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 PANYI ADRIENN 

Erdély békességének ára az 1660-as években, I. 
Apafi Mihály fejedelemségének idején 

I. Apafi Mihály (1661–1690) súlyos veszteségek és csapások után került az erdé-
lyi fejedelemségbe. 1661. szeptember 14-én, ahogyan a naplójában fogalmaz: 
„Hivattam, Istentűl, török császár szultán Mehemed khámtúl és vezér Ali pasátúl ez 
bajos erdélyi fejedelemségre, melyet adjon Isten, viselhessek szent nevének dicsíretire, 
ecclésiájának gyarapodására és lelkemnek idvösségére utolsó veszedelmében forgó 
szegény nemzetem javára.”1 

Mik voltak ezek a súlyos veszteségek és csapások?  
Erdélyt nemcsak a járványok tizedelték, hanem lakóinak szembe kellett nézniük 

természeti csapásokkal is, hol árvizekkel, hol aszállyal, a tatárok betörései szinte 
mindennaposak voltak. Az 1657-es lengyelországi hadjárat tovább súlyosbította a 
helyzetet. A Porta nem nézte jó szemmel II. Rákóczi György (1648–1660) lengyel 
trónért indított hadjáratát, amely igen keserű véget ért Erdély számára. Igen jelen-
tős ember-veszteség, megtorló–dúló török hadak, felégetett települések, eltiport 
termések, elhurcolt rabok…. Ebben a kilátástalan helyzetben lett fejedelemmé Apafi 
Mihály. Mint ahogyan a fenti idézetből is kitűnik, nem Apafi volt az, aki fejedelemi 
trónra „tört”, hanem a töröktől kapta ezt a „megtisztelő”, ám de igen súlyos ajándé-
kot.  

Berátjában a Porta kikötötte a hűséget, alázatot. Az adófizetést 40.000 aranyban 
határozta meg.2 

De téved az, aki úgy gondolja, a hűség és a 40.000 arany elég volt ahhoz, hogy a 
Fényes Porta békességét magának tudhassa Erdély. Az ár ennél jóval nagyobb volt! 

Ahhoz, hogy képet kapjunk: milyen anyagi és erkölcsi áldozatokkal járt a békes-
ség megteremtése, meg kell vizsgálnunk honnan és milyen forrásokból származott 
a fejedelmi kincstárnak a bevétele. Azt, hogy mennyi lehetett az összjövedelem, 
össze kell vetni a kiadásokkal, a szultáni adó összegével és az ajándékokkal. Már B. 
Szabó János is felhívja a történészek figyelmét arra, hogy az ajándékok stb. micsoda 

                                                           
1 TÓTH Ernő, I. és II. Apafi Mihály naplója, Kolozsvár, 1900. 
2 Török–magyarkori államokmánytár, szerkesztette és jegyzetelte SZILÁDY Áron, SZILÁGYI Sándor, Pest, 
1869, 10–12. (továbbiakban: TMÁO) valamint Papp Sándor történész - oszmanológus tartalmi és formai 
vizsgálatai alapján, aki több kinevező okiratot is vizsgált, arra a következtetésre jutott, hogy sem I. Apafi 
Mihály, sem fia, II. Apafi Mihály nem kapott ahdnámét, hanem mind a ketten csak berátot mondhattak a 
magukénak. PAPP Sándor, Muszlim és keresztény közösségek, egyházak és államok autonóm rendszerei az 
Oszmán Birodalomban, Keletkutatás, 2011 tavasz, 54–55. 
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anyagi áldozatokkal jártak.3 Ezek inkább kikényszerített és elvárt ajándékok voltak 
elsősorban, nem pedig kellemes meglepetések. 

A bevételek a portákra kivetett adókból, az uradalmak bevételeiből, bírságpén-
zekből, a só és nemesfém bányászatból tevődtek össze. Az uradalmak jövedelméről, 
ha teljesen pontos számadatokat nem is kapunk, de viszonylag megbízható követ-
keztetéseket vonhatunk le a fejedelemasszony, Bornemisza Anna ránk maradt Gaz-
dasági naplóiból.  

Jelen dolgozat csak az 1660-as éveket vizsgálja, elsősorban a fejedelemasszony 
gazdasági naplójának első „kötetét” vettem alapul, amely az 1667–1669 közötti 
időszakra vonatkozó adatokat tartalmazza.  

A nevezett időszakban 14 uradalmat rögzít a napló, ezek a következők: Fogaras, 
Porumbák, Fehérvár, Zalatna, Alvinc, Déva, Görgény, Szamosújvár, Kővár, 
Kapnyikbánya, Székelyhíd, Radnót, Balázsfalva, Katolna, Ebesfalva, Gálfalva. A napló 
rögzíti az egyes uradalmak évenkénti kiadásait és a bevételeit. Sajnos a vizsgálatba 
bevont első könyv a kiadásokat nem részletezi, a bevételeket sem minden esetben, 
ezért a feltüntetett adatokat tájékoztató jelleggel szükséges kezelni. 

A naplóban szereplő adatok alapján végzett számításaim azt mutatják, hogy 
amíg Fogaras 14.200 ft-ot, Zalatna 19.311 Ft-ot, Fehérvár 5110 ft-ot juttatott a feje-
delmi kincstárba, 1667–1669 között. Bíró Vencel, ugyancsak a Gazdasági naplót 
hasznosítva úgy vélte, Fogarashoz 14.900 ft, Zalatnához 17.000 ft, Fehérvárhoz 
pedig 4800 ft köthető.4 R. Várkonyi Ágnes Balázsfalva és Ebesfalva éves átlagos 
bevételét 15.000 ft-ra becsülte.5 Nagy valószínűséggel nem minden bevétel kerül-
hetett rögzítésre, habár a napló első látásra igen precíznek tűnik. Az uradalmak 
összesen 49.256 ft jövedelmet eredményeztek, a kiadások pedig 34.358 ft-ra rúgtak 
számításaim alapján.  

Az uradalmakba befolyt jövedelmeken kívül további plusz bevételt képeztek: a 
szász papok adója, árenda, harmincad, sóaknai és vashámori jövedelem, portusi 
proventus – révpénz és minden cigányok adója. Ezek közül kimagaslóan nagy ho-
zamot jelentett a szász papok adója, 31000 ft, a harmincad 52.000 ft, a révpénz 
pedig 19. 700 ft volt. Ha az uradalmak és egyéb bevételeket summázzuk, 163.900 ft 
a végeredmény, ami mellé 48.500 ft erősen hiányos kiadás társult.6 A szakirodalom 
általánosan elfogadja a 150.000 ft körüli összeget.7 Ha az egyes tételeket vizsgáljuk, 
hogy miből tevődik össze egy-egy év bevétele a napló szerint, a leggyakrabban az 
alábbi megnevezések szerepelnek: bírságpénz, lucrum bor ára, kocsmáltatás, kén-

                                                           
3 B. SZABÓ János, SUDÁR Balázs, „Independens fejedelem a Portán kívül”: II. Rákóczi György oszmán kapcsola-
tai, Századok, 146(2012), 5,  1019.  „A sokat emlegetett alacsony erdélyi adó mellett érdemes lenne, szá-
mon tartani például a Báthori  - korban a szultánnak adott 100 gira – 24500 gramm – ezüstöt a fővezérnek 
évente adott 5000 tallér és 20 gira – azaz 4900 gramm – ezüstöt, és az alacsonyabb rangú vezéreknek 
adott évi 1200 – 2200 tallér és  30 – 50 gira – az az  7350 – 12250 gramm – ezüstöt is!” Az adatok SZALAY 
László, Erdély és a Porta, Pest, 1860, 115, 300. oldalról származnak a cikkben. 
4 BÍRÓ Vencel, Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése (1542 – 1690), Kolozsvár, 1917. 
5 R. VÁRKONYI Ágnes, Erdélyi változások, Bp., 1984 (Nemzet és emlékezet), 67. 
6 SZÁDECZKY Béla, I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása: Bornemisza Anna gazdasági naplói, Bp., 1911, 1- 
117. 
7 R. VÁRKONYI, Erdélyi változások… i. m., 92.  
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eső – higany és büdöskő –, kén eladása szerepel. Kiadási tételeknél borvásárlás, 
egyéb vásárlás, jószág, főképp marha-vétel és az aranyváltásra kiadott pénz szere-
pel.  

További jelentős jövedelemforrás a beszedett portális adó volt, illetve lett volna, 
ha azt rendesen fizették és szedték volna. Ha rossz volt a termés, eladni nem tudtak, 
így az adót sem tudták miből kiegyenlíteni. Az adószedők sokat saját zsebbe süly-
lyesztettek az ország nem kis kárára. A kapuszám és capitátum – fejenként szedett 
adó – mértékéről, időről-időre az országgyűlésen döntöttek. Például: 1661 novem-
berében 16 ft / kapuadó volt érvényben. 8 Az 1662. márciusi országgyűlésen az a 
végzés született, hogy a taxás városok, Kolozsvár 2400 ft-ot, Fehérvár 200 ft-ot, 
Bánffyhunyad 200 ft-ot fizessenek. A kirovás szerint, a 9 taxás városnak 3870 ft–ot 
kellett együttesen beszolgáltatniuk.9 Ugyanezen év októberében érvényben hagyják 
a 16 ft / kapu utáni adót, ellenben, ahol nem ez az adóalap volt érvényben, ott fejen-
ként fizettek az adóalanyok: így a fogarasi boérság, a sóvágók, a molnárok, az oláh,  a 
magyar és szász papok 1–1 tallért fizetnek, a kamaraispánok, mágnások, portusi 
perceptorok, fiskális tisztek 1–1 tallér, fődézsmások 5–5 tallér, a vicék 3–3 tallér 
fizetésére lettek kötelezve.10 Külön rendelkeztek a székelység adóztatásáról: min-
den szabad székely és székely jobbágyi rend, akinek 4 ökre vagy annál több van, 
úgy fizessenek 1–1 tallért, a 2 ökrösök fél tallért, akinek semmi marhája nincsen, 
négyen adjanakak be együtt 1 tallért.11 

Az 1663. februári országgyűlési határozatok előírták, hogy a Szebenbe lakó gö-
rögök adózzanak személyenként 5–5 tallérral.12 Ugyanazon év őszén tartott gyűlés 
határozatában már kapuszám után csak 10 ft adó szerepel, és megkülönbözteti a 
hódoltság alatti területeket. Kolozs, Doboka, Belső-Szolnok vármegyék a két nem-
zetnek való alávetettségre tekintettel, a korábbi adókulcsokat csökkentve, csak a 10 
tallér 1/3 részét fizettek. Rovatlan településeken capitátum 1–1 tallér, ahol nem 
tudtak tallért adni, elrendelték, hogy 2 ft-ot adjanak helyette.13  

1664-ben már azt is figyelembe vették, hogy nem minden portán volt 10 ember 
/ kapu, ebben az esetben a rendelkezés az volt, hogy ahol 2-3 ember él, ott a meg-
maradtak száma alapján adózzanak, tehát, arányosított adózást léptettek életbe.14 
Ugyanezen a gyűlésen alkottak törvényt arról, hogy Illyefalva, Sepsiszentgyörgy, 
Háromszék és Csíkszereda, ahonnan a lakosság nagy részét elrabolták, akik meg-
maradtak, a fejedelem jó akaratából, mentesülnek az adó súlyos terhe alól.15 A feje-
delem és a fejedelemasszony „jószágos udvari nagyságai” sem bújhattak ki az adó-
zás alól. Általában ők 2 tallér/ fő, ha nem volt jószág 1 tallér / fő megfizetésével tar-

                                                           
8 Erdélyi Országgyűlési Emlékek, XIII. kötet (1661–1664), szerk. SZILÁGYI Sándor, Bp., 1888, 7 (továbbiak-
ban: EOE, XIII.). 
9 Uo., 133. 
10 EOE, XIII, 188. 
11 Uo., 190. 
12 Uo., 222. 
13 Uo., 256. 
14 Uo., 283. 
15 Uo., 288.  
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toztak a haza javára.16 A vásárvámot 5–5 tallérban rögzítették az országgyűlési 
képviselők.17  

1664–ben, a nyári gyűlésen ismételten változtattak az adó mértékén. A kapu-
szám utáni összeget 3–3 tallérban adták meg, rovatlan faluból 10 embernek kellett 
3 tallért beszolgáltatni, sőt egyházi nemes emberek sem mentesültek a fizetés alól, 
ők négyen 1 tallért juttattak a kincstárba.18  

 Ha úgy gondolnánk, hogy a tiszteletre méltó erdélyi rendek a fejedelemmel 
együtt végre dűlőre jutottak az adózás mikéntjét illetőleg, legalább az 1664-es évre, 
tévedünk. Novemberben újabb határozat született: kapuszám után 10–10 tallér, 
rovatlan falu és városok capitatum 1 tallér, két nemzet hódoltsága alatt élők a 10 
tallér 1/3–át fizetik.  

