az orosz fenyegetést Törökország nézőpontjából.4 A török–orosz
kapcsolatok egyszer már megtapasztaltak egy hasonló, erős fordulatot, a „bolsevik–kemalista mézeshetek” (1920–1930-as évek) után, a sztálini Szovjetunió
növekvő agresszivitásának kezdetekor, ami Törökországot nyugat felé tolta.
Ha a törökök óvatossága Oroszországgal szemben tovább növekszik, könnyen
elképzelhető, hogy a jelenlegi partnerség is komoly nyomás alá kerül.
A liberális iskola hívei éppen az ellenkezőjét vallják, ami az ok-okozatot
illeti. A liberális megközelítés szerint a gazdasági együttműködés volt az (mindenekelőtt a masszív kereskedelmi szálak és az energiakapcsolatok) ami elsődlegesen közelebb vitte egymáshoz Moszkvát és Ankarát a kilencvenes években. A liberálisok értelmezésében az együttműködés megindulása mintegy a
globalizáció elkerülhetetlen következménye, a jó kapcsolatok kialakulása egyfajta „muszáj” a hidegháború utáni érában. A globalizáció hatására a felek megértették, hogy Törökország és Oroszország többet fog nyerni a gazdasági, szociális és kulturális együttműködésből egy olyan új világban, ahol a határok már
nem akadályai az érintkezésnek, és megtanulják maximalizálni a hasznukat
ebből az interakcióból.5
Şener Aktürk, A Realist Reassessment of Turkish–Russian Relations, 2002–2012: From
the Peak to the Dip? Caspian Strategy Institute, 2013. 6. Online: http://home.ku.edu.tr/~sakturk/
Akturk_2013_Turk_Rus_Relations.pdf (2013. 08. 12.).
4
Aktürk, i. m., 15.
5
Anıl Gürtuna, Turkish–Russian Relations in the Post Soviet Era: From Conflict to Cooperation? 2006, 9–12. Online: http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12607080/index.pdf (2013. 07. 23.).
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A gazdasági és szociális kapcsolatok nemcsak megváltoztatták a két ország
egymással szembeni attitűdjét, de kölcsönös függőségi viszonyokat is létrehoztak közöttük. Ankara például erősen függ az orosz energiaellátástól, a másik
oldalról ugyanakkor Oroszországnak is szüksége van Törökországra az energia
nyugati piacokra juttatásában. Anıl Gürtuna szerint a Keohane és Nye által leírt
interdependencia6 és a transznacionalizmus az a két elmélet, amely a legjobban illik a török–orosz kapcsolatok fejlődésének a leírásához. Az egyszerre több
szinten, több politikai területen (ettől komplex az interdependencia) is megmutatkozó függőség fontos vonása, hogy a két fél nem feltétlenül függ egyenlő
mértékben egymástól. A gyengébb aktor rendszerint nyitott lesz a politikai befolyásra, így számára inkább vannak negatív hatásai a viszonynak. Ez az aszimmetria jól megfigyelhető a török–orosz kapcsolatokban is. Az interdependenciából
való kilépésnek költségvonzatai (költségnövelő hatásai) vannak, ezért nem éri
meg az államoknak.
A liberális tézisek kiemelik azt is, hogy az állami szereplőkön kívül másoknak is (például orosz energiavállalatok, török építőipari vállalatok, üzletemberek, turisták) fontos szerepük van a kétoldalú kapcsolatok fejlődésében.
Az elméletnek a realista kritika szempontjából egyik nagy hiányossága, hogy
nem ad választ arra, hogyan jön létre az interdependencia. A liberális keret azonban – bár ők sem tagadják, hogy a növekvő gazdasági interdependencia konfliktusokhoz vezethet az államok között – mégis jobban képes magyarázni például
a török–orosz kétoldalú kereskedelem volumenének töretlen növekedését, és
megnyitja az utat egy pozitív forgatókönyv előtt, mely szerint a jövőbeni együttműködés lehetővé válik.
A török–orosz kapcsolatok ellentmondásos jellege – az értelmezés nehézségei
A hidegháború végét követően olyan fogalmakat használtak a Török- és Oroszország közötti kapcsolat leírására, mint a „hideg béke”7 és a „virtuális közeledés”;8 a „skizofrénia”9 és a „dualizmus”10 kifejezések a kapcsolat egyszerre
kooperáló és konfrontáló jellegét emelték ki. Később az „eurázsianizmus”11
Robert O. Keohane–Joseph S. Nye, Power and Interdependence. New York, 2001.
Suat Bilge, An Analysis of Turkish–Russian Relations. Perceptions, Journal of International
Affairs 2/2 (1997) 66–92.
8
Duygu Bazoğlu Sezer, Turkish–Russian Relations a Decade Later: From Adversity to
Managed Competition. Perceptions, Journal of International Affairs 6/1 (2001) 62.
9
Dmitri Trenin, Russia and Turkey, A Cure of Schizophrenia. Perceptions, Journal of
International Affairs 2/2 (1997) 57–65.
10
Igor Torbakov, Turkey–Russia: Competition and Cooperation. 2002. 12. 26. Online: http://
www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav122702.shtml (2013. 08. 24.).
11
Claude Salhani, Eurasianism, an EU Alternative? UPI International, 2005. 12. 22. Online:
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2005/12/22/Analysis-Eurasianism-anEU-alternative/UPI-90131135276183/ (2013. 06. 27.).
6
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felé való elmozdulást feltételezték mindkét ország tekintetében, illetve, hogy
létrehozzák a „kirekesztettek tengelyét”12 (axis of the excluded), aláhúzva egy
esetleges „kvázi-szövetség” létrejöttének lehetőségét a két állam között. A két
újabban legnépszerűbb kategória a politikai retorikában is szívesen alkalmazott
„multidimenzionális partnerség” és „stratégiai partnerség”. Különösen utóbbi
fogalom azonban nélkülöz bármiféle pontos meghatározást. Luis Blanco szerint
a stratégiai partnerség „az új joker” a nemzetközi kapcsolatokban, melyet a legtöbb elemző és politikai döntéshozó bármiféle lehatárolás nélkül, úgy használ,
mintha a „közös tudáskincs” része lenne. Blanco tanulmányában amellett érvel,
hogy a fogalomnak nem is lehet egységes meghatározása – tekintve, hogy olyan
különböző kapcsolatok leírására használják, mint például az Európai Unió és
Ukrajna, Argentína és Kína, az USA és India közötti viszony –, jelentése minden esetben a kontextustól függ és specifikusnak kell lennie.13 Az ehhez hasonló
kategóriák használatával ugyanakkor véleményünk szerint rendkívül óvatosan
kell bánni. Fogalmi tisztázás nélkül ugyanis nem lehet egyértelműen megállapítani, vajon beszélhetünk-e a kapcsolatok fejlődésének jelenlegi szakaszában
stratégiai partnerségről a két ország között.
Milyen lehet a valódi természete ennek a kapcsolatnak? Igor Torbakov szerint a viszony „túl komplex és ellentmondásos; nem alkalmas egy jól meghatározott, pontos jellemzésre.”14 A magunk részéről egyetértünk ezzel. A kapcsolat
dinamikus változása, különböző területeken eltérő jellege, az interdependenciák
jelenléte nemcsak nehézzé teszik, hogy megtaláljuk a megfelelő „skatulyát”,
de abba mindenáron való belekényszerítése akár még hátráltató is lehet. Mindazonáltal már önmagában az a tény, hogy ennyi különböző terminust használnak a török–orosz kapcsolatok leírására, elárul néhány nehézséget az értelmezéssel kapcsolatban is. Az eltérő elnevezések mögött ugyanis rendre eltérő értelmezések húzódnak meg.
Azt aligha lehet tagadni, hogy a kapcsolat összetett és ambivalens. A magas
szintű politikai párbeszéd, az egyre gyakoribb magas szintű találkozók; a kölcsönös előnyökre koncentráló, baráti hangvételű nyilvános retorika; a kereskedelem volumenének bővülése; a befektetések, a turizmus növekedése; a békés
célú nukleáris együttműködés; a terrorizmus és az etnikai szeparatizmus elleni
küzdelem deklarált közös célja; az egymásról alkotott negatív percepciók fokozatos eltűnését jelző, kialakuló vízummentesség azok a legfőbb tényezők az
12
Fiona Hill–Ömer Taşpınar, Turkey and Russia: Axis of the Excluded? Survival: Global
Politics and Strategy 48/1 (2006) 81–92.
13
Luis Blanco, Strategic Partnership: a New Form of Association in International Relations?
2011. Online: http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_2011-523.pdf (2013. 07. 02.).
14
Igor Torbakov 2011. február 22-én az Uppsalai Egyetemen tartott Turkey and Russia:
Making Sense of the “Intriguing Relationship” című előadásának lektorált változata. 2. Online:
http://www.ucrs.uu.se/digitalAssets/46/46009_IgorTorbakovTurkeyAndRussiaUCRSLecture.pdf
(2013. 07. 12.).
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egymáshoz fűződő kapcsolatokon belül, amelyek pozitív irányba történő elmozdulásról tanúskodnak. Külső környezetben vizsgálva geopolitikailag a destabilizáló nyugati (elsősorban USA) befolyás csökkentése (Kaukázus, Fekete-tenger térsége) mint közös cél; az egyetértés az iraki és az afganisztáni rendezés,
az iráni atomprogram békés, politikai eszközökkel történő kezelésének kérdésében; valamint Ankara frissen szerzett megfigyelői státusza a Sanghaji Együttműködési Szervezetben elsősorban azok az elemek, amelyek egyesek szerint
egy hosszú távú partnerség képét vetítik elő.
A másik oldalról ugyanakkor jelen van a két állam között a mély történelmi
gyökerű bizalmatlanság és gyanakvás; konfliktusra ad okot a török energiafüggőség, mely Ankara mozgásterét jelentősen csökkenti; a vezetékek versenye és
ezzel összefüggésben a török törekvés, hogy energia hubbá váljon; Törökország
NATO-tagsága és európai uniós ambíciói, melyek magukba foglalnak bizonyos
kötelezettségeket a Nyugat felé; valamint a geopolitikai-regionális-hatalmi
ellentétek: Karabah, a Balkán, Ciprus, Grúzia, Szíria, a tengerszorosok vagy
éppen a Krím kapcsán, melyek jelentős része abból fakad, hogy mindketten
ugyanabban a térségben szeretnék tovább növelni a befolyásukat. A volt szovjet
„közel-külföld”,15 illetve a zömében török nyelvű és kulturális gyökerű államok
területén. Ehhez járulnak még hozzá a kapcsolat olyan kényes elemei, mint például, hogy Oroszország kétszer is elismerte az örmény népirtást vagy hogy máig
sem tekinti a Kurd Munkáspártot (PKK) terrorszervezetnek.
Véleményünk szerint az eltérő értékelések legfőbb oka abban keresendő,
hogy az egyes elemzők a különböző elemeket eltérő arányban, eltérő súllyal
állítják mérlegre. A fő választóvonalat az együttműködés-konfliktus illetve a
kelet–nyugat tengelyen való különböző irányú és mértékű elmozdulás adja.
Érdemes megfigyelni, hogy a két tengely az esetek többségében együtt mozog.
Azok, akik a közös érdekekre, a török–orosz együttműködésre helyezik a hangsúlyt, hajlamosak ezt a közeledést egyszersmind Törökország eltávolodásaként
látni a Nyugattól; a skála másik végén pedig a konfliktuspotenciált nagyobb
súllyal latba esőnek vélők Törökország kiszolgáltatott helyzetére mutatnak rá,
és az orosz veszéllyel szemben egyedül segítséget nyújtani képes nyugati szövetségesekkel fenntartott kapcsolatok gondos ápolására hívják fel a figyelmet.
A következőkben megkísérlünk rámutatni arra, hogy a kapcsolat ellentmondásos jellege, a mélyben meghúzódó strukturális determinációk miért nem
teszik lehetővé pusztán a fenti pró és kontra tényezőkből egy egyszerű mérleg
megvonását.

15

értjük.

„Közel-külföld”-ön az (Oroszországon kívüli) egykori szovjet tagköztársaságok területét
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Török–orosz gazdasági kapcsolatok
A gazdasági kapcsolatok a török–orosz együttműködés szilárd alapját képezik a
kezdetektől. A gazdasági megfontolások az együttműködés minden szintjén erőteljesen megjelennek, és a különböző döntések mérlegelésénél jelentős súllyal
esnek latba, ezért fontos, hogy megértsük azokat a speciális vonásokat, amelyek a gazdasági faktort a kétoldalú kapcsolatokon belül meghatározóvá tették.
A közös gazdasági érdekek ösztönzőleg hatnak mindkét fél számára – a kölcsönös előnyökre koncentrálva – a más területeken fellépő konfliktusok kön�nyebb kezelésére, és lehetőséget nyújthatnak egy valóban hosszú életű partnerség kialakítására.
Kereskedelem
A mélyülő török–orosz kapcsolatok igazi motorját a bővülő kereskedelem adja.
2008-ban Oroszország – Németországot megelőzve – Törökország legnagyobb
kereskedelmi partnerévé lépett elő 38 milliárd dolláros éves kereskedelmi forgalommal. Ebben az évben először fordult elő az Európai Unióval kötött török
vámunió 1995-ös életbe lépése óta, hogy az éves török export kevesebb mint
fele irányult az EU-ba.16

Ahogyan a fenti grafikonon is jól látható, a kereskedelem bővülése folyamatos volt végig a kétezres években. Csak egyszer volt tapasztalható visszaesés: a
2008-as globális gazdasági válság hatására az azt követő évben mintegy 40%-kal
16
Richard Weitz, Russian–Turkish Relations: Steadfast and Changing. Mediterranean
Quarterly 21/3 (2010) 61–85.
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visszaesett a kereskedelmi forgalom, de a válságot követően a mutató újra emelkedni kezdett. A grafikon másik feltűnő sajátossága az állandósult nagymértékű
deficit Törökország exportja és importja között, ami a két ország közötti kereskedelem krónikus vonása. Az okok a kereskedelem szerkezetében keresendők.
2007 óta Moszkva Ankara elsőszámú energiaellátója. 2012-ben az Orosz Föderáció Törökországba irányuló exportjának 65%-át gáz- és kőolajtermékek tették ki.17 Ez a magyarázata annak, hogy a törököket miért aggaszthatja a kereskedelem összértékének növekedése. A grafikon (sima vonallal jelölt) emelkedő
csíkja ugyanis nemcsak a fejlődő kapcsolatokat vagy egyszerűen a bővülő török
energiaszükséglet miatti import mennyiségének növekedését jelzi, hanem egyben az olaj világpiaci árának drágulását is.18
A jövőt illetően mindkét ország kifejezte szándékát a kereskedelem volumenének további növelésére. Az adatok fényében azonban nem teljesen világos,
hogyan fogja elérni a kereskedelmi forgalom a két ország vezetője által már
nyilvánosan is deklarált 100 milliárd dolláros kitűzött célt a következő néhány
évben. A kiegyensúlyozottabb kereskedelmi kapcsolatok elérésének eszköze
mindazonáltal nagy valószínűséggel az orosz piacon már most stabil, versenyképes pozícióval rendelkező, hagyományos exporttermékek (melyek exportja
Oroszországba – más árukkal szemben – a 2009-es, a válságtól leginkább sújtott évben is növekedett), arányának növelése lehet, megfelelő marketingkampányokkal, további befektetést ösztönző kormányzati intézkedésekkel megtámogatva.19 Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdoğan kilátásba helyezte azt
is, hogy a jövőben egymás nemzeti valutájával váltsák fel a dollár használatát a bilaterális kereskedelmi tranzakciók során, mint ahogy azt Erdoğan megjegyezte, ezzel egyben szimbolikusan kifejezve a két ország függetlenségét is.20
A két ország közötti gazdasági kapcsolatokban külön ki kell még emelnünk
a turizmust (évente körülbelül 3,5 millió orosz turista látogat Törökországba;
melynek viszonzása egyelőre nagyságrendekkel kisebb), a vízummentesség,
illetve a vámkönnyítés irányába tett lépéseket, valamint a növekvő befektetéseket a két fél részéről, ezen belül különösen a török építőipari vállalatok szerepét.
Energia
Törökország energiafelhasználásának több mint 70%-át importálja. Energiaszükséglete az elmúlt években folyamatosan nőtt – 2008-ban Kína után a viláU.S. Energy Information Administration (EIA) Törökország jelentése, 2013. 02. 01.
Online: http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=TU (2013. 09. 14.).
18
Natalia Ulcsenko, What is so Special about Russian–Turkish Economic Relations? Russian
Analytical Digest (2013/125) 5–15. Online: http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/RAD-1255-10.pdf (2013. 07. 02.).
19
Ulcsenko, i. m., 6.
20
Weitz, i. m., 72.
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67

Pénzváltó Nikolett

gon a második legnagyobb ütemben21 –; a Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint pedig az energiahasználat Törökországban a következő évtizedben várhatóan a duplájára fog emelkedni.22 Az import forrásai elsősorban
Oroszország (2011-ben a földgáz 58%-a, illetve a kőolaj 12%-a) és Irán (kőolaj
51%-a, földgáz 19%-a).23 A fentiekből is látható, hogy az energiabiztonságot
tekintve Törökország rendkívül sebezhető helyzetben van. Ugyanakkor előnyére szolgál, hogy stratégiailag fontos helyen fekszik. Közelében helyezkedik el a világ eddig feltárt kőolaj- és földgázkészleteinek körülbelül 72%-a.24 Az
energiában gazdag kaszpi- és közel-keleti térség, valamint az energiaszegény
Európa közötti földrajzi helyzete, illetve az általa ellenőrzött tengerszorosok
(Boszporusz, Dardanellák) miatt fontos tranzitútvonal szerepét tölti be.
Az energia fontos szerepet játszik Törökország Orosz Föderációval szembeni politikájában és vice versa. A török–orosz energiakapcsolatokat egyszerre
jellemzi az együttműködés és a versengés. Oroszország fedezi jelenleg közel
kétharmadát a török gázfogyasztásnak és egyötödét a kőolajszükségletének.
Emellett nagy mennyiségű szenet exportál, és Törökország békés célú atomprogramjában is jelentős szerepet vállal. Ankara számára tehát egyrészt létfontosságú a jó kapcsolatok fenntartása jelenlegi energiaellátása szempontjából,
ugyanakkor igyekszik mindent megtenni a források diverzifikálása érdekében,
hogy csökkentse energiafüggőségét az oroszoktól.
Az energia szerepét az orosz gazdaságban, (kül)politikában aligha lehet túlbecsülni. A teljes orosz export több mint 60%-át a földgáz és kőolaj, a költségvetési bevételek közel felét ezek adója teszi ki.25 Az energia az orosz állam olyan
alapköve, amely nélkül pillanatok alatt összeomlana. Moszkva nem habozik az
energia kérdését külpolitikai eszközként sem felhasználni, és bármit megtesz,
hogy fenntartsa monopóliumát.
Oroszországnak létfontosságú érdeke eljuttatni az energiát Európába, ennek
érdekében pedig az utóbbi időben mindent megtesz, hogy csökkentse tranzitfüggőségét a „megbízhatatlanná” vált volt szovjet tagállamoktól és új szállítási
útvonalakat találjon. Ehhez van szüksége a törökökre. Az oroszok mellett az
Európai Unió energiamenedzserei is kulcsfontosságúnak tartják Törökországot
jövőbeli energiaterveikben, ami a diverzifikációt illeti. Eddig a török kormányzat igyekezett kiegyensúlyozni a két oldalról érkező igényeket, egyben felhaszWeitz, i. m., 65.
U.S. Energy Information Administration (EIA) Törökország jelentése, 2013. 02. 01.
Online: http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=TU (2013. 09. 14.).
23
2011-ben a további fő import országok a következők voltak: földgáz: Azerbajdzsán: 9%,
Algéria: 9%, Nigéria: 3%; kőolaj: Irak: 17%, Szaúd-Arábia: 11%, Kazahsztán: 7%.
24
Turkey’s Energy Strategy. Deputy Directorate General for Energy, Water and Environment.
2009. Online: http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/EnerjiPolitikasi (2013. 09. 14.).
25
Tax and Legal Guide to the Russian Oil & Gas Sector. Deloitte 2010. 3. Online: http://www.
deloitte.com/assets/Dcom-Russia/Local%20Assets/Documents/Energy%20and%20Resources/
dttl_Guide-to-the-Russian-Oil-Gas-Sector_03092012.pdf (2013. 10. 03.).
21
22

