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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Az Oszmán Birodalom kialakulása 

Törökellenes harcok 1458-ig 

 

 

 
A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások 

 

   Ha manapság a „török” szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága 

jut eszébe. Ez azonban nem tükrözi a valóságot, hiszen Törökországtól messze is élnek 

törökül beszélő népek. Tehát alapvetően egy nyelvcsaládról van szó és nem csak egy 

bizonyos nemzetről. A türkmének, tadzsikok, azeriek, kirgizek, kazahok, üzbégek mind-mind 

törökül beszélő népek. A történelem folyamán a török népek által létrehozott legjelentősebb 

állam minden kétségek kizáróan az Oszmán Birodalom volt. Az Oszmán Birodalom nem 

egyenlő Törökországgal, hiszen jóval nagyobb területre terjedt ki, és a törökön kívül még sok 

más népet is magában foglalt, így például magyarokat is. Az oszmánok birodalmukat soha 

nem nevezték Törökországnak. A török népek többsége a történelem folyamán szinte kivétel 

nélkül felvette az iszlám hitet, amely később nagyban befolyásolta az oszmán állam 

működését, felépítését is. 

   A X.-XI. században szeldzsuk törököknek hívták az anatóliai törököket, ők arab 

szolgálatban álltak, és a bagdadi kalifa a XI. század közepén vezetőjüket szultáni rangra 

emelte. A szultánság különböző territóriumokra tagolódott, az egyes területek élén a szultánok 

álltak. A Szeldzsuk Birodalom fokozatosan terjesztette ki hatalmát a Bizánci Birodalom 

területére, majd szinte az egész Közel-Keletre. A szeldzsukok voltak azok, akik 

meghódították a Szentföldet és elfoglalták Jeruzsálemet is. Ellenük indultak meg 1096-tól a 

keresztes hadjáratok. 

   Az oszmán-törökök ősei a IX. században a türk népek vándorlásai során jutottak el 

Anatóliába (a mai Törökország területe). Az oszmán-törökök a köztürkök ágához tartoztak. 

Az alap nyelvjárás is a köztörök volt. Sokáig nomád életmódot folytattak ők is. A XIII. század 

végén, amikor a Szeldzsuk Birodalom a fénykorát élte az Ertogrul vezette oszmán-

törököknek, a mongolok elleni harcban nyújtott támogatásukért a szeldzsuk szultán Szöjüt 

környékén nagyobb legelőterületeket bocsátott a rendelkezésükre. Az oszmán-törökök 

megtelepedtek a Szeldzsuk Birodalom peremén 1280 körül, és ettől a pillanattól kezdve egy 

félelmetes és hatalmas birodalom alapjai jöttek létre. Egy harcias kis néppel van dolgunk, 

amely évtizedek szívós munkájával sorra legyőzte szomszédait, majd a Szeldzsuk Birodalmat 

is bekebelezte. Ertogrul 1281k. meghalt őt fia követte a törzs élén, akit Oszmánnak hívtak. 

Oszmán (1281k.-1326) egy jelentéktelen pásztortörzs főnökéből zsoldosvezérré vált, és 

naggyá tette kicsiny népét, amelynek a névadója is ő lett. Oszmán idején alakult ki a későbbi 

állam belső rendje, felépítése is. Oszmánra apja egy kb. 1500 km2 nagyságú területet hagyott, 

Oszmán halálakor ez 18 000 km2-re nőtt! Oszmánnak elsősorban azért volt lehetősége 

terjeszkedni, mert a szeldzsuk és a bizánci (tehát keresztény) területek közé ékelődött be 

törzsének területe. Bizánc felé állandósultak Oszmán támadásai.  
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   Oszmán fia, Orhán (1326-1362) már megvetette a lábát a Balkán-félszigeten, tehát a 

törökök megjelentek Európában is! 1354-ben elfoglalta Gallipolit, és ezzel hosszú fejezet 

kezdődött a balkáni népek és az oszmánok történetében. A következő szultán I. Murád 

(1362-1389) uralkodása idején az oszmánok viharos gyorsasággal nyomultak előre a Balkán-

félszigeten és vészesen közeledtek Magyarország déli határaihoz. Meghódolt Drinápoly, a 

középkori Bulgária eltűnt a térképről, s a török csapatok elérték Ništ, a szerbiai várost is, 

amely már nem feküdt messze hazánk déli végeitől. 1371-ben a szerb fejedelmek a Marica-

folyó völgyében (mai Bulgária területén) döntő vereséget szenvedtek. 