1665 májusában döntöttek a háromszékiek adómentességének eltörléséről, 
ezen év szeptemberében az adót 10 ft / portában határozták meg.19 1666-ban to-
vább növelték a kapuszám után kivetett adót 16 ft-ra, rendelkeztek az arany és az 
ezüst kivitelének tilalmáról is.20  1667- és 1668-ban a kapuadó 15 ft lett,21 míg 
1669-ban 18 ft-ra emelték fel.22 

Azt, hogy hányan is éltek valójában ekkor az Erdélyi Fejedelemség területén és 
ebből valójában mennyi volt az adófizető, szinte lehetetlen meghatározni. A fejede-
lemasszony naplójában találhatunk egy összegzést az uradalmakon található tele-
pülések és a porták számáról. Az adatokat szintén tájékoztató jelleggel kell kezelni, 
mivel a napló közreadója is felhívja a figyelmet azon tényre, hogy a felsoroláshoz 
nem társítottak évszámot. Annyi bizonyos, hogy I. Apafi Mihály korabeli. Fehérvá-
ron 25 porta, 3 jobbágy, Alvinc 5 ½ porta, 3 jobbágy, Balázsfalva 12 porta, Zalatna 
30 ½ porta, Szamosújvár 5 porta, 4 jobbágy, Déva 9 porta, 8 jobbágy, Radnót 6 por-
ta 7 jobbágy, Ebesfalva 14 porta. Katolna 4 porta és 4 jobbágy, Görgény 9 porta, 9 
jobbágy, külön a felsoroláson kívül Görgénynél még 121 porta került felvezetésre, 
Kővár pedig 11 portával szerepel. Összesen: 252 porta 35 jobbággyal szerepel a 
naplóban.23   

Bíró Vencel a tisztán magyar porták számát: 1667-ben 1236-ra becsülte, és 15 
ft/ kapuadóval számolva 6282 tallér=120. 000 ft összeget állapított meg. Hangsú-
lyozom, ezt csak a magyar portára vonatkoztatta, a többiről nála sem találtam ada-
tokat.24 Ezek közül fiskális javak voltak: Fehérvár, Déva, Szamosújvár, Kővár, 
Görgény, Alvinc, Zalatna, Porumbák, Fogaras.25 További bevételi forrás az adókon 

                                                           
16 Uo., 292.  
17 Uo., 295. 
18 Uo., 326–327. 
19 Erdélyi Országgyűlési Emlékek, XIV (1664–1669), szerk. SZILÁGYI Sándor, Bp., 1889, 12–16 (továbbiak-
ban: EOE, XIV.). 
20 Uo., 30. 
21 Uo., 36, 49. 
22 Uo., 58. 
23 SZÁDECZKY Béla, Bornemisza Anna gazdasági naplója… i. m., 276–277. 
24 BÍRÓ Vencel, Az erdélyi fejedelmi hatalom… i. m., 138–139. 
25 BÍRÓ Vencel, Erdély XVI–XVII. századi kereskedelmének történetéhez = Ódon Erdély, I, Művelődéstörténe-
ti tanulmányok, szerk. SAS Péter, Budapest, 1986, 221. R. VÁRKONYI, Erdélyi változások… i. m., 67. 
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és az uradalmi jövedelmezőségen kívül a só- és nemesfém-bányászatból, eladásból 
befolyt pénz volt. I. Apafi fejedelemsége alatt Déva, Désakna, Torda, Vízakna, Szék és 
Kolozs voltak művelés alatt álló sóbányák, évenkénti jövedelmüket 1646–1663 
között mintegy 40–50.000 ft-ra becsülték.26 Ugyanakkor egy másik könyvében a 
sóbánya jövedelmeket éves szinten 70.000 ft-ban rögzíti.27 R. Várkonyi egy össze-
hasonlítást közöl a só kereskedelem és a harmincad-jövedelem tekintetében az 
1664 és 1680 közötti időintervallumra, amely szerint ez idő alatt a só esetében 
háromszoros növekedés figyelhető meg: 40.000 tallérról 120.000 tallérra emelke-
dett. A harmincad tekintetében 1664-ben 4000 ft, 1668-ban 8000 ft és 1680-ban 
20.000 tallér a kincstárba befolyt pénz.28 Az 1662. évi októberi országgyűlésen a 
rendek rögzítették: ha nem tudnak fizetni az adózók, akkor 50–50 sót kötelesek a 
portusra szállítani.29  

A só nagyon fontos kereskedelmi cikknek számított Erdélyben, ezért külön oda-
figyeltek annak kivitelére és eladására is. 

A nemesfém- és fémbányászat alatt itt elsősorban az arany, ezüst és réz kiterme-
lését kell érteni. Nemesfémet Nagybányán és Zalatnán bányásztak. Az aranykiter-
melésből származó jövedelmet Apafi idejében kb. 15.000 ft / évre becsülték, míg 
ugyan ez ezüstre nézve 17.000 ft / év körül mozgott. A kéneső vagy higany eladás-
ból 3000–4000 ft / év haszon származhatott. Az országgyűlés I. Apafi Mihály ural-
kodása idején a tordai, széki, kolozsi és vízaknai sóbányákat lekötötte évi 20.000 ft 
összegben a fejedelem számára a török adó fizetése okából.30 Az 1665. évi rész-
országgyűlés elé terjesztett I. Apafi Mihály egy tervezetet, amely alapján a 
marosváradgyai sókikötő jövedelméből 20.000 tallért a török adóba kell átcsopor-
tosítani. Érdekesség, hogy Apafi a csíkbányai vasbánya felét a csíkszéki kapitánynak 
adta bérbe, 1000 tallér / év összegen.31 A rendek végül elfogadták, de sokak azt 
hangoztatták, hogy mivel ez csak részgyűlés volt, a részgyűlésnek nincs joga az or-
szágra nézve törvényeket alkotni vagy azokat módosítani. Szintén ezen a részgyűlé-
sen került felolvasásra Paskó Kristóf portai követnek Konstantinápolyból írt levele, 
amelyben kéri a fejedelmet, hogy igyekezzék időre beküldeni a kirótt adót, mert a 
török Erdély lerontásával fenyegetőzik.32  

Ha a nemesfémbányászatból származó bevételeket összeadjuk a harmincaddal, 
illetve más fiskális jövedelmekkel és a szász papok adójával, akkor egy 250. 000 ft 
körüli összeg körvonalazódik. Itt Bíró a harmincadra 25.000 ft-ot, a fiskális jöve-
delmekre 100. 000 ft-ot, a szász papok adójára 10.000 ft-ot állapított meg.33 A napló 
alapján végzett számításaim alapján nekem a harmincad jövedelem 17.000 ft, a 
fiskális bevételek 60.000 ft, a szász papok adója 10.000 ft körüli összeget mutatnak, 
                                                           
26 BÍRÓ Vencel, Erdély XVI–XVII. századi kereskedelme… i. m., 221. BÍRÓ, Az erdélyi fejedelmi hatalom… i. m., 
136–137.  
27 BÍRÓ, Az erdélyi fejedelmi hatalom… i. m., 136.  
28 R. VÁRKONYI, Erdélyi változások… i. m., 85. 
29 EOE, XIII, 187.  
30 BÍRÓ Vencel, Erdély XVI–XVII. századi kereskedelme… i. m., 231.  
31 R. VÁRKONYI, Erdélyi változások… i. m., 76.  
32 TRÓCSÁNYI Zsolt: Az erdélyi fejedelemség korának országgyűlései, Bp.. 1976, 75, 95. 
33 BÍRÓ, Az erdélyi fejedelmi hatalom… i. m., 136. 
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így a fejedelemség éves bevétele megközelítőleg 182.000 ft lehetett. Természetesen, 
ezek erősen kalkulált és körülbelüli adatok, viszonyítási alapot képeznek. A 
törcsvári harmincadnál egy 1669. május 1-je és 1670. április 30-a között elvégzett 
revizori vizsgálat például „túlszámolást” mutatott ki: szerintük a 15.780 ft 94 pénz 
(dénár) kiadásból 973 ft 16 pénz nem volt rendben, egyik oknak azt nevezték meg, 
hogy a 3 db moldvai paripát 1000 ft-ban írták fel, holott az csak 600 ft volt.34 A 
Zalatnai uradalomnál a fejedelemasszony naplójában a kiadási oldalon igen sokszor 
találkozunk egy bizonyos Belényesi Mihály nevével, akinek a feladata az aranyváltás 
volt. A zalatnai bevételeknél előfordul, hogy rögvest jelölik is mellette, hogy tovább 
adták Belényesinek aranyváltásra. 1667-ben 18.000 ft-ot, 1668-ban 9000 ft-ot ad-
tak erre a célra a nevezett személynek.35  

A bevételek tekintetében kiemelésre méltó az 1663. év, amikor is rendkívül ma-
gas kereskedelmi adó bevezetésére került sor: bármilyen 20 ft feletti eladásnál, 
minden ft után 5 pénzt kell beszolgáltatni. A bevételek oldalán már láttuk, hogy 
milyen tételek szerepelnek.36 

A kiadási oldalon elsősorban azt szeretném megvizsgálni, hogy a Porta felé mi-
lyen összegek áramlottak ki az országból. 

Előtte röviden arról néhány szót, hogy milyen egyéb kiadásai voltak az udvar-
nak. Fizetni kellett a nem kisszámú személyzetet: 23 főember, 1 komornyik, 19 
bejáró, 21 fő a fejedelem étekfogói, 21 fő a fejedelemasszony étekfogói, a fejedelem 
asztali inasai 11 fő, a gróf szolgái négyen voltak, pohárnok és „innyaadó” 12 fő, 3 
konyhamester, 1 lovászmester, 8 mesterember, 9 muzsikus, 4 sütőember, 23 sza-
kács, 7 csatlós, 7 lovász, 8 „fehércseléd”, 14 fő agárhordozó. Összesen 196 alkalma-
zottat kellett az udvarnak fizetnie.37 Szintén komoly összegeket fordítottak a követ-
járásra is. Nem csak az udvarból küldött követekre kell gondolni, akiknek útiköltség 
is járt, hanem az udvarba érkezőkre is, akiket a megvendégelés mellett ajándékkal 
is illettek. 

I. Apafi Mihály naplójában, mondhatni, napra készen rögzítette: kik is fordultak 
meg udvarában, néhány esetben még azt is megírta, hogy mi volt az illető látogatá-
sának oka vagy célja. Az 1661–1669 közötti időszakra nézve, 1661-ben egy aga és 
Evlia Cselebi, az utazó, majd 1662-től szinte majd minden évben megjelenik a ha-
vasalföldi és moldvai vajda követe, a fővezír agája, a budai vezír emberei, a boszniai 
pasa, a kapucsi pasa és emberei, a jenei pasa és küldöttei, a váradi pasa követe, va-
lamint portai csauszok, közülük egy évben akár többször is több fő. A váradi követ a 
végek dolgában forgolódott, de egy alkalommal lovat is hozott ajándékba a fejede-
lemnek, míg a tatár kán háromszor is kedveskedett paripával. A nagyvezír követé-
nek a célja nem a kedveskedés volt; ő az adó behajtása végett jött, amelyben nem 
volt sok öröme a fejedelemnek. A boszniai pasa csak a határt járta meg egy alka-
lommal, a császári csausz, ha jött, akkor kaftánozott is, noha az élés megszerzése 
volt az elődleges oka jövetelének. A kapucsi pasa is adó és élés dolgában jelent meg 

                                                           
34 R. VÁRKONYI, Erdélyi változások… i. m., 92. 
35 SZÁDECZKY, Bornemisza Anna gazdasági naplója… i. m., 1–117. 
36 R. VÁRKONYI, Erdélyi változások… i. m., 93. 
37 Apafi Mihály udvartartása, közl. SZILÁGYI Sándor, Bp., 1894 (Történelmi Tár XVII.), 557–563. 
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személyesen vagy küldött maga helyett valakit. A kiadások tekintetében a fejede-
lemnek a legégetőbb gondot az adó előteremtése okozta. Szinte majd minden évben 
csak kín-keservesen tudták összeszedni a szükséges összeget.  

