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EGY VELENCEI KÖVETJELENTÉS AZ OSZMÁN BIRODALOMRÓL 

1575-BŐL1 

Konstantinápolyban székelő állandó velencei követek, a bailók tizenöt nappal ha-
zatértük után általában hároméves követségükről összefoglaló jelentést tettek,2 

amely szigorú sémát követett. Először az Oszmán Birodalom kiterjedését, majd a 
padisah fizikai jellemzőit, neveltetését, képzettségét, feleségeit és gyermekeit kel-
lett bemutatni, ezután következtek a nagyvezír és más dívántagok, egymáshoz való 
viszonyuk, majd a hadseregről és a flottáról (Velencének ez utóbbi rendkívül fon-
tos volt), végül a birodalom pénzügyi helyzetéről szóló információk. Az alábbi je-
lentés ismeretlen írója nem ragaszkodott mereven e szabályokhoz. A szultánról és 
környezetéről egyetlen szót sem ejtett, s a főbb vezetőket is éppen csak megemlíti. 
Igen részletesen informál azonban minket a hadsereg felépítéséről és állapotáról, a 
közigazgatásról, az adóztatásról, a szultáni szeráj belső szerkezetéről és a biroda-
lom kiterjedéséről. Mivel a követek tudták, hogy relazionéjukat olyan emberek je-
lenlétében fogják előadni, akik maguk is rezideáltak korábban az Oszmán Biro-
dalomban, igen nagy precizitásra törekedtek.3 Ez az 1575. évi jelentés is alapos 
munka, tévedései a kor általános gyakorlatához képest elenyészőek. Elég nagy 
pontossággal írta le az idegen kifejezéseket, amelyek jelentősebbik része rendkívül 
könnyen azonosítható. 

Felvetődik azonban az a kérdés, hogy az alábbi jelentést valóban egy állandó ve-
lencei követ (bailo) írta-e? Véleményem szerint számolnunk kell azzal a lehetőség-
gel, amire a jelentés alcíme is utal, hogy itt egy, a követ környezetében hosszabb-
rövidebb időt eltöltött kívülálló, vagy valamelyik követségi titkár írásával állunk 

1 Ezúton szeretnek köszönetet mondani Hiller Istvánnak, Dávid Gézának és Sahin-Tóth Péter-
nek, valamint Oborni Teréznek a dolgozat megírásához nyújtott segítségükért. 

2 A relzionc-írás eredetéről csak annyit tudunk, hogy 1268-ban már kimondta egy határozat, 
„hogy a követek visszatérvén, írják le mind azt, mi az állomásra nézve hasznos. " Egy évvel 
később elrendelték, „hogy a követek jelentéseiket ama tanács előtt tegyék, mely által fölhatal-
mazásaikat nyerték." Egy 1425-ben hozott, és 1533-ban megújított törvény mondta ki, hogy 
„relatiúkat kell irniok." Wertheimer Ede: A vclenczci diplomácia, különösen a XVI. és a 
XVII. században. In: Századok, 11. (1877) 114. p. (A továbbiakban: Wertheimer, 1877.) 

3 Uo. 114. p. 
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szemben. Erre utal az is, hogy a beszámoló a bailo relazionéja mellé, mintegy ki-
egészítő iratként (Beilage) készült. 

A jelentés III. Murád (1574-1595) idejében készült, valójában azonban inkább 
apja, II. Szelim (1566-1574) korának világát tükrözi, hiszen az 1575-öt megelőző 
három esztendő eseményeiről szól.4 A követ és a jelentés írója Szelim sikereinek 
idején tartózkodtak Konstantinápolyban. 1571 augusztusában, az akkor 47 éves 
oszmán uralkodó tizenhárom havi ostrom után bevette Velence leggazdagabbnak 
számító szigetét, s a földközi-tengeri keresztény kalózok egyik bázisát, Ciprust, 
így az egész Kelet-Mediterraneum az Oszmán Birodalom befolyása alá került.3 V. 
Pius pápa felszólítására, ha nem is egyszerűen, de létrejött a keresztények összefo-
gása, megalakult a Szent Liga. Velence, a Pápai Állam és a Spanyol Királyság kö-
zös hajóhada Don Jüan de Austria vezetésével Lepanto (Inebahti) partjainál le-
győzte az oszmán flottát.6 A lepantói győzelmet azonban a keresztény Európa nem 
tudta kihasználni, s így inkább pszihológiai, mint valós stratégiai hatásairól beszél-
hetünk. Velence 1573 márciusában békét kötött a Portával.7 A következő évben pe-
dig az oszmán hadak győzelmet arattak Tunisznál és La Golettánál.s 

4 Murádot 1574. dcccmbcr 22-én kiáltották ki szultánná, a kardfclövezési szertartása pedig csak 
1575. január 5-én zajlott le. 

5 A tcmáról bővebben: Lesure, Michel: Notes ct documcnts sur les rclations vénéto-ottomanes, 
1570-1573. In: 1. közlemény: Turcica4. (1972) 134-164. p.; II. közlemény: Turcica 8. (1976) 
1. sz. 117-156. p. (A továbbiakban: Lesure, 1972. ill. 1976.) 

6 A témáról bővebben: Hess, A. C.: The Battlc of Lepanto and its Placc in the Mcditcrrancan 
History. In: Past and Prcscnt, 57. (1972) 53-73. p.; Lesure, M.: Lépantc. La erise de l'cmpirc 
ottoman. Paris, 1972.; Tamborra, A.: Gli stati itliani, l'Europa c il probléma turco dopo 
Lepanto. Firenze, 1961.; Uzungar$ih, I. H.: Kibns Fcthi ilc Lcpant (Inebahtt) Muharcbcsi 
Sirastnda Türk Devlctiyle Vcncdik vc Müttcfiklerinin Faaliyctinc Dáir Bazi Hazinc-i Evrak 
Kayidlar. (Néhány levéltári forrás a törökök, Velence és a szövetségesek aktivitásáról Ciprus 
bevétele és a lepantói ütközet között.) In: Türkiyat Mccmuasi, 3. (1926-1933) 257-292. p. 

7 Lesure, 1972. 134. p. 
8 Braudel F: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Bp., 1996. 1155. p. (A 

továbbiakban: Braudel, 1996.) 



Rövid jelentés II. Murád'' szárazföldi és tengeri haderőiről, birodalmának 

bevételeiről, kiadásairól és a tisztségekről az 1575. évben10 

(Az előző jelentések hasznos ellenőrzésére, megerősítésére és magyarázására) 

A Nagy Török birodalmának európai részén körülbelül hatvanezer tímárt" írtak 
le, amit javadalomnak neveznek, s szpáhiknak osztják őket, értékük legalább há-
romezer aszper, ami ötven scudus, és legfeljebb húszezer [aszper]. Akinek bevéte-
lei átlépik a tízezer aszpert, annak önmagán kívül egy lovast is ki kell állítania, és 
akinek húszezre van, annak kettőt.12 Ha emelést akarnak adni egy szpáhinak, akkor 
a kis tímárt átváltják nagyra, de kettőt nem birtokolhatnak belőle. Vannak más tí-
márok is, sokkal nagyobb értékűek, amelyeket azonban nem a szpáhiknak adnak, 
hanem a szandzsákbégeknek, a pasáknak és más magas rangúaknak, s őket arra kö-
telezik, hogy minden 50.000 aszper bevétel után egy lovast tartsanak maguk mel-