 

 

Az Oszmán Birodalom terjeszkedése a XVI. századig 

 

Uralkodók  Uralkodási 

terület 

Főváros  

Ertogrul (1231-1281k.) 1500 km2 Szöjüt 

Oszmán (1281k.-1326) 18 000 km2 Bursza  

Orhán (1326-1360) 75 000 km2 Bursza  

I. Murád (1362-1389) 260 000 km2 Drinápoly 

I. Bajezid (1389-1402), a „Villám” 690 000 km2 Drinápoly  

1402-1413 között széttagoltság   

I. Mohamed (1413-1421) 505 000 km2 Drinápoly  

II. Murád (1421-1451) 510 000 km2 Drinápoly  

II. Mohamed (1451-1481), a „Hódító” 850 000 km2 Konstantinápoly (Isztambul) 

II. Bajezid (1481-1512) 850 000 km2 Isztambul  

I. Szelim (1512-1520) 1 150 000 km2 Isztambul  

I. Szulejmán (1520-1566), a „Törvényhozó” 2 250 000 km2 Isztambul  

 

 

 

B. Az oszmán állam felépítése 

 

   Az oszmán állam legfontosabb külpolitikai alapelve a terjeszkedés volt, belpolitikai téren 

pedig a fennálló viszonyok fenntartása. Az állandó terjeszkedés nagymértékben azzal volt 

összefüggésben, hogy az állam vallásilag is a hódításra volt kötelezve. Az iszlám tanok erre 

kifejezetten bátorították a törököket. Az iszlám hit terjesztése szent kötelesség volt. 

   Belpolitikai téren az oszmán állam szilárd, az akkori mércével mérve jogállamnak számított. 

A jogrend alapját a vallási törvények alkották, amelyek mindenkire egyformán vonatkoztak, 

és alóluk még a szultán sem volt kivétel. Nem lehet úgy leírni a birodalmat, mint egy 

elnyomó, barbár államot. Szigorú korlátok közé voltak szorítva az alattvalókra kiróható 

terhek, a fogyasztási cikkek árát maximálták, a városok élelmiszerrel való ellátása kiemelt 

állami feladat volt. Az alattvalók a túlkapások ellensúlyozására korlátlan panasztételi 

lehetőséggel bírtak. Panasszal nem csak a muzulmán, hanem a keresztény és más vallású 

alattvalók is élhettek! 

   Az állam élén a szultán állt, aki korlátlan uralkodó volt. Minden hatalom az ő kezében 

összpontosult, a vallási törvényeket azonban neki is be kellett tartania. Nem volt alávetve 

semmilyen intézmény ellenőrzésének. Ő rendelkezett az összes termőfölddel, tehát a szultáni 

vagyon egyenlő volt az állami vagyonnal is. Az államigazgatástól a szultáni háztartás élesen 

elkülönült. A szeráj minden fontosabb döntés helyszíne volt, a szultáni udvartartás központja.  
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A hatalmas birodalom mindennapos ügyeit egy külön államigazgatás intézte. Ennek a 

vezetője a nagyvezír, a második ember az államban. A nagyvezír feladata volt a gyakorlati 

politika irányítása a szultán útmutatásai alapján.  

   Az egyik legfontosabb szervezet a szultáni tanácsadó testület, a díván. A dívánt a 

mindenkori nagyvezír vezette. Tagjai között hadbírókat, pénzügyi vezetőket, katonai és 

vallási vezetőket találunk. Az állami apparátus erősen centralizált volt, amelyet a központi 

állami kancellária irányított. Innét mentek ki az utasítások a birodalom minden pontjára.  

