
ma gyar tör té nel mi re gény írás egyik el -
sõ nagy alak ja, az er dé lyi bá ró Ke mény
Zsig mond 1862-ben meg je lent Zord
idõk cí mû mû ve a szét hul ló kö zép ko ri

Magyaroszág sor sá ról írt – s a bu kás túl élõ i nek le -
het sé ges ma ga tar tás for mái kö zött Bar na bás dé mo -
ni kus alak já ban fel vá zol ta a tö rök ké lett ma gyar fi -
gu rá ját is. Az 1850-es évek ben szü le tett mû alig -
ha nem a ma gyar tár sa da lom ak ko ri ak tu á lis gond -
ja i ra is re a gált – bi zo nyá ra nem volt ne héz pár hu -
za mo kat von ni a Habs burg-ön kény ura lom ak ko ri
ma gyar or szá gi ki szol gá lói és a tö rök hó dí tók több
száz év vel ko ráb bi szál lás csi ná lói kö zött. 

Ké sõbb a ma gyar tár sa da lom haj la mos volt
„meg fe led kez ni” en nek is meg an nak a kor szak nak
is a „meg té vedt” bá rá nya i ról, s a „passzív rezizten-
cia/aktív el len ál lás” ele gáns kép ze té be bur ko lóz va
szép csönd ben ki hagy ta a nem zet tör té nel mi em -
lé ke ze té bõl az el len ség gel cim bo rá ló, ne tán még
„tö rök ké lett” ma gya rok za va ró alak ját. 

Ma guk a tör té ne lem ku ta tói is elég kétértel-
mûen vi szo nyul tak a té má hoz. Az iz zó Habs burg-
el le nes in du lat tól fû tött pi a ris ta tu dós, Takáts Sán -
dor írá sa i ban a kö zép ko ri Ma gya ror szá got szét zú -
zó, kí mé let len osz mán hó dí tók a 16–17. szá za di
ma gyar urak és vi té zek va la mi fé le csin ta lan, de
azért ked ves paj tá sa i vá vál toz tak át, akik kel még a
nyílt szí ni együtt mû kö dés sem szá mí tott szé gyen -
nek a ku ta tó sze mé ben. Ezért is gyûj tött össze
Takáts oly sok ér té kes ada tot a kény szer bõl vagy
ön ként együtt mû kö dõ re ne gá tok ról, pri bé kek rõl.

Sok-sok év ti zed del ké sõbb az al föl di me zõ vá -
ros ok ki vá ló ku ta tó ja, Szakály Fe renc szem be sült
az zal, hogy a „hó dolt sá gi” osz mán je len lét az ad -24
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A re ne gá to kat sok fé le
mó don gya lá zó vá dak
el le né re bi zo nyá ra nem
az volt a fõ gond ve lük,
hogy le fi zet he tõk 
vol tak, ha nem az, hogy
a „lát szó lag” Er dély
vagy épp a Ma gyar 
Ki rály ság szol gá la tá ba
sze gõ dött re ne gá tok jó
ré sze a fi zet ség el le né re
sem volt hû sé ges 
ke resz tény meg bí zó i hoz.

B. SZA BÓ JÁ NOS – SU DÁR BA LÁZS

A HA TA LOM CSÚ CSA IN
Ma gyar or szá gi szár ma zá sú re ne gá tok 
az Osz mán Bi ro da lom politikai elit jé ben
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dig fel té te le zett nél mennyi vel mé lyebb nyo mo kat ha gyott az or szág kö ze pé nek tár-
sadalmában. Az éle tét pá lyá ja de re kán be vég zõ nagy sze rû tu dós nak azon ban a Sors
már nem en ged te, hogy a tö rök odalra sod ró dott ma gya rok ról ké szült nagy sza bá sú
adatgyûjtését könyv vé is for mál ja.

Az ed di gi ek ben te hát a he lyi tár sa da lom, a he lyi köz igaz ga tás, a vég vá rak vi lá ga
szem pont já ból je len tõ ség gel bí ró párt- és val lás vál tá sok ke rül tek – és ke rül nek – a
leg in kább a ha zai vizs gá ló dá sok fó ku szá ba. Kül föld ön egyes an gol szász ku ta tók vi -
szont in kább az Osz mán Bi ro da lom toreráns, be fo ga dó jel le gét sze re tik ki emel ni,
ami a ke resz tény vi lág „szûk ke re te in” kí vül re ke dõ eu ró pa i ak szá má ra egy faj ta
„muszlim al ter na tí vát” kí nált – mint ha csak az ál ta luk amúgy is „flu id ter mé szet nek”
vélt iden ti tá sok kö zöt ti vál tás csu pán az egyén min den ko ri sza bad akar tá nak vagy
sze mé lyes dön té sé nek tár gya lett vol na. Ar ról azon ban ed dig szin te szó sem esett,
hogy ho gyan is hat ha tott vissza ez a je len ség ma gá ra a ma gyar történelmre, és azt
sem si ke rült iga zán ér zé kel tet ni, hogy mi lyen je len tõ sé ge volt a Magyaroszágról el -
ke rült te het sé ges fi a tal em be rek cso port já nak az Osz mán Bi ro da lom elitjén be lül. A
most be mu ta tan dó életrajzgyûjtéményünk szin te az el sõ ko mo lyabb kí sér let er re.