9 A jelentós 1575-ből származik, így természetesen III. Murádról (1574 -1595) van szó. 
10 A forrás első kiadása: Alberi, E.: Rclazioni degli ambasciatori veneti al Senato durantc il 

secolo decimosesto. Firenze, 1840. Ser. III. Vol. 2. 309-321. p. 
1 I A tímár javadalombirtok, melyet hadi szolgálat fejében kap a katona. Különbözik az európai 

hübéradománytól, mivel a föld nem válik a javadalmazott magántulajdonává, helye bármikor 
változtatható, s csak részben örökíthető. A rendszer eredete vitatott. Fekete Lajos szerint 
arab-pcrzsa-iszlám hátterű (Fekete Lajos: Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon. 
Értekezések a Történeti Tudományok Köréből. Bp., 1940. 4-6. p. A továbbiakban: Fekete, 
1940.), míg Jcan Dcny a bizánci eredet mellett szavaz (Deny\ J.: Timar. In: Dic Enzyklodadic 
dcs Islam. Band IV. Lcidcn-Lcipzig, 1934. 830-832. p.). A török szerzők közül mind Mchmct 
Zcki Pakalin (Pakalin, M.Z..: Osmanli Tarih Dcyimlcri ve Tcrimlcri Sözlügü. III. köt., 
Istanbul, 1972. 497-498. p. A továbbiakban: Pakalin, 1972.), mind Ömcr Lütfi Barkan a szcl-
dzsuk eredetet tartja elképzelhetőnek; az utóbbi egyúttal erősen bírálja a bizánci származtatást 
{Barkan, Ö. L.: Timar. In: Islam Ansiklopcdesi. XII/! . cilt. Istanbul, 1974. 287-290. p.). 
Káldy-Nagy Gyula véleménye szerint inkább az iktát vehették — szcldzsuk közvetítéssel — 
mintául, a pronoiával pedig akkor találkoztak, amikor II. Mchmcd meghódította Konstantiná-
polyt (1453), s ez végül a két hasonló rendszer ötvözéséhez vezetett. ( K á l d y - N a g y Gyula: A 
török állam hadseregének kialakulása I. Szulcjmán korára. In: Mohács. Szerk.: Szakály Ferenc 
— Rúzsás Lajos. Bp., 1986. 167. p. A továbbiakban: Káldy, 1986.). Az első fennmaradt tí-
már-összeírás 1431-ből Albánia területéről származik, ahol utalnak egy 1415-ös felmérésre is. 

12 II. Bajczid (1481-1512) korában tímárbirtok esetében 1.000 akcsc éves jövedelem után ő 
maga tartozott fegyveresen harcba vonulni. 2.000 akcsc éves jövedelem után ő maga és egy 
szolga, 3.000 akcsc után ő maga, egy szolga és egy vértes. 6.000 akcsc után két vértessel és 
egy sátorral. Minden további 3.000 akcsc jövedelem után egy-egy vértessel bővült csapata. 
Káldy, 1986. 172. p. 



lett.13 Minden tímárt pénzért adnak, amelyet az első vétel alkalmával becsülnek fel, 
olyan módon, hogy a haszon ne legyen több rajta, mint a fele.14 A szpáhik száma 
mintegy hatvanezer lovas és további húszezer a nagy bevételüekből.'3 

Ázsiában ugyanilyen a szpáhik felosztása, de itt sokkal kisebbek [a kiosztott te-
rületek bevételei], ezekből a szpáhiknak egy lehet, engedéllyel több.16 Százötven-
ezer lovas van itt,17 de az emberek nem olyan jó katonák, mint az európai részen. A 
fent mondottakon kívül vannak még a Porta szpáhijai, szám szerint tizennégyez-

13 A régebbi kutatások szerint maximum 20.000 akcse éves jövedelmet húzó javadalombirtokot 
neveztük tímárnak. Az évi 20.000 cs 100.000 akcse jövedelmet adót ziámetnek, a 100.000 
akcsénél nagyobb bevételt biztosítót hásznak (nem tévesztendő össze a szultáni hász birtokkal, 
az előbbit ugyanis általában a magas rangú tisztségviselők kapják javadalombirtokként, míg 
az utóbbi a szultán saját birtoka). Az az újabb kutatások szerint a birtokok inkább funkcióhoz, 
s nem értékhatárhoz kötöttek. A katonaállítási kötelezettség a ziámeten és a hászon is megvolt, 
azonban az értékhatárok mások. A ziámeten minden 4.000, a hászon minden 5.000 akcse után 
kellett egy újabb vértessel bővíteni a hozzájárulást. (Hegyi Klára: Török berendezkedés Ma-
gyarországon. Bp., 1995. 98. p. A továbbiakban: Hegyi, 1995.) A szakirodalom nem egységes 
a tekintetben, hogy kell-c vértest számolni a tímárosnál az első 3.000, ziámct-birtokosnál 
4.000, hász-birtokosnál 5.000 akcséra. (Dávid Géza: A simontornyai szandzsák a 16. század-
ban. Bp., 1982. 83. p. A továbbiakban: Dávid, 1982.) Tehát a jelentés írója azt jól állapította 
meg, hogy a nagyobb birtokokat más funkcióban lévő személyeknek juttatták, s azt is, hogy 
ezeknél eltérőek a szolgáltatási kötelezettségek értékhatárai, csak a mértékeket adta meg pon-
tatlanul. 

14 Erről a szokásról nincs adatunk. 
15 A mai történettudományban nincs egységes álláspont a szpáhik létszámáról. Ömcr Lütfi 

Barkan a 16. században 70-80.000 főre becsüli létszámukat (Barkan, Ö. L.: H, 933-934 (M. 
1527-1528) mali ydina ait bir büt^c örnegi. In: Istanbul Üniversitesi lktisat Fakültcsi 
Mecmuasi 15. (1954) I ^ L sz. 251-329. p.), Halil Inalcik 80.000-rc (Inalcik, H.: The Ottoman 
Empire. The Classical Age 1300-1600. London, 19942. 48. p. A továbbiakban: Inalcik, 1994.) 
Káldy-Nagy Gyula ennél jóval alacsonyabbra, kb. 45.000 főre becsülte a ténylegesen katonás-
kodó tímáros szpáhik létszámát. Káldy, 1986. 181. p. 

16 Két tímárt egyszerre nem lehetett birtokolni, csak úgy, ha azokat összevonták. 
17 Ez az adat bizonyára túlzó, hiszen — ahogy az fentebb látható — a már említett Ömcr Lütfi 

Barkan birodalmi szinten becsülte 70-80.000 főre a szpáhik létszámát. 



ren. l s Ezeken kívül még az első vezír pasa19 alatt is szolgál másik ezer szpáhi, és a 
többi pasák közül az egyik alatt további ötszáz. Ezeknek a zsoldja legalább napi tíz 
aszper, és legfeljebb huszonöt. Az összes fent említett szpáhi köteles háború idején 
saját költségén hadba vonulni anélkül, hogy ellátásukra többet kapnának, mint az 
békeidőben szokásos. Békeidőben kötelességük, hogy a Nagyúr személye mellett 
álljanak; háború idején viszont alkalmanként nem kevesebb, mint húsz zecchino20 

ajándékot kapnak. A tímáros szpáhik viszont békeidőben a tímárjaikon tartózkod-
nak, és háború idején sohasem kapnak ajándékot,21 sem semmilyen kártalanítást. E 
katonák fegyverzete egy nem túl nagy lándzsából, egy török szablyából, pajzsból, 
íjból és nyílból áll, védőfegyverzetként nem hordanak mást, mint egy sisakot. 