   A birodalmat azonos területi elvek szerint osztották fel. A legnagyobb egység a vilajet 

(főtartomány) volt, majd a szandzsák (megye) következett, és legvégül a kaza illetve nahije 

(körzet). A vilajetek élén a beglerbégek álltak, a szandzsákokat a szandzsákbégek irányították. 

A területi vezetők nem voltak földbirtokhoz kötve, a szultán bármikor elcsaphatta őket. A 

sűrű pozíciócsere elsődleges oka az volt, hogy ne gyűjthessenek a tartományurak nagyobb 

vagyont, és az által nagyobb hatalmat sem. 

   Központi kérdés volt az állam életében a hódítás. Az Oszmán Birodalom szempontjából a 

hadviselés elengedhetetlen feltétel. Nem csak vallási indíttatásból volt ez fontos, hanem az 

óriási hadsereget, a hivatali apparátust is el kellett tartani. Így egy valóságos ördögi kör 

alakult ki: minél erősebb volt a haderő, annál több hódításra volt szükség, a hódítások 

számának növelésével egyre erősebb haderőt kellett felfejleszteni. Az oszmán haderő két 

részből állt: a központi csapatokból, és a tartományi erőkből. A központi csapatok a korabeli 

hadseregek elitjét alkották: zsoldot kaptak, laktanyákban laktak. Őket jórészt a gyermekadó-

intézménye (devsirme) által válogatták ki. Ennek az elit csapatnak az élén, amely kb. 30 ezer 

főt számlált, a janicsáraga állt. Tagjaik között janicsárok (gyalogosok), topcsik (tüzérek), és 

szpáhik (lovasalakulatok) is voltak. A tartományi csapatok létszáma számszerűleg jóval 

nagyobb volt, kb. 200 ezer fő. Közöttük a legfontosabb a nehézlovasság volt, akiket szintén 

szpáhiknak hívtak, csak szolgálatukért ők nem zsoldot, hanem javadalombirtokot kaptak. Itt 

már megjelentek a könnyűlovasok is. A lovascsapatokat a gyalogság egészítette ki. A 

tartományi csapatok harci értéke azonban jóval alulmúlta a központi csapatokét. 

   A gazdaság alapját a mezőgazdaság képezte. A termőföld II. Mohamed uralkodása óta 

jórészt állami (azaz szultáni) tulajdonban volt. Az állami földek egy részét főleg katonáknak, 

majd később polgári tisztségviselőknek is kiosztották, mint javadalombirtokot. Ez volt az ún. 

tímár-birtok. De a tulajdonjog továbbra is az államé volt, csak a haszonélvezetet kapta meg az 

adományozott. Természetesen ezt a birtokot a szultán bármikor visszavehette. A parasztok 

helyzete nem volt rosszabb, mint Európa más országaiban. Az adófizetők (ráják) személyileg 

szabadok voltak, és nem voltak alávetve a javadalombirtok tulajdonosának! Az adókat 

közvetlenül az államkincstárnak fizették be. A birodalom egész területén elterjedt volt a 

rabszolgatartás, de csak házi rabszolgaság szintjén, illetve a hajózásban. A kézművesség 

lényegében csak a városokra korlátozódott. A kereskedelem élénk volt az egész birodalom 

területén. 

   A feudális Európa arisztokráciájához és nemességéhez hasonlatos társadalmi réteg nem 

létezett. Nem voltak ugyanis magántulajdonban lévő földbirtokok, az előkelők pedig 

semmiféle kiváltságokkal nem rendelkeztek. A birodalom ezért maradhatott sokáig egységes 

és szilárdan kézben tartott. 