A Porta 1661 novemberében, Apafi kinevező okiratában a következőket rögzí-
tette az adó dolgában: „… Apafi Mihály hívünknek hozzánk való hűséges indulatját, 
negyvenezer aranyra engedjük Erdélyországnak esztendőnként való adóját, mely 
negyvenezer arany adónak, minden esztendőnként való megszerzésében és annak 
ideje korán való beszolgáltatásához teljes tehetsége szerint igyekszik, megesküvén az 
fényes portának és ősről maradt országunknak igaz hűségére…”.38 Az adófizetés 
gondjai már 1662-ben elkezdődtek, mint az az alábbi idézetből is ki fog derülni. 

 Erdélynek jelentős adó-tartozása volt a Porta felé: ez 110.000 tallérra rúgott az 
évi rendes adón felül.39 „Az mely három esztendei adót beküldtetek, úgymint 480 
erszény pénz, azonkívül az előbbi 220 erszény pénzt leveleddel együtt Sárpataki Már-
ton beszolgáltatta azt is […] a szokott adót annak idejében beszolgáltassad fogyatko-
zás nélkül. Az meg pénzt még hátra maradt, annál is gondot viselj”40  

1662. január végén került sor Kemény János (erdélyi fejedelem, 1660–1662) és 
Apafi között a döntő ütközetre, ugyanis addig Kemény János is fejedelemnek tartot-
ta magát, és jogot formált a trónra. A háborúskodások közepette nem sikerült idő-
ben elindítani a Porta felé az adót. Ahogyan írják: „Hatalmas császárnak pénzét ré-
gen eddig meg kellett volna indítanunk, de az ellenségnek ránk jövése és megszállása 
alól szintén most szabadultunk fel, mindazonáltal azon leszünk, a pénznek megindítá-
sát nem késleljük.”41  

Minden évben a Porta felé a fejedelemnek már szinte menetrendszerűen men-
tegetnie kellett magát, hogy miért nem küldte be időben az adót. Az indoklás szinte 
mindig ugyan az volt; de hiába fogalmazták meg szépen a fejedelemség siralmas 
állapotát, engedményt nem sikerült kicsikarni. „…az ország rettenetesen megpusz-
tult, nagy része fegyver miatt vagy elveszett, vagy rabságra vitetett, a kik pedig 
megmaradtanak s benne, azoknak egy részét az váradi pasa ijesztéssel Váradhoz 
hódoltatta, noha sokan Váradhoz valók nem voltak, ennek előtte, Erdélylyel együtt 
adtanak hatalmas császárunknak adót, most egy pénzt sem vétethetünk rajtok, az 
országnak másik részét a német császár vitézi bírják, onnét is adót nem szedhetünk. A 
mi része az országnak kezünknél vagyon, azokon a mellettünk lévő török vitézek te-
lelnek, élődnek, mely miatt minémű rettenetes nyomorúsága lészen a szegénység-
nek.”42  

Apafi a színtiszta igazságot írta le Ali pasának, tökéletesen felvázolta Erdély 
helyzetét. Ebben az idézetben benne van az ok és okozat, ami miatt, és amiért Er-
dély csupán nagyon nagy áldozatok árán tudta leróni kötelezettségét a Porta felé. 
Apafi nem tehetett mást, sürgette az adók beszedését, noha jól tudta: milyen nehéz 
feladat. De azt is pontosan tudta, hogy vannak, akik elmulasztják beszedni az adó-

                                                           
38 TMÁO, 10- 14. 
39 R. VÁRKONYI, Erdélyi változások… i. m., 60.  
40 Uo., 27. 
41 TMÁO, 21. 
42 Uo., 88. 
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kat, vagy nem továbbítják az udvar felé, ugyanakkor arról is értesült, hogy néhá-
nyan saját részre megcsapolták a beszedett javakat.  

Ha nem ment szép szóval, a fejedelem erősebb hangnemet volt kénytelen meg-
ütni a haza békessége és megmaradása érdekében. Számos levél marad fenn, amely 
ezt támasztja alá. „Úgy tudósíttattunk, hogy […] mint annak előtte capitatum 
hűségtek […] nem kevés restanciája volna fenn, melyen nem kevéssé csudálkozunk, 
hogy ilyen resten munkálkodik mind felszedésben, mind adminisztrálásban, holott 
immár eljött az fővezér nagy rendű embere fenyegető levelével, ki által az adót szor-
galmazza, itt ül nyakunkon mind addig, vigyáz, mint serénykedünk benne.”43 A hely-
zet nem hogy javult volna az 1660-as évek végére, de hol rosszabb, hol hasonló volt 
Apafi egész uralkodása alatt. 1665-ben Paskó Kristóf követ az alábbiakat jelentette 
a fejedelemnek Konstantinápolyból: „mingyárast kérdezte, hol az adó, elmúlt Szent 
Demeter napja, az császár minden nap kérdi az vezérűl, azt gondoljátok-é ebek, hogy 
nem tudjuk, mit akartok, Szent Demeter napjára fogadtátok az adónak beküldésit, 
elhidjétek bizonyosan, az óráját sem tudjátok, rosz esik rajtatok, nincsen tinálatok 
tökéletlenebb, hazugabb nemzetség. Ötvenezer falu van Erdélyben, az sóbúl is több 
jövedelmetek vagyon az adónál…”44 Mivel az adó késését igen csak rosszallták a 
Portán, ezért békíteni kellett a hatalmas császárt.  

A Teleki Mihály féle levelezésben is találkozunk az adók fizetésének nehézségei-
vel. 1666. január 6-án, Fogarasból írja Naláczi István Teleki Mihálynak: „Az adót 
viszik, 80.600 tallér, 2 vagy 3 ezer tallér vagyon hátra, azt is utána küldi Ő nagysága, 
talán annyira valót találnak a portán.”45 

A békítés további súlyos aranyakban és töménytelen ajándékban testesült meg. 
Itt nem csak az ország által küldött ajándékokra kell gondolni, mert a császár elvár-
ta, hogy a fejedelem úgymond magán ajándékokkal is kedveskedjen neki. Ez, ha 
lehet, még tovább nehezítette Apafi és a fejedelemasszony életét. Bornemisza Anna 
próbálta napra készen vezetni a gazdasági ügyeket, az ajándékokról is hagyott hátra 
egy listát az utókor számára, amelyet 1667-ben vetett papírra: ebben az adott év 
magán ajándékait, valamint a hozzá kapcsolódó kiadásokat tüntette fel. Hajlamosan 
vagyunk a török felé küldött ajándékokat úgy kezelni, hogy az egyértelműen csak 
egy helyre mehetett, a Fényes Portára. Ez részben igaz is, de török volt Budán, Vá-
radon is, oda is elvárták a fejedelem „jó indulatát”.  

Az 1667. évi listában a budai vezérnek 500 arany került, a tolmácsa 25 arannyal 
lett gazdagabb, Kucsuk pasának pedig 200 arany került kifizetésre. Mindezek mel-
lett a követek és a posta kiadásait is fedezni kellett. A lista közreadója, Jakab Elek 
összesítette a kiadásokat a nevezett magán ajándékok kapcsán. A végeredmény: 
5897 arany és 6084 tallér volt. Az összehasonlítás végett az adott évre való udvari 
kiadásokat is közzétette, a különbség több mint szignifikáns: 207 arany és 1999 ½ 

                                                           
43 Oklevelek Erdély történetéhez Udvarhelymegye levéltárából, Harmadik és befejező közlemény, Bp., 1893 
(Történelmi Tár XVI), 667.  
44 Uo., 288–289. 
45 A római szent birodalmi gróf széki Teleki családoklevéltára, Teleki Mihály levelezése, Harmadik kötet, 
1664–1666, szerk. GERGELY Sámuel, Bp., 1907, 542–543 (továbbiakban: Teleki Mihály levelezése III.). 
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ezüst.46 Az adót és az ajándékot a Portára, mint már említettem, el is kellett juttatni 
valahogy. A hivatalos ajándékok az adóval együtt indultak útnak. Az erdélyi portai 
követjárásokkal Bíró Vencel foglalkozott bővebben. Az ő könyvéből tudjuk, hogy az 
ajándékok elkészítése a kiváló iparosok hírében álló szászok munkája volt, tőlük 
kerültek befogásra a sólymok is, amelyekből évente 12 pár járt a császárnak, de 
nem akárhogyan, hanem csakis két-két kis aranycsengővel a nyakukba kötve.47 A 
pénzes szekerek és lovak kiállítása is rájuk hárult. A szekerekre kerültek a pénzes 
bőrzacskók és ajándékos ládák.48 A hosszadalmas és fárasztó út végén azonban 
még nem a fenséges császár trónszéke állott, hanem kapuk, s „őrállók” sora, ame-
lyeken át, s akiknek sorra kellett fizetni, hogy a szultán lábai elé borulhassanak. 

1665-ben Paskó Kristóf számolt be Teleki Mihálynak a Portán ajándékozott téte-
lekről levelében: a csausz pasának 50 tallér, kapuszlár tihajának 60 tallér, Haszan 
pasa tihajának más törökkel együtt 10 tallér, a szekér fogadása 80 tallért tett ki. A 
saját költségeit is felsorolja 5 hónap alatt: az első 10 napon, naponta 15 tallér, majd 
30 napig 10 tallér / nap, végül 7-8 tallér / nap, a lovak addig 300 tallérba kerültek.49 

Váradi Gyulai István portai követ feljegyzéséből pontosan tudjuk, hogy 1668-
ban mennyibe került a kapukon átjutni, és mekkora ajándékot kapott a császár és a 
mellette lévő emberei. A fővezér 6 db virágos kupát, 1200 imperiális tallért kapott, a 
díván ülő vezírek heten 200-200 tallért, összesen 1400 tallért és 2-2 kupát kaptak, a 
„praemeda osztók”, akik 14-en voltak, a szokások szerint, 1-1 kést.50 1664-ben Szil-
vási Bálint követ már rendelkezett a fejedelem felé arról, hogy mi is a szokás a 
„praemeda osztók” tekintetében: „Ezt is akarnák nagyságodnak alázatosan jelenteni, 
mivel eleitől fogván szokott volt, hogy az praemeda osztóknak mindenkor az adóval 
együtt hozatnak késeket, küldjön nagyságod 10 bokor kést, az hat bokor tisztességes 
gyöngyházas kések legyenek, mert nagy emberek … Brassóban szokták csinálni.”51 
Váradi Gyulai István követ számításai alapján 82.481 imperiális tallért, 9340 
oszporát, 35 virágos kupát és 14 kést osztott szét.52 A császár és emberei ebből 
magukénak tudhattak 9000 oszporát, még a sátorvonók is kaptak 120-120 
oszporát.53  

A császár köszöntésére külön írásos formula volt, amit Erdélyből hozott magával 
a követ. Ugyanígy írásban kapta meg az adó átadásakor elmondandókat is. „Az én 
kegyelmes uram, az erdélyi méltóságos fejedelem annak boldog emlékezetű mostan 
paradicsomban nyugvó, Szultán Szulimán császár hatalmasságos dicséretes eleje 
athnaméja szerint Erdélyországnak adaját a szokta ajándékaival együtt hatalmassá-
god fényes tárházába bészolgáltatta általam, igen alázatosan könyörögvén hatal-

