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 2. FORRÁSOK, SZAKIRODALOM, MÓDSZEREK 

 

A karlócai béke (1699) és az azt követő határkijelölés fordulópontot jelentett mind az 

Oszmán és a Habsburg birodalom, mind Magyarország számára. Ekkor ér véget a török 

hódoltság kora, s – ami témánk szempontjából még fontosabb – ekkor húzzák meg az első, 

modern értelemben vett határt a két birodalom között, a történeti Magyarország délvidéki és 

erdélyi területén. Disszertációmban ezt a kérdéskört vizsgálom.  

Doktori dolgozatom legfontosabb forrásbázisát a Bolognai Egyetemi Könyvtár 

Marsigli gyűjteménye adja, melyet ma már a Kézirattár részeként, de különálló egységként 

kezelve találunk meg. Ennek a gyűjteménynek számos kötete vonatkozik a karlócai békét 

követő határfelmérésre, ezek szinte önálló kis levéltárat, kutatói adatbázist jelentenek a 

témában elmélyülni szándékozó kutató számára. A kéziratos köteteket azonban 

forrásértékükhöz képest, csekély mértékben dolgozta fel a kutatás, mivel a gyűjtemény 

anyagbősége és értéke odavonzza, de egyben el is riasztja a kutatókat.  

A Marsigli gyűjteményben található számos kéziratos kötet közül legtöbbet a török 

leveleket tartalmazó kéziratokat (Mss. Mars. vol. 65 és 70), a határkijelölés legfontosabb 

dokumentumait tartalmazó válogatást (Mss. Mars. vol. 16), valamint az olasz grófnak a bécsi 

udvarba, I. Lipót császárhoz küldött jelentéseit (melyet 1986-ban Raffaella Gherardi két 

kötetben megjelentetett) használtam fel dolgozatomban. A karlócai békekötésről fontos, ám 

nagyobbrészt kiadatlan, és eddig kevéssé felhasznált forrásként bevontam elemzésembe a 

velencei résztvevők kéziratos jelentéseit is. Ezen kívül bécsi és isztambuli gyűjtemények, 

elsősorban török nyelvű levéltári, illetve kézirattári forrásanyagát is felhasználtam. Ezek 

közül ki kell emelni a – részben kiadott, török és latin nyelvű – határleírásokat, amelyek 

gyakorlatilag az általunk tárgyalt folyamat végeredményt mutatják meg.  

Jelentős mértékben felhasználtam további három forráskiadványt: a karlócai békére 

vonatkozó iratok gyűjteményét, melyet 1999-ben (a béke 300. évfordulójára) adott ki a Szita 

László-Gerhard Seewann szerzőpáros, Raffella Gherardi említett forráskiadványát, valamint 

Deák Antal Andrásnak a Marsigli-Müller szerzőpáros által készített térképek CD változatát. 
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A karlócai békére vonatkozó elemzés során elsősorban a török részt kiválóan ismerő 

Rifaat Abou el-Haj munkáira, valamint az olasz résztvevők jelentéseire támaszkodtam. Rajta 

kívül a nagyszámú szakirodalomból mindenképpen meg kell említeni John Stoye 1994-ben 

kiadott Marsigli monográfiáját, amelyben európai kontextusba ágyazva megírta Marsigli 

ezidáig legteljesebb, egész munkásságát felölelő életrajzát. Ebben egy különálló fejezetet 

foglal el a karlócai békében és az azt követő határkijelölés során játszott szerepe, de ez 

leginkább a – nagyrészt kiadott – olasz és latin nyelvű forrásokra támaszkodik. Újabban 

horvát kutatók kezdeményezésére nagyszabású kutatási projekt folyik Triplex Confinium 

címmel, mely szintén fontos aspektusokkal gazdagítja az oszmán-Habsburg határt érintő 

kérdéseket.  