   Végül szót kell ejtenünk az oszmán hódítók magatartásáról a leigázott területeken. A nem 

muzulmán lakosság viszonylag kedvező feltételek között élt a megszállt területeken. A 

többletadók nem voltak nyomasztóak. Vallási téren rendkívüli toleranciát tanúsítottak a 

törökök, tisztelve más népek vallásait. Sok helyen meghagyták az adott közigazgatási és jogi 

kereteket is, csak minimális változtatásokat végrehajtva. Hagyták például, hogy a 

keresztények egymás közötti peres ügyeikben maguk ítélkezzenek. E fontos belső szabadság 

ellenére azonban az oszmán állam szigorú ellenőrzést gyakorolt a meghódított területek felett. 
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C. Az első magyar-török összecsapások 

 

   1355-ben meghalt Dusán István szerb király, s az ő halálával a Balkán egyik erős államában 

a teljes anarchia vette kezdetét. A széttagoltság szinte vonzotta a hódítani vágyó oszmán 

seregeket. 1365-ben I. Murád a Balkánon fekvő volt bizánci városba, Drinápolyba tette át 

birodalma székhelyét, ezzel is erősítve az oszmán jelenlétet az európai területeken. A Marica-

folyó völgyében vívott csatában még egy utolsó kísérletet tettek a balkáni kis népek a hódítók 

megállítására, de sikertelenül. 1389-ben I. Murád személyesen jelent meg a rigómezei 

(Koszovó polje) csatában, ahol végleg eldőlt a középkori Szerbia sorsa. 

   Az új szultán Murád fia lett, aki a „Villám” jelzőt kapta, nem véletlenül. I. Bajezid kiváló 

hadvezér volt. Ő vezette be először a gyakorlatot, hogy uralma szilárdsága érdekében eltette 

láb alól testvérét, a lehetséges trónkövetelőt. I. Bajeziddel már a magyar csapatok is közvetlen 

érintkezésbe kerültek. Már I. Nagy Lajos (1342-1382) királyunk törekedett arra, hogy minél 

távolabb tartsa Magyarország déli határaitól az oszmán hódítókat. Igyekezett ún. 

ütközőállamokat létrehozni, amelyek a török támadásokat fogták volna fel, s ez által 

megkímélték volna a magyar részeket. Az újonnan létrejövő két román fejedelemség, Moldva 

és Havasalföld ilyenek voltak, illetve az Al-Dunán a magyar király által létre hozott Szörényi 

bánság is. Ez a terület azonban egyre inkább vékonyodott. I. Bajezid vazallusállammá tette 

Havasalföldet, ami már közvetlen veszélyt jelentett Zsigmond király Magyarországára. 

   1396-ban keresztes hadakat gyűjtött maga köré Zsigmond, de a nikápolyi csatában súlyos 

vereséget szenvedett a „Villám”-tól. Bajezid nem csak Európában, de a Közel-Keleten is 

komoly győzelmeket aratott, tovább növelve amúgy is nagy birodalmát. A keleti terjeszkedés 

során azonban egy igazi világbirodalommal és annak hadseregével találta magát szembe. 

Timur Lenk mongol-tatár csapatai Ankara mellett 1402-ben súlyos vereséget mértek az 

oszmán csapatokra, I. Bajezid fogságba került, és ott is halt meg. A fogoly szultán fiai 

elkeseredett harcba kezdtek a szultáni trón megszerzéséért, amely egy több mint 10 évig tartó 

válságot hozott az Oszmán Birodalomban. 

   Az oszmán állam egységét I. Mohamed állította helyre, miután legyőzte testvéreit. A 

birodalom azonban még sok problémával küszködött ezek után is, elsősorban belső lázadások 

fenyegették az új szultánt, akinek uralkodása rá is ment a rendteremtésre. Az újbóli 

terjeszkedést csak fia, II. Murád kezdhette el ismét. Zsigmond király nagyobb támadó 

háborúra nem gondolhatott, mivel ehhez ereje sem volt az országnak, illetve lekötötték a 

husziták elleni harcok. Zsigmond már inkább a védelemre rendezkedett be: a kettős végvári 

védelmi rendszer kiépítésével, illetve 1426-ban az ún. tatai szerződéssel Lazarevics István 

szerb fejedelemtől több várat is átvett a védelemért cserébe. A maradék Szerbia már nem 

tudott ellenállni az oszmán nyomásnak, így 1439-ben a nagyon fontos Szendrő vára török 

kézre került, majd 1458-ban Galambóc is. 1440-ben II. Murád megpróbálkozott 

Nándorfehérvár ostromával is, de egyelőre ez még túl nagy falatnak bizonyult. Többször 

betörtek Erdélybe is a török hadak, de itt egy félelmetes hadvezérrel, a „törökverő” Hunyadi 