A tol má csok

A fi a tal tör té nész, Kár mán Gá bor azon ban újabb mun ká i ban egy igen ér de kes prob -
lé má ra irá nyí tot ta rá a fi gyel met: az Isz tam bul ban meg for du ló, kü lön fé le ran gú er dé -
lyi dip lo ma ták je len tõs ré sze nem be szélt tö rö kül, így el vi leg köz ve tí tõk nél kül nem
volt ké pes a kom mu ni ká ci ó ra a bi ro da lom fõ vá ro sá ban. Ilyen hely zet ben jöt tek na -
gyon jól a ma gyar szár ma zá sú re ne gá tok: nem csak hogy könnyen le he tett kom mu ni -
kál ni ve lük, de az osz mán szo kás rend szert is tö ké le te sen is mer ték, ki vá ló an al kal ma -
sak vol tak – vagy leg alább is le het tek – ar ra, hogy egy ko ri hon fi tár sa ik ügye i ben el jár -
ja nak, vagy leg alább is in for má ci ók kal tá mo gas sák õket. A re ne gá tok egyik spe ci á lis, a
ma gyar dip lo má ci á val vi szont szo ros érint ke zés ben lé võ cso port ját a tol má csok ké -
pez ték. Õk per sze sok kal töb bek vol tak egy sze rû for dí tók nál: va ló já ban az Osz mán
Bi ro da lom kül po li ti kai elit jé hez tar toz tak. Kö zöt tük szá mos ma gyar te vé keny ke dett,
oly annyi ra, hogy idõn ként ép pen a ma gya rok ha tá roz ták meg ezt a szak mát.

A bi ro dal mi tol má cso kat ál ta lá ban ugyan is há rom cso port ba so rol ták: 1. Tar to -
má nyi tol má csok, akik a pa sák és bé gek mel lett tel je sí tet tek szol gá la tot. (A ma gyar
iro da lom ban õket ma gyar vagy tö rök de á kok nak ne ve zik.) 2. Uta zó tol má csok, akik
a kö vet sé gek mel lett te vé keny ked tek. (A ma gyar iro da lom ban több sé gü ket csa usz -
ként tart ják szá mon.) 3. Ud va ri tol má csok, akik a szul tá ni sze ráj ban, il let ve a díván-
ban dol goz tak. Õk je len tet ték a tol mács vi lág csú csát, ve ze tõ jük nek (bas terdzsümán)
a reiszü’l-küttáb mel lett ko moly sza vuk volt a kül po li ti kai kér dé sek ben. Szá muk a
16–17. szá zad ban ál ta lá ban 4–6 fõ kö zött moz gott.

Ezek kö zül a 16–17. szá za di ud va ri tol má csok kö zül alig né hány szü le tett musz-
limnak, a több sé gük ke resz tény rab ként ke rült a bi ro da lom ba, majd a sze ráj is ko lá -
ban ne vel ked ve nyer te el a tol má csi fel ada to kat. A bé csi szü le té sû zsi dó, Sebold von
Pibrach (Mahmúd terdzsümán) és a nagy bá nyai ma gyar Somlyai Ba lázs (Mu rád ter-
dzsümán) a Moh ács kö rü li har cok ban es tek fog ság ba. A 16. szá zad ban Joachim
Strass (Ib ra him bég), a 17. szá zad ban pe dig Vojtech Bobowski (Ali Ufkí) pe dig ta tár
rab ként ke rült a sze ráj ba. Mind annyi an ala pos ke resz tény mû velt ség gel is ren del -
kez tek, s egy ál ta lán nem sza kad tak el ere den dõ kulturájuktól. In nen már csak egy lé -
pés, hogy ket tõs vagy több szö rös ügy nök ként te vé keny ked tek – ami csep pet sem volt
szo kat lan a kor ban.