Módszertanilag egyrészt forrásfeltáró munkát végzek, hiszen számos (török, latin és 

olasz nyelvű) forrást használok fel, és mutatok be, részben forráskiadások (török és olasz 

nyelvű dokumentumok átírása), valamint forrásjegyzékek segítségével. Másrészt 

elemzéseimben igyekszem többféle metódust alkalmazni, a klasszikus politika- diplomácia- 

és eseménytörténet mellett, és részben ezek helyett, inkább eszme-, mentalitás-, mindennapi 

élet- és mikrotörténeti megközelítésekkel élek. Fontos kérdés volt számomra annak vizsgálata 

e téma kapcsán is, miképpen látták egymást, hogyan kommunikáltak egymással két eltérő 

kultúrájú nép képviselői, valamint annak feltárása, hogy mennyiben volt a konkrét 

határfelmérési munkában részvevőknek mozgástere, illetve mennyiben a meghozott 

„nagypolitikai” keretek szabták meg ténykedésüket. 
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A DOLGOZAT SZERKEZETE ÉS A FONTOSABB EREDMÉNYEK 

 

Dolgozatom első, bevezető részében néhány olyan eszme- és kultúrtörténeti fogalmat 

elemzek a határkijelölés kapcsán, melyek természetesen szorosan kapcsolódnak a politikai-

diplomáciai változásokhoz is. Ez az elemzés jól illeszkedik olyan modern kutatási 

irányzatokhoz, mint a határ és a béke fogalma a különböző kultúrkörökben, a két eltérő vallás 

egymáshoz való viszonya. A karlócai béke és az azt követő határfelmérés hátterének 

megértéséhez részletesen tárgyalom a Habsburg-török béketárgyalások és a két birodalom 

közti határ történetét a 15-17. században.  

A karlócai béketárgyalás kapcsán sem elsősorban a politikai-stratégiai aspektusokat 

vizsgálom, hanem azt, miképpen tárgyaltak egymással az oszmánok és az európaiak, milyen 

személyes kapcsolatok, rituálék és szertartások jellemezték a nagyszabású békekonferenciát, 

melyek – főleg a vesztes félként jelen levő oszmánok számára, de a keresztény államok 

egymás közti hatalmai harcainak kifejezése nyomán is – különös jelentősséggel bírtak.  

E fejezetekből kiviláglik, hogy a békekötéssel az Oszmán Birodalom formailag is 

elismerte hódító korszakának lezárultát, és egy úgy fajta kapcsolatrendszert alakított ki az 

európai nagyhatalmakkal. A béketárgyalás formális-ceremoniális aspektusai is azt jelzik, hogy 

a muszlim és keresztény tárgyalópartnerek immár egyenrangú félként tárgyaltak, modern, 

európai fogalmak szerinti egyeztetést folytattak. 

A dolgozat második nagyobb szerkezeti egységében a békét követő határfelmérés 

sokrétű munkálatait mutatom be. Elsőként megvizsgálom, hogy kik voltak ennek a két évig 

tartó folyamatnak a főszereplői. Ezen belül, a közismertebb Luigi Ferdinando Marsigli 

kapcsán, inkább a határkijelölés során fontossá vált aspektusokat emelem ki életrajzából 

(részben eddig fel nem használt források alapján), úgy mint a törökökről szerzett tapasztalatai, 

a hozzájuk való viszonyulása. A határkijelölésben részt vevő többi személy (Ibrahim efendi, 

és a török elöljárók, valamint a segítő személyzet) bemutatásánál sokkal kevesebb forrás áll 

rendelkezésünkre, mint Marsigli esetében, ezért itt alapvető forrásfeltárást is kellett 

végeznem, hogy e hosszú folyamat emberi tényezőiről összefoglaló áttekintést adhassak.  

Külön fejezetben térek ki, a császári biztos, Marsigli előzetes tervezeteire is, hiszen a 

bolognai gróf igen alapos felkészültséggel, és roppant tudatosan végezte császári részről a 

határ kijelölését.  
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A következő részben az új határvonal egyes szakaszait mutatom be a források alapján, 

részletesen szót ejtve a horvátországi és az erdélyi határszakaszról, az úgynevezett hármas 

határról, valamint a határtérképekről. 

A béke gyakorlati végrehajtásáról két hosszabb fejezet szól, melyekben az eddigi 

szakirodalom által használt források mellett, a kiadatlan török levelezést, valamint a 

határleírást is nagyban felhasználom. Az elsőben általánosságban szólók arról, miképpen 

jelölték ki a határvonalat, milyen tárgyalásokat, egyeztetéseket folytattak, ismertetem a 

határkijelölés mindennapjait, az alapvető konfliktusokat, valamint azt, hogy mennyi 

mozgásterük volt a kijelölésben tevékenyen részt vevő személyeknek. 