Jánossal találták magukat szemben. 
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D. Hunyadi János harcai a törökkel 

 

   1439-ben, alig két éves uralkodás után meghalt Habsburg Albert magyar király. Halála 

után felesége, Erzsébet királyné fiúgyermeket szült, a későbbi V. László királyt, akit meg is 

koronáztak magyar királlyá. A magyar rendek viszont a fenyegető török terjeszkedés miatt 

egy másik, befolyásos uralkodót láttak volna szívesen a magyar trónon, nem egy csecsemőt. 

Így esett a választásuk 1440-ben a lengyel királyra, a 16 esztendős I. Ulászlóra, akit szintén 

magyar királlyá koronáztak, igaz nem a Szent Koronával. A két koronázás az ország 

kettészakadását eredményezte. Mindkét uralkodónak befolyásos támogatói voltak: a Cilleiek, 

Garaiak V. László oldalán álltak. Ulászlót támogatta viszont Újlaki Miklós és Hunyadi János 

is. A belső megosztottság a törököt is bátrabbá tette, ami különösen veszélyesnek bizonyult. 

   Hunyadi János havasalföldi előkelő bojár családból származott. Zsigmond király 

uralkodása idején emelkedett fel a bárók közé, országos jelentőségű pozíciókat szerezve meg, 

és ez által hatalmas vagyont is gyűjtve: erdélyi vajda, temesi ispán, majd nándorfehérvári 

kapitány lett. Hunyadi a törökkel szemben első jelentősebb győzelmét 1441-ben aratta, de az 

európai közvélemény előtt nevét ismertté az 1442-ben Gyulafehérvár mellett aratott 

győzelme tette. Mezid bég Dél-Erdélybe betörő seregeit futamította meg Hunyadi, majd pár 

hónappal később Havasalföldön az európai török csapatok parancsnokát verte meg a Jalomica 

folyónál. Ezek a győzelmek bebizonyították, hogy a legyőzhetetlennek hitt török sereg nem 

verhetetlen. 

A „téli hadjárat” 

   1443 őszén I. Ulászló király hadjáratot szervezett a balkáni török csapatok ellen. A csapatok 

tényleges irányítója Hunyadi János volt. Egy 35 ezer fős magyar-lengyel-havasalföldi csapat 

indult el. Négy hónap alatt többször legyőzték a török erőket, s csak a kemény tél akadályozta 

meg őket a további győzelmekben. Hunyadi hadserege Szófiáig jutott, de a végső cél, 

Drinápoly bevétele nem sikerült. 1444-ben, Váradon igen kedvező békét tudott aláírni a 

törökkel I. Ulászló.  

   A sikereken felbuzdulva, főleg a pápai követ Cesarini bíboros nyomására a király már egy 

újabb hadjárat terveit fontolgatta. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Hunyadiék szultáni 

hadsereggel nem találkoztak, hanem csak helyi, területvédelmi egységekkel. Egy, maga a 

szultán vezette hadsereg jóval nagyobb problémát jelentett volna a keresztény erők számára. 

A pápai követ sok mindent ígért (főleg pénzt) Ulászlónak, ami később nem teljesült. Tehát a 

magyar király optimizmusa nem volt megalapozott 1444 őszén. 

   1444. szeptemberében indult el újból az előző évinél kisebb hadsereg ismét a török ellen, a 

váradi békét megszegve. Novemberben Várnánál a magyar csapatok súlyos vereséget 

szenvedtek a török egységektől. I. Ulászló meghalt a csatában és Hunyadi is csak nagy 

üggyel-bajjal jutott vissza Magyarországra. A pápai segítség elmaradt, pontosabban az itáliai 

hajósok nem a keresztény erőket, hanem az oszmán csapatokat fuvarozták át a Boszporuszon 

jó pénzért. 

   A vereség után, és a király halálával Magyarországon újult erővel lángoltak fel a belső 

ellentétek, de a két fél belátta, hogy a fenyegető veszély miatt tárgyalóasztalhoz kell ülniük. 