18 Itt az udvari zsoldos lovas alakulatok soraiban levő szpáhikról van szó, akik nem javadalom-
birtokot kaptak, hanem zsoldot. Létszámuk II. Mehmed idejében 600 fő, 1514-ben 1.630 fő, 
1527-ben 1.993 fő, 1567-ben pedig 3.331 fő. Nem valószínű, hogy 1575-rc 14.000-en lettek 
volna. Amit a jelentés írója adatként megadott, az inkább a hat zsoldos lovas alakulat összlét-
száma lehet, ami 1567-ben elérte a 11.252-t (Inalcik, 1994. 83. p.), s ez 1575-ig emelkedhetett 
egy 14.000 körüli létszámra. A hat alakulat: szpáhik, szilahtárok (fegyverhordozók), 
ulufedzsik (zsoldosok) jobb és bal szárnya, gurebák jobb és bal szárnya. 

19 A nagyvezír. A szultán után ő volt a birodalom első embere. Befolyással bírt a kül- és belpoli-
tika alakulására, az igazságszolgáltatásra. Feladata volt a főváros rendjének és ellátásának biz-
tosítása, az államapparátus és a hadsereg felügyelete, valamint a vallási ortodoxia képvi-
selőinek az ellenőrzése. Javaslatot tehetett a belső palota (enderun) vezetőjének a kapuagának 
(kapuagaszi) személyére. A szultán távollétében ő vezette a díván üléseit, amikor pedig ké-
sőbb a szultán teljesen kivonult az közvetlen államigazgatásból, mindig ő elnökölt (Dilger, K.: 
Untersuchungen zur Geschichtc des osmanischcn Hofzcrcmoniclls im 15. und 16. Jahr-
hundert. München, 1967. 47. p.; Necipoglu-Kafadar, G.: The Formation of an Ottoman Impe-
rial Tradition: The Topkapi Palacc in the 15lh and 16lh Ccnturics. Cambridge, MA-London, 
1991. 40. p.; Fodor Pál: Szultán, birodalmi tanács, nagyvezír. In: Történelmi Szemle (= TSz) 
34. (1992) 1-2. sz. 28.; 31. p„ A továbbiakban: Fodor, 1992.). Voltak olyan politikai, jogi és 
kinevezési ügyek, amelyekben önállóan dönthetett. A XVI. század második felétől c tisztség 
presztízse is egyre csökkent a kincstár állandóan növekvő deficitje miatt. így a nagyvezírséget 
inkább a vagyon nagysága, mintsem a rátermettség feltétele alapján kezdték osztani. (Fodor, 
1992. 24-25. p.; Röhrborn, K.: Dic Emanzipation der Finanzbürokratic im Osmanischcn 
Rcich. In: Zcitschrift der Morgcnlándischcn Gcscllschaft (= ZDMG) 122. (1972) 121. p. „Ab 
jetzt kanti keiner mehr Grofivesir werden, der nicht reich ist, um den Engpafi in der 
Sold-Zahlung zu überwinden." Idézi Szclániki krónikájából.) 

20 Vclcncci dukát. 
21 Aki jól vitézkedett az kaphatott emelést (terakki). Fodor, 1992. 33. p. 



Utánuk következik a müteferrikák 2 csapata, akik kétszázan vannak, s nagyrészt 
a török előkelő emberek fiai, és mindenekfelett az összes többi főrangút kísérik. 
Mindig a Nagyúr személye mellett vannak, soha nem küldik őket olyan helyre, 
ahová Őfelsége nem megy. Vezetőjük nem más, mint ő maga [a szultán], ellátásuk-
ra napi 40 aszpert kapnak, ennél többet csak a Nagyúr jóindulatából. Ezekből áll a 
Nagy Török békében és háborúban egyaránt fizetett saját lovas serege. De ha harc-
ba vonult, akkor mintegy huszonötezer irreguláris lovas is elkísérte. Ezek fizetés és 
bárminemű zsold nélkül vonulnak háborúba, a rablás szándékával, s megpróbálnak 
valamilyen rangot szerezni a Nagyúr közelében. 

Egész Törökországban nincs más gyalogos katonaság, mint a janicsárok,21 aki-
ket, mielőtt ezt a nevet megszerezték volna, azamoglanoknak (adzsemi oglan) hív-
tak, ami annyit tesz „a keresztények fiai".24 Elbeszélésük szerint a Török Úr a 
keresztény országokból gyűjtötte össze őket. A megbízottak^ minden évben el-
mennek, hogy az apákkal azt a számot közöljék, amely szükséges ahhoz, hogy a ti-
zenkétezres létszámot megőrizzék. Kiválasztják azokat, akikben reménykedni le-
het, hogy nagy erejűek lesznek, és belőlük azonnal törököt csinálnak. A szerájba 

22 A törvények szerint a nagyvezír gyermekei müteferrikaként 60, más vezéreké 50, a nisádzsi és 
a beglcrbégck gyermekei 45 akese napi zsoldot kaptak. Élükön a müteferrika basi állt, 
Uzun$ar$ih, I.H.: Osmanli Dcvletinin Saray Tc§kilati. Ankara, 1945. 428-430. p. (A további-
akban: Uzun^ar^li. 1945.) 

23 A janicsárság eredete nem egészen tisztázott. Eleinte az oszmán uralkodók a hadjáratban elfo-
gottakat kezdtek besorozni. Ezek voltak az adzsemi oglanok. (Uzunqarsili, I.H.: Osmanlt 
Dcvlcti Teskilátindan Kapukulu Ocaklari, I. Ankara, 1943. 5-21. p. A továbbiakban: 
Uzungar$ih, 1943.; A janicsárok törvényei. Szcrk.: Fodor Pál. Bp., 1989. 3. p., A továbbiak-
ban: A janicsárok, 1989.) Mivel a felnőttek sorozatosan próbálkoztak szökéssel, s a hazájukba 
való visszajutással, az Oszmán Birodalom vezetői megértették, hogy előnyösebb, ha a későbbi 
janicsárok igen zsenge korban kerülnek a birodalomba. Így alakult ki a gyermekadó 
(devsirme) rendszere. (Uzungarph, 1943. 144-150. p.). Amint a követ is leírja, bizonyos, 
meghatározott helyeken lehetett gyermekadót szedni. Ugyanattól a családtól általában nem 
vittek cl egyszerre több gyermeket, mint ahogy több évet vártak, mire újra felkeresték őket. (A 
janicsárok, 1989. 6. p.) Összességében a gycrmckadó-rcndszcr nem volt olyan borzalmas, 
mint azt a szépirodalmi művek cs a korai szakirodalom beállította. Sok olyan konstantinápo-
lyi, aki a gyermekadón keresztül került be a központi igazgatásba, kifejezetten kérte, hogy 
családjából, rokonságából másokat is elhozzanak. Például a Szokollu család tagjai közül 
Mehmcd került elsőként az oszmán fővárosba, s az ő kérésére jött a szeráj iskolájába 
Musztafa. Encylopédie de l'Islam. Ed. Brill, E. J. — Maisonncuvc, G. P — Larosc, S. A. (A 
továbbiakban: Encylopédie de l'Islam.) tomc IX. Leiden, 1997. 736. p. 