                                                           
46 Történelmi emlékek Bornemisza Anna fejedelemnő írásai közül, Első közlemény, közl. JAKAB Elek, Bp., 
1892 (Történelmi Tár XV.), 737–746.  
47 BÍRÓ Vencel, Erdély követei a portán, Kolozsvár, 1921, 15. 
48 Uo., 17. 
49 Teleki Mihály levelezése III., 408.  
50 Adatok Váradi Gyula István portai követségéhez, közl. DOMJÁN István, Bp., 1889 (Történelmi Tár XII.), 
518. 
51 TMÁO, 279. 
52 Adatok Váradi Gyula… i. m., 518. 
53 Uo., 516 
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masságodnak mint kegyelmes urának, méltóztassék kegyelmesen venni és eddig való 
boldog emlékezetű hatalmas császártól szentűl megtartott szabadságiban és  törvé-
nyeiben kegyelmesen megtartani, bízván mindenekben az én kegyelmes az Hatalmas-
ságod kegyelmességéhez.”54 

Itt azonban még nem ért véget a „fizetések” sora. A császárral való szemben lét 
után, amikor a követ túl volt a köszöntésen, átadta a fejedelem levelét és az adót, a 
császár is megköszönte azt, jókívánságai kifejezve megjelentek a császári muzsiku-
sok, akiknek illett 4-5 tallért adni.55 A portai követségre 1667-ben 5892 arany 6086 
tallér (= 35.740 ft) kelt el. A követség, az adó és az ajándékok Bíró számításai alap-
ján 195.740 ft-ot tettek ki, amíg a bevételek az állandó jövedelmek és a kapuadó 
400.000 ft volt.56 Máris éles ellentmondásban vagyunk több ponton is az eddig el-
hangzottakkal, hiszen a Portai adó 40.000 arany, ami forintra váltva (1 arany = 4 ft 
árfolyamon) 160.000 ft. A 400.000 ft bevétel bőséggel fedezi ezt az összeget, de csak 
elméletileg. Az adókat – a fejedelem levelei is bizonyítják – nem tudták teljes mér-
tékben beszedni, sőt szinte soha nem volt meg egy összegben a 40.000 arany.  

Vitatható, hogy valóban csak 195.740 ft lett volna átlagosan az adó és az ajándék 
összesen. A közölt számadatok ezt támasztják alá: 160.000 ft volt az adó, Váradi 
követ feljegyzése alapján 1668-ban a portai követségre 35.740 ft-ot költöttek. Ezek 
összege valóban 195.740 ft. De, ezek csak a ténylegesen pénzben kifizetett tételek. 
Az ajándéktárgyak értékét, amiket vagy meg kellett vásárolni vagy el kellett készít-
tetni, szintén súlyos forintokba kerültek, amelyek összegét – egyelőre – pontosan 
nem tudjuk meghatározni. Teljes leltár az évenként kivitt tárgyakról / eszközökről 
és azok akkori értékéről nem áll rendelkezésünkre, így erről a tételről még közelítő 
értékkel sem tudunk szolgálni.  

Azt már láttuk, hogy melyek voltak azok a bevételi források, amelyekre támasz-
kodhatott vagy inkább próbált támaszkodni a fejedelem, és milyen kiadásokkal – 
kötelező és elvártakkal – járt a Porta békessége Erdélyország felé. 

De ahogyan az idézetekből is kitűnik, nem csak arany és tallér szerepel a fizető 
eszközök között, hanem még számos pénzfajta is. Erdélyben is – miként a Magyar 
Királyságban – többféle pénz volt forgalomban. Ezek értéke akár egy év alatt is vál-
tozhatott. A pénzek forgalmához azok beváltása is hozzátartozott, és erről sem 
mondhatjuk azt, hogy rögzített árfolyamon történt volna. Az országgyűlési rendele-
tek között is találunk erre vonatkozó szabályozásokat, de a követek levelezéseiből is 
kaphatunk információkat. Az adóbeszedésnél a többféle pénz csak tovább bonyolí-
totta az amúgy sem egyszerű helyzetet. A törökök elvárása egyértelműen a tisztán 
aranyban való beszolgáltatás volt, de ezt szinte sosem tudták teljesíteni. A megoldás 
az volt, hogy vagy Erdélyben váltják át jóféle pénzre a beszedett érméket vagy a 
Portán váltják, amely egyértelműen kedvezőtlenebb árfolyamon történehetett.  

1666-ban igencsak vegyesre sikeredett az adó beszolgáltatása: „…a vezér az adót 
tudakozván, hogy mind meg van-é, nincs-é […], kérdezte mitsoda féle pénz, izentem, 

                                                           
54 Uo. 
55 Adatok Váradi Gyula… i. m., 515. 
56 BÍRÓ, Az erdélyi fejedelmi hatalom... i. m., 132 – 134. 
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arany, gréczi tallér, seges, orlak, kevés timonnal, az mint szerét tehettük olyan ugyan 
[…] három erszény pénzt felkérettek […], gréczi tallért, oroszlánost és segest egy- egy 
zsákkal, az gréczit helyben hadta, az oroszlánost suppleálni parancsolta, az segest 
aranyra cserélni, mely négy zsákkal volt.”57  

I. Apafi Mihály fejedelemsége alatt összesen 9 pénzverde működött: Kolozsvá-
ron, Szebenben, Brassóban, Fogarason, Gyulafehérváron, Segesváron, Besztercén, 
Nagyenyeden és Marosvásárhelyen. Elsősorban dukátot és tallért vertek. 1663-ban 
Klosch és Prodner brassói ötvösök kaptak jogosultságot tallér és arany verésére, Joó 
János kolozsvári ötvös mellett. 1665-ben engedték a török timon és a danckai orto 
forgalmát.58 Az imperiális tallért az erdélyi aranytallérral egyenértékűnek tartották, 
a danckai ortót 1665-ben 40 dénár értéken váltották, a török timont 15 dénáron, az 
oszpora váltásánál 50 oszpora ért 1 tallért. A pénzegységre is kapunk információ-
kat: a két legnagyobb az erszény, amely 500 tallért jelentett és a lóteher, amely 
2000 tallér volt. Előző évben, az 1664. évi országgyűlés úgy rendelkezett, hogy 1 
arany 4 ft-ot, 1 tallér pedig 2 ft-ot ér.59 1666-ban Brankovics György arról panasz-
kodik a fejedelemnek, hogy milyen kedvezőtlen a pénzváltás Konstantinápolyban: 
„Kegyelmes uram a tallérokat igen leverték, az oroszlányost és a gréczi tallért csak 
száz oszporára veszik.”60  

I. Apafi Mihály, ahogy láttuk, rendkívül nehéz gazdasági helyzetet „örökölt”, üres 
kincstárat, megfogyatkozott területű és természeti csapásokkal, valamint járvá-
nyokkal sújtott Erdélyt. Elsődleges célja a pénzügyi stabilitás megteremtése volt. Az 
utókor szereti Apafit negatív tulajdonságokkal, így tehetetlenséggel felruházni, aki 
Cserei Mihály szerint inkább papnak lett volna jó, mint fejedelemnek. Az az általá-
nos kép alakult ki róla, hogy szinte semmit nem tett Erdély fejlődéséért, döntéskép-
telenségével és ingadozásaival csak rontott a helyzetén. Pedig számos rendelkezése 
volt, amely például a gazdasági helyzet stabilitását célozta meg, és az adott körül-
mények között némileg rendbe tette azt. Ezekre R. Várkonyi is felhívja a figyelmet: 
Apafi tiltotta a nemesfém-kivitelt, megszervezte a rendszeres pénzkibocsájtást, 
szigorúan büntette a hamis pénztverőket, bevezette a központilag ellenőrzött pénz-
váltást.61  

Bíró Vencel az, aki a fejedelemasszony szerepére is kitér a gazdaság vizsgálatá-
nak gondolatmenetében. Bornemisza Anna, társuralkodói minőségében irányította 
Erdély gazdaságát, és szigorú takarékosságával, főleg az udvari kiadások tekinteté-
ben, nagyban hozzájárult az ország kiadásainak előteremtéséhez.62 

Amikor egy követnek csupán a pénzváltás volt az összes gondja, az annyit jelen-
tett, ha nehezen is, de megérkezett az adó Erdélyből vagy egy összegben – ez volt a 
ritkább eset –, vagy a nagyobb részt útnak indították, és amikor a fennmaradó részt 

                                                           
57 TMÁO, 304. BÍRÓ, Erdély követei a portán… i. m., 36.  
58 HUSZÁR Lajos, Az erdélyi pénzverés története, http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9310.pdf 
(letöltés ideje: 2013. március 15), 513, 519. 
59 Uo., 515. 
60 TMÁO, 296. 
61 R. VÁRKONYI, Erdélyi változások… i. m., 61. 
62 BÍRÓ, Az erdélyi fejedelmi hatalom… i. m., 130. 
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is sikerült előteremteni, utána küldték. Viszont előfordult olyan eset is, hogy a kö-
vetnek Konstantinápolyban kellett megszereznie a hiányzó összeget, kölcsönt kel-
lett felvennie. Az uzsora mértéke igen csak magas volt: 100 tallérra 1 hónapra 4 
tallér volt a kamat, amely 48%-ot jelent, 900 tallérra és  három hónapnyi időre már 
200 tallér volt a rátétel, ami 88,09%-os kamatot tett ki.63  

Látható tehát, hogy I. Apafi Mihály Erdélyben a békét a törökök részéről meg 
tudta teremteni és fenn is tudta tartani, de azért igen magas árat fizetett.  

Erdélyt azonban nemcsak a külső ellenségek fenyegették, hanem a belpolitikai 
helyzet is, amely néha igen komoly aggodalmakra adott okot a fejedelemnek. Idő-
ről-időre előhozakodtak egy-egy ellenfejedelem jelölttel, a nagyurak saját sérelme-
ikkel voltak elfoglalva, és egymást próbálták kiforgatni a vagyonukból, még ha fej-
vesztés árán is. Gyakorta nem voltak hajlandók beszolgáltatni és beszedni pontosan 
az adókat, vagy saját részre szedték azokat. Az adó terhe mellett az elvárt és kötele-
ző ajándékok is ott sorakoztak, aminek az előteremtése is pénzbe került, valamiant 
pénzt vont el a kincstártól a követek járása és fogadása is.  

A háborúskodásoktól is meggyötört Erdély élére helyezett I. Apafi Mihály a feje-
delemséget súlyos betegségből, minden erőfeszítése ellenére sem tudta kigyógyíta-
ni. Ha volt is jelentős bevétel, azt nem csak az adó vitte el, hanem a törökök oldalán 
parancsra történő hadba szállások, élelmezések is. Erdély gazdasági mérlege nem 
pozitív. Mint azt fentebb már taglaltam, az elméletben beszedhető jövedelmek, ami 
a becslések alapján éves átlagban 400.000 ft-ra tehető, bőségesen fedezte a kb. 
195.740 ft értékű, töröknek járó adókiadást, amit Bírón kívül R. Várkonyi is 
190.000–200.000 ft körüli összegben állapított meg.  

Az általam vizsgált adatok és számítások alapján azonban a 400.000 ft-nak talán 
60-65 %-a kerülhetett be a kincstárba: ez 260.000-300.000 ft között mozoghatott. 
A kiadások pedig az említett tárgyi eszköz-leltár és a tárgyak értékének hiányában 
nem határozhatóak meg egyértelműen. A fent említett 195.740 ft vagy a 200.000 ft 
csupán a ténylegesen, készpénzben kifizetett összeget takarja. A tárgyak értékével 
ez az összeg jóval magasabb lehetett, és elérhette az általam becsült 260.000 ft ösz-
szegű bevételt, akár meg is haladhatta azt. 

Erre alapozva úgy tűnik, hogy a portai adó és ajándékok megfizetése, továbbá az 
Apafi-udvarban megfordult követek megvendégelése és megajándékozása, az ott 
tartózkodó  vagy oda menő török pasáknak és embereiknek való „kedveskedések” 
jóval meghaladták az akkori erdélyi fejedelemség fizetőképességét. Erdély bevételi-
kiadási mérlege ezért nem lehetett pozitív. A Porta felé fizetendő adók és ajándékok 
teljesítése Erdély gazdasági potenciáljának kimerülését jelentették. 