Hi va ta los szer ve ze tük, tol má csi ál lá suk, meg ha tá ro zott jö ve del mük vagy fel ada -
tuk nem volt, az el sõ ren de zés 1669-ig, Panaiot Nicossios ki ne ve zé sé ig vá ra tott ma gá -
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ra. A tol má csok a leg kü lön fé lébb mó do kon kap ták meg já ran dó sá ga i kat, kész pénz ben
vagy akár ja va da lom bir tok ként, s szá mos le het sé ges cí met vi sel tek: ne vez ték õket agá -
nak, bég nek, csávusnak, szubasinak vagy ép pen müteferrikának. Mint a bi ro da lom
annyi más ki szol gá ló ját, õket is a had szer ve zet ke re tei kö zé so rol ták és fi zet ték.

Amint az Bor sos Ta más fel jegy zé se i bõl is ki tû nik, az er dé lyi ek ma guk ál lí tot tak
por tai szol gá lat ba „tö rök ké” lett ma gyar or szá gi re ne gá to kat, aki ket – mi u tán por tai
csa usz lett be lõ lük – tol mács ként „vissza bé rel tek”. A 16. szá za di ada tok ta nú sá ga
sze rint ez a mód szer már a Báthoriak — és így va ló szí nû sít he tõ, hogy már a
Szapolyaiak — ko rá ban is így mû köd he tett. Va la mi fé le meg ol dás ra biz to san a kez de -
tek tõl szük ség volt, hi szen az eu ró pai nagy ha tal mak kö vet sé ge i vel szem ben az er dé -
lyi ek sze ré nyebb anya gi hát te re és a ma gyar nyelv el ter je dé si kör ze te sem tet te le he -
tõ vé, hogy a ha gyo má nyos levantiánus kö zeg bõl bé rel je nek fel tol má cso kat, mint
pél dá ul azt a ve len ce i ek vagy a fran ci ák tet ték. Tö rök nyelv tu dás hí ján te hát más
köz ve tí tõ nyel vet is hasz nál ni kel lett: Barta Gá bor nyo mán Ágos ton Gá bor a dél szláv
nyel ve ket, Binder Pál pe dig a dél szláv nyel vek mel lett még a ro mánt va ló szí nû sí tet -
te. A ma gyar nyelv ed dig szó ba sem na gyon ke rült, vi szont az Isz tam bul ból kül dött
17. szá za di je len té sek ben már szép szám mal ta lál ni ada to kat a ma gyar nyelv hasz -
ná la tá ra, kü lö nö sen a csak ma gya rul tu dó kapitihák in for má ció gyûj tõ te vé keny sé ge
kap csán.

Ilyen mó don akár a hó dolt ság ból ér ke zõ, ma gya rul tu dó tö rö kök tõl is tud tak in -
for má ci ó kat sze rez ni, de en nél jó val gya ko ribb le he tett az Isz tam bul ban élõ ma gya -
rok kal va ló kap cso lat tar tás, hisz elég sok olyan fõ mél tó ság akadt, aki nek a szol gái
kö zött volt né hány ma gyar or szá gi szár ma zá sú sze mély. Mennyi vel ké zen fek võbb le -
he tett ez a le he tõ ség még a 16. szá zad ban, ami kor a nagy tö rök had já rat ok al kal má -
val tö me ge sen hur col ták el a ma gyar or szá gi la kos sá got a bi ro da lom rab szol ga pi a ca -
i ra, s a sok eset ben ön ként „tö rök ké” lett vagy a ma gyar or szá gi ra bok tö me gé bõl ki -
ke rü lõ re ne gá tok ele ve ma guk ke res ték az er dé lyi fe je del mek párt fo gá sát.

A köz ben já rók

Az osz mán kor mány zat tény le ges ve ze tõ i vel, a nagy ve zí rek kel va ló kom mu ni ká -
ci ó ban az er dé lyi ek „kép vi se lõ je ként” a szá zad kö ze pén már – 300 tal lér évi ren des
fi ze tés fe jé ben – a ma gyar szár ma zá sú Ferhád terdzsümánnak, majd an nak ha lá la
után az 1570-es évek ben egy má sik ma gyar or szá gi szár ma zá sú „kihajának” (kép vi se -
lõ jé nek/he lyet te sé nek), Ah med csa usz nak, Szokollu Mehmed nagy ve zír ré gi em be -
ré nek volt kulcs sze re pe.