24 Az adzsemi oglan „idegen fiúk"-at jelent. 
25 Szulcjmán szultán ideje (1520-1566) óta ezt a feladatot az odzsakok agái végzik cl. (A jani-

csárok, 1989. 5. p.) 



küldik őket az erre külön megbízottakhoz, ahol egészen tizennégy éves korukig ne-
velkednek. Ekkor különféle fizikai munkákra fogják őket, mint kőhordás, földmű-
velés, a Nagyúr kertjeinek megművelése, és egyéb ehhez hasonló dolgok. Értékük-
nek megfelelően napi egy-három aszpert kapnak, s amikor robosztus emberekké 
válnak, janicsárt csinálnak belőlük, akik legalább tizenkétezren vannak.26 Olyan 
emberek, akik a Nagy Török seregének központi elemét képezik. Az ő fegyverük 
az archebúz27 és a török szablya, nincs egyetlen védőfegyverük sem. Zsoldként 
napi négy-kilenc aszpert kapnak. Azonban, mivel szokássá vált, hogy a janicsárok 
közé más janicsárok fiai [is] bekerülnek, akiket már nem olyan keménységgel ne-
veltek, mint az azamoglanokat, bizonyos mértékben megromlott ezeknek a jani-
csároknak a katonai fegyelme.28 

A Nagy Török a mondott kontingenseken kívül, még segéderőket is használ 
maga mellett. Ezek Európában a tatárok, a moldvaiak és a havasalföldiek; Ázsiá-
ban a grúzok, a kurdok és a tatárok. A tatároknak kánjuk van, ami uralkodót jelent, s 
aki néhányszor személyesen szolgált a Nagy Töröknek több mint ötvenezer, saját 
költségén felszerelt lovassal. Nem fizetnek adót, de a Török a vezetőjük. Joguk van 
arra, hogy bizonyos helyeken 6.000 dukát értékben sót adjanak el.24 

26 Ez a létszám Szulcjmán idejére, valamint az 1567-1568-as évre igaz. Káldy, 1986. 186. p.; 
Ágoston Gábor: Az európai hadügyi forradalom és az oszmánok. In: TSz, 37. (1995) 
478-479. p. 

27 A XVI. századi kézi lőfegyverek közül a muskétánál könnyebb, alátámasztást, puskavillát 
nem igénylő fegyvert nevezték archebúznak. Sokféle típusa elterjedt, dc a közös vonásuk az 
volt, hogy nem kellett alátámasztani őket. Kelenik József: A kézi lőfegyverek jelentősége a 
hadügyi forradalom kibontakozásában. In: Hadtörténelmi Közlemények (= HK), 104. (1991) 
3. sz. 93. p. 

28 A jelentés írója jól veszi észre, hogy a 16. század utolsó harmadában megindult a szultáni se-
regek minőségének romlása. Ez több okra vezethető vissza. Megnőtt az udvari zsoldossereg és 
a szeráj belső személyzetének jelentősége. (Fodor Pál: Önkéntesek a XVI. századi oszmán 
hadseregben. Az 1575. évi erdélyi hadjárat tanulságai. In: HK, 109. (1996) 2. sz. 61. p. A to-
vábbiakban: Fodor, 1996.) A rendszer egyre inkább idegenekkel (edzsnebi) telítődött, akik 
sokszor alkalmatlanok voltak a nekik adott posztok betöltésére. (Fodor, 1996. 62-65. p.; Fo-
dor Pál: Állam és társadalom, válság és reform a 15-17. századi oszmán fejedelmi tükrökben. 
In: Bécs 1683. évi török ostroma és Magyarország. Szerk.: Bcnda Kálmán — R. Várkonyi 
Ágnes, Bp., 1988. 128-154. p. Vö: Káldy-Nagy Gyula: Thc Strangcrs (ccncbilcr) in thc 16th 

Century Ottoman Military Organisation. In: Bctwccn thc Danubc and thc Caucasus. A 
Collcction of Papers Conccrning Orientál Sourccs in thc History of thc Peoples of Central and 
South-Eastcrn Europc. Ed.: György Kara, Bp., 1987. 165-169. p.) 

29 1475. (Kaffa bevétele) után a Krími Kánságnak cl kellett ismernie az Oszmán Birodalom 
fennhatóságát. (Ivanics Mária: A Krími Kánság a tizenöt eves háborúban. Bp., 1994. /Körösi 
Csorna Kiskönyvtár./ 17. p. A továbbiakban: Ivanics, 1994.; Inalcik, 1994. 44. p.) Az utódlási 



A moldvaiak görög keresztények, s a Nagy Török adófizetői. Fejedelmüket vaj-
dának hívják, akit a Nagy Török erősít meg [hivatalában]. Ha kérik őket, tízezer lo-
vast tudnak Őfelsége szolgálatába állítani.30 A havasalföldiek szintén görög ke-
resztények és ők is a Nagy Török adófizetői. Az ő fejedelmüket is vajdának neve 

jog a helyi uralkodói dinasztia, a Giráj család kezén maradt, A kánoknak joguk volt pénzt ver-
ni cs menedékjogot adni, nevük a pénteki imában (hutbc) közvetlenül a szultán neve után állt. 
Bclpolitikailag önállóságot élveztek, míg közigazgatási és adminisztratív rendszerük egyre in-
kább az oszmán mintát követte. 1476-ban cs 1538-ban részt vettek a Moldva elleni hadjárat-
okban, valamint az 1543-as magyarországiban is. A lókcrcskcdclmct és az idegen pénzek 
váltásából származó részesedést államilag ellenőrizték. Az állam bevételei nagyrészt különbö-
ző monopóliumokból cs közvetett illetékekből (főleg a só utáni) származtak. (Encyclodépie de 
l'Islam, tomc V. Lcidcn-Paris, 1980. 140-141. p.; Ivanics, 1994. 36. p.) A modern oszma-
nisztika a Krími Kánságnak a XV-XVI. században valóságos gazdasági és politikai autonómi-
át tulajdonít. A két állam között kölcsönös egymásrautaltság volt ebben az időszakban. (Iva-
nics, 1994. 40-41. p.) Az oszmán hadvezetés általában először a tatárokat küldte cl cgy-cgy 
hódításra kiszemelt helyre, akik nemcsak a felderítést végezték cl, de sokszor fclprédálták az 
adott territóriumot. Az egyetlen olyan vazallus állam volt, amely nem fizetett adót, sőt sokszor 
a központi kincstár segítette ki őket. (Ivanics, 1994. 18. p.) A Giráj-dinasztia tagjai nem egy-
szer rokoni kapcsolatba kerültek a mindenkori szultáni családdal. (Kúldy-Nagy Gyula-. 
Szulejmán. Bp., 1974. 16., 20-21. p.) Az adómentességért cserébe állandóan 20-30.000 lovas-
sal kellett támogatnia a kánnak az Oszmán Birodalom hadseregét. {Hegyi, 1995. 22. p.) A té-
máról bővebben: Benningsen, A. — Boratav, P.N. — Lemercier-Quelquejoy, Ch.: Le Khanat 
de Criméc dans les Archivcs du Muséc du Palais de Topkapi. Paris-La Haye, 1978.; Fisher, 
A. IV: Les rapports entre l'Empirc Ottoman et la Criméc. L'aspcct financicr. In: Cahicr du 
Monde Russc et Sovictiquc, 13. (1972) 368-382. p.; Inalcik, II: Yeni vcsikalara görc Kirim 
Hanhgtnin Osmanh Tabiligine Gimicsi ve Ahidnamc Mcsclcsi, In: Belletcn, 8. (1944) 
185-229. p.; Ostapchuk, V.: The Publication of Documcnts on the Crimcan Khanatc in the 
Topkapi Sarayi: New Sourccs for the History of the Black Sea Basin. In: Harvard Ukrainian 
Studics, 6. (1982) 4, sz. 500-528. p.; Uő.: The Publication of Documcnts on the Crimcan 
Khanatc in the Topkapi Sarayi: The Documcntary Lcgacy of Crimean-Ottoman Rclation. In: 
Turcica, 19. (1987) 247-276. p. 