                                                           
63 BÍRÓ, Erdély követek a portán… i. m., 35–36. 
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REZÜMÉ 

I. Apafi Mihály fejedelemsége idején, az Erdélyi Fejedelemség helyzete tovább 
súlyosbodott a növekvő terhek alatt. A szultáni adók mellett az elvárt és kötelező 
ajándékok teljesítése szinte lehetetlen helyezet elé állította az anyagi gondokkal 
küzdő kincstárat. A fizetendő szultáni adó 150.000 tallér összeg, a fejedelmi birto-
kok bevétele, a só és nemesfémbányászatból származó bevételek, révpénz, szász 
papok adója stb. elméletileg fedezte volna a terheket, de a beszedésük már koránt-
sem volt egyszerű, gyakran elvesztek az adószedők zsebeiben. A haragos Portát a 
fejedelem ajándékokkal engesztelte ki: a hivatalos ajándékok mellett gyakoriak 
voltak a magán ajándékok, amelyeket a magánbirtokok bevételeiből próbált előte-
remteni. Apafinak a külső nehézségek mellett a belső ellenségekkel, egyes főurakkal 
is szembe kellett néznie, akik csak látszatra álltak a fejedelem mellett, és előbbre 
tartották saját, mint Erdély érdekeit, tovább sodorva a fejedelemséget a romlás 
útján.  

During the rule of Prince Mihály Apafi, the situation of the Transsylvanian 
Principality was getting worse due to the increasing burdens. The fulfilment of the 
expected and compulsory presents caused an almost impossible situation for the 
treasury that was fighting with financial troubles. The sultan’s tax could have been 
covered by the incomings of precious metal and salt mining, furthermore, by the 
incomings of principal tenures, roadsted money, and the tax payed by the Saxon 
priests – in theory. These amounts were not easy to be collected; they often got lost 
in the tax gatherers’ pockets. The angry Sultan was softened by presents from the 
Prince. Beside the official presents, private presents were also very common. He 
tried to realize the presents from his family tenures. Beside the external difficulties, 
Apafi also had to face the noblemen who stood by his side only apparently, but for 
whom their own interests were much more important than those of Transsylvania, 
pushing the Principality further on its way to its ruining. 
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CZIRÁKI ZSUZSANNA 

„Eodem kompt ein Tschaus von der Portt” 
Török követek és hírvivők fogadása Brassóban a 

XVII. század első felében1 

Az erdélyi szászok az elsők között szereztek közvetlen tapasztalatokat a török 
fenyegetésről: az Árpád-kori telepítés eredeti céljainak megfelelően a szász telepü-
lések az erdélyi határvidéken helyezkedtek el, a látványosan gyarapodó közösségek 
pedig a betörő seregek – tatárok, kunok, besenyők, havasalföldiek, törökök – ki-
emelt célpontjainak számítottak a kezdetektől fogva.2 A számos korai török táma-
dás közül kiemelendő az 1421-es, amely csaknem a földdel tette egyenlővé Brassót, 
Szászföld egyik leghatalmasabb és leggazdagabb városát. A pusztítás mértékére 
utal az a tény, hogy a katasztrófát követően Zsigmond király 10 évre elengedte a 
város és még néhány barcasági település adóját. Valentin Gotfart városbírót, a város 
más vezetőit és sok városit fogságba hurcoltak, csupán néhányuknak sikerült súlyos 
váltságdíj ellenében szabadulnia.3 

Az első támadásokat követően az is világossá vált, hogy a jövőben állandó fenye-
getésre kell berendezkedni Szászföldön. Mivel XIII. századi eredetű privilégiumaik-
nak és kereskedelmi előjogaiknak köszönhetően a szászok igen tehetős közössége-
ket alkottak, rendelkezésre álltak azok az erőforrások, amelyek egy hathatós vé-
delmi rendszer kialakításához nélkülözhetetlennek bizonyultak.4  A XIV–XV. század 
fordulóján már a falvak, különösen pedig a városok erődítésével találkozunk ezeken 
a vidékeken, sőt a magyar királyok támogatását is sikerült megszerezni a védelem 
kiépítéséhez, amely egyes helyeken – így Brassóban is – egészen a XVII. századig 
elhúzódott. A Szász Univerzitást alkotó közösségek szervezettségére utal, hogy a 
hatékony védekezés érdekében nemcsak falakat és bástyákat emeltek, hanem külső 
veszély esetén a lakosságot is átgondolt szervezeti egységekben – céhek és szom-

                                                           
1 A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú, „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hall-
gatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 
program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. 
2 Konrad GÜNDISCH, Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen, München, Langen Müller Verlag, 1998, 
43–44. Georg Daniel TEUTSCH, Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische Volk, I. Band, Von 
den ältesten Zeiten bis 1699. Hermannstadt, 1925, 134. 
3 Maja PHILIPPI, Die ersten Türkeneinfälle in Kronstadt = UŐ, Kronstadt, Braşov – Kronstadt, Aldus Verlag, 
2006, 84–87. 
4 Az Andreanum szövegét Lásd: Zur Rechts- und Siedlungsgeschichte der Siebenbürger Sachsen, Köln–
Weimar–Wien, Böhlau Verlag, 1971 (Siebenbürgisches Archiv, Archiv des Vereins für Siebenbürgische 
Landeskunde, Dritte Folge), 48–53. 
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szédságok szerint – osztották be katonai szolgálatra.5 A török betörések légköréről, 
a pusztítás mértékéről már a XV. század közepéről rendelkezünk szemtanútól 
származó részletes beszámolóval: Georgius de Hungaria – feltehetően Szászsebes 
környékéről származó szász – a törökök szokásairól írt traktátusában lejegyezte 
Szászsebes 1438-as pusztulását, amelyben nemcsak magát az ostromot, hanem a 
török hadak felbukkanását övező apokaliptikus rettegést is megörökítette.6 Az emlí-
tett példa arra is rávilágít, hogy még a többé-kevésbé erődített helyek sem jelent-
hettek tökéletes védelmet a török hadak ellen, még a kora újkorban sem. Valójában 
Brassó volt az egyetlen szász helység, amelyről a XVII. század első évtizedeinek 
neves krónikása, Andreas Hegyes feljegyezhette: még sosem jutott be ellenség a 
kész városfalak mögé.7  

Ám a Barcaság lakói nem csupán háborús viszonyok közepette érintkeztek a 
„keletiekkel”. Brassó a középkorban a Szász Univerzitás egyik legjelentősebb keres-
kedelmi centrumává lépett elő. A város bekapcsolódott a levantei kereskedelem 
egyik mellékágába és 1496-tól korszakunkig csaknem töretlen törcsvári vámbérle-
te folytán komoly haszonélvezője lett az átmenő kereskedelemnek is. E szerencsés 
körülménynek köszönhetően a vidék kereskedőpolgársága – szászok és románok 
egyaránt – közvetlen kapcsolatban állt nemcsak a legközelebbi Havasalfölde és 
Moldva kereskedőivel, hanem örményekkel, zsidókkal és a leggyakrabban vegyes 
összetételű keleti népeket jelentő „görögökkel” is, akik ezekben a korai időkben a 
Fekete-tengerrel kötötték össze Brassót.8 Hogy szép számmal akadtak a Brassóban 
megfordulók között nem keresztény vallásúak, kiolvasható a Mária-templom épít-
tetéséhez kötődő hagyományból is: a korszakban valóban monumentálisnak számí-
tó épülethez kapcsolt legfontosabb funkciók között szerepelt az, hogy a Kárpátok 
hágóin túlról érkezők elsőként a messzire látszó templom tornyát pillantsák meg, 
amely a nyugati világ kapujában hirdeti Krisztus dicsőségét.9  A kereskedelmi kap-
csolatok jelentősége azonban nem pusztán az anyagi érdekekben keresendő. A dél-
keleti látóhatáron felbukkanó török veszedelemtől egyaránt érintett üzletfelek hírt 
is adhattak egy-egy ellenséges had felvonulásáról. Közismert példa Lupu Neacşu 
cîmpulungi kereskedő 1521-ben kelt levele Johannes Benkner brassai bíróhoz, 

                                                           
5 GÜNDISCH, i.m., 59–67. TEUTSCH, i.m., 134–135. 
6 Georgius DE HUNGARIA, Tractatus de moribus, condicionibus et nequicia Turcorum: Traktat über die Sitten, 
die Lebensverhältnisse und die Arglist der Türken, herausgegeben von Reinhhard Klockow, Köln–
Weimar–Wien, Böhlau Verlag, 1993. TEUTSCH, i.m., 142–143. 
7 Diarium des Andreas HEGYES = Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó V, Chroniken und Tagebücher II, 
Brassó, 1909, 500. 
8 Vö.: PACH Zsigmond Pál, A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala I. Lajos és Zsigmond korában, Száza-
dok, 105(1975), 1, 3–33. UŐ, A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala a 15-16. században, Századok,  
112(1978), 6, 1005–1011. MIKA Sándor, Weiss Mihály: Egy szász államférfiu a XVII. századból, szerk. 
SZILÁGYI Sándor, Bp., Magyar Történelmi Társulat, 1893 (Magyar Történeti Életrajzok). Online változat: 
http://mek.oszk.hu/05600/05661/html/02.htm. 
9 Maja PHILIPPI, 600 Jahre Schwarze Kirche = UŐ, i.m., 91–109. 
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amelyben a Nándorfehérvár felé vonuló török haderő mozgásáról tájékoztatta a 
városiakat.10 

A brassóiak magatartását szemlélve egyfajta kettősségre lehetünk figyelmesek. 
Kétség sem férhet hozzá, hogy az Erdélyben felbukkanó törökökre elsősorban ret-
tegett ellenségként tekintettek, akiket jobb minél messzebb tudni a keresztény kö-
zösségektől. A XVI. század végére azonban Szászföldön is meggyökeresedni látszik 
egy másfajta szemlélet: az Oszmán Birodalom közép-európai berendezkedése és 
Erdély vazallus státusa folytán „a török” olyan tényezővé lépett elő, akit nem lehe-
tett megkerülni, jóindulatát viszont annál inkább ajánlatos volt megszerezni. A 
kényszerűségből fakadó együttműködésnek számos összetevője alakult ki a kora 
újkori erdélyi szász városokban, amelyek közül e tanulmány keretei között csupán 
egyet van mód kiemelni. Az alábbiakban tehát Erdély és a Fényes Porta közötti dip-
lomáciai összeköttetés brassói stációját vizsgáljuk, az oszmán követek brassói fo-
gadtatásának körülményeit állítva középpontba.  

Tanulmányom alapját brassói szász források szolgáltatják. Irányadóak a kor-
szakból fennmaradt városgazdai számadások,11 amelyek meglehetősen száraz 
adathalmazát a brassói levéltár leveles anyagában megőrzött dokumentumokkal,12 
illetve a Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt sorozat idevágó elbeszélő forrá-
saival egészítettem ki.13 A források tanulmányozása során abból a kérdésfelvetés-
ből indultam ki, hogy szász szemszögből vajon milyen összetevők jellemezték a 
Porta és az erdélyi fejedelem közötti kapcsolattartást a hétköznapokban, és hogyan 
élte meg a szász városi társadalom a török funkcionáriusok megjelenését saját köz-
vetlen környezetében. Vizsgálódásaim a XVII. század első felére irányulnak, első-
sorban a békés periódusokban megfigyelhető sajátosságokra és tendenciákra, a 
brassói szászok és a városba betérő török követek kapcsolatában. 