68

A török–orosz kapcsolatok fejlődésének kilátásai

nálni őket arra, hogy növeljék országuk jelentőségét – mint fő eurázsiai partner
az energiabiztonságban – mind Moszkva, mind Brüsszel szemében.26
Ma a török vezetők célja energia hubbá emelni az országot, ezáltal a lehető
legtöbb hasznot húzni köztes szerepéből. Ehhez azonban hosszabb távon nagyobb importált energiamennyiségre és csővezeték-kapacitásra lesz szükség,
hacsak nem akarják, hogy törekvésük negatív visszahatással legyen a növekvő
hazai energiaszükséglet kielégítésére. Ankara céljai elérése érdekében támogat
jóformán minden projektet, ami segíthet diverzifikálni a forrásokat, csökkentve
kiszolgáltatott helyzetüket, vagy legalább keresztülhalad az országon, ezáltal
erősíti a török tranzit- illetve energia-újraelosztó szerepet. A kitermelő országok
(Oroszország, Azerbajdzsán) mindenesetre igyekeznek Törökország hub szerepét minél inkább csupán egy tranzit országéra korlátozni.27
Oroszország a Fekete-tenger mélyén, harmadik országok mellőzésével futó
Kék Áramlat gázvezetéken (körülbelül 16 milliárd köbméter földgáz évente),
valamint a transzbalkániként is emlegetett úgynevezett „nyugati úton” keresztül (évi 6 milliárd köbméter) látja el gázzal Törökországot.28 2009-ben megállapodás született a Kék Áramlattal párhuzamosan futó Kék Áramlat II. gázvezeték megépítéséről is.
2013 júniusában hivatalosan bejelentették, hogy az azerbajdzsáni Shah
Deniz II. földgázmező kitermelői nem a Nabucco West vezetéket választották
a földgáz Európába szállítására. Ezzel az EU – az oroszoktól való függetlenedést és a források diverzifikációját célzó – nyugati energiafolyosó projektjében
zászlóshajó szerepét betöltő Nabucco megbukott, és sok találgatás ért véget.
Még a Nabuccoról szóló döntés meghozatala előtt azonban, 2011 decemberében Törökország végleges engedélyt adott a Gazpromnak, hogy a Nabuccoval
egykor vetélytárs Déli Áramlat áthaladhat fekete-tengeri kizárólagos gazdasági
övezetén, ami ugyancsak fontos epizód a török–orosz energiakapcsolatok történetében. Az alku következtében a törökök olcsóbban juthatnak földgázhoz, és
lehetővé vált az 1987-es gázszerződés részleges megújítása is. Sokan azonban
Oroszország gázmonopóliumának növekedésétől tartanak. A legnagyobb ellenzéki párt (CHP) vezetője, Kemal Kılıçdaroğlu szerint a kormány ezzel a döntéssel „felkínálta Törökországot Oroszországnak karácsonyi pulykaként.”29 A Déli
Áramlat – amely a tervek szerint Bulgáriában lép partra, majd két ágra szakadva
Olaszországba illetve Ausztriába halad tovább – kulcsfontosságú orosz projekt
a földgázellátási útvonalak diverzifikálása, valamint a Közép- és Dél-Európába
irányuló gázexport növelése szempontjából. Az elmúlt hónapok, elsősorban a
krími válság eseményeinek hatására azonban ennek a projektnek az útvonala és
megépülése körül is egyre több bizonytalanság vetődött fel.
26
27
28
29