Ha bár sa ját be val lá sa sze rint Ferhád kol lé gá ja és fõ tol má csi hi va ta lá ban az utó da,
Mu rád terdzsümán, az az Somlyai Ba lázs is, „az vaj da ság ada tá sa kor menden prak ti -
ká ban je len lívín”, szin tén az új fe je de lem ér de ké ben ügy kö dött a Por tán, még sem
ju tott ne ki ki tün te tett sze rep – csu pán évi 50 tal lért ka pott fi zet sé gül. Az idõs Mu rád
mel lett az 1570-es évek ben rá adá sul Ah med csa usz párt fo golt ja i ként több tol mács -
ként mû kö dõ fi a ta labb re ne gát is fel buk kant az er dé lyi ek mel lett: 1573–1574-ben
Mehmed bég (Ferhád dra go mán fia?) és Musztafa bég, majd 1576-ban egy újabb be -
szé des ne vû „tö rök” tol mács, Meny hárt dra go mán is. Le het sé ges, hogy köz tük volt
az a Musztafa is, aki vé gül is az öreg Somlyai Ba lázs hi va ta lát örö köl te: 1575-ben egy
„Muzdafát” már mint a csá szár tol má csát em lí ti egy er dé lyi fel jegy zés, s egy tö rök
ku ta tó sze rint 1578-tól kezd ve 1607-ig ugyan az a Musztafa ne vû dra go mán töl töt te
be a dí ván fõ tol má csá nak tisz tét.

A 16. szá zad vé gén ha son ló le he tett a „sze rep osz tás”, igaz, az öreg Ah med csa usz
he lyett idõ vel a fi a ta labb Ah med csa usz, az az az er dé lyi szász Benkner Márk sze re -
pel már a for rá sok ban. Az 1583-tól „fi ze tett szol ga ként” te vé keny ke dõ Uzun26
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Musztafa csa usz és az 1590-es évek ben Er dély ben igen gyak ran meg for du ló
Bosztándzsi Hüszejn csa usz – Báthori Zsig mond fe je de lem egyik „fo ga dott ap ja” –
mel lett Isz tam bul ban Júszuf és Mu rád bég se gí tet te tol mács ként az isz tam bu li kö vet -
ség mun ká ját.

A 17. szá zad ban, Beth len Gá bor alatt pe dig egy pé csi szü le té sû ma gyar tol mács,
Zülfikár aga vált meg ha tá ro zó sze mé lyi ség gé, aki az 1610-es évek tõl majd öt év ti ze -
den ke resz tül szin te meg sza kí tás nél kül vit te ezt a sze re pet Isz tam bul ban. Mel let te
Beth len Gá bor ural má nak ké sei és I. Rá kó czi György ko rai évei alatt a kap cso lat tar -
tást Er dély és a Por ta kö zött Júszuf csa usz bo nyo lí tot ta.

A ko rai pél dák is jel zik, hogy az ilyen cé lok ra fel hasz nál ha tó kap cso lat rend szer,
va la mint a fon tos in for má ci ók hoz va ló hoz zá fé rés ké pes sé ge, nem pe dig pusz tán a
nyelv tu dá sa vagy a – na gyon is hi ány zó – lo ja li tá sa te het te szin te nél kü löz he tet len -
né az er dé lyi ek szá má ra eze ket az em be re ket. Így volt ez Zülfikár aga ese té ben is, aki
igen fon tos po zí ci ót tölött be a Por tán: az 1630-as évek ele jé tõl már bi zo nyít ha tó an
õ volt a „bas terdzsümán”, az az a díváni fõ tol mács 1657-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig.
Az aga tevénységét év ti ze de kig fi gye lem mel kí sé rõ Ke mény Já nos így ír ta le ezt po -
zí ci ót: „igen nagy hi te lû és te kin te tû em ber az por tán, ki nek ke ze ál tal forgának vala
az egész ke resz tény ség rõl por tá ra me nõ le ve lek s expedititók, és õ fi ze té se ket na gyo -
kat vé szen vala mind ma gyar, né met, musz ka, len gyel olasz csá szár, ki rá lyok tól,
fejdelmektõl, oláh vaj dák tól, s töb bek tõl, és az tö rök vég be li ek nek is kapikihájok [az -
az eb ben az eset ben ér dek kép vi se lõ jük] vala.”

A ma gyar re ne gá tok je len tõ sé ge

Bár mi lyen nagy be fo lyás sal bír tak is a tol má csok, a dön té sek meghoztatala nem
az õ ke zük ben volt. Ezért – és a tö rök nyelv tu dás hi á nyá ban – na gyon fel ér té ke lõd -
tek a bi ro dal mi rang lét rán ma gas ra ka pasz ko dott ma gyar re ne gá tok, már pe dig Isz -
tam bul ban egé szen ko moly „hungarus” ko ló nia je len lé té vel szá mol ha tunk. A ve lük
va ló kap cso lat tar tást meg könnyí tet te a kö zös nyelv, és eset le ge sen szár ma zá suk ra is
appelálni le he tett.  