30 A Moldvai Fejedelemség már a XV. század második felétől (1455) — ekkor évi 2.000 dukát 
— adót fizetett a Portának. Jogállását tekintve sokkal kevesebb politikai önállósággal és repu-
tációval rendelkezett, mint a Krími Kánság. Özcan, A.: Bogdán. In: Türkiyc Diyanct Vakfi 
Is lám Ansiklopcdcsi. IV. Istanbul, 1992. 269-271. p. (A továbbiakban TDV-IA). A témáról 
bővebben: Stetton-Watson, R. IV: Histoirc dcs Roumains. Paris, 1937.; Guboglu, M.: Eflak ve 
Bogdán Voyvodalarann Bábiálí ilc Miinascbctlcri. In: Bclgclcrlc Türk Tarih Dergisi. Istanbul, 
1967. I. 61-67. p. Hegyi Klára adatai szerint Moldva adója a bchódoláskor 2.000 arany, majd 
6.000 arany. A 16. század közepén 30.000, míg a végén 65.000 arany {Hegyi, 1995. 23. p.). 
Ezzel szemben az Encyclopédic de l'Islam szerint 1455-ben 2.000, István vajda alatt 4.000, 
Petru Rare§ idejében 10.000, míg 1619-ben 40.000 arany volt a fejedelemség adója az Osz-
mán Birodalommal szemben. {Encyclopédic de l'Islam. Ed.: Brill, E.J.-Maisonncuvc, 
G.P.-Larosc, S.A., tomc I. Lcidcn-Paris, 1960. 112. p.) 



zik, s őt is a Nagyúr erősíti meg [hivatalában]. Ha őket kérik, szintén tízezer lovast 
küldenek.31 A grúzok rítusuk szerint szintén görögök, szabadok és nem adófize-
tők. Vezetőjüket diadanónak32 hívják. Alkalmanként több mint harmincezer lovas-
sal szolgálták a Nagy Törököt a perzsák ellen. A kurdok mohamedánok, elfogadják 
a Nagy Török által nekik adott szandzsákat, ahonnan huszonötezer lovassal és min-
denféle zsold nélkül kell háborúba vonulniuk, ha hívják őket. Vannak azok, akiket 
régebben partiknak3 ' mondtak, de sokszor lázadoznak és a perzsáknak szolgál-
nak.34 

Ami a tengeri sereget illeti, a Nagy Töröknek háromszáz gályája van és kisebb 
hajói is, amelyeket a perai arzenálban11 tartanak. Ezekből száznegyvenöt vitorlás. 
Húszban, amelyek el vannak zárva, tartják a faanyagot, az evezőket, a vasalásokat 
és más egyéb, a munkához szükséges dolgokat. Azokat a gályákat, amelyekre nem 
jut vitorla, anélkül bocsátják tengerre. Van még húsz dereglyéjük és kb. ötven kis 
hadihajójuk is. Minden alkalommal, ha egy új gályát készítenek, kinevezik a 
reiszét, ami addig tart, amíg a gálya használható. A reiszek száma több mint három-
száz; rátermettségük szerint személyenként napi nyolc-negyven aszper zsoldot 
kapnak. Mindannyian részt vesznek a kapudán,36 a patrona37 és két másik ember 
megválasztásában, akiknek a Nagyúr naponta legfeljebb 7 aszpert fizet. Ezt azért 

31 Jogállása megegyezik a Moldvai Fejedelemségével. A témáról bővebben: Giurescu, C. C.: Du 
caracterc des relations entre les Roumains ct les Turcs. In: Roumanic. Pages d'histoire 3 
(1978) 1-197. p. Havasalföld adója: behódoláskor 3.000 arany, XV. század közepén 10.000 
arany, XVI. század közepén 50.000 arany, végén 150.000 arany. Hegyi, 1995. 23. p. 

32 A szerző nem olyan alakot használt az uralkodó megjelölésére, ami alapján azonosítani lehet-
ne. 

33 A 'parti' szó két értelmezésre ad lehetőséget. Egyrészt használhatta a szerző a régi népnevet, s 
így a 'parthusokra' kell gondolnunk. Azonban előfordulhat, hogy a 'fárszik' bújnak meg az el-
nevezés mögött. 

34 Kurdisztán több-kevesebb belpolitikai autonómiával rendelkezett, de a helyi emírek örökletes 
területeiket szandzsákbégi rangban kormányozhatták. Islám Ansiklopedesi. VI. c., Istanbul, 
1955. 1092. p. (A továbbiakban: IA) 

35 Nem lehet potosan meghatározni, hogy a jelentés írója melyik arzenált mondja perainak. Pera 
a fővárosnak az Aranyszarv-öböl partján lévő Galatától északra fekvő része volt. Pcrától ke-
letre és nyugatra egyaránt taláható volt egy-egy arzenál. Keletre a híres Tophane, amelynek 
elődjét valószínűleg a genovaiaktól örökölték az oszmánok. Nyugatra pedig Kászim pasa ar-
zenálja feküdt. Mantran, R.\ Istanbul dans la seeonde moitié du XVIF siécle. Paris, 1962. 
70-83. p. 

36 Uzunqar$ili, 1. H.\ Osmanli Devletinin Mcrkcz ve Bahriye Te$kiláti. Ankara, 1948. 
414-420. p.; 433-434. p. (A továbbiakban: Uzun<;ar?ili, 1948.) 

37 A flotta vezetőjének, a kapudán pasának a helyettese, llzun^ar^ili, 1948. 434. p. 



csinálja, hogy mindig legyenek parancsnokolásra felkészült emberei. Azonban, 
mivel nincsenek felfegyverezve, kis értékű emberek szolgálnak [ezekben a funkci-
ókban] és mégis ezek húzzák a bevételeket. Amikor a felfegyverezésről van szó, 
bajban vannak, mivel a vezető emberekben nagy hiány mutatkozik; és minden 
ember meg van fizetve, akár fegyveres, akár nem fegyveres/8 Olyan módon szere-
lik fel a gályákat, hogy amikor elhatározzák felszerelésüket (amit rendesen január 
elseje előtt megtesznek), parancsot küldenek annyi hajós kiállítására, amennyire 
szükségük van; nagyobb részük majdnem mindig Anatóliából származik. Úgy 
használják őket, hogy mentesítik azokat az alattvalókat, akik az előző évben mái-
elmentek. A hozzájárulásokat vagy főnként, vagy házanként szedik, minden hajós 
után ezer aszpert az egyes helyek eltérő szokásai szerint. Néha nem küldenek a 
mondott hajósok hívására az egész birodalomba parancsot, hanem csak annak egy 
részébe, aszerint, hogy nagy hadjáratot akarnak-e csinálni, mivel az nagy terhet je-
lent.39 Az aszpereket kaznákba [hazine]40 teszik, és a hajósokat szétosztják a 
reiszek között, hogy tegyék őket a gályákra. A reiszeknek joguk van arra, hogy be-
látásuk szerint egy másik hajóst állítsanak a kapott hajós helyébe, ha az nem tetszik 
nekik. Egyre [hajósra] valamennyien ezer aszpert kapnak, zsoldként pedig, ha ke-
resztények, naponta három aszpert, ha törökök, négyet és napi két font kétszersiil-

38 A lepantói vereség után a teljes oszmán flottát újjáépítették. Azonban a jelentés írója is megfi-
gyelte, hogy bár a hajók elkészültek, de gyengébb minőségűek voltak. Ugyanakkor a legény-
ség soraiban is kvalitásbeli változások következtek be. Az észak-afrikai területek kalózai 
egyre kevésbé álltak oszmán szolgálatba, inkább saját hasznukra hódítottak, raboltak. így 
szakember-hiány lepett fel a szultáni flottában. Fodor Pál: Két szárazföldi háború között. Osz-
mán tengeri előkészületek 1590-92-bcn. In: HK, 107. (1994) 2. sz. 10-11. p. (A továbbiak-
ban: Fodor, 1994.) 