Mindenekelőtt kézenfekvő annak vizsgálata, vajon hogyan és mely útvonalon 
közlekedtek a jövevény török megbízottak, amikor Brassót érintve utaztak Erdély-
be. Bíró Vencel megállapításaiból már régóta tudjuk, hogy a Konstantinápoly felől 
érkezők három útvonal közül választhattak, ha a fejedelemség felé vették az irányt: 
közelíthettek a Vaskapu, a Vöröstorony-szoros (Szeben) és a törcsvári szoros (Bras-
só) felől.14 Számunkra ez utóbbi, a brassói út bír különös jelentőséggel. A Brassó 
fennhatósága alá tartozó területen, amely alatt a Barcaság és a Kárpátokon áttörő 
szorosok értendők, a küldöttet rangjához, funkciójához és az adott helyzethez méltó 
fogadtatás, invitáció, illetve jöttében és mentében is megfelelő kíséret illette meg. Az 
egyszerű postaszolgálatot teljesítő küldöttektől eltérően a nagyobb követségeket 
már a havasok túloldalán – tehát Havasalföldön – tisztes fogadtatásban részesítet-

                                                           
10 Ernst WAGNER, Quellen zur Geschichte der Siebenbürger Sachsen, Köln–Wien, Böhlau Verlag, 1976, 95–
96.  
11 Arhivele Naţionale ale României Filială Braşov, Fondul Primăria Braşov, Socoteli alodiale–
Stadthannenrechnungen [ANR FB Stadthannenrechnungen], V/19–26. 
12 Arhivele Naţionale ale României Filială Braşov, Fondul Primăria Braşov, Col. Schnell, Col. Fronius. A 
felhasznált dokumentumok jelzetét Lásd alább, a vonatkozó hivatkozásoknál. 
13 Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt V. Chroniken und Tagebücher II, Brassó, 1909. 
14 BÍRÓ Vencel, Erdély követei a Portán, Cluj–Kolozsvár, 1921, 18–20. 
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ték.15 Arra is találunk példát, hogy a város kémeket küldött ki az érkező török csa-
pat elé. A városi számadásokban 1626. december 5-én könyvelték annak a névtelen 
személynek a díjazását, akit Bethlen István gubernátor parancsára a Konstantiná-
polyból érkező követség elé küldtek kifürkészni, vajon hozza-e Brandenburgi Kata-
linnak a fejedelmi megerősítés részét képező zászlót.16 

Az előre bejelentett érkezők elé általában kalauzokat – a város rendes alkalma-
zásában álló kengyelfutókat, ritkábban bolgárszegi románokat17 – küldtek, ám az is 
megesett, hogy egy-egy magasabb rangú vendég elé a városi magisztrátus néhány 
tagja is kivonult. E kétségkívül nagy megtiszteltetésben volt része Magyarogli Ali 
pasának 1613 őszén, amikor a Bethlen Gábort trónra emelő török haderő egyik 
parancsnokaként közelített Brassóhoz.18 Az Erdély belseje felé vonuló pasa a bras-
sóiak további szolgálataira is igényt tartott. Levélben üzent vissza a városvezetés-
nek, hogy a Portára bocsátott szolgáinak szabad utat, tapasztalt kalauzokat biztosít-
sanak.19 Mindebben azonban – a fejedelemváltás kapcsán egyébként rendkívüli 
helyzetet és a levélíró magas pozícióját kivéve – semmi különleges sem volt, hiszen 
a kíséret és az útmutatás a városgazdai számadások tanúsága szerint az egyik leg-
gyakrabban igénybe vett segítségnek számított, amellyel nemcsak a törökök, ha-
nem a hivatalos küldetésben járó tatárok vagy más, a fejedelemmel diplomácia 
kapcsolatban álló népek követségei is éltek.20 Természetesen hasonló volt a helyzet 
abban az esetben, ha a hazabocsátott követ Erdély más területei – leggyakrabban 
Gyulafehérvár, esetleg Szeben – felől közelített, ilyenkor általában Feketehalomnál 
vették át a brassóiak a követség kíséretét.21 

A kalauzok alkalmazására több okból is szükség volt. Évszázados tapasztalat-
ként élt az erdélyiekben, hogy a törököket nem tanácsos kíséret nélkül hagyni az 
országban. Bár szövetségesként érkeztek a megbuktatott Báthory Gábor fejedelem 
(1608–1613) ellen, 1613-ban a török csapatok rendkívül sok kellemetlenséget 
okoztak Brassóban.22 Leginkább attól lehetett tartani, hogy eltulajdonítanak valamit 
– vagy valakit. A fogolyszedés ugyan békeidőben tilos volt, de az emberrablás ettől 

                                                           
15 Visszaúton is Havasalföldig kísérték a török követeket, általában Komarnikig [ma Comarnic, Romá-
nia]. Vö.: Diarium des Anderas HEGYES… i. m., 457. 
16 ANR FB Stadthannenrechnungen, V/23, 203. 
17 Bolgárszeg (ném. Belgerey, rom. Şcheii) Brassó déli, többségében románok lakta külvárosa, mely a 
többi külvárossal együtt a brassói városi tanács fennhatósága alá tartozott. 
18 Az esemény hátteréről és Magyarogli Ali pasa brassói fogadtatásáról bővebben: CZIRÁKI Zsuzsanna, 
Brassó és az erdélyi szászok szerepe Bethlen Gábor fejedelem trónfoglalásában (1611–1613), Századok, 
145(2011), 4, 847–876. Lásd még: HEGYES, i.m., 487–488. 
19  Magyarogli Ali pasa Johannes Draudt brassai bírónak. Bonda, 1613. október 18. ANR FB Fondul 
Primăria Braşov, Col. Schnell I. Nr. 52. 
20 A törökök mellé adott brassói kísérőkkel kapcsolatos költségek olyan gyakran fordulnak elő a szám-
adásokban, hogy hiábavaló próbálkozás lenne valamennyit közzétenni. Jellemző példának mondható az 
alábbi bejegyzés: „[1632] 20. Decemb[ris]. Zallet dem Küs Giörgy Mihály von 15. Tagen, so mit Türken khen 
Weyßemb[urg] raisette R 0,60”. [„1632. December 20. Fizettem Kis György Mihálynak 15 napi távollétre, 
hogy a törökökkel Fehérvárra utazott, 0,60 forintot.”] ANR FB Stadthannenrechnungen, V/24. 23. ANR FN 
Stadthannenrechnungen, V/21. 1025, 1028. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/23. 170. 
21 HEGYES, i.m., 487. 
22 Petrus BÁNFI, 429. 
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függetlenül előfordult. 1616 novemberében például a segesvári országgyűlésről 
hazafelé tartó és Brassóban megpihenő török delegációnál a megdöbbent városiak 
egy tizenhárom éves kislányt találtak, akit álruhában próbáltak kicsempészni az 
országból.23 

Miután megérkezett a posta, követ vagy követség, a soronkövetkező legkézen-
fekvőbb probléma az elhelyezés volt. Sajnos mindeddig nem került elő olyan forrás 
a brassói levéltárakból, amely a városban elszállásolt vendégek bekvártélyozását 
tárgyalná, így meg kell elégednünk másodlagos adatokkal. Annyi köztudott, hogy a 
jelentős nemzetközi forgalmat bonyolító Brassó legkésőbb a XVI. század közepe óta 
rendelkezett városi fenntartású vendégházakkal a városfalakon belül és kívül, ame-
lyeket Stadthoff néven említenek a források.24 A korszak leggazdagabb brassói 
szász elbeszélő forrása, Hegyes András diáriuma alapján pedig arra következtethe-
tünk, hogy Bolonyában – Brassó székelyek lakta, észak-keleti külvárosában – bizo-
nyosan létezett legalább egy, nagyobb létszámú társaság befogadására alkalmas 
vendégház, ahol törököket is elszállásoltak.25 Szintén Hegyestől tudjuk, hogy az 
erődített falakkal körülvett, szigorú értelemben vett városban – a mai belvárosban – 
nem volt szokás „pogányokat” befogadni, így a török delegációk elhelyezését a kül-
városokban – Bolonyában, esetleg Óbrassóban26 – és a tehetősebb brassóiak külső 
majorságaiban oldották meg.27 Magasabb portai méltóságokkal érkező követségek 
esetén itt, a városfalon kívül eső kertekben, külvárosokban került sor a vendégek és 
vendéglátók közös étkezéseire, reprezentatív találkozóira is.28 

Mindez kiegészülhetett az erdélyi fejedelem jelenlétével, akik saját látogatásai-
kat gyakran kötötték egybe török követ fogadásával Brassóban. Ez természetesen 
megsokszorozta a vendéglátással kapcsolatos költségeket és teendőket, s napokig 
lefoglalta a városiak erőforrásait.29  A rendkívüli vendégségek között is kiemelkedő 
Iszkender pasa látogatása 1614 augusztusában, hiszen a brassóiak a pasát Bethlen 
Gábor fejedelem (1613–1629) nyomására kénytelenek voltak kivételesen a város-
falon belül elszállásolni, ráadásul a fejedelemnek kijáró fogadás és pazar ellátás 
mellett szórakoztatásáról is gondoskodni kellett, egyébként a városiak legnagyobb 
megbotránkozására.30 Az 1620-as évek végére a vendégseregek összevonása telje-
sen általánossá, sőt bizonyos értelemben parttalanná vált, és Bethlen fejedelem 
rendkívül aktív külpolitikája, az Erdélybe érkező számos külföldi követség Brassót 

                                                           
23 HEGYES, i.m., 569–670. 
24 Das Burzenland I, Kronstadt, hrsg. Erich JEKELIUS, Kronstadt, 1928, 48. ANR FB 
Stadthannenrechnungen, V/21. fol. 558. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/25. 136. 
25 1613 júliusában Giczy András emberei – Báthori Gábor megbízásából – felverték az egész városrészt a 
Brassóba titkon érkező török követek után kutatva. Vö. HEGYES, i.m. 466. 
26 1613 őszén a Bethlen Gábor trónra segítésében közreműködő tatár csapatok főembereit szállásolták 
itt el. Vö. HEGYES, i.m., 468. 
27 HEGYES, i.m., 500. 
28 HEGYES, i.m., 471. 
29 ANR FB Stadthannenrechnungen, V/19. 611–635. HEGYES, i.m., 493, 546. 
30 Iszkender pasa brassói látogatásáról bővebben Lásd az URBS-évkönyv szerkesztés alatt álló, 2013 
folyamán megjelenő kötetébe készült tanulmányomat: CZIRÁKI Zsuzsanna, „Felette kérem kegyelmedet, az 
szállásom felől provideáljon…”: Fejedelmi reprezentáció Brassóban Bethlen Gábor látogatásai során. 
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is kihívás elé állította. Mindent felülmúlt az 1629-es esztendő, amikor kisebb meg-
szakításokkal, szinte folyamatosan jelen voltak a törökök a brassói vendéglistákon, 
de mindezek tetejébe bizonyos időközönként moszkoviták, németek, skótok, ha-
vasalföldiek csatlakoztak hozzájuk.31  

Az érkező török csapat létszáma igen ingadozó volt.  Az előbb említett különle-
ges helyzetekben a fejedelem és a török – esetleg más, hozzájuk csatlakozó – követ-
ség emberei akár több száz fős tömeget is alkothattak, akiket a városiak láttak el 
élemmel és minden szükséges felszereléssel. Mivel a vendégfogadás ilyenkor a feje-
delem kontójára történt, a költségeket utólag leírhatták a szászokra kivetett adóból. 
Általában azonban ennél jóval szerényebb létszámú csapat érkezett. A helyi forrá-
sok alapján Brassóban is általánosnak mondható a szolnoki bég és a budai pasa 
követsége, amely 25 fővel érkezett az 1612. novemberi országgyűlésre, Szebenbe.32 
Az egyszerű postákra, de a nagyobb követségekre is igaz, hogy esetenként együtt 
utaztak az út egy bizonyos szakaszán, ilyenkor az egész társaság méltó ellátásról 
gondoskodni kellett. Ha nem népes követség fordult meg Brassóban, hanem csausz 
utazott át a városon, akkor rendszerint egy-három szolgát hozott magával kíséret-
ként. Egyedül legfeljebb csak a levélvivő kengyelfutó utazott, különösen sürgős 
küldetés esetén.33 