Az utolsó fontosabb fejezet egy esettanulmány, amely során mikrotörténeti elemzést 

folytatok a célból, hogy megértsük, hogyan zajlottak az események, miképpen vitázott 

egymással Marsigli és Ibrahim temesvári pasa, hogyan használták a különböző 

érdekérvényesítési technikákat, az ajándékozástól, a megvesztegetésen át a sértegetésig és a 

konkrét katonai erőfitogtatásig, valamint – ez mindkét fél kedvelt eszköze volt –, hogyan 

próbálták a másik megkerülésével kijátszani vitapartnerüket. Ez az aprólékos elemzés jó 

alkalmat és lehetőséget nyújt arra is, hogy a vallási kulturális különbözőség kérdését 

feszegessük, hiszen e levelekből világosan kiderül, miképpen vélekedett egymásról a császári 

és a török fél.  

A határkijelölés legfontosabb aspektusa az, hogy a békét követően kialakított új határ 

egyben egy új koncepciót is jelez: azáltal, hogy zárt, és pontosan rögzített határvonal jött létre, 

egyúttal az államok területi integritását is elismerték a felek, aminek alapvető következményei 

lesznek a következő időszak történelmében. 

A határfelmérés aprólékos elemzéséből az világlik ki, hogy egyrészt az emberi 

tényezők szerepe jóval lényegesebb, mint ahogyan azt a korábbi kutatás láttatta, hiszen ez, 

mint láthattuk, alapvetően befolyásolta a békeszerződés pontjainak végrehajtását. Ámbár azt 

is megállapíthatjuk, hogy mivel az oszmán kormányzatnak nem állt érdekében a frissen 

megkötött karlócai béke megtörése, amit a békepontok végrehajtásának elmaradása 

okozhatott volna, a boszniai és temesvári kormányzók által a határkijelölő biztosokra 

gyakorolt nyomás csupán a mind teljesebb helyi érdekérvényesítés és a lehetséges előnyök 

kicsikarásának módszerei közé sorolható. Az I. Lipót által kinevezett bolognai származású, de 

1683 óta császári szolgálatban álló határkijelölő biztos, Luigi Ferdinando Marsigli, mivel – 

korábbi tapasztalatai révén – jól ismerte a törökök ilyen jellegű tárgyalási módszereit, ellenállt 

a heves viták, fenyegetőzések és támadások nyomán megmutatkozó nyomásnak.  
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Az esetek döntő többségében nem tett eleget a török határkijelölő biztos Ibrahim 

efendi és a helyi méltóságok kívánalmainak, és ha végképp nem sikerült még 

kompromisszumos megoldást sem találni a vitás kérdésekben, akkor a császár és a szultán 

megbízottai inkább eldöntetlenül hagyták a kérdést és további tárgyalások lefolytatására 

elküldték azt a két birodalom fővárosába, mint azt például Novi esetében is láthattuk. Marsigli 

csak azokon a részeken engedett a törökök akaratának, amikor az nem sértette alapvetően a 

bécsi udvar gazdasági és katonai érdekeit.  

Azt is fontos megemlíteni, hogy a karlócai békekötés és a határfelmérés történeti 

jelentőségén túl az is lényeges a tudomány számára, hogy e folyamat közvetlen és közvetett 

formában számos területen hozott komoly fejlődést, mint például a katonai térképészet, 

valamint nagyszámú, változatos, és mindmáig részben kiaknázatlan forrásanyag születését és 

megőrzését tette lehetővé. E forrásanyag szemléltetésére, a dolgozat végén néhány 

nehezebben hozzáférhető (török és olasz nyelvű) forrást átiratban közlök, valamint 

jegyzékeket publikálok a legfontosabb kiadatlan forrásanyagról. Ezen kívül térképmellékletek 

is segítik a téma közérthetőbbé tételét, mivel egészben és részleteiben is láttatják a Habsburg 

és az Oszmán Birodalom közt a karlócai békét követően kijelölt határvonalat.  

A disszertáció témáját képező időszak – természetesen egy hosszabb folyamat 

részeként – alapvető változásokat hozott továbbá a két civilizáció egymásról alkotott 

felfogásában és egymáshoz való közeledésében is, ami remekül tetten érhető a török levelezés 

vizsgálata során, hiszen alig ismerünk olyan forrást, amely ilyen részletességgel szólna arról, 

miképpen gondolkoztak és dolgoztak együtt két birodalom, két eltérő vallás és kultúra 

képviselői egy közös cél, a későbbi egymás mellett élést lehetővé tevő stabil határ kialakítása 

érdekében.  
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