Az 1445-ös országgyűlésen a rendek elfogadták V. László királyságát, és a béke érdekében a 

király nagykorúságáig a hét főkapitányra bízták az irányítást. A két legnagyobb birtokosa az 

országnak Újlaki Miklós és Hunyadi János voltak. 1446-ban az ország egységesebb és 

hatékonyabb irányítása érdekében Hunyadi Jánost választották meg a kiskorú király mellé 

kormányzónak. A kormányzó széles jogkört kapott, de a legfontosabb döntéseket csak az 

országtanács tudtával hozhatta meg.  

   Komoly problémát jelentett III. Frigyes Habsburg uralkodó, aki gyámként magánál tartotta 

V. Lászlót. Hunyadi sikerrel szorította ki az országból Frigyest, de gondot okozott számára, 

hogy a nádor az a Garai László lett, aki Frigyes hívének számított.  
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   1448-ban II. Murád szultán újból hadjáratot indított az ország déli határai ellen. Hunyadi a 

második rigómezei csatában vereséget szenvedett, ami tovább gyengítette hatalmát idehaza 

is. 1450-ben sikerült stabilizálnia a helyzetet Hunyadinak azzal, hogy kiegyezett Garaival, III. 

Frigyes pedig 1452-ben hajlandó volt kiadni V. Lászlót a magyaroknak. Hunyadi lemondott 

ezek után a kormányzóságról. A két ellentábor között azonban a béke nem állt helyre: a király 

rokonaira Cillei Ulrikra és Garai nádorra támaszkodott. Féltékenyen nézték a még mindig 

leghatalmasabb főurat, Hunyadi Jánost. Közben a török veszély nőttön nőtt: II. Mohamed 

(1451-1481) szultán elfoglalta 1453-ban Konstantinápolyt, s ezek után minden erejét hazánk 

ellen kívánta fordítani. 

   1456-ban várták a nagy támadást. Hunyadi megerősíttette Nándorfehérvárt, amelynek 

kapitánya sógora, Szilágyi Mihály lett. Hunyadi ekkor a déli országrész főkapitánya volt, s 

csak saját magára, illetve vagyonára támaszkodhatott, továbbá a felkelő parasztokra, akik az 

olasz ferences szerzetes Kapisztrán János gyújtó hatású beszédeire fogtak fegyvert. II. 

Callixtus pápa még a csata előtt elrendelte, hogy a vár védelme érdekében könyörgésként 

kongassák meg délben a harangokat. Az ostrom július 4-től 22-ig tartott és fényes magyar 

győzelemmel ért véget. Egész Európa Hunyadi nevétől volt hangos. Sajnos a táborban kitört 

pestis áldozatául esett augusztusban Hunyadi János és Kapisztrán is. A győzelemnek 

köszönhetően nagyobb török támadás az országot nem érte az elkövetkezendő 70 évben. A 

nándorfehérvári diadal sem tudta azonban megakadályozni azt, hogy 1459-ben a török végleg 

be ne kebelezze Szerbiát.        

 

 

 

 

Fontosabb évszámok 

1354 A törökök elfoglalják az első európai várost, Gallipolit. 

1371 Marica-folyó völgyi csata 

1389 I. rigómezei csata 

1396 Nikápolyi csata 

1426 A tatai szerződés aláírása Zsigmond és Lazarevics István között. 

1440 I. Ulászló magyar király (uralk.: 1440-1444) 

1442 Hunyadi János győzelme Gyulafehérvár mellett. 

1443 Hunyadi „téli hadjárata”. 

1444 A váradi béke aláírása. A második balkáni hadjárat.Várnai csata. 

1444-1446 A hét főkapitány irányítja az országot. 

1446-1453 Hunyadi János kormányzósága. 

1448 II. rigómezei csata 

1452 V. László trónra lépése (uralk.: 1452-1457) 

1453 II. Mohamed elfoglalja Konstantinápolyt. 

1456 Nándorfehérvári diadal, Hunyadi János halála.  