39 A jelentés írója igen jól érzékeli azt a folyamatot, amely majd az 1580-as években teljesedik 
ki, Bár Lepanto után, mint említettem, teljesen újjáépítették a flottát, az mégis hanyatlásnak 
indult. Nemcsak minőségében, de szervezetében is. 1574-ben az oszmán flotta bevette Tu-
niszt, majd 1578-ban sikeresen harcolt Marokkóban a portugál király ellen. 1580-ban végül 
békét kötött legnagyobb mediterráneumi ellenségével, Spanyolországgal. így ugyan a hajóhad 
évről-évre továbbra is kifutott, azonban, mivel béke volt, tényleges harcokra nem került sor, 
csak kisebb-nagyobb becsapásokra, fosztogatásokra. A kalózoknak többé nem volt érdekük, 
hogy az Oszmán Birodalom szolgálatába álljanak, sőt a Porta ellenkezését figyelembe sem 
véve, saját létfenntartásukra fosztogattak és raboltak. Braudel, 1996. 1192-1196.; 1205-1211.; 
1213-1214. p. (Vö: Hess, A. C.\ The Battlc of Lepanto and its Placc in the Mcditcrrancan 
History. In: Past and Prcscnt, 57. (1972) 53-73. p.) 

40 Kincstár. Két részre oszlott: a belső (magán) és a külső kincstárra. Az elsőhöz csak súlyos 
pénzügyi problémák idején nyúltak. Orhonlu, C. \ Hazine. In: TDV-IA. XVII. c., 1998. 130. p. 



tet. Kb. negyven gályát látnak még el rabokkal, akiket jó magaviseletűnek lehet 
mondani, és másik húszat csavargókkal.41 

Janicsároknak is menniük kell a gályákra, akiket úgy osztanak szét, hogy min-
den gályára öt kerüljön, ameddig tartanak. A maradékra tengerész szpáhikat adnak 
matrózként, akik egész Törökország legszomorúbb emberei.42 Minden egyes gá-
lyára kerül még húsz azab,43 akiknek a gályán felmerülő valamennyi szolgálatot el 
kell ellátniuk. Ezeknek az azaboknak a száma négyezer, fejenként legfeljebb napi 
öt aszpert kapnak. Az arzenál szolgálatában állnak, s minden más helyen is elsősor-
ban tengeri szolgálatban. A tengeri kapitány (kapudán pasa) kormányozza a perai 
és gallipoli arzenálokat, és hat szandzsákot,44 Metelinót,45 Rhodoszt, Sciót,46 

Lepantót, Negropontét47 és Prevezát.48 Gallipoliban van egy másik arzenál húsz vi-
torlással. Szuezben van egy másik arzenál a huszonöt vörös-tengeri gályának, de 
ezek nagy része tönkrement, így faanyagot küldtek [oda], hogy újabbakat készítse-
nek. Ehhez közel van a negyedik arzenál, amelyben huszonegy gálya van. Ezeket a 
portugálok ellen használják a Vörös-tengeren. 

41 Természetesen ők nem a gályák legénységét adják, hanem az evezősöket. A hadifoglyokon kí-
vül zsoldosokat és lcvcndckct is használtak evezősökként, valamint minden 20 ház is kiállított 
egyet. Gencer, A. /.: Bahriyc. In: TDV-IA, Istanbul, 1991. IV. c. 505. p. 

42 Azaz, amíg van janicsár, addig őket osztják be, amikor azonban elfogynak, akkor a szpáhik 
kerülnek sorra. 

43 Ez az alakulat körülbelül egy időben alakult ki a janicsársággal (1360-as évek). Nevük jelenté-
se: nőtlen. Minden 20 rájacsalád állított ki egy azabot, akiért kezeskedtek, s 300 akcse fizetést 
adtak neki. Gyalogos kiegészítő alakulatként íjjal voltak felszerelve, a várakban örségként, va-
lamint szárazföldi és tengeri könnyűgyalogosokként alkalmazták őket. A XVI. század máso-
dik felében feladatuk a várak védelme, a flottánál és a hajóépítő műhelyekben való szolgálat 
lett. A követ jelentésében emez utóbbi értelemben használja a kifejezést. TDV-IA. IV. c. 
Istanbul, 1991. 302-309. p.; Encyclopédie de l'Islam. tomc I. Lcidcn-Paris, 1960. 830. p.; 
Uzungarsili, 1948. 406-410. p. 

44 1568 és 1574 között a kapudán pasa felügyelete alá a következő területek tartoztak: Gelibolu, 
Agriboz, Karleili, Incbahti (Lcpanto), Rodosz, Szidillü, Cezair-i Magrib. 

45 Mytiléné, Lesbos, Lcszvosz (Görögország). 
46 Khios, Híos (Görögország). 
47 Chalkis, Euboia, Evia (Görögország). 
48 Prévcza (Görögország). 



A Nagy Török bevételei nyolcmillió arany körül vannak, kb. a következő módon: 

Harádzs49 2.000.000 
Vám (kivitelkor és behozatalkor is 5%-ot kell fizetni) 1.500.000 
Az állatszaporulat után fejenként 2 aszper 1.500.000 
Bányák 500.000 
Termények 1.500.000 

A [hűbéresek és e^yéb államok] adóiból a következő módon: 

Moldva (aranydukátban) 35.00050 

Havasalföld 35.00051 

Erdély 130.00052 

Raguza 12.00053 

A velencei Signoria 8.000 
A császár 130.00054 

49 Nem muszlim alattvalók fejadója. 
50 Moldva adója a 16. század közepén 30.000 arany, a század végen 65.000 arany. Hegyi, 1995. 

23. p. 
51 Havasalföld adója a 16. század közepén 50.000 arany, a század végén 150.000 arany. Uo. 

23. p. 
52 Erdély adóját III. Murád trónraléptekor, 1574-ben 15.000 aranyra emelte. Sinkovics István: A 

békeidőszak az 1570-1580-as években. In: Magyarország története tíz kötetben. 3/1. kötet. 
Magyarország története, 1526-1686. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. Bp., 19872. (A továbbiak-
ban: Magyarország története, 1526-1686.) 643. p.; Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség első 
korszaka (1526-1606). In: Erdély története. Főszcrk.: Köpeczi Béla. Bp., 1988. 441. p. 

53 Raguza adójának mértékét II. Bajczid 1481. november 22-én kelt fermánja éves szinten 
12.500 dukátban határozta meg. Zlatar, Z.: Bctwccn the Doublc Eagle and the Cresccnt. The 
Rcpublik of Dubrovnik and the Origins of the Eastern Qucstion. New York, 1992. 13. p.; 
Biegman, N.: The Turco-Ragusan Relationship according to the Firmans of Murád III 
(1575-1595) extant in the State Archivc in Dubrovnik. The Hague and Paris, 1967. 49. p. 