Az 1970-es évek ben Metin Kunt tö rök ku ta tó irá nyí tot ta rá a 17. szá za di az osz -
mán eli ten be lül az et ni kai szo li da ri tás alap ján szer ve zõ dõ cso por tok ra, ki emel ve
ezek kö zött a bal ká ni (al bán és szláv – fõ ként bos nyák) és a ka u ká zu si (ab ház, grúz,
cser kesz) „tömb” kö zöt ti el len té te ket, a ki vá ló ma gyar oszmanista, Fo dor Pál ezen túl
más cso por tok – pl. az itá li a i ak – kö zöt ti össze tar tás ra, együtt mû kö dés re is fel hív ta
a fi gyel met.

Az ilyes faj ta össze fo nó dá sok ter mé sze te sen az egy ko ri er dé lyi dip lo ma ták fi gyel -
mét sem ke rül ték el: õk fõ ként az al bán szár ma zá sú ál lam fér fi ak ese té ben emel ték
ki, hogy azok pél dá ul elõ sze re tet tel ré sze sí tet ték elõny ben a ki ne ve zé sek nél hon fi -
tár sa i kat. A ma gyar or szá gi szár ma zá sú re ne gá tok ról ugyan ké szült már egy-két át te -
kin tés, pon tos ki lét ük rõl, po li ti kai sze rep vál la lá suk ról azon ban újabb, ko moly alap -
ku ta tá sok ra len ne szük ség, hi szen Szülejmán ural má nak utol só év ti ze de i tõl a 17.
szá zad el sõ fe lé ig igen ko moly befolyásal rendelkeztek a bi ro da lom ügye i re.

Barta Gá bor sze rint az már a 16. szá zad kö ze pén köz hely volt, hogy a hor vát csa -
lád ból szár ma zó Frá ter György ese té ben a hoz zá ha son ló „hor vát” szár ma zá sú, ve le
egy nyel vû osz mán ve zé rek kel va ló „ro kon sá got” han goz tat ták a ba rát vád lói, akik
úgy tud ták, hogy még egy Mu rád bég ne vû „vér ro ko na” is volt az osz má nok kö zött. 

A kor má sik ki vá ló ku ta tó ja, Szakály Fe renc is nagy kedv vel fog lal ko zott a ke resz -
tény és a muszlim vi lág ha tár te rü le te in moz gó, a két vi lág ha tá ra it át is lé põ fi gu rák -
kal, el sõ ként hív ta fel a fi gyel met egy tol nai var ga fi á ra, aki 1554 és 1568 kö zött
Pijále pa sa né ven az Osz mán Bi ro da lom flot tá já nak fõ ad mi rá li sa volt – s eb ben a mi -
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nõ ség ben alig ha nem õ volt a legisikeresebb ma gyar szár ma zá sú terngerészparancs-
nok. Szul tá ni võ ként pe dig vé gül má sod ve zír lett a szul tá ni dívánban. Mint Szokollu
Mehmed nagy ve zír só go ra már kapudán pa sa ként (ten ger nagy ként) is nagy te kin -
téllyel s tág ha tás kör rel bírt. Az ki de rül Szakály mun ká já ból, hogy a Habs burg-kö -
vet sé gek kö te le zõ aján dé kai da cá ra sem volt túl sá go san kész sé ges a ma gyar ki rály
em be re i vel szem ben, de ar ról mit sem tu dunk, hogy az er dé lyi adó mel lett éven te ér -
ke zõ aján dé kok (1000 tal lér és a ve le já ró dí szes ku pák) va jon mi lyen be fo lyást gya -
ko rol tak az er dé lyi vo nat ko zá sú ügyek ben po li ti kai „sze rep vál la lá sá ra”.

Pijále pa sa tengenaggyal szin te egy idõ ben még egy ma gyar be ju tott a bi ro da lom
fel sõ ve ze té sé be, Ferhád pa sa, aki vi szont szin te is me ret len még a ma gyar iro da lom -
ban is. Ferhád a szul tá ni ud var ban ne vel ke dett, ahon nan ja ni csár aga ként ke rült ki
1553-ban. Nagy nép sze rû ség nek nem ör ven dett, mert ke mény kéz zel bánt a be osz -
tott ja i val, akik sor ban ír ták a fel ter jesz té se ket Rüsztem pa sa nagy ve zír nek, me lyek -
ben az aga meg ölé sé vel, há zá nak fel gyúj tá sá val fe nye ge tõz tek. Hi á ba, a nagy ve zír
nem vál tot ta le õt, 1557/58-ban vi szont ki ne vez ték szan dzsák bég nek Kasztamonuba,
s egyút tal nem kis meg tisz tel te tés ként ötö dik ve zí ri ran got is ka pott. Egyút tal meg -
kap ta Hümá (Hümásah) szul tán (az az her ceg nõ) ke zét is, aki Szülejmán szul tán uno -
ká ja volt. 1561-ben meg halt Rüsztem pa sa nagy ve zír, s így ne gye dik ve zír, 1565-ben
pe dig, ami kor Szokollu Mehmed el nyer te a nagy ve zír sé get, harmadvezír lett. E rang -
ban vett részt 1566-ban a szi get vá ri had já rat ban, és volt né mi kö ze Szülejmán ha lá -
lá nak el tit ko lá sá hoz is. 1575-ben hunyt el Isz tam bul ban, Mehmed szul tán dzsá mi já -
ban zaj lott a te me té si szer tar tás, és Ejüpben, a fõ vá ros ta lán leg szen tebb te me tõ jé ben
he lyez ték örök nyu ga lom ra. Ki vá ló kalligráfus volt, a kul tú ra nagy pár to ló ja. Két re -
mek mí vû dzsá mit ala pí tott, egyet Kasztamonuban, egyet pe dig Csataldzsában.