Weitz, i. m., 65.
EIA Törökország-jelentés.
Ulcsenko, i. m., 7.
Ulcsenko, i. m., 8.
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Törökország és Oroszország céljai az energia területén egybeesnek a tekintetben, hogy mindketten hasznot akarnak húzni Közép-Európa energiaellátásából. Bár a vezető szerepet alapvetően Moszkva gyakorolja, az együttműködés
Törökországnak is hasznos: millió dolláros tranzitdíjak, csökkenő tankerforgalom Törökország túlzsúfolt és környezetileg veszélyeztetett tengerszorosain és a lehetőség Ankara számára, hogy fokozza befolyását Moszkvával szemben, növelve az orosz energetikai vállalatok függőségét, melyeknek létérdeke az
áthaladás a törökterületen a nemzetközi piacok eléréséhez. Oroszország minden esélyt megragad, hogy megmaradjon Európa fő energiaszállítójának. Az,
hogy Ankarát – energia hubbá válásának tervével együtt – ebben vetélytársnak látja vagy partnernek, mely új lehetőségeket teremt, csak az oroszok felfogásán múlik. Eddig az utóbbi látszik megvalósulni. Putyin elnök kijelentette,
hogy kész tárgyalni annak lehetőségéről, hogy hozzáférést biztosítson a Kék
Áramlat projekthez harmadik feleknek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy számára is elfogadható Törökország regionális energiapiaci hub szerepe. Moszkva
a Samsun–Ceyhan kőolajvezeték megépítésében való részvételtől sem zárkózik
el, mely alternatív tranzitútvonal célja enyhíteni a tranzitterhet a Szorosokon.30
Külön ki kell még emelnünk a békés célú nukleáris együttműködést. Oroszország finanszírozza teljes egészében az első török atomerőmű megépítését.
Az orosz Roszatom által kivitelezett, körülbelül húsz milliárd dolláros beruházás a tervek szerint 2022-re készülne el Akkuyuban. Időközben már aláírták
a szerződést a második reaktor építésére is, melyet egy japán–francia cég fog
megépíteni Sinopban. A török elképzelések szerint a nukleáris energia 2023-ra
a villamosenergia-szükséglet 10%-át fedezi majd.31
Neuralgikus területek
A 2008-as grúz háború és tanulságai
A grúz háború – amellett, hogy jelentősen megváltoztatta a teljes geopolitikai
egyensúlyt a dél-kaukázusi régióban – felfedett tendenciákat és rámutatott egy
sor olyan sajátosságra, melyek valószínűleg befolyásolni fogják a Török- és
Oroszország közötti interakciót rövid- és középtávon. Ezek közé a trendek közé
tartozik Moszkva növekvő magabiztossága az úgynevezett „közel-külföldön”,
Törökország geopolitikai helyzetének sebezhetősége a kaukázusi status quo
összeomlása után, valamint Oroszországtól való növekvő energiafüggősége.32
Weitz, i. m., 67.
“A Second Nuclear Plant in Turkey is Approved”. The New York Times 2013. 05. 03. Online: http://www.nytimes.com/2013/05/04/business/energy-environment/a-second-nuclear-plantin-turkey-is-approved.html?adxnnl=1&adxnnlx=1375380164-lN0Z1SeSSKwYDryS3r/m1Q
(2013. 09. 01.).
32
Igor Torbakov, The Georgia Crisis and Russia–Turkey Relations. Jamestown Foundation 2008,
6. Online: http://www.jamestown.org/uploads/media/GeorgiaCrisisTorbakov.pdf (2013. 07. 02.).
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Ezek mind olyan tényezők, amelyeket szem előtt kell tartanunk a két ország
magatartásának vizsgálatakor, amikor olyan kérdésekről beszélünk, mint például Ankara szűk mozgástere az orosz érdekekkel szemben. A grúz háború kapcsán mindez sokkal kézzelfoghatóbbá válik; ezért is választottuk mintegy esettanulmánynak elemzésünkhöz.
A két ország között a hidegháborút követően kezdődő felmelegedés azon
a hallgatólagos megegyezésen nyugodott, hogy tartózkodni fognak a túlzottan
magabiztos politika alkalmazásától azokon a területeken, ahol stratégiai érdekeik átfedik egymást. Szerepvállalásával a grúz háborúban azonban – még
akkor is, ha a Tagliavini-jelentés33 egyértelműen kimondja, hogy a háborút Grúzia robbantotta ki – Oroszország kifejezte a politikai akaratot és hajlandóságot,
hogy a rendelkezésére álló összes eszközt kész felhasználni stratégiai céljainak
elérése érdekében, beleértve a katonai eszközöket is; egyszersmind az is nyilvánvalóvá vált, hogy Ankara a térségben csak úgy tud elérni bármit is, ha törekvéseit összehangolja Moszkváéval.34
A látszólag valamilyen homályos etnikai konfliktus miatt kirobbant helyi
háború valójában kulcsfontosságú epizód volt abban a komplex geopolitikai és
geoökonómiai játszmában, amelyet a régióban vívnak a mai napig. Az orosz
reakcióra tekinthetünk a Koszovó függetlenedésére adott válaszként; értékelhetjük jelzésként a Nyugat felé, mellyel kifejezték, hogy Oroszországnak komoly
ellenérzései vannak a NATO keleti bővítésével szemben (Grúzia a háború előtt
alig néhány hónappal kapta meg a tagjelölt státuszt); illetve a beavatkozás jól
illeszkedik az orosz energiapolitikai tervekbe is. Grúzia nyújtja ugyanis jelenleg
az egyik legjobb lehetőséget Európa (és Ankara) számára a források diverzifikálására, egy Moszkva ellenőrzése alatt nem álló energiaimport-útvonalon keresztül.35 A grúz háborúval azonban Oroszország ismét emlékeztetett arra, hogy nem
lehet megkerülni a régióban.
A Török Köztársaság számára Grúzia az oroszokat és Iránt megkerülő tranzitot leszámítva is stratégiai fontosságú. A karabahi konfliktus miatt ugyanis Grúzián keresztül tudja a legegyszerűbben elérni Azerbajdzsánt és a Kaszpi-tengert.
Nem is beszélve a fejlett gazdasági kapcsolatokról, a katonai együttműködésről, a Grúziában nagy számban jelenlévő meszheti törökökről, vagy arról a szolgálatról, amelyet a kis baráti állam – akaratán kívül – az oroszokkal szembeni
„ütközőzónaként” nyújt.
Mégsem Grúzia esetleges elvesztése volt az, ami a törököket a legérzékenyebben érintette. Törökország a háború alatt közel került egyik nightmare
A Heidi Tagliavini vezette Független Nemzetközi Tényfeltáró Csoport jelentésének teljes szövege a következő weboldalon olvasható: http://www.ceiig.ch/Report.html (2013. 10. 17.).
34
Torbakov, The Georgia Crisis and Russia–Turkey Relations, 11.
35
A Grúzián keresztülhaladó, Oroszországot elkerülő vezetékek közül legjelentősebb a
Baku–Tbiliszi–Ceyhan olajvezeték. A BTC azeri, türkmén és kazah kőolajat szállít Ceyhanba
2006 óta.
33
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scenariojához. Kelet–nyugati helyzetéből adódó „egyedülálló geopolitikai
pozíciója”, melyre alapozva török vezetők napjainkban energiaelosztó-központtá törekednek emelni az országot, egyszerre komoly teherré változott.36
Törökország több mint kényelmetlen helyzetbe került, vonakodását látva pedig
nem csoda, hogy néhány elemzőben felvetődött a kérdés, vajon a NATO elkötelezett tagja-e még. Ezt a kényelmetlen helyzetet jól mutatja, amikor Washington
a Grúziának való humanitárius segítségnyújtásra hivatkozva hadihajókat küldött a Fekete-tengerre, és a montreux-i konvenció értelmében a tengerszorosokat őrző Törökországnak kellett eldöntenie, hogy átengedi-e őket a Boszporuszon.37 Az orosz helyettes vezérkari főnök egy nyilatkozatában emlékeztetett
arra, hogy amennyiben a hajók az előírt huszonegy napnál tovább tartózkodnak a területen, Törökország lesz a felelős a helyzetért, ezzel tovább fokozva az
amúgy sem kis nyomást a törökökön.38
Ankara számára a háború egyik legnagyobb tanulsága az volt, hogy a jövőben
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ne kerülhessen olyan helyzetbe,
hogy választania kelljen északi szomszédja és nyugati szövetségesei között.
Ahogyan a konfliktus egyre inkább a Nyugat és Oroszország közötti feszültség
eszkalálódásával fenyegetett, Erdoğan szeptember elején egy nyilatkozatában
világossá tette, hogy Törökország erőteljesen vonakodik oldalt választani: „Az
Egyesült Államok a szövetségesünk, de Oroszország a stratégiai szomszédunk.
Az energia kétharmadát Oroszországtól vesszük. A legnagyobb kereskedelmi
partnerünk… Senki sem várhatja el tőlünk, hogy ezt figyelmen kívül hagyjuk.
Szövetségeseinknek megértést kell tanúsítaniuk.”39 Egy másik helyen a török
miniszterelnök hasonlóan őszintén nyilatkozott: „Bizonyos körök a grúziai incidenst követően Törökországot vagy az Egyesült Államokkal, vagy Oroszországgal akarják egy sarokba kényszeríteni. (...) Törökország meg fogja tartani
az egyensúlyt, összhangban saját érdekeivel. Nem igazságos Törökországot arra
kényszeríteni, hogy csak az egyik oldalra álljon”40 – jelentette ki Erdoğan.
Törökország Moszkvával szembeni pozícióját néhány héttel később még
részletesebben meghatározta a külügyminiszter, Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu
leszögezi, hogy Törökországnak mint NATO tag és EU tagjelölt államnak ninTorbakov, The Georgia Crisis and Russia–Turkey Relations, 20.
Az 1936-ban aláírt montreux-i konvenció Törökországnak adja a szoros (ezzel gyakorlatilag a térség katonai aktivitása) fölötti ellenőrzés gyakorlásának jogát, ugyanakkor garantálja a civil hajók áthaladási jogát békeidőben.
38
Abbas Djavadi, Russia Turns Up The Pressure On Turkey. RFE/RL 2008. 09. 01. Online:
http://www.rferl.org/content/Russia_Turns_Up_The_Pressure_On_Turkey_/1195344.html
(2013. 07. 05.).
39
Németh Dániel, Feszültség a Fekete-tengeren az amerikai hadihajók miatt. Kitekintő 2008.
09. 08. Online: http://kitekinto.hu/europa/2008/09/08/feszultseg_a_fekete-tengeren_az_amerikai_hadihajok_miatt#.UgeEXT-WeM8 (2013. 07. 10.).
40
İbrahim Kalın, Turkey and NATO: Is Non-Alliance an Option? SETA 2008. 09. 04. Online:
http://setav.org/en/turkey-and-nato-is-non-alliance-an-option/yorum/282 (2013. 07. 10.).
36
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csenek problémái a nemzetközi identitásával és már kiválasztotta a helyét.
Országa, ahogy állítja, „a nyugati blokk része – ez nem is lehet kérdés”. Davutoğlu
ugyanakkor hozzáteszi: „De azt senki nem mondhatja, hogy a török–orosz kapcsolatok ugyanolyanok lennének, mint például a dán–orosz, a norvég–orosz
vagy a kanadai–orosz kapcsolatok. (...) Bármely más európai ország képes arra,
hogy meghatározott izolációs politikákat kövessen Oroszországgal szemben.
Megteheti-e ezt Törökország? Meg kell érteni Törökország földrajzi feltételeit...
Megengedheti-e Törökország, hogy elszigetelje Oroszországot, gazdaságilag?
(...) Sajnos el kell fogadnunk a tényt: Törökország közel 75–80%-ban függ
Oroszországtól [energia tekintetében]. Nem akarunk látni egy orosz–amerikai
vagy orosz–NATO összeütközést. (...) Nem akarjuk mi megfizetni az árát sem
Oroszország, sem Grúzia stratégiai hibáinak vagy tévedéseinek.”41
Davutoğlu rámutat néhány kulcsfontosságú sajátosságra. Ezek közül az egyik
legfontosabb, hogy Ankara Moszkvával szembeni magatartását nagyban meghatározza, hogy erősen függ az orosz energiaellátástól. Ez persze nem az egyedüli tényező, hiszen már önmagában Oroszország méretei és befolyása miatt
is meggondolandó a törökök számára, hogy elidegenítsék északi szomszédjukat. A grúz háború során világossá vált, Törökország egyszerűen nincs abban
a helyzetben, hogy elszigetelje Oroszországot, szembeszálljon vagy bármiképpen ellenszegüljön neki még akkor sem, ha Moszkva néha sérti a törökök érdekeit. Egyedül legalábbis semmiképpen. Ne feledjük azonban, hogy nem csak a
törökök buktak el Moszkva megállításakor, a Nyugat is csak retorikájában volt
képes fellépni az orosz „agresszió” ellen.
Azt, hogy Törökországnak jelentősen csökkent a mozgástere Moszkvával szemben – beszéljünk bármennyire is kölcsönös érdekeken alapuló gazdasági kapcsolatokról, közeledésről vagy partnerségről –, jól mutatja a grúz
háború mellékzöngéjeként lejátszódó emlékezetes vámvita is, melynek során
török kamionok százait tartották fel hetekre az orosz határon, milliárd dolláros
kárt okozva ezzel a török exportőröknek. A török külkereskedelmi miniszter,
Kürşad Tüzmen kemény hangot próbált megütni az oroszokkal szemben, kijelentve, hogy „bármit tesznek is a török árukkal Oroszországban, ugyanazt fogjuk tenni mi is az orosz árukkal.”42 Erdoğan azonban hamar lehűtötte a kedélyeket, és megtagadta Tüzmen nyilatkozatát, felismerve, hogy egy ilyen lépés
komolyan veszélyeztetné Törökország energiaellátását. A kormányfő kijelentette, hogy országa nem zavarhatja meg a kétoldalú kapcsolatokat, „különben
sötétben maradunk”.43 Az esetet követően megindultak a spekulációk, miszeJudah Grunstein, The Self-Imposed Costs of Punishing Russia. World Politics Review
2008. 09. 26. Online: http://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/2714/the-self-imposedcosts-of-punishing-russia (2013. 07. 10.).
42
Robert Tait, Trade War Looms between Moscow and Ankara. The Guardian 2008. 09. 01.
Online: http://www.theguardian.com/world/2008/sep/01/russia.turkey (2013. 07. 11.).
43
“Turkey cannot afford disruption in ties with Russia, says Erdoğan”, Hürriyet Daily News
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rint az orosz fél ezzel a lépéssel próbálta megbüntetni Ankarát az amerikai hajók
átengedése miatt; az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov a kérdésre adott
válaszában mindenesetre tagadta, hogy a szigorú orosz vámkontroll politikailag motivált lett volna.44
Nem ez lenne az első eset, hogy Moszkva ehhez hasonló eszközöket alkalmaz egy másik országgal szemben, hogy érvényt szerezzen érdekeinek. A posztszovjet államok rendre elszenvedői ennek a mondhatni már bevett gyakorlatnak.45 Az egyik legnagyobb kérdés ebben a vonatkozásban, hogy amíg az oroszok bármikor „elzárhatják a gázcsapot”, vannak-e Törökországnak is hasonló
kemény eszközei válaszként? Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy Ankara
nagy hátránya, hogy képtelen egy ezzel ekvivalens politikát kifejleszteni. A
török vezetés számára továbbra is az tűnik az egyetlen járható útnak, hogy folytassa rendkívül árnyalt orosz-politikáját, hosszú távon mindent megtéve ezen
kiszolgáltatott helyzet csökkentéséért.
Fontos azonban megjegyezni, hogy Törökország függősége nem teljesen egyoldalú. Moszkvának is szüksége van a törökökre, sok szempontból.
Moszkva szemében Ankara egyre növekvő fontosságot tölt be mint energiafolyosó az orosz gáz európai piacokra szállításában. Törökország továbbra is
Oroszország szükséges ablaka marad a Mediterráneumra, mint ahogy az Oszmán Birodalom volt a múltban. A török piac szerepe sem elhanyagolható, jelenleg talán még stabilabb alternatíva is, mint a válsággal küzdő Európai Unió.
Emellett Moszkva nagyra értékeli az AKP által folytatott független külpolitikát,
valamint Törökország státuszát a Közel-Keleten, amellyel – mint befolyásos
szereplővel – hasznos hosszú távú partnerséget fenntartani a régióban.46
Egyes elemzők arra mutatnak rá, hogy Ankara konfrontációt kerülő viselkedése mögött más tényezők is meghúzódnak. Şaban Kardaş arra hívja fel a
figyelmet, hogy bár a kereskedelem volumenének bővülése mindkét fél oldaláról pozitív, a növekvő gazdasági kapcsolatoknak ára van – legtöbbször politikai
ára. A növekvő kapcsolatok egyszerűen érzékenyebbé tették Ankarát az orosz
érdekekre, ezért szemmel láthatóan egyre kevésbé akar konfrontálódni Moszkvával. A két állam közötti viszonyt az aszimmetrikus interdependencia fogalmával írhatjuk le: Oroszország aszimmetrikus előnyöket használ Ankarával szemben. A szoros gazdasági kapcsolatok építésével pedig – mintegy mellékhatás2008. 09. 01. Online: http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=turkeycannot-afford-disruption-in-ties-with-russia-sys-Erdoğan-2008-09-01 (2013. 07. 11.).
44
Irem Koker, Turkey, Russia to Work on Simplified Customs to Overcome Trade Row.
Hürriyet Daily News, 2008. 09. 03. Online: http://www.hurriyet.com.tr/english/home/9800533.
asp?gid=244&sz=52238 (2013. 07. 11.).
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Az orosz nyomásgyakorlásra lásd pl. beavatkozás a 2004-es ukrán választásokba; a 2006os és 2009-es ukrán gázvita; embargó a moldáv borok behozatalára; a gáztovábbítás visszatartása
Türkmenisztánból 2009-ben vagy Grúzia 2008-as inváziója.
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Turkey and Russia: Economic Convergence but Political Divergence. Al-Jazeera, 2013. 05. 07.
Online: http://studies.aljazeera.net/en/positionpapers/2013/05/20135795421533494.htm (2013. 09. 01.).
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ként – Törökország bizonyos értelemben megteremti a saját sebezhetőségét, ami
megmutatkozott a grúz háborúra adott válaszában is.47
A grúz háború nagyon jó vizsgálati terepet kínál annak a bemutatására,
hogy mennyire eltérően látják Törökország szerepét egyes kommentárok. Bár
Davutoğlu azt állítja, Törökország megtalálta a helyét a nyugati táborban, számos elemző úgy véli, a grúz háborút követően Ankarának át kellene gondolnia
ezt a politikát. Kissé talán meglepő módon sok, elsősorban orosz szakértő úgy
látja, hogy a háború után bekövetkező geopolitikai helyzet segítheti a török–
orosz közeledést – természetesen a nyugati érdekek rovására. „Gül és Erdoğan
megértették, hogy a regionális stabilitás és biztonság keresése közben rossz
irányba néznek. (...) Miért van Törökországnak szüksége szövetségre az USAval a Kaukázusban, ha az nem tudja megvédeni a politikai és energetikai érdekeit?” – teszi fel a kérdést egyikük.48 Mint ahogyan Igor Torbakov is megjegyzi,
nem lehet nem észrevenni, hogy orosz elemzők hajlamosak az orosz–török kapcsolatokat az amerikaiakkal folytatott nulla-összegű játék lencséjén keresztül
szemlélni. Az egyik befolyásos orosz lapban megjelent kommentár szerint a
török javaslat alapján a konfliktus rendezésére létrehozott Kaukázusi Stabilitási
és Együttműködési Platform legfontosabb vonása, hogy „megengedi Moszkvának és Ankarának, hogy erősítsék a helyzetüket a Kaukázusban, ezáltal gyengítsék Washington befolyását a régióban.”49
Ezeket az orosz vélekedéseket néhány török kommentár is segíti, melyek
felfednek egy figyelemre méltó tendenciát a köztársaság életében. Mint köztudott, a katonaság Atatürk óta alapvetően nyugatbarát, sőt az általánosan vett
„atatürki örökség” legfőbb védelmezője. De, ahogy a török média is egyre többet cikkezik róla, nem hagyható figyelmen kívül, hogy létezik a vezető állami
és különösen katonai tisztviselők körében az úgynevezett „orosz-kedvelők” egy
olyan (gúnyosan „ifjú oroszok”-nak is nevezett, angolul Russophilesnak hívott),
egyre növekvő csoportja, mely tagjainak nézetei a következőképpen foglalhatók össze: Amerika elárulta Törökországot, az ország soha nem csatlakozhat az Európai Unióhoz és az elszigetelődés megelőzésére Törökországnak az
eurázsiai szövetség tagjává kell válnia, amely az újjászülető Oroszország köré
épül.50 Úgy gondolják, Ankara és Moszkva sok mindenen osztozik, különösen
a Nyugat egzisztenciájukra gyakorolt fenyegetésén. A fenyegetés, ahogy megŞaban Kardaş előadása a Brookings Institution által 2009. 07. 15-én Washingtonban
szervezett Turkey, Russia and Regional Energy Strategies konferencián. A konferencia jegyzőkönyve online: http://www.brookings.edu/~/media/events/2009/7/15%20turkey%20russia%20
energy/20090715_turkey_russia_energy (2013. 08. 05.).
48
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Online: http://www.ng.ru/courier/2008-09-15/20_turkey.html (2013. 10. 15.).
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jegyzik, ma még csak az EU soft powerje vagy az Atlanti-óceánon túlról érkező
tervek formájában ölt formát, de egyre közvetlenebb és fennmaradásukat fenyegető eszközökkel közeledik holnap.51
Nem elhanyagolható súlyt képviselnek az eddigiekkel teljesen ellentétes vélemények sem, melyek az orosz „agresszió”-ban Törökországgal szemben fenyegetést látnak és a török–orosz közeledés határaira hívják fel a figyelmet. Török
elemzőkben újra feléledt a szomszédait fenyegető morgó orosz medve képe.
Külügyi szerzők és döntéshozók amellett érvelnek, hogy Ankarának nyugati
szövetségeseivel együtt sürgősen meg kell találnia az utat, hogy sakkban tartsák az orosz stratégiai ambíciókat. „Hosszú távon Oroszország növekvő magabiztossága a régióban szembemegy a török érdekekkel” – jegyzi meg egyikük.52
Egyes orosz stratégák a maguk részéről ugyanilyen óvatosak Törökország
azon törekvéseit illetően, hogy fokozza a jelenlétét a Dél-Kaukázusban. Néhány
orosz külpolitikai kommentátor rámutat: az hogy Ankara mindent megtesz,
hogy eltávolítsa politikáját az USA-tól, egyáltalán nem jelenti azt, hogy hajlandó lenne hasonló, szövetség-típusú kapcsolatot kialakítani Oroszországgal.
Törökország, mint megjegyzik, saját gazdasági és geopolitikai érdekeinek megvalósítására törekszik a Kaukázusban, azzal az alapvető céllal, hogy „független
szerepet játsszon” ott. Ez látható például abban a tapogatózó közeledésben is,
amely megindult török részről Örményország felé, melyet a stabilitás igényén
túl az a törekvés motivál, hogy egy Grúziát helyettesíteni képes tranzitútvonalat találjon. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy Ankarának azon ambíciója, hogy nagyobb szerepet játsszon a Kaukázus ügyeiben, nyugtalanságot kelt
Moszkvában. „Nem kétséges, hogy Törökország befolyásának erősödése a régióban veszélyezteti Oroszország geopolitikai érdekeit.”53
Ugyanakkor a hivatalos állami retorika mindkét országban a közös érdekeket
hangsúlyozza és az együttműködés értékét magasztalja. Török és orosz vezetők
nyilatkozataiból úgy ítélhetnénk meg, hogy Ankara és Moszkva a legjobb barátokként kerültek ki a grúz háborúból.
A jelen konfliktusai: a szíriai és az ukrán válság
A szíriai és a krími válságot is a fenti kontextusban értelmezhetjük. Bár az említett konfliktusok kapcsán sokan a kétoldalú kapcsolatok komoly megromlását
vetítik elő, ha közelebbről megvizsgáljuk a kérdést, valójában akár azt is mondBurak Bekdil, The Incursion Which is Not – and Russophiles in Ankara. Hürriyet Daily
News 2007. 06. 08. Online: http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=anincursion-which-is-not-8211-and-russophiles-in-ankara-2007-06-08 (2013. 08. 02.).
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hatnánk, hogy nincs ebben semmi újdonság. Oroszország és Törökország pontosan ugyanezt csinálta az elmúlt években például Hegyi-Karabah, Ciprus vagy
Grúzia kapcsán is.
Tény ugyanakkor, hogy mindkét helyzet rendkívül kényes Moszkva és
Ankara viszonya szempontjából. A háttérben először is komoly geopolitikai harc
zajlik. Közel sem mindegy ugyanis, hogy a Közel-Kelet, valamint a Fekete-tenger térségében kinek a javára, illetve kárára tolódik el a geopolitikai egyensúly.
Moszkva – az Aszad-rezsim legfőbb támogatójaként – nem akarja elveszteni fő
stratégiai szövetségesét a Közel-Keleten. Emellett nem kívánja a destabilizáló
nyugati (amerikai) jelenlétet – különösen a líbiai intervenció után. Törökországot ezzel szemben Szíria szomszédjaként egzisztenciálisan fenyegeti a kurd és
alevi kérdés, valamint a nagyszámú menekült. Azáltal pedig, hogy az oroszok
beavatkoztak a Krímen – ezzel egyértelműen meghúzva a nyugati „terjeszkedés” határvonalát a kontinensen –, Ankara többek között a krími tatár kisebbség
helyzete miatt aggódhat. Bár a törökök mindkét kérdésben sokkal inkább a nyugatiakkal értenek egyet, következetesen ragaszkodnak ahhoz, hogy a kérdésben
elfoglalt pozíciójuk nem irányul senki ellen. Ankara lehetőség szerint igyekszik
elkerülni az orosz–nyugati konfliktus ismételt kiéleződését, ezzel az egyértelmű
helyfoglalási kényszert, ezért is hangsúlyozza a diplomáciai megoldás elsőségét, például a Krím kapcsán.
Ha a konfliktusok valamelyike valóban komollyá válik, annyira, hogy tartósan árnyékot vetne a török–orosz kapcsolatokra, azt valószínűleg először a
retorikában fogjuk észrevenni, ezt követheti kisebb közös projektek felülvizsgálata, lelassulása, esetleg törlése. Egyelőre azonban továbbra is minden jel arra
mutat, a két ország vezetői próbálják megakadályozni, hogy ezek a fajta ellentétek átgyűrűzzenek a bilaterális kapcsolatokra. Putyin és Erdoğan személyesen is rendkívül sokat fektettek bele ennek a kapcsolatnak a kiépítésébe,54 ezért
sem valószínű, hogy veszélyeztetnék az eddigi eredményeket, ha csak nem feltétlenül muszáj. A politikai és gazdasági kapcsolatoknak mára olyan szintje fejlődött ki, amelyet egyikük sem hagyhat figyelmen kívül. Sokat elmond, hogy az
„arab tavasz” kitörése óta a kereskedelmi forgalom tovább nőtt. Az elmúlt évek
során kiépült – 2010-ben a Magas Szintű Együttműködési Tanács (High-Level
Cooperation Council) létrehozásával pedig intézményesült is55 – a rendszeres
54
Rémi Bourgeot számításai szerint Vlagyimir Putyin és Erdoğan tíz év alatt nem kevesebb
mint harminc alkalommal találkozott egymással. (Rémi Bourgeot, A Relationship Shaped by
Energy. Russia/NIS Center, Ifri 2013.). Putyin és Erdoğan minden jel szerint jól megértik egymást, nem utolsósorban hasonló, autoriter vezetői felfogásuk miatt. Nem véletlen, hogy egyesek
Putyint „kemalistának” nevezik, illetve hogy sokan Törökország „putyinizálódásáról” beszélnek
az AKP alatt.
55
A HLCC ernyője alatt török és orosz vezetők évente egyszer (miniszterelnöki és elnöki
szinten) összeülnek és megvitatják az aktuális problémákat, valamint megvizsgálják az együtt-
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párbeszéd kerete a két ország között, ami ugyancsak segíthet a problémák rendezésében.
Általánosságban elmondható, hogy Moszkva és Ankara egyértelműen ismerik és felismerik a közöttük fennálló különbségeket és azok mértéket. Ezeket
a különbségeket vagy marginalizálják, vagy megpróbálnak olyan konszenzust
keresni, ami nem befolyásolja a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődését. Nem kétséges, hogy a különbségek ilyen fajta racionalizálása, valamint
az a mértékű pragmatizmus, amelyet a felek a problémák megoldása érdekében
alkalmaznak, eddig is nagyon jól szolgálta a két ország érdekeit. Nem teljesen
világos azonban, hogy mi történhet ezekkel a folyamatosan fejlődő kapcsolatokkal, ha a vitás helyzetek egyike hirtelen akuttá válik.56
A kapcsolatok fejlődésének kilátásai
A kétoldalú kapcsolatokról összegezve az mondható el, hogy a török–orosz kapcsolatok nagyon kedvezők ott, ahol a low politics van jelen, de fejlődésük akadályokba ütközik a high politics területén. A két ország összefonódott például a
gazdaság területén, de az ebből eredő hasznot nehezen tudják lefölözni a vitális, elsősorban biztonságpolitikai okokra visszavezethető érdekek szembenállása miatt, amelyekben – mivel gyakran a túlélésről van szó – az államok jellemzően nem engednek álláspontjukból. A „magas politikák” összeütközése így
a kapcsolat egészét fenyegeti, hiába van sok szempontból szükségük egymásra.
Ez a veszélyes egyensúly elméletileg bármelyik irányba elbillenhet. Az együttműködés olyan területeken, mint a gazdaság, a kultúra segíthetnek megjavítani a nagypolitikában keletkezett repedéseket; vagy éppen ellenkezőleg: a high
politics konfliktusai megmérgezhetik azokat a politikákat is, amelyekből mindkét ország előnyt élvezne.
A török–orosz kapcsolatokat egyszerre jellemzi együttműködés és versengés – akár egy-egy politikaterületen belül is. Ez a kettősség alkotja az alaptermészetét ennek a „sokoldalú partnerség”-nek. A közös érdekek mellett az (egyszerre több szinten, több politikaterületen megmutatkozó) interdependencia
az, ami – mintegy ragasztószalagszerűen – összetartja ezeket a kapcsolatokat.
Nem csak azt kell mindenkor mérlegelnie a feleknek, hogy aktuálisan mi van
a mérleg két serpenyőjében, hanem ehhez mindig hozzáadódik pluszként az
interdependenciából való kilépés költsége is. Ilyen módon tehát – racionálisan
mérlegelve – nehezebben billen a mérleg nyelve a konfliktus felé.
Az elmúlt bő egy évtized eseményei azt mutatják, hogy a két ország vezetői
törekednek arra, hogy politikai szinten, elsődlegesen a politikai párbeszéd útján
működés további lehetőségeit. Emellett a HLCC keretein belül specifikus, ugyancsak rendszeresen ülésező munkacsoportokat is létrehoztak, amelyek a gazdasági, stratégiai, illetve szociális dimenzióra fókuszálnak.
56
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rendezzék a fellépő konfliktusokat. Az optimista – és véleményünk szerint alapvetően mindkét fél számára kedvező – forgatókönyv szerint mindaddig, amíg ez
a törekvés megvan és az együttműködés eleget tud tenni annak a követelménynek, hogy mindkét fél számára előnyös marad (ha nem is egyenlő mértékben),
a közeledés folytatódni fog. A felek között fennálló, elsősorban geopolitikai
okokra visszavezethető konfliktusok negligálásával vagy konszenzus keresésével – a kölcsönös előnyökre koncentrálva – lehetővé válik, hogy tovább mélyítsék és bővítsék az együttműködést azokon a területeken, ahol az mindkettőjüknek érdeke. Anélkül, hogy alábecsülnénk a kapcsolatokban rejlő komoly konfliktuspotenciált – amely például Grúzia, Szíria, Ciprus vagy Hegyi-Karabah
kapcsán is tisztán látható – az esettanulmányok arra is rámutatnak, hogy fokozott figyelemmel, kellően pragmatikus hozzáállással a konfliktusok – ha mást
nem, tünetileg – kezelhetők. Ezzel együtt tehát megvan a lehetőség – annak ellenére, hogy várhatóan továbbra is mindenekelőtt a tiszta pragmatikus érdek fog
dominálni a kapcsolatukban és elsődlegesen ez alapján fogják meghatározni a
másikkal szembeni viselkedésüket –, hogy az együttműködő attitűd, valamint
a konfliktusok sikeres kezelése pozitívan hasson vissza az egymással való kapcsolatokra, lehetővé téve a zéró összegű játszma nézőpontjának meghaladását.
A kapcsolat jövőbeni alakulásának irányát vizsgálva ugyanakkor figyelembe
kell vennünk az erőviszonyok változásának szerepét is. Jelenleg egyértelműen
Oroszország a vezető hatalom a kétoldalú kapcsolatokon belül, a tendenciák
alapján azonban ez rövidesen megváltozhat; ez pedig nem tudni, milyen hatással lesz a viszonyra. Az ENSZ előrejelzése szerint57 2050-re a török népesség
a jelenlegi 74 millióról közel 100 millióra fog növekedni. Oroszország népessége ezzel szemben 143 millióról 115 millióra fog csökkeni. A Pricewaterhouse
& Coopers által 2013-ban közzétett The World in 2050 riport58 előrejelzése szerint a törökgazdaság, amely már most megfelel (GDP PPP) az orosz gazdaság
40%-ának, 2050-re eléri annak 80%-át.
Ha megnézzük a két ország néhány gazdasági mutatóját, ez a trend egyáltalán nem meglepő. A korrupció szintjét tekintve a Transparency International
2012-es felmérése szerint Törökország az 54., Oroszország a 133. helyen áll.59
Az állami részesedést nézve a gazdaságban: a török GDP 89%-át, míg az orosz
GDP 60%-át termeli ki a magánszféra. Jelentősek az előrelépések Törökországban a jogérvényesülés tekintetében is, köszönhetően az európai uniós csatlakozás érdekében hozott reformoknak.60
UN World Population Prospects: The 2008 Revision. Online: http://www.un.org/esa/
population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf (2013. 09. 15.)
58
World in 2050. Pricewaterhouse & Coopers 2013. január. Online: http://www.pwc.com/
en_GX/gx/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf (2013. 10. 10.)
59
Corruption Perception Index. Transparency International, 2012. Online: http://www.
ey.com/Publication/vwLUAssets/2012_TI_CPI/$FILE/2012%20TI%20CPI.pdf (2013. 10. 10.)
60
Torbakov, Making Sense, 10.
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Az, hogy melyikük marad növekvő hatalom és ezáltal végeredményben
vezető a török–orosz kapcsolatokban, nagyban múlik azon, hogyan birkóznak meg az országok vezetői növekvő hazai problémáikkal. Az orosz gazdaság
például komoly kihívás előtt áll a diverzikiáció tekintetében, amelyet a fosszilis energiakészletek néhány évtizedre prognosztizált kimerülése/kiváltása tesz
indokolttá és egyre égetőbbé. Törökország számára pedig a kurdok számának és
a török lakosságon belüli arányának várható további növekedése jelenthet például komoly kihívást.
Az előrejelzések, mint olyanok, mindenkori bizonytalanságát szem előtt
tartva, figyelembe kell vennünk azt is, hogy kétségkívül nem csak a két országon múlik a jövő, a világ is változni fog körülöttük. Kína befolyása például várhatóan nőni fog Közép-Ázsiában. Adam Balcer szerint a kulcskérdés az, hogyan
fog reagálni Oroszország befolyásának csökkenésére a posztszovjet területeken.
Moszkva várható agresszív magatartása ugyanis politikájának újragondolására
kényszerítheti a megerősödő Ankarát.61
A pozitív vagy negatív végkimenetelt latolgatva tulajdonképpen ismét a
nemzetközi kapcsolatok iskolák szembenálló paradigmáinak évtizedes vitájába
kapcsolódunk be. A realizmus – mely a történelem során már sokszor rángatta
vissza a valóság rideg talajára az emberiséget – arra figyelmeztet, hogy a pozitív
tendenciák ellenére a kapcsolat szerkezete magában kódolva hordozza a közeledés határait: hiába javultak ideiglenesen a kapcsolatok, a geopolitika törvénye
azt diktálja, hogy a két felemelkedő hatalom hosszú távon összecsapjon egymással. A konfliktusokat sikerült ugyan ideiglenesen jegelni, de ez nem folytatható örökké. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy egyszer már hitték azt,
hogy az interdependencia elhozza a békét – a huszadik század elején, amely
végül a történelem legvéresebb évszázada lett.
Törökország és Oroszország azon dolgozik, hogy átalakítsa évszázados geopolitikai vitáit geoökonómiai partnerséggé. Az, hogy létrejöhet-e egy sokak által
a második világháborút követő német–francia megbékéléshez hasonlított kapcsolat, és ha igen, meddig őrizhető meg, a jövő kérdése. A lehetőség mindenesetre adott, és az irány, amit jelenleg követnek, szintén bizakodásra adhat okot.