54 Az 1568-ban megkötött és a hosszú török háború idejéig többször meghosszabbított drinápolyi 
béke értelmében a magyar király (I. Miksa, I. RudolQ 30.000 arany megfizetésére kötelezte 
magát. Sinkovics István: Az ország megosztottságának állandósulása. In: Magyarország törté-
nete, 1526-1686. 279. p. 



Ezenfelül még ajándékokat is kap a Nagyúr, amelyek bizonytalan dolgok. Akik 
boldogulni akarnak, kénytelenek díszruhát vásárolni a kincstártól.55 A borvámok-
ból egymillió arany körüli bevételt húz [a kincstár], A rendes kiadások hatmillió 
arany körül mozognak, beleértve ebbe a fizetett hadi népet, a hadianyagot és a tü-
zérséget, az arzenálokat, az istállókat, a vadászatokat, az adományokat és egyéb 
rendkívüli dolgokat, amelyek nem lehettek külön feljegyezve. 

Minden helyre, ahol azt a lakosság száma megkívánja, küldenek egy kádit,56 aki 
az ügyeket — írás nélkül — összegezve, egyszerű tanúbizonysággal szolgáltat 
igazságot. '7 A Nagyúr birodalma 720 szandzsákra van osztva, mindegyik élén egy, 
a nép nyugalmára ügyelő szandzsákbéggel.18 Elsősorban a katonákat kell engedel-
mességben tartania, valamint a kádi ítéleteit végrehajtatnia. Ha háborúba megy, 
magával kell vinnie a katonáit. A szandzsákbégek fölött 19 pasa áll, belőlük 13 
Anatóliában: Van, Esdron (Erzerum), Moszul, Szivas, Karemit, Marah (Maras), 
Karamánia, Anatólia, Babilónia (Bagdad), Kaffa, Aleppó, Damaszkusz, Kairó. 
Három Európában: Görögország, Temesvár és Buda. Kettő Afrikában: Algéria és 
Tripoli; valamint a tengeri kapitány (kapudán pasa). Azonban a legfontosabbak a 
görögországi [ruméliai] és az anatóliai, olyanok, mint a királyi főkapitányok.59 

55 Ez az úgynevezett hivatalvásárlás az európai történelemben sem ismeretlen. 
56 A peres ügyek intézése mellett a pénzügyigazgatásban ellenőrzési és hitelesítési feladatokat 

kaptak a kádik, emellett a lakosság hangulatát és a magasabb beosztású tisztviselők tevékeny-
ségét is figyeltették velük. IA, 6. c. Istanbul, 1955. 42-46. p. 

57 Természetesen írásos módon történt mindez. 
58 A szandzsákok az Oszmán Birodalom megyei szintű közigazgatási egységei. Élükön egy-egy 

szandzsákbég állt, aki a terület polgári és katonai irányítását egyaránt ellátta. Azonban a szá-
muk semmiképpen nem lehetett 720, inkább fordítva, 270. Ayn Ali 1609-ben 279 szandzsák 
létezéséről tudott. 

59 Az oszmán bcglcrbégségek 1575-ben: Rumélia (Edirne), Anatólia (Ankara és Kütahya), Rum 
(Amászia és Szivas), Boszna (Szarájboszna), Karamán (Konja), Kefe (Kaffa), Dulkadir 
(Maras), Erzerum (Erzerum), Dijárbekir (Dijárbekir), Moszul (Moszul), Haleb (Aleppó), Sam 
(Damaszkusz), Trablusz-Sam (Tripoli, Libanon), Miszir (Kairó), Jemen (Zabid cs Szana), Az 
Égei-tenger szigetei (Gallipoli), Karsz (Karsz), Bagdad (Bagdad), Van (Van), Tunusz (Tunisz), 
Bászra (Bászra), Tarblusz-Garb (Tripoli, Líbia), Lahsza (al-Kátif), Temesvár (Temesvár), 
Buda (Buda), Schrizor (Sehrizor), Habes (Szuákin és Dzsidde), Kibrisz (Nikoszia). Inalcik, 
1994. 106. p. (A zárójelekben a tartományok székhelyei szerepelnek) 



Jelenleg hat pasa van, így Mehmed1 nagyvezír, Pijále,61 Ahmed,62 Mahmud,63 

Musztafa64 és Szinán,65 de általában az első vezír a Nagyúr általános helytartója, 
akit külön is meghallgathat és megbízhat minden ügyben a többi [vezír] távollét-
ében is. 

Két kádiaszker66 van, az egyik Görögországban [Rumélia], a másik Anatóliá-
ban. Feladatuk, hogy intézzék a katonák ügyeit, s mindazokét, akik az egyháztól és 

60 Az Oszmán Birodalom egyetlen olyan nagyvezíre, aki három szultán alatt (I. Szulcjmán, II. 
Szelim, III. Murád) folyamatosan töltötte be ezt a tisztséget 1565. június 27-e és 1579. október 
I2-e között. 1505 körül egy kis boszniai faluban született, s a dcvsirmc-rcndszcr által került az 
oszmán fővárosba. Pályája tipikus, hiszen először a szultáni szeráj, majd a hadi szolgálat kö-
vetkezett. Kvalitásai magasabb rangra emelték. Encyclopédic de l'Islam. tomc IX. Leiden, 
1997. 735-742. p. 

61 Pijále ekkor kapudán pasa volt. Stephan Gerlach naplója szerint egy tolnai horvát cipész fia-
ként vitték cl a gycrmckadó-rcndszcr keretein belül. II. Szelim egyik lányát vette feleségül. 
1578. január 20-án halt meg Konstantinápolyban. Uo. 327. p.; Szakály Ferenc. Magyar diplo-
maták, utazók, rabok és renegátok a 16. századi Isztambulban. In: Szigetvári Csöbör Balázs 
török miniatúrái [1570], Bp., 1983. 45. p. 

62 Stephan Gcrlach naplója szerint Grácból való, stájerországi renegát, aki Szulcjmán egyik uno-
káját vette feleségül. Hammer-Purgstall, J. von.: Gcschichtc des Osmanischcn Rcichcs. IV. 
köt. Pest, 1829. 25-26. p. (A továbbiakban: Hammer, GOR,) A harmadik vezír rangját töltötte 
bc. Dani$mend, I. / / . : Izahh Osmanli Tarihi Kronolojisi. III. c. Istanbul, 1948. 1. p. (A továb-
biakban: Danifmend, 1948.) 

63 Szinten Stephan Gcrlach naplójából értesülhetünk arról, hogy Mahmud Laibachból származó, 
krajnai renegát volt, aki Szulcjmán egy másik unokáját vette feleségül. Hammer, GOR, IV. 
25-26. p. A negyedik vezír rangját töltötte bc. Dani$mend, 1948. 1. 

64 Lala Musztafa bosnyák származású volt, s szerdárként részt vett a jemeni hadjáratban. Hodzsa 
Szinán intrikái miatt erről a tisztségéről letették, később 1580. április 28. és 1580. augusztus 7. 
között a nagyvezíri tisztséget is betöltötte. Szinán, amikor hazatért Jemenből, elérte, hogy Lala 
Musztafa ezt a tisztségét is elveszítse. Dani$mend, 1948. 491. p. 