Felmerül az a kérdés is, vajon a török útonjárók mennyit időztek a városban. A 
brassói tartózkodás időtartamának vizsgálatában figyelembe kell venni azt a kö-
rülményt, hogy a számadásokban sokszor csak egyszer rögzítették a jövevényeket, 
az érkezésnél, ettől a szokástól általában csak nagyobb követségek ellátása során 
tértek el. A különféle források összevetéséből azonban rendre kideríthető, meddig 
is tartott a brassói pihenő. Legrövidebb ideig a posta-feladattal megbízott csauszok 
élvezték a város vendégszeretetét. Funkciójukból adódóan a lehető legsürgősebben 
rendelkezésükre kellett bocsátani a szükséges felszerelést és ellátmányt, szükség 
esetén egy éjszakára szállást biztosítottak számukra. „Csauszt és postát soha nem 
szokás kíslelni se Török országban sem sohul, hanem az csausz fusson, siessen, az ma-
gyar pósta is fusson siessen” – figyelmeztetett egy Magyarországon feltartóztatott 
török csausz 1614-ben.34 Brassóban rendre be is tartották ezt a szabályt, hiszen 
egyszerű levélvivő török ritkán tartózkodott a városban egy napnál tovább.35  

Követségek esetében már hosszabb időtartammal kell számolni, jóllehet a Bras-
sóban töltött napok száma elég változatos képet mutat: három naptól a több hetes 
nagyságrendig. A leggyakoribbnak a három-öt napra kiterjedő vendégeskedés 
mondható, általában az egy-két tucat fővel érkező csauszok esetében, akik valami-
lyen diplomáciai megbízatással igyekeztek a fejedelem tartózkodási helye felé.36 
                                                           
31 ANR FB Stadthannenrechnungen, V/19. 485–493. 
32 Pernyeszy Gábor Forgách Zsigmondnak. Szatmár, 1612. december 2. EOE, VI, 257. Vö. ANR FN 
Stadthannenrechnungen, V/21. 1043. 1086–1087. 
33 ANR FN Stadthannenrechnungen, V/21. 1114. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/22. 254. HEGYES, 
i.m., 576, 592. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/23. 93. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/19. 615. 
ANR FN Stadthannenrechnungen, V/21. 1069, 1074. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/23. 33, 36, 46. 
34 Gyulay István kassai várnagy Forgách Zsigmondnak. Kassa, 1614. április 12. EOE, VI, 443–445.  
35 HEGYES, i.m., 556. 557. 
36 HEGYES, i.m., 552. 
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Néhány túlzásnak tűnő szituáció azonban ebben az esetben is felkelti a figyelmün-
ket. A törökök – és a számukra védelmet garantáló erdélyi fejedelem – esetenként 
azt is megkövetelték, hogy a Brassón át Erdélybe érkező és a fejedelemhez igyekvő 
konstantinápolyi követ kíséretének egy részét hosszabb időre a város gondjaira 
bízza, míg dolga végeztével ismét arra nem jár, hogy a követség tagjait összegyűjtve 
visszatérjen Konstantinápolyba.37 A brassói tartózkodás kivételes esetben elhúzód-
hatott az utazó betegsége esetén is. Így járt az az előkelő török követ, aki 1639–
1640 fordulóján a Portáról hazatérő Serédy Istvánt kísérte el, de megbetegedett, 
ezért brassói veszteglésre kényszerült. A városban töltött két hét alatt szállást ka-
pott, bőséges élelmezést, alapvető eszközöket – gyertyát, tűzifát – és egy oláh szol-
gálót személyes segítőként.38 

Hovatartozásától függetlenül, a fejedelemmel kapcsolatot létesítő posta vagy 
követ bizonyos szintű ellátásra, illetve pihent postalóra volt jogosult Brassóban. 
Mivel a városfalon belülre török nem tehette be a lábát, mind az ellátás mind pedig 
a lovak kicserélésre valamely külvárosban történhetett. Halasztást nem tűrő ese-
tekben arra is volt példa, hogy a török csausz a városkapu előtt ugrott le a lováról, 
majd a vasárnapi istentiszteletről odasiető illetékesek hamarjában kerítettek neki 
egy másikat, amin azonnal továbbindulhatott a fejedelemhez.39 A leggyakrabban 
igénybe vett váltólovak mellett a források a törököknek kiutalt kocsikról, fuvarozta-
tásról is szót ejtenek, jóllehet csak becsesebb vendégek esetén.40 A lovakat nemcsak 
cserélni lehetett Brassóban, de gondozásukról is rendelkezhettek a betérő vendé-
gek. A szokásos abrakoltatás mellett újrapatkolásra, a megrongálódott lószerszám 
javítására és cseréjére is számíthattak a város vendégszeretetét élvező török uta-
zók.41 A szászok ellátórendszere a zökkenőmentes forgalom biztosítása érdekében 
megbízhatóan működött, a számadáskönyvi bejegyzések között lapozgatva azon-
ban nagy ritkán kellemetlen melléfogások is a szemünk elé tárulnak. 1621-ben az 
egyik, Bethlen Gáborhoz igyekvő csausz Brassóban hagyta lovát – ráadásul egy 
„paripát”, nem pedig a hétköznapi, „Roß” néven emlegetett hátaslovat – gondozásra, 
míg vissza nem tér. A ló sajnálatos módon a város saját lovai közé keveredett, a 
városgazda pedig véletlenül eladta valakinek, így a visszatérő csausz számára kény-
telen volt 26 forintért egy másikat vásárolni.42 

Ami az élelmezést illeti, a jelenlévő törökök ellátására két mód kínálkozott. Egy-
felől fizethettek napidíjat nekik, amiből önállóan oldották meg szükségleteik kielégí-
tését. Ezt a megoldást azonban ritkán, és jellemzően alacsonyabb beosztásban lévő 
„szolgák” esetében választották.43 Másfelől – ez volt a gyakoribb eset – a város saját 

                                                           
37 ANR FN Stadthannenrechnungen, V/19. 600, 608. ANR FN Stadthannenrechnungen, V/21. 1106–
1108. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/24. 32–34. 
38 ANR FB Stadthannenrechnungen, V/26. 499–504. 
39 HEGYES, i.m., 559. 
40 ANR FB Stadthannenrechnungen, V/19. 517. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/20. 466. ANR FN 
Stadthannenrechnungen, V/21. 1035, 1064, 1098. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/24. 42. 
41 ANR FN Stadthannenrechnungen, V/21. 1103. 
42 ANR FN Stadthannenrechnungen, V/21. 1000. 
43 Egy 1629-es adat alapján a napidíj összege 20 dénár volt. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/19. 600. 
ANR FB Stadthannenrechnungen, V/23. 148, 154. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/24. 21. 



28 

 

raktárkészletéből utalta ki az élelemből vagy használati tárgyakból szükséges és a 
konvencióknak megfelelő mennyiséget. A XVII. századi Erdélyben sem volt ugyanis 
mindegy, hogy ki és mire jogosult az egyébként meglepően jól szervezett városi 
ellátás során. Az egyszerű szolgák, kengyelfutók bort, kenyeret és húst – böjt esetén 
halat – kaptak, esetenként hagymát is hozzá. A magasabb beosztású tisztviselők 
ennél jóval bőségesebb élelmiszer ellátásra tarthattak igényt, naponta kétszeri ét-
kezésre számítva: kenyér, tőkehús, baromfi, vaj, sajt és túró, tej, tejszín, méz, zöld-
ség-gyümölcs, mazsola, só és fűszer került az asztalukra. Meg kell jegyezni, hogy 
Brassóban a szolgáltatások terén nem különböztették meg a városba betérő törö-
köket, ugyanolyan ellátásban volt részük, mint az erdélyieknek vagy más, keresz-
tény országok küldötteinek. Az egyetlen különbség talán egyedül abban ragadható 
meg, hogy a muszlim hitűek fogyasztási listáin természetesen nem szerepelt ser-
téshús, alkohol – mézsör és bor, ritkábban pálinka – viszont annál inkább.44 

Függetlenül a követség létszámától, illett minden egyes jelenlévő töröknek aján-
dékot adni. Főrangú török vendégek esetében jellemző ajándék volt az ezüstnemű 
és a készpénz, a sólyom, kisebb szolgálattevőknek pedig gyakran adtak élelmiszert 
ajándékba. Közrendű törökök között pénzt, süteményt – leggyakrabban mézeskalá-
csot – adtak.45 Az ajándékok értékére és összetételére jellemző példa egy 1613 ápri-
lisából származó adat: ekkor a hetek óta a városban tartózkodó török követség 
vezetője, Abdi aga 300 forintot és két szép kupát, a Begzáde néven is említett, köze-
lebbről pedig Márkházy Pál fiaként meghatározott Mehmed bég – bizonyára a bras-
sóiak és Erdély ügyében gyakran forgolódó Deák Mehmed46 – 100 forintot és egy 
kupát, szolgálóik 50, illetve 35 forintot kaptak, az írnok 100 forinttal, a tolmács 25 
forinttal lett gazdagabb.47 Az erdélyi viszonyok közepette a mondott ajándékok 
meglehetősen jelentősnek számítanak, ha nem is vetekedhetnek a fejedelmi szemé-
lyeknek járó értékekkel. Összehasonlításként vegyük szemügyre az 1612. novem-
ber 24-én kezdődő szebeni országgyűlésről II. Mátyásnak (1608–1619) küldött 
ajándékokat. Ezek között szerepelt tíz fekete ló, fekete bársonyhámok és ezüst ló-
szerszám, meg „egy fű ló szép drága öltözettel megékesíttetett”, Thurzó nádor pedig 
ezúttal egy ékköves szablyát és egy hasonlóan értékes pálcát kapott.48 Meg kell 
azonban jegyezni, hogy gazdagon felszerszámozott lovakat és értékes hintókat a 

                                                           
44 ANR FN Stadthannenrechnungen, V/21. 988, 1012. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/22. 221. ANR 
FB Stadthannenrechnungen, V/25. 138v, V/26. 500–504. 
45 ANR FN Stadthannenrechnungen, V/21. 1020. 
46 SZILÁGYI Sándor, Erdélyország története különös tekintettel mívelődésére, II. kötet, Pest, 1866. Online-
változat: 
https://www.google.at/search?hl=hu&tbo=p&tbm=bks&q=isbn:6155180857. Letöltés ideje: 2013. 
március 26. PAPP Sándor, Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragsurkunden der Osmanen für Ungarn 
und Siebenbürgen: Eine quellenkritische Untersuchung, Wien, 2003, 407. 91–107. PAPP Sándor, From a 
Transylvanian principality to an Ottoman sanjak: The life of Pál Márkházi, a Hungarian renegade, 
Chronica, 4(2004), 57–67. 
47 HEGYES, i.m., 457. Lásd még: Uo., 470. 
48 Pernyeszy Gábor Forgách Zsigmondnak. Szatmár, 1612. december 2. EOE, VI, 257. 
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legmagasabb portai méltóságoknak is juttattak, különösen akkor, ha Erdélynek 
valamilyen vitás ügye volt a törökökkel.49 

Brassó és Konstantinápoly között időről időre feléledő közvetlen, a fejedelemtől 
független kapcsolat emléke Mehmed pasa (Deák Mehmed) 1621. április 16-án 
Konstantinápolyban keltezett levele. Ebben a pasa hivatkozott arra a régi jó vi-
szonyra, amely Brassóhoz fűzi. „Az kegyelmetek sójáról, kenyeréről míg élünk el nem 
feledkezünk, sőt kegyelmeteknek mindenből segítséggel, oltalommal leszünk” – hang-
zik a kedveskedő szövegkörnyezetbe illesztett mondat.50 Ha tekintetbe vesszük a 
pasa és Brassó együttműködését Báthori Gábor megbuktatása és Bethlen Gábor 
trónra emelése során, nyilvánvalóvá válik, hogy mindez nem csak puszta frázis volt 
a levélíró részéről.51  Deák Mehmed a továbbiakban megköszönte a brassóiaknak, 
hogy levélvivő postáiról mindenkor „jó emberséggel” gondoskodtak, majd egy ké-
réssel állt elő: a hozzájuk irányított Ali aga nevű szolgájával küldjenek neki egy szép 
kocsit, hiszen most is Brassó és Erdély dolgában fáradozik a Portán!52 A brassói 
számadáskönyvekben fel is tűnik ez az epizód. Az „Allagay” (Ali aga) csauszként 
lejegyzett megbízott 1621. május 4-én érkezett a városba, május 9-én pedig már azt 
könyvelte a városgazda, hogy a kocsit előteremtették és két lóval, illetve lószer-
számmal együtt elindították vele Nándorfehérvár felé. Akkurátusan feljegyezték 
továbbá, hogy a Szász Univerzitás nyomatékosan követelje a költségek visszatéríté-
sét a fejedelemtől.53  