61
Adam Balcer, The Future of Turkish–Russian Relations: A Strategic Perspective. Turkish
Policy Quarterly 8/1 (2009) 77–87.
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Perspectives on the development of Turkish–Russian relations: on
the way toward a multidimensional partnership?
Nikolett PÉNZVÁLTÓ
Turkish–Russian relations look back at a long history, full of conflicts and
mutual distrust. However, after the end of the cold war a clear rapprochement
began between the two countries. The relations between Turkey and the Russian Federation are characterized by simultaneous cooperation and competition.
This dualism creates the basic nature of this “multidimensional partnership”.
Besides, complex interdependence is also a determining factor.
This paper analyses the Turkish–Russian bilateral relations in various fields
(for example trade, energy, regional conflicts) over the first decade of the
new millennium, and tries to answer the questions, whether they can manage
their differences, and how far this relationship could improve. We argue, that
understanding this relationship has a crucial importance regarding the regional
stability. Analysing the last few years and some current conflicts (Georgian war,
Arab Spring, Ukrainian crisis) this article concludes that in spite of the continuing
conflict of interests it might be possible to further strengthen and widen the
cooperation in the medium-term. The theories of international relations give the
theoretical framework for the study.
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„Mielőtt ez a Világ létrejött, Isten már létezett!”
A tibeti Életkerék keresztény változata
1990-ben a tibetiek számára egy harminc perces film készült „Jó hír Neked”
(tib.: Khyed rang gi don la gnas tshul yag po) címmel,1 hogy az evangéliumok
alapján, tibeti nyelven terjessze közöttük az alapvető keresztény tanításokat és
értékeket. Az állóképekből felépített film a kereszténységre áttért tibetiek tanúvallomása mellett bemutat egy olyan festményt is, amely Jézus életének főbb
eseményeit ábrázolja. (1. kép)
Bár a kép mondanivalója nyugati szemmel is felfejthető, leginkább a tibetiek számára tűnhet ismerősnek. Számukra nemcsak az nyilvánvaló, hogy az
ábrázolás a tibeti buddhista tekercsképek, a thangkák (tib.: thang ga) stílusában készült, hanem az is, hogy a tibeti buddhizmus egyik legrégebbi képtípusát
veszi alapul, lényegében annak keresztény változata. (2. kép) A krisztusi élettörténet egyes elemeit bemutatva ugyanis a minden tibeti számára jól ismert
Életkerék (tib.: srid pa’i ’khor lo) hagyományos szerkezetét használja fel,2 s
bár alapvetően szakít a buddhista értelmezéssel, elkerülhetetlen, hogy ne utaljon is rá egyben. A festmény jó példa arra, hogyan próbál a kereszténység a
hagyományos tibeti művészet keretei között egy másik világképet megalkotni,
s így a két vallás egymással való bonyolult kapcsolatát is jól tükrözi. Elemzése
arra is rámutat, hogy a térítők miként próbálják alkalmazni a keresztény tanításokat az adott közegben, s hogy ezeket milyen formában jelenítik meg.
A kereszténység és buddhizmus alapvető különbségeit a Tibet nyugati recepcióját folyamatosan feldolgozó amerikai tudós, Donald S. Lopez így foglalja
össze: „A kereszténységben egy teremtő Isten van, a buddhizmusban nincs
Isten; a kereszténységben hit van, a buddhizmusban ok; a kereszténységben
dogma van, a buddhizmusban filozófia; a kereszténységben (legalábbis bizonyos esetekben) nyilvános szertartás van, a buddhizmusban személyes reflexió; a kereszténységben bűn van, a buddhizmusban karma; a kereszténységben
ima van, a buddhizmusban meditáció; Krisztus isteni, Buddha emberi.”3 Nyilhttp://www.youtube.com/watch?v=cWoPt6gKG9E A filmről ld. Christina Stoltz, Opposition
to Evangelism in India, China, and Tibet. Electronic Theses, Treatises and Dissertations, The Florida State University, 2007, 65.
2
Az Életkerékről ld. Kelényi Béla, A buddhista Életkerék legkorábbi ábrázolásai. Keletkutatás, 2011. tavasz, 5–24.
3
Donald S. Lopez, The Scientific Buddha: His Short and Happy Life. New Haven and London, 2012, 11.
1

Keletkutatás 2014. tavasz, 83–96. old.
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vánvaló, hogy ezeknél a direkt módon sarkított érveknél a vallási dogmák sokkal bonyolultabbak: a buddhizmusban a lineáris szemléletű ok és okozat inkább
a függő keletkezés többrétegű rendszere; a filozófia olyan bölcseletnek lenne
nevezhető, amely nem képzelhető el az együttérzés és a gyakorlat hitelesítése
nélkül; a személyes megtapasztalás célja éppenséggel a reflexió nélküli közvetlen szemlélet megvalósítása; a buddhizmusban sem ismeretlen az ima, de kérésünk teljesülése nem egy külső kegyelemtől függ; s a Buddha „emberi” mivolta
is kérdéseket vet fel. Ám ha ennyire alapvetők a két vallás közötti különbségek, akkor nem könnyű a keresztény értékrendszert a tibetiek számára megjeleníteni. Másfelől a tibetiek számára nemcsak annak van nagy jelentősége, hogy
ez az értékrendszer a saját vizuális közegükben legyen bemutatva, hanem annak
is, hogy a saját nyelvükön történjék. Mint azt Marku Tsering, a tibeti kereszténységgel foglalkozó apologéta is kifejtette, a tibeti etnikai önazonosság tudata
alapvetően két pilléren nyugszik: a tibeti nyelven és a tantrikus buddhizmuson.4
Amint egy tibeti keresztény lesz, elveszíti a buddhizmust, vagyis az egyik „etnikai” támaszt, épp ezért a térítők számára is alapvető jelentőségű, hogy a térítés
tibeti nyelvű legyen. Erre viszont csak úgy van esély, ha a hétköznapi érintkezésben használt tibeti nyelvbe (tib.: bod skad) beillesztik és átalakítják a buddhizmusban használt „dharma-nyelv” (tib.: chos skad) egyes fogalmait.
A keresztény Életkerék
Bár a festmény feltehetően a filmmel egy időben készülhetett, sokszorosított
változatát mindmáig terjesztik a tibetiek között.5 A reprodukció hátoldalán
olvasható tibeti magyarázatok lényegében János evangéliumának tibeti fordításából való részletek,6 kiegészítve az ábrázolás tizenkét egységét megmagyarázó, Lukács evangéliumának történéseiből vett rövid címekkel. A kép megtervezése/megterveztetése feltehetően Elaine M. Robsonhoz fűződik, aki éveket töltött Indiában a tibetiek között, és a két vallás közötti párbeszéd szószólójaként több írásában is egybevetette a tibeti buddhizmus és a kereszténység

Marku Tsering, Islands in the Sky: Tibetan Buddhism and the Gospel. In: Sharing Jesus
Effectively in the Buddhist World. Ed. by David Lim, Steve Spaulding, Paul De Neui. Pasadena,
2005, 155.
5
Köszönöm Gelle Zsókának, aki a festmény reprodukcióját egy német misszionáriustól kapta Váránasziban, hogy a képet rendelkezésemre bocsátotta.
6
Érdekes módon a tibeti szöveg nem egyezik az általában használatos tibeti Új Testamentum fordításokkal (a legismertebb: Rang cag gi gTso bo dang skyabs mgon Ye su ma shi ka’i zhal
chad gsar ba. Bangalore, 1970). Mint arra Robson weboldalának (ld. következő jegyzet) tájékoztatása is utal, a szöveg a „mindennapok” nyelvén készült, hogy a tibetiek képesek legyenek kön�nyen megérteni.
4
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1. kép: Jézus élete. Az Életkerék keresztény változata. Reprodukció, Benáresz
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különbségeit, mindazonáltal eredete, háttere alig ismeretes.7 Bár az ikonográfiai
és stiláris jegyek alapján minden valószínűség szerint tibeti művész munkája,
éppenséggel az is lehetséges, hogy nyugati művész festette a tibetiek számára.
Maga az ábrázolás éppúgy, mint az európai középkorban vagy a reneszánszban, a tibeti mindennapok körülményei közé helyezi a szent történetet. A képen
szereplő személyek általában tibeti viseletet hordanak, többnyire tibeti tárgyak
veszik őket körül, s ami a legfontosabb, a művész az egyes részletek (pl. víz,
fák, sziklák, felhők) megfestésénél a tibeti thangkafestészet technikáját imitálja.
A kép tetején a következő szöveg olvasható: „Mielőtt ez a Világ létrejött,
Isten már létezett!”8 Ez feltehetően nem a Mózes első könyvéből való kinyilatkoztatásra („Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.”, 1Móz. 1.)
utal, hanem a teremtés egyszeriségének kinyilvánítása a buddhista szellemiséggel szemben. A tibeti megfogalmazás már csak azért is érdekes, mert jól tükrözi
a két világkép különbözőségét. A szövegben a „Világ”-nak megfeleltetett tibeti
szó, a mitikus Rózsaalmafáról elnevezett kontinens, a Dzsambudvípa (tib.:
Dzam bu gling), vagyis a hagyományos buddhista világképet megjelenítő 4–5.
századi indiai műben, az Abhidharmakósában a világtengelyt jelképező Méru
hegytől délre elhelyezkedő egyik kontinens, ahol az emberek élnek. Nyilván
nem véletlen, hogy a fordító „világ”-ként nem az univerzumot és benne egyik
születésből a másikba születő lényeit az „edényhez és levé”-hez (tib.: snod
bcud) hasonlító rendszert, sem pedig az „edényben” a lényeket három világba,
azaz a Formanélküli-, Forma- és Vágyvilágba soroló „három tartomány” (tib.:
khams gsum) kifejezést, hanem csak a Vágyvilág (tib.: ’dod khams) egyik kontinensét vette alapul. Mellesleg olyan, a „világ”-ra is alkalmazott tibeti kifejezéseket sem használt, mint a „jelenségek világa” (tib.: snang zhing srid pa) vagy
az emberek által lakott „területet”-et (tib.: yul), illetve az inkább lokális helyszíneket megjelenítő „hely”-et (tib.: gnas) jelentő szavak. Ugyancsak nem használta a tibetiek számára általánosan a „világ”-ot jelentő „pusztulás alapja” (tib.:
’jig rten) kifejezést sem. Ennél fogva a fenti megfogalmazás azt sugallja, hogy
a keresztény teremtés egyedül az emberi lények által benépesített kontinensen, a
Dzsambudvípán, tehát egy konkrét helyszínen történhetett meg, vagyis a „fordítás” így alakítja át a hagyományos tibeti világképet alkotó rendszer egészét. Ez
annál is inkább így van, mivel Robson egyik interjújában világosan kifejtette,
hogy mit ért a tibeti és a keresztény világkép alapvető különbségén: „A tibeti
buddhisták úgy vélik, hogy már léteztek, vannak és mindig is lesznek univerzumok. Valójában ezek sokszoros univerzumokként értendők, melyek felmerülnek, fennmaradnak egy rövid ideig, majd végül szétesnek. A folytonos keletke7
A képhez rövid magyarázatot fűző TibetanResearch.org weboldal szerint szerzői joga 2002től fogva Elaine M. Robsonhoz tartozik. Mivel Robsonhoz, illetve a weboldalhoz intézett kérdéseimre nem kaptam választ, sajnálatos módon egyelőre nem lehet tudni, hogy a képet ki készítette, melyik keresztény egyház felkérésére, s milyen előre meghatározott elvek alapján.
8
’Dzam bu gling ’di ma bzos sngon la dKon mchog bzhugs yod pa re /
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2. kép: Életkerék a közép-tibeti Szera kolostorban. Fotó: Kelényi Béla, 2009
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zés, megmaradás és felbomlás folyamatát kérdés nélkül elfogadják. Éppenséggel ilyenek a dolgok, és a buddhisták úgy vélik, hogy ez egy olyan folyamat,
amelynek nincs kezdete. Nincs kiindulópont, amely egy legelső vagy a kezdeti okhoz kapcsolódik. Következésképp a buddhizmus azt tanítja, hogy az érző
lényeknek (minden élőlénynek) már végtelen számú korábbi élete volt. Ezzel
szemben a keresztény gondolkodás teljes mértékben a jelenlegi világegyetemre
összpontosít, tekintet nélkül a sokszoros univerzumok bármilyen elméletére,
legyenek akár közvetett kapcsolatban jelenlegi életünkkel. A Bibliából a keresztények megértik, hogy Isten mindig Isten volt, hogy mielőtt a világegyetem létrejött, volt Isten! Ha a világegyetemnek ma kellene teljesen szétesnie, mi mindannyian szétesnénk, de Isten marad! Az Ő léte független a teremtésétől. Amikor
teremtett, mindent a semmiből hozott létre, nem saját magából vagy valamiféle
korábban létező anyagból! Nem volt korábban létező anyag. Csak Isten volt.”9
A fent idézett tibeti feliratban ugyancsak jellemző „felülírás” az „Isten”-nek
megfeleltetett kifejezés, a Köncsok (tib.: dKon mchog) átértelmezése. Ez szó
szerint a legértékesebb, „Legnagyobb Ritkaság”, vagyis a történeti Buddhára
is alkalmazott „Drágakő”, nem pedig az általánosan „istenség”-re (tib.: lha)
használt tibeti kifejezés. Ugyan a mandalák központi istenségére, az „Úr”-ra
(tib.: gtso bo) alkalmazott szó egyes keresztény fordításokban jelentheti Istent
és Jézust is, ám a „Három Drágakő” a legszentebb buddhista hármasságot (tib.:
dKon mchog gsum), azaz magát a Buddhát, a Tant és a szerzetesi Közösséget is
megjeleníti, így átvételével a keresztény Szentháromságra lehet asszociálni. Ezt
éppen a nyugatiak közül nem mindenki fogadhatta el, mivel az 1902-ben kiadott
tibeti–angol szótár szerzője, Sarat Chandra Das utalása szerint az amerikai diplomata és tibetológus, William W. Rockhill nehezményezte, hogy a keresztény
misszionáriusok ezt a szót használják „Isten” meghatározására.10
A Kerék körül öt részre tagolva a következő tibeti szöveg olvasható: „Isten
pedig maga a Szentlélek, s akik hiszik és tisztelik, azoknak a Szentlélek és igazság révén kell hinniük és tisztelniük. Istenhez, az Atyához vezető út az Ő fián,
Jézuson át vezet.”11 A szöveg első fele János Evangéliumából való: „Az Isten
Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (Ján.
4.24.). Az idézet helye nyilvánvalóan nem véletlen, hiszen a reprodukció hátoldalán található tibeti szöveg nagy része a János Evangéliumából vett idézet.
Ugyancsak jellemző a „Szentlélek”-nek megfelelő tibeti szó, a „tudatosság”
(tib.: thugs nyid) átvétele, amely a buddhista filozófia egyik legfontosabb terminus technicusának, a „tudat természeté”-nek (tib.: sems nyid) tiszteleti kifejeElaine M. Robson, Kalachakra – Toronto Christians Ask for Clarification, 2004, http://
www.tibetanresearch.org/Kalachakra.htm.
10
Sarat Chandra Das, A Tibetan–English Dictionary. Calcutta, 1902, 53.
11
dKon mchog ni thugs nyid yin pas / khong la dad gus byed mkhan tshos (/) thugs nyid dang
bdan (=bden) pa’i sgo nas khong la dad gus byed dgos / yab dkon mchog ngo shes rgyu’i lam ni
(/) dkon mchog gi sras Ye shu rgyud nas red
9
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3. kép: Binod Lal, Jézus élete. Thangka, Pokhara, 2013
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zése, másrészt az „együttérzés”-re (tib.: thugs rje), a kereszténység felől a leginkább megközelíthető fogalomra is utal.
A buddhista Életkerékkel szemben az ábrázolás egyik leglényegesebb
különbsége, hogy középen nem a három buddhista „főbűn”, a Három Méreg
(tib.: dug gsum) jelképe található három egymás farkába harapó állat formájában, hanem a Krisztus szenvedéseit és halálát megtestesítő Kereszt, amely
éppenséggel a bűn és a halál fölötti győzelmét hirdeti. A kereszten azonban nem
ábrázolják a megfeszített Krisztust, hanem a következő tibeti felirat olvasható
rajta: „Jézus révén a bűn, a halál és a démonok urának ereje megszűnt.”12 Ez
közvetlenül a Három Méreg megszüntetésére, közvetetten pedig feltehetően a
Rómaiakhoz írott levélre utal: „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi
ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm. 6:23.)
Érdekes módon maga a kereszt négy színre (világoskék, sötétkék, rózsaszín,
bordó) osztott: az egymáshoz ék-alakzatban csatlakozó szárak maguk is két
színnel vannak elválasztva, melyek középen összeérnek, s jobbra tartva, minden
harmadik sáv színe egyezik egymással; ennek szimbolikája nem világos (bár a
négyesség utalhatna a négy evangélistára is…). A körülötte levő koncentrikus
körök jelentése sem érthető. Első pillantásra a hagyományos ötszínű (vörös,
narancssárga, sárga, zöld és kék), alapvetően buddhista szimbolikát kifejező szivárványnak (tib.: ’ja’ tshon kha dog lnga ldan) tűnik, azonban a hét színből álló
körök (az előző öthöz még a világoszöld és a fehér adódik) nem felelnek meg a
szabad szemmel érzékelhető szivárvány hét színének sem.
Maga a kerék tizenkét cikkelyre osztott a központi rész körül. Ez elsősorban nem a keresztény,13 hanem a buddhista szimbolikára, alapvetően az Életkerék legkülső, tizenkét részes körére utal, mely a feltételektől függő keletkezés
tizenkét tagú oksági láncolatának (tib.: rten ’brel bcu gnyis) jelképeit mutatja
be. A legkülső kör helyén azonban egy vörös szegély húzódik, s a Kerék cikkelyei között – ahol eredetileg az élőlények forgataga (tib.: ’khor ba, szkrt.:
saṃsāra) helyezkedik el a hatféle létalakban (tib.: rigs drug gi gnas) – Jézus
tizenkét részre osztott élettörténete látható, mégpedig a reprodukció hátoldalán
olvasható tibeti szöveg szerint Lukács (illetve egy alkalommal Máté) Evangéliuma alapján. Így viszont a felosztás Sákjamuni, a történeti Buddha életére, azaz
ún. tizenkét cselekedetére (tib.: mdzad pa bcu gnyis) emlékeztet, melyek életét