65 Hodzsa Szinán második generációs albán renegát volt, aki I. Szelim (1512-1520) unokáját 
vette feleségül. Részt vett a jemeni hadjáratban Lala Musztafa utódaként, majd a nagyvezíri 
tisztségben is őt követte. Ötször töltötte bc ezt a fontos posztot (1580. július 31. — 1582. de-
cember 6.; 1589. április 2 . — 1591. augusztus 2.; 1593. január 29. — 1595. február 16.; 1595. 
július 7. —- 1595. szeptember 19.; 1595. november 22. — 1596. április 3.). Letételei idején 
rendszeresen Üszküdárban élt. Danigmend, 1948. 492. p. 

66 Hadbíró, a kádik felettese. A szultáni tanácsban jogi véleményt adott. Uzungarfili, 1948. 
228-241. p. 



a vallástól függnek. A defterdárok67 négyen vannak. Az ő feladatuk a Nagyúr 
könyveinek ellenőrzése és bevételeinek összegzése. A nagykancellár felügyel 
minden hivatalos iratra, hogy ne menjen ki a Nagyúr egyetlen parancsa sem anél-
kül, hogy ő ne látta volna, egyben ő teszi rá a Nagyúr jelét, ha ki akarják küldeni.68 

A Nagyúr szerájában az alábbi beosztások vannak. A saját lakosztályában 50 fi-
atal szolgál, akik a szeráj előkelői; húsz aszpert kapnak naponta és a ruháikat. Veze-
tőjük az odabasi, aki olyan, mint a főkamarás. A kamarások hárman vannak, akik 
állandóan kisérik a Nagy Urat, ők a legkedveltebbek. Az elsőt szeliktárnak 
(szilahtár)69 nevezik, s ő viszi a Nagyúr kardját és íját. A másodikat kardamak70 

hívják, aki a turbánt viszi. A harmadikat kjúfirnak,71 aki a vizet és az élelmet viszi. 
A ranglétra második fokán, melyet hazinénak neveznek, kilencven szolga van, 
akik napi nyolc aszpert kapnak és ruházatot. Az ő feladatuk, hogy ügyeljenek a 
Nagyúr ruháira, ékköveire, pénzeire és más dolgaira. Az ő vezetőjük a kaznadár 
basi (hazinedár basi).72 A ranglétra harmadik fokán a kilerdzsik állnak, akiket 
ugyanúgy fizetnek, mint a fentieket, az ő feladatuk, hogy a Nagyúr étkezésével 
foglalkozzanak és minden olyan élelemmel, ami neki készül. Az ő vezetőjük a 
kilerdzsi basi.73 A ranglétra negyedik foka a „nagy házé", százötven apróddal, aki-
ket ugyanúgy fizetnek, mint a fentieket. Tanulással foglalkoznak, majd belépnek a 
Nagyúr kegyében lévő egyéb magas rangúak közé. Az ő vezetőjük a kapu aga.74 A 

67 A birodalom pénzügyigazgatásának különböző szintű vezetői. Uzungar$di, 1948. 325-334. p. 
68 Természetesen az Oszmán Birodalomban nem nagykanccllárnak hívták ezt a fontos tisztséget, 

hanem nisándzsinak. Az ő feladata volt, hogy a hivatalos iratokra rárajzolja a szultán jelét, a 
tugrát. Uzun%ar$ili, 1948. 214-228. p. 

69 Fegyverhordozó. 
70 Itt a dülbend (turbán) agáról van szó, akinek valóban a követ által említett tevékenység volt a 

feladata. Uzutigar$ih, I. H.\ Osmanli Devletinin Saray Te?kiláti. Ankara, 1945. 351-353. p. (A 
továbbiakban: Uzungar§di, 1945.) Azonban a rang megjelölését minden bizonnyal tévesen 
adja meg. Az általa használt kardar aga elnevezés ugyanis valószínűleg a csuhadár agából 
szánnazik. Az ő feladata az volt, hogy a szultán csőköpenyére, kaftánjára, télen a bundájára 
ügyeljen. A csuhadár aga rangja előrébb való volt, mint a dülbend agáé. Uzungar^ili, 1945. 
348-350. p. 

71 Csasnigir basi = főétekfogó mester. Encyclopédie de l'Islam. tome II. Leiden-Paris, 1971. 
15. p.; Uzungarfrfi, 1945. 426^27 . p. 

72 Uzungarsdi, 1945. 315-322. p. 
73 Uzungarfdi, 1945. 313-315. p. 
74 A kapu aga rangja a 16. századtól kezdve a szeráj legmagasabb rangjává vált. Ő volt a fehér 

eunuchok vezetője. Uzungar$ih, 1945. 354-357. p. „Azokpedig, kik az éléstárhoz vagy kony-
hához tartoznak, az orvosdoktorok, az élelmezők és az asztalnokok, csakis a kapuaga [kapi 
agaszi], a szeráj fókamarása engedélyével jöhetnek-mehetnek, akinek feladata őrizni eme. ka-



ranglétra ötödik fokán a kegyelteket találhatjuk, ők az újoncok, akik fokozatosan 
lépnek be, s kezdenek el tanulással foglalkozni. Az ő vezetőjük a harab basi. Azo-
kat, akik a Nagyúrnak az élelmet szállítják, csesznidzsiriknek75 nevezik, létszámuk 
száztíz, napi negyven aszpert [kapnak] fejenként. 

A Török Úr birodalma a Vörös-tengernél kezdődik, s egészen a Perzsa-öbölig 
nyúlik, benne foglaltatik Jemen is. Innen az Eufrátesz és a Tigris partjáig terjed, s a 
perzsiai végekig, de Tebriz már a másik oldalhoz tartozik. A grúzok, a mingrélek és 
a cserkeszek [földje] a Nagy-tengerig76 még beletartozik. Itt lép át Európába 
Taurica Chersonesónál77 és Kaffánál és egyéb tengeri helyeknél. A Duna túlsó ol-
dalán vannak az adófizetők: Moldva, Havasalföld és Erdély; és onnan a Duna 
[mentén] minden provinciát birtokol egészen a magyar császár határáig. Övé még 
Horvátország, Dalmácia, Szlavónia és Albánia részei, valamint egész Görögor-
szág. A szigetek közül birtokolja Negropontét és az egész Archipelagust.78 A Vö-
rös-tenger másik felén Afrika területét birtokolja egészen Alexandriáig, és onnan a 
Gibraltári-szorosig, azon kevés kivételével, ami a spanyol királyé. A szultán biro-
dalmával szomszédosak az arabok, a portugálok, a perzsák, a grúzok, a mingrélek, 
a cserkeszek, a moszkvaiak, a tatárok, a lengyelek, a magyarok, a németek, a velen-
ceiek és a spanyol király. 

put; ő mindig rendelkezésre áll (ennek okából lakhelye a közelben vagyon), fehér eunuchok 
csoportjával egyetemben miként maga is az." Ottavio Bon a Vclcncci Köztársaság állandó 
konstantinápolyi követe volt 1606 cs 1609 között. Az idézet , ,A Nagyúr szerajcincik leírása' c. 
munkájából való. Idézi: Lewis, B.: Isztambul cs az oszmán civilizáció. Bp., 1981. 82. p. 

75 Csasnigirck. Uzun^ar?ili, 1945. 426-427. p. 
76 Fckcte-tcngcr. 
77 Kikötőváros a Krím-félsziget délnyugati csücskén. Az oszmán korban Bahcsiszerájnak nevez-

ték. Wcstcrmann Lexikon der Gcographic. Hrsg. Tictzc, W. Band I. Braunschwcig, 1968. 
78 Archipclagus: Az Égei-tenger szigetvilága. 