Pijále mel lett – Tardy La jos nak kö szön he tõ en – a 16. szá zad má so dik fe lé nek ta lán
leg is mer tebb ma gyar fi gu rá ja, a per zsa had szín té ren hír ne vet szer zett, gyu la kör nyé ki
szü le té sû Ha dim [He rélt] Dzsáfer pa sa éle té rõl meg le põ en sok ada tot tár tak fel, de õ
ide jé nek túl nyo mó ré szét tá vol töl töt te mind Er dély tõl, mind Isz tam bul tól. Vi szont en -
nek az idõ szak nak egy má sik fon tos alak ja, a Bá tho ryak kal meg le he tõ sen jó vi szonyt
ápo ló — ka ni zsai mel lék név vel il le tett — Szijávus pa sa nagy ve zír (1582–1584,
1586–1589, 1592–1593) ese té ben is fel me rült a ma gyar szár ma zás le he tõ sé ge:
Szamosközy Ist ván sze rint egy ma gyar ne mes, Szalay/Zalay Gá bor ro ko na volt.

A ma gyar szár ma zá sú Dzserráh [’sebész’] Mehmed nagy ve zír nek (1598–1599)
szin tén ki fe je zet ten szo ros kap cso la ta volt az Er dély ben ural ko dó Bá tho ry -di nasz ti -
á val. Szelánikí Musztafa efen di kró ni ká ja sze rint Szijávus pa sa föl di je volt, s ve le
egy idõ ben, szin te az õ nyo má ban ju tott egy re ma ga sabb po zí ci ók ba az ál lam ve ze -
tés ben. 1574-ben csuhadár aga lett, va gyis a szul tán hoz leg kö ze lebb ál ló szol gá lat te -
võk egyi ké vé, ru ha fel ügye lõ vé vált. E poszt jó ug ró desz ka ként szol gált a ké sõb bi kar -
ri er hez: egy 1595-ben kelt le ve lé bõl tud juk, hogy õ volt az, aki a szul tán fõ lo vász -
mes te re ként 1576-ban Bá tho ry Kris tóf nak el vit te a fe je del mi jel vé nye ket. 1578-ban
fe le sé gül kap ta az el hunyt Pijále pa sa öz ve gyét, II. Sze lim szul tán lá nyát, Gevherhán
szul tánt. Ha ma ro san ja ni csár aga, majd beg ler bég lett. 1581-ben már a ruméliai pa sa -
sá got bíz ták rá, egy év re rá pe dig ne gye dik ve zí ri ran got is ka pott. Ek kor még egy ki -
tün te tés ben volt ré sze: õ vé gez het te el III. Mu rád fi á nak, a le en dõ III. Mehmednek a
kö rül me té lé sét. 1584-ben azu tán har ma dik ve zír ré emel ke dett. Kar ri er jét né mi képp
meg rop pan tot ta, ami kor 1589-ben egy szpáhilázadás ered mé nye kép pen Szijávus pa -
sa nagy ve zír rel, Sejhí efen di sejhüliszlámmal együtt õ is bu kott. 1593-ban azon ban
már új ra ne gye dik ve zír, egy év vel ké sõbb har ma dik ve zír. 1596-ban õ szer vez te meg
az Eger el len vo nu ló szul tá ni se reg el lá tá sát, majd részt vesz az ost rom ban is. En nek
ered mé nye kép pen má sod ve zír és egyút tal a nagy ve zír he lyet te se (kajmakám) is lett.
1598 áp ri li sá ban nagy ve zír ré ne vez ték ki, de kösz vé nye mi att sze mé lye sen nem tud -28
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ta ve zet ni a dí ván ülé se it, ezért 1599 ja nu ár já ban le tet ték. 1604-ben fél év re is mét
meg kap ta a kajmakámi tiszt sé get, de az év vé gén meg halt. Mint az le ve le i bõl ki tû -
nik, fel tû nõ en „me leg, ba rá ti” vi szonyt ápolt az er dé lyi ural ko dók kal.