Ye shu kyis sdig pa dang / ’tshig / bdud gyi gtso bo’i nus pa med pa bzos pa gnang ba red /
A korai keresztény művészetben leginkább a tizenkettes állatöv és hónapkép ábrázolása általános, melyet a tizenkét apostolnak is megfeleltettek.
12
13

90

A tibeti Életkerék keresztény változata

születésétől a haláláig mutatják be.14 Ezzel ugyancsak a buddhista ikonográfia
„átírása” állhatott az alkotó szándékában.
A keréken legfelül, a jobb felé kezdődő első cikkely Jézus születésének történetét foglalja össze. A képet magyarázó tibeti szöveg szerint „megszületik Jézus
Krisztus”,15 azaz a júdeai Betlehemben, egy jellegzetes tibeti kőfallal elkerített istállóban a tibeti ruhába öltözött Mária bepólyálja, és a szalmával borított
jászolba fekteti a kis Jézust, miközben az előttük térdelő József, mellettük pedig
a karámban egy szamár és egy ökör figyeli a műveletet. A Keréken kívülről világít be Jézus fejére a betlehemi csillag fénycsóvája, az ábrázolás alatt pedig egy
rövid tibeti szöveg olvasható: „kétezer évvel ezelőtt”.16 Jézus Krisztus nevének
tibeti megfelelője, a Jesu Masika (tib.: Ye shu Ma shi ka) viszont a név hangzóinak megfeleltetésén alapul: Jesu a héber Jesua, Masika pedig a héber Masiah
(magyar alakja: Messiás) megnevezésekből (görög fordítása nyomán „Krisztus”)
ered. Ez utóbbinak hangzás szerinti átvétele csupán azért érdekes, mivel jelentése („Felkent”) ugyanúgy szimbolikus, mint a Buddha („Felébredt”) megnevezése. Jézus ábrázolásának külön érdekessége, hogy csak itt, az első képen rajzolták meg az arcát, míg a többi képen félprofilból, szem, orr és száj nélkül ábrázolták. A weboldalon található magyarázat szerint azért mutatták be így, mert
emberi lényként született, s ennél fogva képmása nem lehet az imádat tárgya.
A második cikkely Jézus gyermek- és ifjúkorát foglalja össze, amikor Jeruzsálemben, tizenkét éves korában „tanítást ad a zsidók templomában”,17 vagyis
a rabbik körében vitatkozik. Az kör alakú asztal (lábazata a Tibetben divatozó kínai mintát követi) egyik oldalán a gyermek Jézus, szemben pedig három
tanító ül, egyikük a jellegzetes tibeti edényben elhelyezett irattekercsekre mutat.
A templomhoz vezető lépcső előterében kinyújtott kezű szülei láthatók, akik az
Evangélium szerint csak háromnapi keresés után találják meg Jézust.
A harmadik cikkely Jézus első nyilvános fellépését mutatja be. Huszonkilenc
éves korában a Jordán folyónál Keresztelő Jánostól „kéri megfürdetését (azaz
megkeresztelését), majd útmutatást kap”,18 azaz hangot hall a mennyből: „Te
14
1. a Tustita mennyországból való alászállása (tib.: dga’ ldan gnas nas ’pho ba); 2. behatolása az anyaméhbe (tib.: lhums su zhugs pa); 3. megszületése (tib.: sku bltams pa); 4. előmenetele a
művészetekben (tib.: bzo yi gnas la mkhas pa); 5. az asszonyok társaságának élvezete (tib.: btsun
mo’i ’khor dgyes rol ba); 6. a világi életről való lemondása (tib.: rab tu byung ba); 7. az önsanyargatás gyakorlása (tib.: dka’ ba spyad pa). 8. Bódhgajába való megérkezése (tib.: byang chub
snying por gshegs pa); 9. Mára legyőzése (tib.: bdud btul ba); 10. a teljes megvilágosodás elérése (tib.: mngon par rdzogs par sangs rgyas pa); 11. a Tan kerekének megforgatása (tib.: chos kyi
’khor lo bskor ba); 12. a nirvána elérése (tib.: mya ngan las ’das pa).
15
Ye shu ma shi ka’i ’khrungs rabs / v.ö. Lk. 2:6–7. A „születés”-re alkalmazott szó a Buddha születéstörténeteit bemutató műfajnak, a dzsátakának (’khrungs rabs vagy skyes rabs) is megfelel.
16
lo nyi stong sngon la /
17
ya hu dA pa’i mchod khang nang la gros mol gnang ba / v.ö. Lk. 2.46–50.
18
khong la khrus gsol thob pa dang rjes su glu khrid thebs pa / / v.ö. Lk 3.21–22. Az „útmutatás” (tib.: khrid) megfelel a buddhista vallási vezetésnek is.
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vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm.” (Lk. 3:22) Eközben a Szentlélek száll le rá egy galamb formájában. A reprodukció hátoldalának tibeti szövege csak az evangéliumi szöveg helyének megnevezésével (Lk 4:1-2) utal arra,
hogy a kép bal szélén levő jelenet azt ábrázolja, amikor Jézus a „Szentlélekkel
telve” a sziklákkal teli pusztába vonul, ahol majd megkísérti a sátán. A két jelenetet a tibeti ábrázolásokhoz hasonlóan egy fa választja el egymástól.
A negyedik cikkelyen Jézus „tanítást ad az embereknek”,19 azaz Galileában
megtartja a Hegyi Beszédet. Egy szikla tetején ül felemelt kézzel – ez némileg
hasonlít a buddhista művészetben szokásos, oltalmat nyújtó, „félelem nélküli”
kéztartásra (szkt: abhajamudrá), amely éppenséggel Buddha védelmét fejezi ki
a Körforgástól való rettegéstől20 – háta mögött pedig egy hatalmas lótuszvirág nő
ki. A lótusz a kinyílás előtti és a kinyílt virágot, valamint a becsukódott bimbót
jeleníti meg, melyek a buddhista szimbolikában a múltban, a jelenben és a jövőben megjelenő buddhák hármasságát (tib.: dus gsum sangs rgyas) jelképezik.21
Jézus előtt sokaság – férfiak, nők gyerekek – térdel, jellegzetes tibeti viseletben.
Az ötödik cikkelyen Jézus „meggyógyítja a betegeket”,22 vagyis a galileai tó
partján fekvő Kapernaumban, a zsinagógában egy megszállott emberből kiűzi
az ördögöt, Simon Péter lázasan fekvő anyósából pedig kiparancsolja a lázat. A
képen mind a két történés látszik: a saroglyán felkelő mezítelen ember nyilván
a megszállott, az ágyból Jézus kezének érintésére gyógyultan felkelő nő pedig
Simon anyósa. Elöl a csodákat áhítatosan fogadó, széttárt kezű hívő látható.
A hatodik cikkelyen „Jézus hatalmat kap minden gonosz démon (tib.: ’dre)
fölött”,23 azaz meggyógyítja a gadarai megszállottat. A kép részletesen bemutatja az Evangéliumban leírt történést: Jézus kiparancsolja az ördögöket az
előtte térdelő megszállott testéből, akik egy disznónyájba költöznek bele, majd
egy tóba rohannak és belefulladnak.
Ezután számos fontos esemény kimarad Jézus életének ábrázolásából, a
hetedik cikkely már az „utolsó vacsorát”24 mutatja be. Elöl Jézus áll, kezében
borral teli serleg, melyet úgy ábrázoltak mint a tibeti művészetben az indiai
mitológiából eredő hallhatatlanság italát, az amritát (szkt. amṛta). Ennek tibeti
megfelelője, a düci (tib.: bdud rtsi) valójában Sákjamuni Buddhának Mára (tib.:
bDud), a Gonosz feletti győzelmére utal. Jobboldalt, az ülőszőnyegéről félrehúzódó Júdás az árulásáért kapott pénzes zacskót szorongatja, míg a többi tanítvány körülüli az asztalt.

19
20
21
22
23
24
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mi tsho la slob ston gnang ba, v.ö. Mt 5.1–2.
Ld. Robert Beer, The Handbook of Tibetan Buddhist Symbols. Chicago, 2003, 223.
Beer, i. m., 169.
nad pa tsho gso ba, vö. Lk. 4.38–39.
’dre ngan pa tshang ma’i thog Ye shu’i dbang thang dang nus pa / v.ö. Lk. 8.26–39.
dgong zas mtha’ ma / v.ö. Lk. 22.14–16.
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4. kép: Binod Lal, Jézus élete. Thangka, Pokhara, 2013

93

Kelényi Béla

A nyolcadik cikkelyen elárulása és elfogatása, majd kihallgatásai után
„Jézust elítélik”,25 s Jeruzsálem római helytartója, Pilátus bíráskodik fölötte.
A karzat előtt álló Pilátus érdekes módon parókát visel, melyet Angliában a 17.
század végén intézményesítettek – és csak néhány éve szüntettek meg – az igazságszolgáltatás tagjai számára. Ez a részlet arra is utalhat, hogy a kép festője
esetleg angol származású. Ugyanakkor Jézus két olyan katona között áll, akik a
kelet-tibeti tartomány, Kham jellegzetes viseletében, kalapban állnak mellette,
egy-egy lándzsát szorongatva.
A kilencedik cikkelyen a töviskoronás Jézus „meghal”,26 azaz a Golgota
hegyén megfeszítik a kereszten, és kileheli lelkét. Ekkor földrengés támad és
– mint az a képen is jól látható – a jeruzsálemi templom kárpitja meghasad (a
templom nem emlékeztet sem a tibeti, sem a keresztény templomokra), amit a
képet függőlegesen kettéválasztó zöld és kék felhők is jeleznek. A megfeszített
Jézust oldalnézetben ábrázolják, ami meglehetősen ritka, de a középkori keresztény művészetben nem volt szokatlan. Előtte Longinus, a tibeti páncélzatban
ábrázolt római százados alakja néz fel Jézusra. A kereszt előtt a Máriát átölelő
János, mögötte pedig Mária Magdolna látható.
A tizedik cikkely Jézus „feltámadását” mutatja be,27 illetve amikor halála
után a galileai asszonyok visszamennek a felnyitott sziklasírhoz, ahol csak az
üres gyolcsot találják, az Úr angyala pedig hírt ad nekik a feltámadásról. A háttérben a Golgota hegye látszik a három kereszttel.
A tizenegyedik cikkelyen „Jézus megjelenik a tanítványok előtt”,28 vagyis a
kép azt a jelenetet mutatja be, amikor Péter és az emmauszi tanítványok után Jézus
a tíz tanítványnak jelenik meg (Tamás nincs közöttük, neki később tesz Jézus
bizonyságot, ld. Jn. 20.26-29), és szemrehányást tesz nekik hitetlenségükért.
Végül az utolsó, tizenkettedik cikkelyen „Jézus visszatér Atyjához, Istenhez”,29 azaz bizonyságtétele után megtörténik mennybemenetele. Itt Jézus átszakítja az „Életkerék” peremét, s a tanítványok és Mária előtt kiemelkedik a „körforgásból”. Ez lényeges és tudatos változtatás a buddhista életkerékhez képest,
mivel annak az oksági láncolatot bemutatató legkülső köre zárt. Itt viszont a
láncolat helyén csak egy vörös perem látható, melyet a feltámadott Jézus áttör,
vagyis ezt úgy lehet értelmezni, hogy Jézus születésével és feltámadásával megszakad a buddhista értelemben vett újjászületések körforgása. Ugyanis a legkülső kör két helyen, a kezdeténél és a végénél törik meg: amikor a betlehemi
csillag nyomában Jézus megszületik, illetve amikor feltámadása után a men�nyekbe emelkedik.
25
26
27
28
29
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Ye shu la khrims gcod byed pa / v.ö. Lk. 23.13–14.
khong grongs pa / v.ö. Lk. 23.32–46.
khong yang bskyar gson po / v.ö. Lk. 24.1–7.
Ye shu’i slob ma tshos khong mjal ba / v.ö. Lk. 24.36–48.
Ye shu khong gi yab dKon mchog sar (=slar) log phebs pa / v.ö. Lk. 24.50–52.
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Ugyancsak lényeges eltérés, hogy a keresztény változatnál a tibeti Életkereket mancsai közt tartó, haragvó kinézetű Halál Urának (tib.: ’Chi bdag) csak
feje búbja, kezei (melyek elengedik a Kereket) és lábujjai látszanak a Kerék
mögött; részleges eltűnése azt sugallja, hogy Jézus győzött a Halál fölött. Ezt
hangsúlyozza a bevezetésben említett film befejező montázsa is: a kép bemutatásának végén a feltámadó és a Kereket áttörő, abból kiszálló Jézust végül
középre, a kereszt középpontjára helyezi. Az Életkerék buddhista változatánál
viszont a Buddha alakja a Kerék zárt köre fölött áll, és a nirvánát, azaz a körforgás megszüntetését szimbolizáló körre mutat.
A keresztény Életkerék másolatai
Az itt elemzett festmény nemcsak reprodukció formájában terjed a tibetiek
között. Másolatai már a nepáli piacon is megtalálhatók, a Pokharában élő,
thangkafestő-családból származó, kereszténnyé lett Binod Lal ugyanis következetesen másolja ezt a képet. Története szerint a Kathmanduban letelepedett,
kis thangkafeső-üzletet alapító Binod egészen addig nem volt vallásos, amíg a
raktárában levő buddhista festményeket tönkre nem tette az árvíz, s így minden befektetett pénzét elvesztette. Amikor újrakezdte életét, megismerkedett a
keresztény tanításokkal, s Istenhez imádkozva, sikerült eladnia a képeket. Majd
nemsokára a kártyajátékon elvesztette a saját és rokonai megtakarított pénzét.
Ekkor ismét Istenhez imádkozott. Nemsokára kockázni hívták, és nagybátyja
pénzének segítségével visszanyerte, amit elveszített. Ekkor vált keresztény
hívővé. Az emberek ismét vásárolni kezdték a thangkáit, ám azt is megkérdezték tőle, hogy miért árul buddhista képeket, ha nem hisz bennük. Erre a lelkipásztora azt tanácsolta, hogy ha ez a munkája, akkor fessen továbbra is, csak ne
higgyen bennük. Később Pokharába ment, mivel ott több volt a turista, így több
pénzt tudott keresni. Amikor 2002-ben a maoisták elfoglalták az országot, és
a királyt megölték, a turizmus gyakorlatilag megszűnt Nepálban. Binod ekkor
fordult a keresztény témák, a keresztény Életkerék ábrázolása felé, Isten gondviselésszerű beavatkozását pedig így magyarázta: „Ha Isten nem teszi tönkre a
thangkáimat, soha nem hittem volna benne.”30
A beszámoló nem említi, kitől és hogyan jutott el – nyilvánvalóan reprodukció formájában – Binodhoz az ábrázolás, s azt sem, hogy mennyit hallott annak
hátteréről, s hogy mennyire tudja értelmezni annak ikonográfiáját. Nagy valószínűséggel, a többi nepáli thangkafestőhöz hasonlóan, keveset tudhat mind a
kép tartalmáról, mind pedig szimbolikájáról, leginkább vallási hovatartozását
30
Binod történetéről ld. Ageyev, Vyacheslav: Meeting with the Christian thanka painter,
2013, https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0
CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fahamot.org%2Fmeeting-with-the-christian-thanka-painteren%2F&ei=y1LlUt67I-WxywOb9YCgBA&usg=AFQjCNGdLn2T8GBNxWBLkFMYlK84EIp
aGA&sig2=9nvL7F-lXovJrGfuCpzXfw&bvm=bv.59930103,d.bGQ. Leolvasva: 2014.01.10.
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demonstrálhatja vele. Ami pedig a kép megfestésének módját illeti, bár két változatban is hűségesen lemásolta, stílusukban mégis különböznek. Az egyiknél
dekoratívabb megoldást választott: a színeket felerősítette, a tájképi elemeket stilizálta, a ruházatokat pedig gazdag aranyozással látta el. (3. kép) A másiknál egyszínű, okkersárga alapra festette a jeleneteket, a szereplők alakját pedig az aranyozás körvonalaival emelte ki, csupán a középen lévő kereszt és azt közrezáró
szivárvány kapott színeket. (4. kép) Ennek a két stílusnak megvan a maga hagyománya a tibeti thankgafestészetben: míg az előbbit különböző színekkel festett
„színes thangká”-nak (tib.: tshon thang), addig az utóbbit az egyszínű alapra
festett képek közül az „arany[-alapú] thangká”-nak (tib.: gser thang) nevezik.
Bármilyen sok is az átfedés, az Életkerék keresztény változata nem engedi
elfelejteni, hogy mélyreható és alapvető különbségek állnak fenn a két vallás
között. Ahogy a tibeti buddhizmust jól ismerő misszionárius, Thomas Hale írja:
„Végül, mind a keresztények, mind pedig a tibetiek az újjászületésről és az örök
életről beszélnek, de ezek jelentései milyen messze vannak egymástól! A keresztények számára az újjászületés a Szent Léleken keresztül történik; a buddhisták
számára az újjászületés egyszerűen a következő élet. A buddhista úgy látja az
örök életet, mint az újjászületések végtelen folyamatát, ahonnan menekülni szeretne. A keresztény pedig abban hisz, hogy az örök élet, mely örömteli, siralom nélküli, örökkévaló közösség Istennel, a központi része a mi megváltásunknak.”31 A különböző világvallásokkal párbeszédet folytató keresztény teológus, Hans Küng megfogalmazása viszont a buddhista szellemiséget csupán a
saját szempontjai szerint értelmezve próbálja egyértelművé tenni a különbséget: „Buddha vallásfilozófiai háttere a ciklikusan ismétlődő, körben járó gondolkodás. Jézusé a lineáris, célra irányított üdvtörténet, mind az egyén, mind
az egész emberiség számára.”32

Thomas Hale, A Light Shines in Central Asia: A Journey Into the Tibetan Buddhist World.
Pasadena, 2000, xii.
32
Hans Küng–Heinz Bechert, Párbeszéd a buddhizmusról. Budapest, 1997, 65–66.
31
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Két szuvenír Granadából: Alhambra-láz, műgyűjtés
és műgyártás a 19. század második felében
Granada felett ma is magabiztosan uralkodik az iszlám korszak dicső emléke,
az Alhambra (1. kép). Az Andalúzia területén fennálló utolsó muszlim dinasztia, a naszridák (1238–1492) építtették a nem csupán palotákat, de középületeket, hivatalokat, boltokat, mecseteket és lakónegyedeket is magába foglaló
fejedelmi várost.1 A keresztény reconquistát (1492) követően a spanyol királyok birtokaként külön kormányzó gondoskodott az Alhambráról; a 18. századra azonban egyre kevésbé jutott anyagi forrás az épületek rendben tartására.
1810–1812-ig Napóleon francia császár hadai foglalták el a várost, majd elvonulván romokat hagytak maguk után. Az Alhambra kormányzója cím ekkorra
már nem jelentett sem gazdagságot, sem dicsőséget, birtokosa is inkább Granadában lakott.2
A palotaváros alább részletezett felfedezésének hatására a 19. század második felében egyrészt népszerű lett az Alhambra építészeti stílusának másolása,
másrészt mind több és több látogató jelent meg Granadában, ami a helyi szuvenír-ipar kialakulásához vezetett. A máig sem lankadó Alhambra-láz két korai
emlékével, két 19. század végi dísztárggyal rendelkezik a Hopp Ferenc KeletÁzsiai Művészeti Múzeum (2–3. kép).3 Előzetesen okkal feltételezhetjük, hogy
a két tárgy Hopp Ferenc (1833–1919) világutazó 1897-es granadai látogatásához kapcsolható, hiszen az ő gyűjteménye alapozta meg a múzeum állományát.
1. Utazók, kutatók és restaurátorok
Az Ezeregyéjszaka meséin felnövő és a kor romantikus szelleme által hajtott
amerikai író, Washington Irving (1783–1859) elsőként ért el jelentős sikert az
Alhambra megismertetésében, miután 1829-ben három hónapig lakott a közép* Köszönettel tartozom Kelényi Bélának, aki e tanulmány megírására ösztönzött, majd minden segítséget megadott hozzá, végül elolvasta és számos megjegyzéssel javította szövegemet. A
levéltári adatokért Kardos Tatjána segítségét kell megköszönnöm.
1
Az Alhambra könyvtárnyi szakirodalmához ld. Robert Irwin, The Alhambra. London, 2005,
191–202.
2
Irwin, i. m., 64–66; Juan M. Barrios Rozúa, La Alhambra romántica (1813–1849): Gobernadores, maestros de obras y arquitectos. In: La Alhambra: Lugar de la memoria y el diálogo. Ed.
José A. González Alcantud–Abdellouahed Akmir. Granada, 2008, 30–31.
3
No. 2013.76.1 és 2803.

Keletkutatás 2014. tavasz, 97–109. old.
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kori palotákban. Az Alhambra meséi című legendagyűjteménye máig jelentősen hozzájárul mind az író, mind az épületek hírnevéhez.4 Utánozhatatlan irodalmi stílusát és elvitathatatlan humorát félretéve, a mű jelen esetben forrásértéke miatt fontos számunkra. Már a 18. században tolvajok és más törvényen kívüliek lakták az Alhambrát, s bár a kormányzat igyekezett kitelepíteni
őket, Irvingnek is tartania kellett a csavargóktól, akik nem ritkán bűnözésből
éltek.5 Szintén ezt erősíti meg Richard Ford (1796–1858) brit utazó beszámolója, amely szerint a granadaiak az „egerek házának” nevezik a palotavárost, és
amelyben leírja az épületek szomorú kihasználását és rongálását.6
1830-tól már évjáradékot ajánlott fel VII. Ferdinánd spanyol király (1808,
1813–1833) az Alhambra restaurálására. 1841-ben kezdődtek meg a lényegi
munkálatok José Contreras, majd 1847-től fia, Rafael Contreras vezetésével. A
korabeli restaurálási elv elsősorban az „arab stílushoz” igyekezett hű maradni,
ennek megfelelően sokszor hozzáadtak szerintük odaillő elemeket vagy akár
átépítettek meglévőket. A restaurátorműhely „neonaszrida” építészetének egy
szép emléke a granadai Alcaicería-bazár, amelyet teljesen újjá kellett építeni az
1843-as tűzvészt követően. Szintén az Alhambra restaurátorműhelye készítette
el számos korabeli épület „arab termeit”, például az aranjuezi (Madrid közelében, 1851) királyi palotában.7
Az Alhambra két következő híres látogatója talán még a jó tollú amerikai írónál is nagyobb hatást ért el munkájával. Míg Irving a helyszín legendáit és az
azokkal átszőtt történetét örökítette meg, addig a brit Owen Jonest (1809–1874)
és a francia Jules Gouryt (1803–1834) – építészek lévén – a helyszín vizuális
megjelenése foglalkoztatta. Hat hónapot töltöttek alaprajzok, nézetek és gipszlenyomatok készítésével. Goury halála után Jones adta ki munkájukat Plans,
elevations, sections, and details of the Alhambra címen (5. kép).8 Jones igazi
hírnevét az 1851-es londoni világkiállításra épült Kristálypalota hozta meg,
amelyet eredetileg a Hyde Parkban, majd 1854-től Sydenhamben (Dél-London) építettek fel, benne az Alhambra stílusát bemutató udvarral.9 Végül Jones
4
A Tales of the Alhambra újabban magyar fordításban is olvasható: Washington Irving, Az
Alhambra meséi. Ford. Pinték Károly. Budapest, 2011.
5
Irving, i. m., 35, 79.
6
Richard Ford, Handbook for Travellers in Spain. I. London, 1855, 296, 298–300. Ford
1831-ben járt az Alhambrában.
7
Barrios Rozúa, i. m., 50–51, 57–60; Uő, José Contreras, un pionero de la arquitectura neoárabe: sus trabajos en la Alhambra y la Alcaicería. In: La invención del estilo hispano-magrebi:
Presente y futuros del pasado. Ed. J. A. González Alcantud. Barcelona, 2010, 284–285, 287; Jesus
B. López, The Alhambra and the Generalife: Official Guide. Madrid, 2010, 299–300.
8
Owen Jones–Jules Goury, Plans, Elevations, Sections, and Details of the Alhambra. I–II.
London, 1836–1845.
9
Kathryn Ferry, Owen Jones and the Alhambra Court at the Chrystal Palace. In: Revisiting
al-Andalus: Perspectives on the Material Culture of Islamic Iberia and Beyond. Ed. Glaire D.
Anderson–Mariam Rosser-Owen. Leiden, 2007, 227, 230; Mariam Rosser-Owen, Islamic Arts
from Spain. London, 2010, 120–126.
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1. kép: Az Alhambra látképe a granadai Albaicín-dombról (a szerző felvétele)

legismertebb, The Grammar of Ornament10 című művében visszatérő téma az
Alhambra páratlan tökéletessége a világ művészettörténetében.
Goury és Jones munkássága nyomán más építészek is megélénkült érdeklődéssel keresték fel Granadát. Különösen fontos megemlítenünk a német Carl
von Diebitsch (1819–1869), valamint a Budapesten dolgozó német építész,
Schmahl Henrik (1846–1912) andalúziai utazását, amely komoly hatással bírt
későbbi alkotásaikra.
2. Az alhambreszk stílus
A 19. század második felében világszerte érezhető az Alhambra népszerűsége,
melynek látványos eredményeként Egyiptomtól Amerikáig számos helyen díszítettek épületeket az Alhambrából kölcsönzött elemekkel. Ezen építészeti stílust
jelöli az „alhambreszk” kifejezés. Owen Jones Angliában is tervezett épületeket
ennek szellemében, azonban sajnálatos módon igen kevés alkotása maradt fenn.
Pályája csúcsát Ismā‛īl egyiptomi alkirály (1863–1879) felkérése jelentette,
hogy tervezze meg palotája 15 termének belsőépítészetét. A kairói paloták részben alhambreszk megjelenése azonban elsősorban Carl von Diebitsch elképzelései alapján született meg. Az Alhambra stílusa szintén megjelent Abdülaziz

10
Magyar nyelven: Owen Jones, Ornamentika: Népek, korok díszítőelemei. Ford. Varga Zsuzsa, Budapest, 2004.
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oszmán szultán (1861–1876) fővárosában, például a Beylerbeyi (1865) és a
Çırağan-palotán (1871).11
Az Alhambra felfedezésének hatása ennél is jelentősebb volt Európában és
Amerikában; jelen keretek közt azonban meg kell elégednünk néhány példa
kiemelésével.12 A legfontosabb épület mindenképp a londoni Királyi Panoptikum (1854), amely eredetileg a tudományok és a művészetek kiállítótere volt,
majd koncertteremként és színházként működött 1882-es elpusztulásáig. Építészetében egyértelműen megjelentek a Kristálypalotából ismert alhambreszk
elemek, például patkóívek, ikerablakok, váltakozó színű boltkövek és a falak
csempedíszítése. Számos viktoriánus palotában épült alhambreszk dohányzóterem, ennek szép példája látható a Rhinefield House-ban (1890), Southampton
közelében. Amerikából megemlíthetjük például a New York-i Central Park egykori filagóriáját (1863), illetve a Rockefeller House dohányzótermét (1884).
A világ más részeivel párhuzamosan a magyarországi romantikus építészetben is teret nyert az alhambreszk stílus. Könnyedén észrevehetjük jellegzetességeit számos zsinagógán, például a budapesti Dohány (1859) és Rumbach Sebestyén utcában (1872), Pécsett (1869), Győrött (1870) és Kecskeméten (1871).
A magyarországi épületeken többnyire csupán egy-két alhambreszk építészeti
vagy díszítőművészeti elem jelenik meg, például patkóívek, váltakozó színű
boltkövek, geometrikus minták, pártázat, oszlopfők vagy sztalaktit díszek (arabul muqarnas).
A zsinagógák alhambreszk stílusa mellett Schmahl Henrik budapesti épületeiről kell megemlékeznünk. Leghíresebb alkotása a Rákóczi úti Uránia Nemzeti
Filmszínház (1896), ahol különösen érdekes a díszterem lanternájának belső
kialakítása. A nyolcágú csillagalakból muqarnas fülkék vezetnek át a nyolcszög alapú hasábformába. Ehhez igen hasonló – ám lényegesen nagyobb kivitelű – építészeti megoldást találunk az Alhambra Abencerrajes és Két nővér termében.13 A mozi utcai homlokzatán végigfutó muqarnas-szerű párkány, a patkóívek és az oszlopfők szintén az Alhambra építészetét varázsolják Budapestre.
11
Anna McSweeney, The Afterlife of the Alhambra: International Alhambra Style in the 19th
Century Middle East, konferencia-előadás a Looking Widely, Looking Closely című konferencián, The Metropolitan Museum of Art, 2012. október 18–20. Online megtekinthető: http://www.
metmuseum.org/metmedia/video/collections/isl/looking-widely-looking-closely-symposiumpart-20 (2014.04.05); Filiz Yenişehirlioğlu, Continuity and Change in Nineteenth-Century Istanbul:
Sultan Abdülaziz and the Beylerbeyi Palace. In: Islamic Art in the 19th Century: Tradition, Innovation, and Eclecticism. Ed. Doris Behrens-Abouseif–Stephen Vernoit. Leiden, 2006, 70–71.
12
A korabeli orientalizáló építészet bőséges szakirodalmából ld. például John Sweetman,
Oriental Obsession: Islamic Inspiration in British and American Art and Architecture 1500–1920.
Cambridge, 1987, 160–241; John M. Mackenzie, Orientalism: History, Theory and the Arts. Manchester, 1995, 70–104; Miles Danby, Moorish Style. London, 1995, 171–198; Rosser-Owen, i. m.,
126–133.
13
Torma Ágnes, Schmahl Henrik három épülete a mór művészet 19. századi recepciójának
tükrében. In: Ars Perennis: Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája. Szerk. Tüskés Anna.
Budapest, 2010, 127–133.
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2. kép: Alhambra-panel, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest,
No. 2013.76.1. Készítette: Diego Fernandez Castro, 19. sz. vége,
gipsz, márvány, festett. Méret: 25,4 x 36,5 cm
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A mára lebontott, Schmahl Henrik által tervezett és valaha a Rákóczi út 72-es
számot viselő Stern-ház (1898) homlokzata az Urániánál is felismerhetőbben
alhambreszk képet mutatott.14 Szintén észrevehetünk iszlám elemeket Schmahl
utolsó épületén, a Ferenciek terén álló Brudern-házon (1909).
3. Szuvenírek Granadából
A 19. század második felében megélénkülő világutazói láznak köszönhetően
számos látogató jelent meg Granadában is, amely a „Grand Tour” egy népszerű
állomáshelyének számított. Ezen szabály alól nem alkotott kivételt Hopp Ferenc
sem, aki 1897. március 20-án járt az Alhambrában.15 Utazási beszámolójában
így emlékezett meg a helyről: „A következő napon Granadába érkeztem, hogy
a híres Alhambrát megtekintsem, mely egymaga is elég indok arra, hogy valaki
Spanyolhont felkeresse. Habár az Alhambra termei nem olyan nagyok, mint azt
képzelni szokás, mégis rendkívüli benyomást tesznek a látogatóra e kis termek
gyönyörű díszítményű falaikkal és mennyezetükkel. A kicsi és csinos udvarok
a ciprusokkal, virágokkal, bokrokkal és a kis szökőkúttal oly kedvesek, a hely
fekvése és környéke oly kies, a Sierra Nevadára való kilátás oly remek, hogy a
látogató szívesen hosszabbítja meg itteni tartózkodását.”16
Az utazók rendszerint igyekeztek hazavinni valamit, amely megörökíti számukra az Alhambra szépségét. Miután a paloták eredeti csempéiért és stukkódarabjaiért – noha ezek is beszerezhetők voltak17 – borsos árat kértek, nem mindenki tehette meg (vagy érezte volna etikusnak), hogy ilyennel térjen haza. Ezen
igény kielégítésére született meg a szuvenír-ipar, amely Alhambra-paneleket és
maketteket árult turistáknak.18
Az Alhambra-panelek gyártása kapcsán a legkorábbi forrásunk Samuel E.
Widdrington (1787–1856) brit író beszámolója 1843-ból: „Ezen fiatal művészek
közül néhányan azzal töltötték szabadidejüket, hogy a belső tér egyes részeiről
kisebb méretű makettet készítettek, amelyet londoni kiállításra szántak.”19