Ed di gi is me re te ink sze rint a 17. szá zad el sõ fe lé ben sem hi á nyoz tak a ma gyar or -
szá gi és er dé lyi ügyek kel fog lal ko zó „má sod vo nal be li” osz mán elit bõl a ma gyar or -
szá gi szár ma zá sú fõ em be rek. A fel te he tõ en pé csi szü le té sû Iszkender pa sa Er déllyel
össze kap cso ló dó kar ri er je nem ré gi ben vált is mert té, a re ne gát tá lett trón kö ve te lõ,
Márkházi Pál, az az Ib ra him bég fi á ról, De ák Mehmed pa sá ról is egy re több adat ke -
rül elõ. Ne kik – a be szé des ne vû — Madzsarogli Ali pa sá val együtt igen fon tos sze -
re pük volt Beth len Gá bor fej de lem mé té te lé ben. (Sõt Papp Sán dor ku ta tá sai sze rint
az is el kép zel he tõ, hogy De ák Mehmed már Bocs kai Ist ván tö rök tá mo ga tá sá nak
meg szer zé sé ben is kulcs sze re pet ját szott.)

Ezek ben az évek ben na gyon ko moly kar ri ert fu tott be Szúfi (’misztikus, szer ze -
tes’) Mehmed pa sa is. Szár ma zá sá ról a for rá sok nem em lé kez nek meg, de Ba las si Fe -
renc por tai kö vet úgy tud ta, hogy õ is „ma gyar fi”. Annyi bi zo nyos, hogy a sze ráj is -
ko lá ban ne vel ke dett, ahol – 1610 kö rül – szilahdár aga, az az a szul tán fegy ver hor do -
zó ja lett. Egy év vel ké sõbb egyip to mi pa sá vá ne vez ték ki, ahol négy évig te vé keny -
ke dett, majd vissza tért a fõ vá ros ba, ahol ve zí ri cí met ka pott. 1616 vé gén Bu dá ra
küld ték, de ami kor 1617 ele jén egy is me rõ se, Halíl pa sa lett a nagy ve zír, ak kor
vissza ren del ték, õ lett a nagy ve zír he lyet te se. Halíl azon ban ha ma ro san az irá ni
front ra in dult, fel ada ta it így Mehmednek kel lett át ven nie, aki így tu laj don kép pen a
bi ro dal mat irá nyí tó leg szû kebb cso port tag ja lett. 1617 vé gén el hunyt a szul tán, I.
Ah med. Szúfi Mehmed ta lán ek kor ért pá lyá ja csú csá ra, „ki rály csi ná ló” lett: az egyik
há rem agá val és a bi ro da lom val lá si ve ze tõ jé vel, a sejhüliszlámmal együtt õk se gí tet -
ték trón ra a gyen ge el mé jû Musztafa her ce get. A  vá lasz tás nem bi zo nyult sze ren csés -
nek: né hány hó nap múl va be lát ták a ku dar cot, és új ural ko dó után néz tek. II. Osz -
mán trón ra eme lé sé ben azon ban Mehmednek már ke ve sebb sze rep ju tott, hát tér be
szo rult, vi dé ki szol gá lat ra küld ték. Csil la ga ak kor emel ke dett is mét ma gas ra, ami kor
1619 vé gén Güzeldzse Ali pa sa ten ger nagy gyõz tes flot tá já val be vi tor lá zott Isz tam -
bul ba. A pa sa zsák má nyá val el káp ráz tat ta a szul tánt, és rö vid úton át vet te a ha tal -
mat. A ko ráb bi ha tal mi eli tet drasz ti kus ke mény ség gel tá vo lí tot ta el, s ré gi-új em be -
re ket emelt fel: Szúfi Mehmed is mét nagy ve zír-he lyet tes, Halíl pa sa pe dig kapudán
– ten ger nagy – lett. A ha ta lom ból ki szo rí tott elõ ke lõk azon ban ug rás ra ké szen vá ra -
koz tak, s Ali pa sa nagy ve zír be teg sé gét, majd ha lá lát ki hasz nál va vissza sze rez ték ré -
gi po zí ci ó i kat. Szúfi Mehmed pá lyá já nak bi ro da lom ala kí tó idõ sza ka ez zel le zá rult,
vég ér vé nye sen el tá vo lí tot ták az ud var ból: 1621 feb ru ár já tól 1626 au gusz tu sá ban be -
kö vet ke zett ha lá lá ig – há rom egé szen rö vid meg sza kí tás sal – bu dai pa sa ma radt. Eb -
bé li mi nõ sé gé ben igen szo ros – bár nem min dig ba rá ti – kap cso la to kat ápolt Er dély
fe je del mé vel, Beth len Gá bor ral.