14
Ld. Torma Ágnes, Schmahl Henrik móros stílusának egy elpusztult emléke a Rákóczi úton.
Örökség 14/1 (2010. január) 10–11.
15
A pontos dátum egy Jurány Henriknek írt levélből ismert; Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, Adattár, No. A 1589.
16
Hopp Ferenc, Téli utazás a Földközi-tenger körül fekvő országokban. Földrajzi Közlemények 26 (1898) 21. A szöveg helyesírását és bekezdésekre tördelését a mai olvasó szeméhez igazítottam.
17
Az eredeti Alhambra darabok árusításához ld. George A. Hoskins, Spain, As It Is. I. London, 1851, 192–193.
18
Tonia Raquejo, La Alhambra en el Museo Victoria & Albert: Un catálogo de las piezas de la
Alhambra y de algunas obras neonazaries. Cuadernos de arte e iconografía 1 (1988/1) 201–244.
19
Samuel E. Widdrington, Spain and the Spaniards in 1843. I. London, 1844, 340–341.
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3. kép: Alhambra-panel, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest,
No. 2803. Készítette: Diego Fernandez Castro, 19. sz. vége,
gipsz, márvány, festett. Méret: 47 x 69 cm
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Bő két évtizeddel később „H. Pemberton”20 (1830–1877) brit írónő szintén
érdekes információkkal szolgál: „Señor Coutrerasnak (sic) van egy műhelye,
amelyet igen érdemes volt meglátogatnunk. Vannak mór épületdarabjai, amelyek az Alhambra-palota különböző részeinek pontos másolatai kicsiben, részük
színtelen, részük festett. Méretük 8-tól 20 inchig (kb. 20–50 cm) terjed, áruk
10–40 dollár.”21
Mindebből láthatjuk, hogy az Alhambra restaurálásával egyetemben a makettek gyártása is megindult már az 1840-es években. Ekkor azonban még nem
kereskedelmi szándékkal, hanem külön londoni megrendelésre – talán éppen
Owen Jonesnak – készültek a tárgyak. Hamarosan mind a londoni, mind a párizsi (1867) világkiállításon szerepeltek,22 valamint Rafael Contreras műhelyében
már turisták számára is elérhetőek voltak hasonló példányok az 1860-as években.
Ugyan az Alhambra-panelek elsősorban dísztárgyak voltak, szintén fontos
szerepet kaptak a korabeli építészeti oktatásban. A londoni South Kensington
(ma Victoria & Albert, V&A) Múzeum 1862-ben és 1865-ben összesen 30
Alhambra-panelt és makettet vásárolt. Ezek nem elsősorban kiállításokon szerepeltek, hanem építészeknek szolgáltak mintaképül,23 hasonlóan az Owen Jones
könyveiben publikált táblákhoz.24
A V&A gyűjteményében ma is találhatók Alhambra-panelek, bár 1954-ben a
vezetőség kiselejtezésre ítélt 24 darabot.25 Az egyik, kiállításon is látható tárgy
valószínűleg 1865 körül készült Rafael Contreras műhelyében.26 Felülete 92 x
51 cm, vagyis lényegesen nagyobb a „H. Pemberton” által megadott méreteknél. A másolat mintaképe jól azonosítható, az alhambrai Követek terme (Sala de
Embajadores) egyik alkóvja alapján készült, bár a színek használatában jelentősen eltér a valóságtól. A múzeum egy másik tárgya a Fogoly lány tornyának
(Torre de la Cautiva) háromdimenziós terét építi fel 5 panel felhasználásával,
amelyeket Enrique Linares készített 1890-ben.27 A tárgy 95 cm magas, ennek
A szerző valódi neve Helen Etough Gipps.
H. Pemberton, A Winter Tour in Spain. London, 1868, 222.
22
Lara Eggleton, History in the Making: The Ornament of the Alhambra and the Past-Facing
Present. Journal of Art Historiography 6 (2012) 15.
23
Rosser-Owen, i. m., 118; Uő. „Collecting the Alhambra”: Owen Jones and Islamic Spain
at the South Kensington Museum. In: Owen Jones y la Alhambra. Ed. Juan Calatrava. Granada,
2011, 162; Fiona Leslie, Inside Outside: Changing Attitudes Towards Architectural Models in the
Museums at South Kensington. Architectural History 47 (2004) 159–162.
24
Danby, i. m., 169–170.
25
Rosser-Owen, Collecting, 164. A múzeum Alhambra-panel és makett gyűjteményének katalógusához ld. Leslie, i. m., 188–189; valamint Rosser-Owen, Islamic Arts, 117–118.
26
No. REPRO.1890-52; ld. a múzeum online katalógusát: http://collections.vam.ac.uk/item/
O78719/architectural-model-contreras (2014.04.05); illetve A Grand Design: The Art of The
Victoria and Albert Museum. Ed. Malcolm Baker–Brenda Richardson. London, 1997, No. 16
(Fiona Leslie).
27
No. A.26-1936; ld. a múzeum online katalógusát: http://collections.vam. ac.uk/item/
O118603/architectural-model-lenares-enrique (2014.04.05).
20
21
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4. kép: Készítői címke, Alhambra-panel,
a Davidson aukciós ház 2011. február 12-én eladott tárgya, No. 11.
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kb. kétharmadát teszi ki a nagyobb panelek magassága. Az előzőhöz hasonlóan gipszből készültek és a festés színei nem követik az épületen láthatókat.
Enrique Linares és testvére, Abelardo 1883-ban nyitották alhambrai boltjukat,
amely mind a mai napig üzemel a Calle Real de la Alhambra 64. szám alatt.
Az Alhambra-panelek mellett kezdetben más szuveníreket és képeslapokat árultak, valamint „stúdió” fotókat is készítettek az Alhambrában. A Patronato de la
Alhambra y el Generalife levéltárában számos fénykép található a cég megjelölésével.
A V&A jól dokumentált Alhambra-paneljai mellett rendszeresen feltűnnek
hasonló tárgyak európai aukciós házak kínálatában. Különösen érdekes számunkra a Davidson egy 2011. február 12-én eladott tárgya (No. 11.), ennek
hátoldalán ugyanis részletes cégmegjelölés szerepel (4. kép).28 A címke szerint
Diego Fernandez Castro műhelyének alkotása, aki a spanyol királyi és német
császári palotába is készített „arab” faragványokat. Boltja a Cuesta de Gomérez
30-ban volt, ott, ahol valamennyi gyalogos turista felsétál az Alhambrához és
ahol ma is szuvenír üzleteket találunk.
A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum kisebb, mindeddig ismeretlen panelja (2. kép) egy ikerablakot jelenít meg, felette két ráccsal fedett nyílással. A tárgy nagyrészt gipszből készült, mérete 25,4 x 36,5 cm. Az Alhambra
falainak csempedíszítését festéssel próbálták utánozni, míg a középső oszlop márványból készült. A tárgy színvilága visszafogott, a sárgás díszek háttere kék és vörös színekben jelenik meg. A feliratok közt kurzív írásmóddal az
Alhambrában mindenütt felbukkanó, naszrida dinasztikus mottót olvashatjuk:
„Nincs más győzedelmes, csakis Isten”.29 Ezen mondat ismétlése tölt ki kétszer három sávot az ikerablak kereteként, a külső három szinte teljesen kibetűzhetetlen. A két ív fölötti mezőben szögletes (kūfī) kalligráfiával hatszor olvasható ugyanazon két szó: „tartós egészség”.30 Az írásmód különlegessége, hogy
a második szó tükrözve van, így a két szembenéző szó egymáshoz igen hasonló
alakot formál. A tárgy készítője talán maga sem volt tisztában azzal, hogy amit
másol nem minta, hanem értelmes írás. Végül a további mezőkben geometrikus és arabeszk ornamentikát látunk. Ugyan a másolatként megelevenített
Alhambra-rész nem azonosítható biztosan, a legvalószínűbb az Ajimeces-terem
ikerablaka.
A korábban a Ráth György Múzeumban kiállított Alhambra-panel (3. kép) az
előző tárgyhoz hasonló, ám annál nagyobb (47 x 69 cm), részletesebben kidolgozott és pontosabban követi az Alhambra másolt részét, a Lindaraja-kilátó
ikerablakát (5. kép). A két patkóívvel lezárt nyílást egy muqarnas csúcsív és
egy félkörív keretezi. A dinasztikus mottó ismétlődő feliratai szintén kétszer
28
Ld. az árverés online katalógusát: http://www.invaluable.com/catalog/viewLot.cfm?afRedi
r=true&lotRef=c5e5fd82b6&scp=c&ri=11 (2014.04.05).
29
Wa-lā ġālib illā llāh.
30
‛Āfiya bāqiya.
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5. kép: Az alhambrai Két nővér termének bejárata, háttérben a Lindaraja-kilátóval
(Jones–Goury, i. m., 19. tábla)
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három sávot alkotnak. A lunettában kūfī írással olvasható egy rövid Korán-részlet (12: 64 vége), két rövid fohász, illetve egy áldáskérő formula az építtetőre,
V. Muḥammad fejedelemre (1354–1359, 1362–1391). A feliratokat igen nehéz
kibetűzni, ugyanakkor szigorúan követik a Lindaraja-kilátó eredeti megjelenését. A fennmaradó részeket geometrikus és arabeszk ornamentika tölti ki. A
színek ismét elrugaszkodnak a valóságtól, a kék és vörös háttér előtt részben
arannyal kiemelve jelennek meg a minták. A fakereten a naszrida mottó szövegét olvashatjuk, valamint geometrikus mintákat láthatunk. Sok más panelhez is
készült hasonló, berakással díszített keret.
A két tárgy készítőjének azonosítása kapcsán könnyű dolgunk van. A kisebbik panel bal alsó sarkában egy „F. Castro” jelzés olvasható. A másik tárgyon
ugyan nem látható ilyesmi írás és stílusa eltérést mutat, a hátoldalán ma is megtalálható a készítőműhely címkéjének egy darabja. A szövegtöredék alapján
könnyedén felismerhetjük, hogy a korábban már említett Davidson aukciós háznál gazdára lelt panel címkéjével (4. kép) egyezett meg eredetileg, vagyis ezt a
tárgyat is Diego Fernandez Castro műhelye készítette.
A fennmaradó kérdés a szuvenírek Magyarországra kerülésére irányul.
Korábban már utaltunk rá, hogy valószínűleg Hopp Ferenchez kapcsolható a
két panel. A korábban a Ráth György Múzeumban kiállított tárgyról két archív
fényképet is ismerünk, amelyeken Hopp Andrássy úti háza, a Buitenzorgvilla emeleti szobájának falán látható, körülötte gyűjteménye további értékes
darabjaival.31 Emellett Hopp Ferenc hagyatékában fennmaradt egy számla,
amelyet Castro üzlete állított ki 1897. március 21-én.32 Ezen több vásárolt tétel
is szerepel, de csak egyetlen panelről – bizonyára a Buitenzorg-villából ismert
példányról – esik szó. Ugyan nem zárható ki, hogy Hopp Ferenc később ismét
felkereste Castro boltját és egy gyengébb kvalitású panelt is vett, erről nincs
közelebbi tudomásunk. A számla alapján mindenesetre már első alkalommal is
alaposan bevásárolt: a panelen kívül egy amfora, két gitár és egy csomag pálcika (?) szerepel a tételek közt.
4. Összegzés
Az előbbiekben láthattuk, hogy Hopp Ferenc granadai látogatása igen jól beleillik az Alhambra korabeli népszerűségébe. Miután Washington Irving, Owen
Jones és mások kapcsán világszerte híre ment a naszridák palotáinak, világkiállításokon, útleírásokban és számos épületen népszerűsítették a mórok alkotásait, a magyar világutazó számára is kihagyhatatlan állomásnak számított Gra-

A Buitenzorg-villa lakója: A világutazó, műgyűjtő Hopp Ferenc (1833–1919). Szerk.
Fajcsák Gyöngyi–Renner Zsuzsa. Budapest, 2008, 11. és 45. kép.
32
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, Adattár, No. A1679_28.
31
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nada. Ennek feleltethető meg mind Hopp lelkesedése az Alhambra iránt, mind
a szuvenír vásárlás.
Az Alhambra-panelek készítése egyrészt a paloták restaurálása nyomán
kialakult neonaszrida művészetnek, másrészt az európai alhambreszk stílusú
építészetnek köszönhetően született meg. Előbbi a technikai felkészültséget
adta a fél évezreddel korábbi művészet utánzására, utóbbi pedig olyan hordozható elemekre szorult, amelyeket az építészek képzése során felhasználhatott.
Hamarosan azonban a turisták jelentették a legfőbb vásárlóerőt.
A nagyobbik panelt Hopp Ferenc vásárolta 1897-es útja során, majd villája
falán helyezte el. A tárgy jól megfelelt a gyűjtő ízlésének, aki életrajzkutatója,
Ferenczy Mária szerint „inkább az aprólékos, gondos kézművesmunkát és a látványos szépséget értékelte nagyra, mintsem a régiséget”.33 Szintén észre kell
vennünk, hogy Hopp Ferenc panelja messze szebb megjelenésű, harmonikusabb összhatású és pontosabban kivitelezett alkotás, mint Castro legtöbb munkája. A jól rekonstruálható történetű Alhambra-panellal szemben a másik tárgy
beszerzéséről és Magyarországra kerüléséről nincs ismeretünk.

Two souvenirs from Granada: Alhambrism, collecting and
producing artefacts in the second half of the 19th century
Péter Tamás NAGY

This paper addresses two hitherto unpublished late 19th-century souvenirs from
Granada, two decorative panels which reproduce sections of the Alhambra (figs.
2–3.). I summarise the main steps towards discovering the Moorish palaces
which led to the first restorations of the site and eventually to the increasing
popularity of the Alhambra since the mid-19th century. Consequently, the
so-called Alhambresque style made its appearance on numerous buildings from
London to Cairo, New York, and Budapest. The production of the Alhambra
panels had already begun in the 1840’s in the workshop of José Contreras, the
first restorer of the Alhambra, but only became more widespread in the later part
of the century. We know little about Diego Fernandez Castro whose workshop
produced the two Alhambra panels in the collection of the Ferenc Hopp Museum
of Eastern Asiatic Arts, Budapest, and who owned a curiosity shop in the Cuesta
de Gomérez in Granada. On the basis of archival evidence, one of the objects
must have been acquired by Ferenc Hopp (1833–1919), a Hungarian traveller
and collector who visited Granada in March 1897, whereas the history of the
other piece remains hardly known.

33
Ferenczy Mária–Kincses Károly, Mandarin öszvérháton: Hopp Ferenc fényképei. Budapest, 1999, 45.

109

SZEMLE
Könyvek
THIRTEENTH INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH ART
Ed. by Géza Dávid and Ibolya Gerelyes. Hungarian National Museum,
Budapest, 2009, 790 oldal

Magyarország különleges és büszkén mondhatjuk: előkelő helyet foglal el a
török művészettörténet kutatásában. Nemcsak a tudományág legendásan nagy
kutatói, így Fehér Géza, Fehérvári Géza, Gerő Győző, Gerelyes Ibolya, Pásztor Emese vagy Kovács Gyöngyi munkássága nyomán, hanem abból az egyedülálló alkalomból is, hogy hazánk kétszer is otthont adott a Nemzetközi Török
Művészeti Konferenciának.
A török műemlékvédelem és a konferencia története
Az oszmán-török művészet kutatása és védelme egészen a 19. század végéig
nem kapott kellő hangsúlyt. 1869-ben született meg a törvény, mely tiltja a
műtárgyak kivitelét az Oszmán Birodalom területéről, a neves jogász, egyben
művész Oszmán Hamdi Bej közreműködésével, majd 1881-ben ő alapította
meg és vezette az isztambuli Régészeti Múzeumot, két évre rá pedig a Szépművészeti Akadémiát. Azzal a céllal tette mindezt, hogy megkülönböztesse és
kiválogassa az oszmán-török művészeti örökséget a perzsa és iszlám művészet
halmazából, egyúttal védje az illetéktelen kezekbe kerüléstől, szétszóródástól és
külföldre szállítástól. A köztársaság kikiáltásával az általa megkezdett szisztematikus munka szélesebb támogatást kapott. A fiatal köztársaságban sorra nyíltak a múzeumok (a Topkapı Sarayı – bezár 1924-ben, múzeumként újra nyílik
1933-ban, az Ayasofya – bezár 1926-ban, újra nyílik múzeumként 1935-ben, az
Ankara Etnografya Müzesi és a konyai Mevlana Müzesi 1927-ben), az újonnan alapított egyetemek rendre foglalkoznak művészettörténettel, építészettörténettel (többek közt az Isztambuli Egyetem művészettörténeti tanszéke, 1933,
az Ankarai Egyetem történeti tanszéke, 1954). Az 1932-ben alapított népházak (Halkevleri) rendszeres előadásokat és művészettörténeti képzéseket tartanak, megnyílnak az első török művészettörténeti témájú kiállítások („A török
művészet ötven éve”, Dolmabahçe Palota, 1937), megjelennek az első publikált
folyóiratok (Güzel Sanatlar, 1940–1944).1
Ezekre a termékeny évtizedekre kerül rá mintegy koronaként az első Nemzetközi Török Művészeti Konferencia, melyet Ankarában rendeztek meg 1959ben. A konferencia elnöke Suut Kemal Yetkin professzor volt, résztvevői pedig
1
Günsel Renda, Opening Address: Education and Research in Turkish Art, 23–24. (A megjelenési hely nélkül idézett munkák az ismertetendő kötetben találhatók.)

Keletkutatás 2014. tavasz, 111–120. old.
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az iszlám művészet neves professzorai a világ minden tájáról, köztük Fehér
Géza. Ezt követően minden negyedik évben rendeztek hasonló konferenciát,
a helyszínek pedig európai és közel-keleti nagyvárosok voltak.2 Kezdetben a
beszámolók főként a szeldzsuk és oszmán művészetre korlátozódtak, idővel
viszont a közel-keleti és a balkáni kultúrákkal való interakció is nagy hangsúlyt
kapott. Ebből a szempontból volt jelentős az 1975-ös ötödik kongresszus, melynek Budapest adott helyszínt. Nemcsak azért, mert nagyszámú hódoltság-korabeli magyarországi oszmán emlék került ekkor a konferencia fókuszába, de
Nyugat-Európával ellentétben, ahol az oszmán-török művészet kizárólag múzeumok vitrinjeire korlátozódnak, itt máig mindennapi, kézzel fogható az oszmán
művészet hatása3 – a konferencia egyik fő tanulsága is ez volt.
A budapesti konferencia és fő témái
2009-ben aztán, egyedülálló módon, ismét Budapesten, pontosabban a Magyar
Nemzeti Múzeumban került megrendezésre öt napon keresztül az immáron
tizenharmadik konferencia. Érdekesség, hogy a találkozót két alapító tag, Oktay
Aslanapa és Ernst J. Grube professzor is megtisztelte részvételével; ők már az
első, ankarai konferencián is részt vettek. A kongresszus fő célkitűzése természetesen a török művészet tudományos vizsgálata, egyben népszerűsítése volt,
melyre a konferenciával párhuzamosan nyíló oszmán kerámia- és szőnyegkiállítás is hivatott.
A konferencia után közlésre benyújtott dolgozatokból kiválasztott mintegy
száz tanulmány az oszmán-török művészet legszélesebb spektrumából merített:
könyvkötészet, miniatúrafestészet, kalligráfia egyaránt megtalálhatók, de döntő
többségben az építészettörténeti témájú előadások vannak: a korai időszakoktól
a klasszikus oszmán évszázadokon és a hódoltság kori magyarországi oszmán
építészeten át egészen a 20. századig, a népi építészetet is beleértve.
Akonferencia tudományos bizottsága két fő témát javasolt: az egyik az „oszmán
hadi építészet”, a másik pedig a „török művészet európai gyűjteményekben”
volt, de szokás szerint szabadon lehetett más javaslatokkal is jelentkezni.4
Az előbbi témát választó cikkek között egyaránt találunk magyarországi és
anatóliai hadi építményeket. Thomas Lorain egy stratégiai szempontból fontos terület, a délkelet-törökországi, 11–13. században emelt erődítményeivel,
főként pedig Diyarbakır városáéval foglalkozik.5 Kovács Gyöngyi alapos tanulRenda, i. m., 26.
Zsolnay Vilmos, a Pécsi Zsolnay-gyár alapítója az 1880-as években gyűjtőútra küldte Miklós fiát, aki Izniket, Burszát, Kairót és Damaszkuszt bejárva jelentős forrásanyagot biztosított a
pécsi kerámiagyár számára. Ld. Maróth Miklós, Opening Address, 21.
4
Zeren Tanındı, Closing Address, 31.
5
Thomas Lorain, A Contribution to Middle East Military Architecture: Medieval Fortifications of South-Eastern Turkey (11th–13th Centuries), 449–463.
2
3
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mánya a magyarországi török erődítményeket dolgozza fel. Megkülönbözteti a
meghódított és felújított várakat (kale), illetve az oszmánok által a 16. században újonnan emelt palánkokat (parkan/palanka), bemutatva a budai, szegedi,
csókakői emlékeket és a kisebbeket, többek közt a jászberényi, szabadbattyáni
vagy barcsi erődítményeket.6 Időben tovább haladva érdekes tanulmány készült
a 17–19. századi Boszporusz-menti hadi építkezésekről; az erődítmények a szoros fekete-tengeri torkolatánál találhatók.7
A második ajánlott témához készült tanulmányok a különböző európai
gyűjteményekben fellelhető török művészeti emlékcsoportokkal foglalkoznak,
a legkülönbözőbb műfajokban. Többek között olvashatunk a nagy-britanniai
könyvtárakban található oszmán-török miniatúrákról és azok európai hatásairól8 vagy éppen a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára keleti gyűjteményében őrzött, illusztrált Ahmedi által írt Iszkendernáméról.9 A textilművészet
szempontjából érdekes az Edinburghban lévő 16.–kora 17. századi darabokat
bemutató tanulmány,10 de olvashatunk az ugyancsak brit területen, az oxfordi
Ashmolean Múzeumban található kevésbé ismert oszmán textilekről,11 vagy
német gyűjteményekben fellelhető török emlékekről (a szerző az 1904-ben alapított berlini Iszlám Művészetek Múzeuma és más német történeti, etnográfiai
múzeumok és egyházi kincstárak anyagait említi).12 A sort folytathatnánk.
A török művészettörténet elemei más kontextusban
A konferencia és így az előadásait tartalmazó kötet a legnagyobb arányban
olyan témáknak adott helyet, amikor az oszmán-török kultúra egy-egy produktuma vagy épp nagyszámú csoportja saját készítési helyéről, éppen ezért saját
kulturális közegéből kiszakítva, egy tőle eltérő kulturális közegbe (többnyire
Európa) került. Ha egyáltalán lehet bármely általános kérdést feltenni a legkülönbözőbb korokból sokféle művészeti ágat bemutató kötettel kapcsolatban,
melyet a tanulmányok többsége feszeget, akkor az a következő: hogyan viselkednek az oszmán-török művészet emlékei, emlékcsoportjai vagy éppen technikái és motívumai eltérő kulturális miliőbe, más kontextusba kerülve.
Kovács Gyöngyi, Ottoman Military Architecture in Hungary, 375–392.
Kemal Kutgün Eyüpgiller, Black Sea Bosphorus Forts, 243–252.
8
Barbara Brend, European and Other Influences in the Illustration of the British Library’s
’Sharaf al-Insān’ (Şeref ül-İnsân) of Lāmi‛î, 125–134.
9
Szántó Iván, An Illustrated ’Iskendernāme’ of Ahmedī at the Hungarian Academy of Sciences, 651–666.
10
Jennifer M. Scarce, Risen from the Grave? A Group of Ottoman Turkish Textiles of the
Late 16th/Early 17th Century in the National Museums of Scotland, Edinburgh, 625–635.
11
Amanda Phillips, Little-Known Ottoman-Period Cotton and Linen Textiles in Oxford’s
Ashmolean Museum, 593–607.
12
Joachim Gierlichs, Turkish Art in German Collections, 265–281.
6
7
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A kötet tanulmányai alapján háromféle viselkedésmódot különböztettem
meg: a klasszikus oszmán korszakét, a későoszmán szakaszét és a korai köztársaság időszakáét.
1. Klasszikus oszmán korszak: oszmán-török műtárgyak idegen kulturális
közegben (gyűjteményekben) – inspiráció (formai)
Ez a csoport a klasszikus értelemben vett kontextus váltás esete, amikor az oszmán kézművesség, miniatúrafestészet, iparművészet elemei ajándékozás, zsákmány vagy kereskedelem útján a birodalom területéről kijutva más kulturális közegbe kerülnek, ott pedig, vagy a technikának, vagy pedig egyes elemek
konkrét formai átvétele révén inspirálják az adott művészetet.
Mindez a legkülönbözőbb művészeti ágakat öleli fel. Tanulmány foglalkozik
az oszmán fazekasság Európára és az Újvilágra gyakorolt hatásával,13 oszmán
textilnyomási technikák európai átvételéről és elterjedéséről,14 oszmán és európai metszetek kapcsolatáról,15 az oszmán, a mameluk és az európai reneszánsz
könyvkötészet kapcsolatáról;16 de említhetünk egy érdekes példát az európai
mindennapokból: az úgynevezett „török szalon” megjelenését európai otthonokban (egy 19. századi genovai utazó, Enrico A. D’Albertis példája alapján).17
Különleges témát dolgoz fel Barbara Karl írása, aki a pisai Santo Stefanon található oszmán zászlók szerepét kutatja a Medici dinasztia propagandájának szolgálatában.18 De nem csupán Európára gyakorolt hatásokról beszélhetünk, hanem
olvashatunk a török elemek megjelenéséről az 13. századi arab miniatúrafestészetben, és így az arabokban kialakult individuális török képről,19 a török művészeti hatásokról Indiában,20 vagy épp egy egyéni európai alkotó, az 1814-ben
született magyar képzőművész, Libay Lajos Kelet-képéről.21
Gisela Helmecke–Karin Ruehrdanz, Turkish ’Terra Sigillata’ Vessels from the 16th–17th
Century and their Counterparts in Europe and the New World, 309–322.
14
Tûba Kurtuluş, The Heated Stamp Design Technique in Ottoman Textile Art and its International Circulation, 439–448.
15
Ali Nihat Kundak, An Ottoman Album of Drawings Including European Engravings
(TSMK, H.2135), 423–437.
16
Alison Ohta, The Relationship Between Mamluk, Ottoman and Renaissance Bookbindings, 491–503.
17
Luca Orlandi, A ’Turkish Salon’ in the Domestic Collection of the Genoese Gentleman and
Traveller Enrico A. D’Albertis (1846–1932), 519–531.
18
Barbara Karl, The Ottoman Flags of Santo Stefano in Pisa as Tools of Medici Dynastic
Propaganda, 345–357.
19
Keresztély Kata, The Appearance of the Turkish Element in the Arab Miniature Painting of
Iraq in the 13th Century. An individual Arab’s View of the Turks, 359–373.
20
Sara Mondini, Turkic Influences Through the Indian Subcontinent, 477–489.
21
Doris Behrens-Abouseif, Views of Egypt and Turkey by the Hungarian Artist Lajos (Ludwig) Libay, 103–111.
13
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2. Késő-oszmán korszak: eredetkeresés – megtisztítási igény (formai)
A második nagy csoport a későoszmán-időszak és a köztársaság egészen korai
éveit öleli fel. Ekkoriban az előző pontban leírt európai és oszmán kultúra keveredése során létrejött, romantikusan orientális művészet nemcsak európai körökben divatos, de kezd jellemzővé válni a birodalmon belül is. Ez idő tájt a művészet formailag ugyan felvonultatja az oszmán-török jegyeket, azonban eredeti
kontextusából kiragadva, sokszor eredeti funkciójától is megfosztva, csupán
díszítményként, ornamentális igénnyel.22 Mit kezdenek ezzel az európai historizmus és keleti ornamensek vegyületeként létrejött eklektikával a gyökereiket
kereső törökök, hogyan próbálják mindebből visszafejteni az ősinek, sajátjuknak
vélt elemeket? A birodalom válságából való kiútkeresés egyik módja ugyanis az
eredetkutatás, vagyis a tisztán oszmán vagy éppen még régebbi nomád török
művészeti összetevők megtisztítási igénye a hozzá nem való közegtől. Ezen
„nemzeti mozgalom” célja az „eredeti” oszmán kifejezési formák felkutatásával és alkalmazásával az új nemzeti művészet meghatározása volt, de végeredménye nem lehetett más, mint az eredetinek vélt művészeti elemek új kontextusba helyezése.
Példaként említhetjük a Tanzimat időszakában épített kormányépületeket,23
melyek nem szólnak másról, mint a klasszikus oszmán építészeti karakter felnagyításáról és az oszmán építészeti jegyek felhalmozásáról a birodalmi reprezentáció igényével. Erről a „törökös karakterkeresési” útról szól összefoglalóan Gül Cephanecigil írása is.24 Vedat Tek, a későoszmán és a korai köztársaság
kor építészének munkássága tökéletes példa arra, hogy az új funkcionális igényekre hogyan próbál ő tartalmilag színtiszta oszmán jellegű választ adni, mely
azonban az oszmán ornamentika túlhangsúlyozásában merül ki: példa erre a
Haydarpaşa kikötő épülete. Erről szól Yonca Kösebay Erkan írása is, aki ugyancsak a Haydarpaşa körzet beruházásai kapcsán ír a későoszmán orientalista ikonográfia hangsúlyozásának szerepéről, majd annak dekonstrukciójáról.25 Végül
pedig megemlítek egy érdekes összehasonlító tanulmányt Göksun Akyürek tollából, aki a 19. századi magyarországi és az oszmán Kelet-képet hasonlította
össze.26 Akyürek tanulmányában szemügyre veszi a magyar historizmus és szecesszió nagymesterének, Feszl Frigyesnek és Lechner Ödönnek a munkásságát
Ennek építészeti példája többek között a Dolmabahçe Palota vagy a Haydarpaşa Vasútállomás Isztambulban.
23
Mustafa S. Akpolat, The Developmental Work Carried out by Ottoman Governors in Konya after the Tanzimat, 47–56.
24
Gül Cephanecigil, Türk Mimarlığını Avrupa’ya Sunmak: Reşit Saffet Atabinen ve „Türk
Mimarîsinin Karakteristikleri”, 145–155.
25
Yonca Kösebay Erkan, The Military Police Station and Haydarpaşa Port: Deconstruction
of the Orientalist Image, 409–421.
26
Göksun Akyürek, A Comparative Reading of the Pursuit into the ’East’ for National Expression in Turkish and Hungarian Architecture, 57–70.
22
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és összehasonlítja a kor oszmán építészetével. Mindkét mozgalomnak hasonló
célját állapítja meg: eredetkeresés, ezáltal egy időtlen, nemzeti építészeti formanyelv kialakítása, azonban kizárólag ornamentális, formai módszerekkel, sajátnak vélt ázsiai motívumkinccsel. Ez a magyarok esetében a Bécstől való függetlenedés céljából alakult ki, oszmán részről pedig a nemzeti hatalmi reprezentáció és a nyugat irányába történő öndefiníció és legitimálás igényével. Mindkét nemzet Közép-Ázsiában találta meg ősi formakincsét és a keletet hozta fel
fegyvernek a nyugattal szemben. Az eredmény azonban mégis inkább egy általános és homogén „keleti kép” romantikus felhasználása, az európai historizmus
orientális ornamensekkel való feldíszítése lett, vagyis a forma új kontextusba
helyezése az azt létrehozó gondolatiság megfejtése és aktualizálása nélkül.
3. A korai köztársaság korszaka: ideológiaalkotás – szintéziskeresés (formai és gondolati)
A korai köztársaság korszakának legfőbb törekvése az új ország felépítése akár
fizikailag, akár elméleti síkon, gondolatiságában. Ennek egyik előfeltétele az
erős ideológiai alap létrehozása, mely egyaránt mutatja a nyugati világhoz való
tartozást, de saját karakterrel. A korszak nagyszabású beruházása az új főváros, Ankara felépítése, így a művészet legjellemzőbb példáit az ottani nagyberuházások építészetében találjuk. A korszakot a török építészettörténet két
nagy nemzeti építészeti mozgalomra osztja, melyek közt átmeneti időszakot
különböztethetünk meg. Az első nemzeti építészeti mozgalomra az előző pontban leírt eredetkeresés-megtisztítási igény volt jellemző, főbb képviselői Vedat
Tek vagy Kemalettin Bey, akik bár az új török építészet meghatározásának igényével léptek fel, munkásságukra mégis a nagyberuházásoknak tisztán oszmánnak vélt építészeti elemekkel való feldíszítése a jellemző, kevés gondolati tartalommal, elavult technológiával, gazdaságtalan anyag és szerkezethasználattal.
Ezt követően azonban egyre több, az európai modern építészetet és a Bauhaus
iskolát képviselő mérnök (Bruno Taut, Ernst Egli, Hermann Jansen, Clemens
Holzmeister) utazott Törökországba, akik egy teljesen új építésznemzedék kinevelésében is részt vettek. Ez pedig a második nemzeti építészeti mozgalom,
a szintéziskeresés időszaka. Ekkor ugyanis a klasszikus oszmán-török formai
jegyek az európai technológiák (vasbeton mint építőanyag, világos és jól megindokolt térstruktúra, gazdaságos szerkesztésmód) táptalajában immár egy racionális, mégis a török hagyományokhoz ragaszkodó építészeti kultúra elemeivé
váltak. A kor alkotói nemcsak formai idézetként használták az oszmán művészet
elemeit, hanem azok kialakításának okait keresték, és kutatásaik során az egyes
formai elemek szellemiségét, szerkesztésmódját, arányait igyekeztek beépíteni a
megfelelő helyre. Az építészek az egyes megszilárdult és begyökeresedett motívumok eredetét, kialakításuk okait és gondolatmenetét keresték, és az új anya116

Könyvek

gokkal és európai technológiai tudással újra akarták azt alkotni a kor igényeinek
megfelelően. Éppen ezért mondható, hogy a korra nem a pusztán formai idézés
volt a jellemző, hanem az oszmán-török művészeti jegyek gondolatiságának feltérképezése és a formát létrehozó gondolat beépítése egy új kontextusba.
A kor főként külföldről érkezett mérnökei számos kutatást végeztek egyes
meghatározott épülettípusokon, majd az így meghatározott elemi képleteket,
arányokat, térviszonyokat igyekeztek tervezés során felhasználni (1. kép).

1. kép: A konzolos tetőforma újraértelmezése – példa a korai köztársaság kor építészeti
kutatásaira és annak gyakorlati megnyilvánulásaira (Kayahan Türkantoz cikkéből, 676, Fig. 8)

Például Atatürk elnöki rezidenciája, a Çankaya Köşkü tervezésekor az építész, Clemens Holzmeister az anatóliai népi építészetből indult ki, de nem formai módon, hanem a vidéki házakban folytatott életmódot elemezte (hayat és
az azt kifejező központi sofa) Leben und Bauen című tanulmányában, és az így
visszafejtett tervezési elveket alkalmazta vezérelvként az új épület térkompozíciójában. A vernakuláris építészet formai jegyeit vizsgálva nem az ornamentikát és a díszítőmotívumokat használta fel az új épület tervezésekor, mint az a
korábbi időkben jellemző volt, hanem a hagyományos tömegképzést és az arra
jellemző fény-árnyék hatást, így az új épületen a hagyományos anatóliai lép-
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ték és arányrendszer érezhető (2. kép).27 Az így létrejött épület abszolút kortárs nyelvet beszél, de egyúttal beleillik a több évszázados helyi hagyományba,
közegbe, kontextusba. Nem a köpenye oszmán, hanem a lelke és a szellemisége – a váz és a test teljesen modern, emberközeli, értelmezhető.

2. kép: Hagyományos lakóház skicce Dél-Törökországban és a Çankaya Köşkü (Mehmet
Kerem Özel cikkéből, 563, Fig. 1)

De nem csupán stíluskérdés volt ez a fajta szemléletváltás, teljes mértékben
gazdasági okai is voltak. A régi, fölösleges szimmetriát és elavult építési módszereket, anyagokat és arányokat alkalmazó építészet egyszerűen drága volt. Így
szükségessé vált a modern európai szerkesztésmódot, anyaghasználatot meghonosítani az országban, ehhez nyújtottak nagy segítséget az európai mérnökök.
Az új török építészgeneráció pedig mindezt elsajátítva képes volt szerkezetében
korszerűt, szellemiségében pedig hazait alkotni. Jó példa minderre Seyfi Arkan
munkássága, akit nagyszámú elnöki megrendelése miatt sokan „Atatürk építészeként” emlegetnek. Ő tervezte Atatürk nyaralóépületét, az Isztambulban található Florya Köşküt, mely a hagyományos oszmán köşk újraértelmezése kortárs térszervezéssel és épületszerkezettel, gazdaságos és józan módon. De az
atatürki reformok fő zászlóshajóinak, az úgynevezett Népházaknak (Halkevleri)
27
Mehmet Kerem Özel, The Influence of Turkish Art and Architecture on the Works of Foreign Architects in Early Republican Turkey, 555–566.
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számos példányát is ő tervezte.28 Példaként említhetjük az izmiti Halkevit, mely
a köztársasági eszmék hirdetőjeként oktatási, nevelési központként funkcionált,
egyszersmind az új köztársasági város fóruma és az új életstílus és társadalom
központja, egyben szimbóluma lett.

3. kép: İzmit, Halkevi
(Forrás: İlker Kumral Arşivi, fényképész: Fahri Seyrek)

Szerkesztése, anyaghasználata, abszolút modern, akármelyik korabeli európai Bauhaus-iskola hatását mutató épület lehetne, azonban tömegalakításában felfedezhetjük a klasszikus oszmán építészet ikonográfiájára való utalást.
Tömege akár egy nagy hajó, bárka, mely magába gyűjti tanulóit, a város népét.
Az oktatószárny és a színházterem két nagy épülettömbje belső kertet határol,
akár a medreszék vagy dzsámik udvarai. Magasba törő, hasáb alakú kéménye
egyaránt messziről hívogató jel, az új köztársaság fényt adó világítótornya az
izmiti tengerparton. Mindezek azonban arányosan simulnak bele az abszolút
racionális építési szerkesztésbe. A klasszikus oszmán művészet gondolatiságát
sugallják, de a modern kor emberének nyelvén.
Történeti gondolatiság kortárs kontextusban, a globális és lokális szintézise,
véleményem szerint ez a kortárs török művészet józan előképe és követendő útja.
28
Yıldırım Yavuz, Atatürk’s Influence on the Initiation of Modernism in Early Republican
Architecture in Turkey, 699–711.
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Összegzésképp
A művészeti produktum mindig az adott kor és kultúra lenyomata. Az oszmántörök művészet a kezdetek óta befogadó, egyfajta olvasztótégelye az archaikus
iszlám és bizánci, az arab és perzsa elemeknek, majd mindezeket egyedi módon
formálta egységgé. Számomra a könyvben található tanulmányok közös nevezője, hogy az így kialakult oszmán-török művészet más kontextusba kerülve
hogyan viselkedett. Formai vagy gondolati átvétel nyomán közvetlenül vagy
közvetve inspirálóan hatott az európai kultúrára (a magas művészetektől kezdve
egészen a mindennapokig) vagy éppen a kialakulóban lévő Török Köztársaságéra. A klasszikus elemek eltérő kontextusban való viselkedése pedig mindig az
adott kor és gondolkodásmód sajátossága, indikátora.
Kovács Máté Gergő
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