A je len tõs be fo lyás sal bí ró ma gya rok kö zül utol só ként 1637-ben buk kant fel az er -
dé lyi kö vet je len té sek ben egy tótváradjai szü le té sû „erdeli fiú”, aki ak kor már Dá mád
Ah med né ven ve zí ri rang gal bírt.  Az õ csil la ga ke le ten emel ke dett fel: 1633-ban alep-
pói beg ler bég, majd IV. Mu rád szul tán ke gyelt je ként 1637-ben dívánülõ ve zér lett.
1639-ben I. Ah med lá nyát, Ajse szul tánt kap ta fe le sé gül. Az 1640-es szul tán vál tás
után el ke rült Isz tam bul ból, több íz ben da masz ku szi pa sa, majd 1643-tól 1644-ben be -
kö vet ke zett ha lá lá ig is mét dívánülõ ve zír volt. Er dé lyi ön tu da tá ról azon ban õ sem fe -
led ke zett meg, jó vi szonyt ápolt I. Rá kó czi György dip lo ma tá i val. Vé gül az 1657-ben
Isz tam bul ba ér ke zõ svéd kö ve tek is ta lál koz tak egy Júszuf ne vû ma gyar szár ma zá sú
idõs pa sá val, aki nek a po zí ci ó ját egy elõ re nem si ke rült be azo no sí ta nunk.

Egy elõ re ed dig ju tot tunk a fon tos po zí ci ók ba emlekedett magyaroszági re ne gá tok
lis tá já nak összeálíltásában. Az õ va lós sze re pük fel de rí té se az Osz mán Bi ro da lom
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ma gyar or szá gi po li ti ká já ban még hosszas és ap ró lé kos ku ta tást fog igé nyel ni. Ter mé -
sze te sen egy trón vi szá lyok kal, pol gár há bo rúk kal súj tott or szág szü löt tei kö zött az et -
ni kai össze tar to zás ér zé se nem szül he tett fel tét len bi zal mat, s nem je lent he tett biz -
tos tá maszt az osz mán bel po li ti ka út vesz tõ i ben sem. Az osz mán bi ro dal mi elit bel -
sõ ko hé zi ó ját so sem tet ték iga zán pró bá ra a kü lön fé le szár ma zás ból fa ka dó konf lik -
tu sok, s a ve zí rek szûk kö ré be emel ke dõ fõ em be rek lo ja li tá sa meg kér dõ je lez he tet len
ma radt az ál lam és a di nasz tia ügye iránt – akár mennyi re is élt még ben nük ere de ti
iden ti tá suk tu da ta. 

A re ne gá to kat sok fé le mó don gya lá zó vá dak el le né re bi zo nyá ra nem az volt a fõ
gond ve lük, hogy le fi zet he tõk vol tak (hi szen ke resz tény „meg bí zó ik” épp eb bõl sze -
ret tek volan hasz not húz ni), ha nem az, hogy a „lát szó lag” Er dély vagy épp a Ma gyar
Ki rály ság szol gá la tá ba sze gõ dött re ne gá tok jó ré sze a fi zet ség el le né re sem volt hû -
sé ges ke resz tény meg bí zó i hoz. A na gyobb ha szon re mé nyé ben pél dá ul a 16. szá zad
vé gén nem csak a Bá tho ryak ural mát tá mo gat ták, ha nem a trón kö ve te lõ Bekes Gás -
pár nak is se géd kez tek, és köz ben ki áru sí tot ták er dé lyi in for má ci ó i kat a Habs burg-
ural ko dó isz tam bu li re zi den sé nek is. A kény szer bõl tö rök ké lett ka lan dor, Márkházi
Pál Ib ra him dra go mán ként, majd bég ként sem fe led ke zett meg a Bá tho ryak kal szem -
ben táp lált el len sé ges ke dés rõl, s fia is ak tí van ki vet te ré szét 1612-1613-ban Báthory
Gá bor meg buk ta tá sá ból. S nem volt ez más ként a ké sõb bi ek ben sem: a 17. szá zad el -
sõ fe lé ben nem egy er dé lyi kapithia és kö vet pró bált vol na sza ba dul ni a kö pö nyeg -
for ga tó Zülfikár tol mács „szol gá la ta i tól”, aki a ha szon re mé nyé ben szin te egyet len
al kal mat sem „ha gyott ki”, ami vel kel le met len sé ge ket okoz ha tott egy né mely er dé lyi
„gaz dá já nak”. 
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