Néhány közvetlen adat alapján arról is képet alkothatunk, hogy miféle hétköz-
napi kapcsolatok lehettek azok, amelyek a diplomácián és a közösségi érdeken túl-
menően a brassóiak és a törökök között kialakultak. A legintenzívebbek minden 
bizonnyal a kereskedelmi ügyletek lehettek, a brassóiak híres lókereskedelméről 
például biztosan tudjuk, hogy török résztvevői is voltak.54 Üzleti összefonódásokat 
tételez fel az az 1652-ből fennmaradt levél, amelyben II. Rákóczi György fejedelem 
(1648–1660) jár közben a brassói tanácsnál egy török tisztviselő anyagi követelése 
ügyében. A levélből kiderül, egy „Barszanica” nevű bolgárszegi ember pénzt kért 
kölcsön egy Ibrahim nevű konstantinápolyi janicsártól, ám a visszafizetést egyre 
csak halogatta. A bolgárként emlegetett – bolgárszegi lévén, valószínűleg román – 
adós feltételezhetően kereskedelemi kapcsolatai révén került összeköttetésbe a 
janicsárral, hiszen a Bolgárszegben a XIV. századtól fogva számos gazdag, kiterjedt 
keleti kapcsolatokkal bíró üzletember élt.55 Ibrahim azonban rosszul sáfárkodott a 

                                                           
49 ANR FN Stadthannenrechnungen, V/21. 1103–1104. 1067.; HEGYES, i.m., 494. 
50 Mehmed pasa levele a brassai bírónak és polgároknak. Konstantinápoly, 1621. április 16. ANR FB 
Fondul Primăria Braşov, Col. Schnell I. Nr. 51. 
51 Vö.: CZIRÁKI Zsuzsanna, i.m. 
52 Deák Mehmedet a lengyelországi háború és a magyarországi hadszíntér között őrlődő Porta a Bethlen 
Gábor megsegítésére rendelt török hadak szerdárjának szemelte ki. Az eseménytörténeti összefüggé-
sekről részletesen Lásd: PAPP Sándor, Bethlen Gábor, a Magyar Királyság és Porta (1619–1629), Századok, 
145(2011), 4, 915–973. 
53 ANR FB Stadthannenrechnungen, V/21. fol. 1003–1004, fol. 1006. Deák Mehmed máskor is fordult 
személyes kérésekkel a brassói városatyákhoz, vö. ANR FB Stadthannenrechnungen, V/23. 80. 
54 HEGYES, i.m., 508. 
55 Maja PHILIPPI, Die Vorstätte des mittelalterlichen Kornstadt = UŐ, i.m., 61–74. 
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pénzével: Barszanica akkor sem fizetett, amikor a török személyesen kereste fel 
Brassóban – állítása szerint kizárólag ezért utazott Erdélybe –, és a városi magiszt-
rátus előtt próbált érvényt szerezni követelésének. Végül a fejedelem közbenjárá-
sáért folyamodott, aki az említett levélben megparancsolta a brassai bírónak, fogas-
sa el és tartsa rabságban az adóst, amíg tartozását maradéktalanul meg nem fizeti.56  

A fenti adatok ugyan nem adnak választ minden kérdésünkre, mégis, áttekinté-
sük révén pontosabb képet alkothatunk a brassóiak és törökök viszonyáról, s mesz-
szebb ható következtetéseket is levonhatunk. A levéltári adatok tükrében rögtön 
szembetűnik, hogy rendkívül sok a hasonlóság a Brassóban vendégeskedő török és 
nem török személyekkel szembeni bánásmódban. Úgy tűnik, hivatalos vendégség 
esetén az ellátás és a hozzá kapcsolt gesztusrendszer megfelelt egyfajta „nemzetkö-
zi protokollnak”, amely kasztszerűen osztotta fel a vendégeket, függetlenül attól, 
hogy mely uralkodó alattvalója volt az illető. A brassóiak világos különbséget tettek 
a vendégeik között aszerint, hogy az illető szolga volt-e, alsóbb funkcionárius, kö-
zéptisztviselő vagy országa legmagasabb köreihez tartozó előkelő személy, ezt a 
beosztást pedig mindenkire kötelező érvényűnek tekintették. Egyetlen ponton ra-
gadható meg kivétel, a vendég elszállásolása tekintetében. Úgy tűnik ugyanis, hogy 
Brassóban kínosan ügyeltek arra, nehogy törökök keveredjenek a városfalakon 
belülre. Ennek a megkülönböztetésnek a hátterében lélektani okokat is sejthetünk, 
ám valószínűbb, hogy a városatyák elsősorban a város biztonságát tarthatták szem 
előtt, amikor megtiltották a barátból könnyen ellenséggé váló törökök bejárását 
Brassó roppant védművei mögé. 

Amikor a Brassóban vendégeskedő török postákról és követekről beszélünk, ar-
ról sem szabad megfeledkezni, hogy a városiak alapvetően nem jószántukból fogad-
ták be őket. Az esetek többségében a törökök körül teljesített szolgálatok a fejede-
lem és az ország érdekében történtek, ennek megfelelően a városiak a sok esetben 
igen jelentős kiadásaikat megpróbálták visszatéríttetni a fejedelemtől. Mindeddig 
nem került elő részletes és megbízható adat a térítések menetéről, a brassói levéltá-
ri anyagban sem találunk egyebet, csupán egy-egy feljegyzést azokról a tételekről, 
amelyeket végül nem fizetett ki a fejedelmi kincstár. Pusztán mutatóba maradt fenn 
egy 1622-es kimutatás, amelyben a fiscus tisztviselői tételesen felsorolják a vissza 
nem térítendő költségeket, közöttük a Balássi Ferenc portai követ holttestét haza-
hozó, illetve a Zülfikár agának ajándékot szállító brassói fuvarosok díját.57 

A kereskedés kapcsán már szóba került, hogy az országos diplomáciai feladatok 
ellátásától és kiszolgálásától függetlenül, Brassó maga is több szállal kötődött Kons-
tantinápolyhoz. A háborús évek fogolyszedő akciói folytán számtalan brassói és 
barcasági – szász, székely, román egyaránt – került a tatárok rabszíjára, hogy rab-
szolgaként fejezze be életét az Oszmán Birodalomban. Volt azonban olyan is, aki a 
törökök között egészen magas pozícióba jutott, gyarapítva a régi Magyar Királyság 

                                                           
56 II. Rákóczi György Eötves Mihály brassai bírónak. Szamosújvár, 1652. október 25. ANR FB Fondul 
Primăria Braşov, Col. Fronius II. Nr. 191. 
57 A kincstári exactorok jegyzéke a brassai tanács számára. Gyulafehérvár, 1622. július 8. ANR FB Fondul 
Primăria Braşov, Col. Schnell III. Nr. 210. 
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területéről származó, esetenként igen befolyásos renegátok körét.58 Ebbe a cso-
portba sorolhatjuk a neves brassói Benkner-família egy tagját, Markust is, akinek 
alakja számos érdekes, mindeddig megválaszolatlan kérdést vet fel. Tudjuk róla, 
hogy Báthory István uralkodása (1571–1586) idején többször küldték diplomáciai 
megbízatással Erdélybe, s a törökké lett brassói patrícius szülővárosában is meg-
fordult. Benkner – Amhát csausz – neve még évtizedekkel később is elevenen élt a 
brassóiak emlékezetében, s feltételezhetően a családi kapcsolatok sem szakadtak 
meg teljesen, hiszen 1616-ban egyik rokona, Johannes Benkner felségárulási pere 
kapcsán még hivatkoztak törökországi kapcsolatára és az Amhát csausz után örö-
kölhető ottani javakra.59 

Áttekintve a fenti adatokat, óhatatlanul felmerül az emberben a kérdés: vajon 
hogyan gondolkodott a brassói lakosság a XVII. század elején a törökökről? Az elbe-
szélő források alapján úgy tűnik, hogy a kereszténység ellenségeiként feltétlenül 
negatív figurákként értékelték őket. Ám a mindennapok kényszeréből fakadóan a 
városiak hozzászoktak jelenlétükhöz, és megtanulták kiaknázni azokat az előnyö-
ket, amelyeket az adott körülmények között csak a törökök jóindulata biztosítha-
tott. Szemlátomást a XVII. század elejére Brassóban is megszilárdultak azok a kere-
tek, amelyek szabályozták a törökökkel való kapcsolattartást, és amíg mindenki 
betartotta az íratlan szabályokat, a városiak sem méltatlankodtak. Megbotránkozást 
váltottak ki viszont azok az esetek, amikor a város kénytelen volt engedményeket 
tenni és átengedni a kényszerű szövetségesként egyébként gyakran megbízhatat-
lannak és szószegőnek tartott 60 törököket azon a képzeletbeli, néhány esetben 
azonban nagyon is valóságos határvonalon, ami a brassóiak közösségét az érkező 
török tisztviselőktől megnyugtató távolságban tartotta. A vizsgált korszakot átte-
kintve arra a következtetésre juthatunk, hogy különösen Bethlen Gábor uralomra 
kerülését követő években történtek hasonló esetek Brassóban, rendre azon idő-
szakokban, amikor egyébként is feszültség terhelte a város, a fejedelem és a Porta 
viszonyát. Iszkender pasa 1614-es látogatását már említettük, ám hasonló megrö-
könyödést keltett az 1616 májusában Brassóba érkező török csausz is, akit bár nem 
engedtek be a városba, de külső szállásán – a helyi szokásokat sárba tiporva – a 
város három legmagasabb méltósága keresett fel.61 A már sokszor említett Hegyes-
diárium választékos bejegyzései alapján ízelítőt kapunk abból is, hogy egy magas 
rangú brassói polgár hogyan viszonyult a városban felbukkanó törökökhöz. Hegyes 

                                                           
58 A tanulmányban áttekintett korszakban a már említette Deák Mehmeden kívül feltétlenül ki kell 
emelni a magyar-erdélyi kötődésű török tisztviselők között Magyarogli Ali pasát, Iszkender pasát, illetve 
az erdélyiek hosszú pályát befutó portai tolmácsát, Zülfikár agát. Utóbbi erdélyi tevékenységéről a köz-
lemúltban újabb fontos adalékok láttak napvilágot, amelyeket Kármán Gábor ismertetett „Zülfikar Aga 
between the Ottoman Empire and Transylvania” című előadásában a 2013. június 4–5,én Londonban 
rendezett,  The Lure of the Other: Conversion and Reversion in the Early Modern Mediterranean című 
konferencián. 
59 BINDER Pál, Az erdélyi fejedelemség román diplomatái, Marosvásárhely, 1996, 11. Auszug aus der 
Chronik von Simon Massa und Marcus Fuchs = Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt V. Chroniken 
und Tagebücher II... i. m., 268–269. 
60 HEGYES, i.m., 560. 
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András, amellett, hogy a velük való együttműködést általában szükséges rossznak 
tartotta, a nekik tett engedményeket pedig kelletlenül vette tudomásul,62 meglehe-
tősen szenvtelenül kommentálta a török vendégek érkezését. Higgadt megállapítá-
sait olvasva csak elvétve találkozunk olyan esettel, ahol a puszta ténymegállapítá-
son túlmenően valamilyen értékítéletet is megfogalmazna egy adott török személy-
lyel kapcsolatban.63 A brassóiak törökökhöz fűződő viszonyát levéltári adatok alap-
ján vizsgálva akkor járhatunk a legközelebb az igazsághoz, ha elfogadjuk, hogy e 
széles keretek között mozgó kapcsolatrendszert a hétköznapok sokszínűsége járta 
át, ahol személyes sors, közösségi érdek, nemzetközi diplomácia és nagyhatalmi 
ambíciók egyaránt hozzátettek a teljes kép kialakulásához. 

REZÜMÉ 

A XII. században Erdélybe telepített szász hospesek határmenti gazdag települé-
sei a XIV. századtól kezdve a török támadások célpontjai voltak. A XVI. század dere-
kán a középkori Magyar Királyság területén megszilárduló oszmán fennhatóság és 
Erdély vazallus státusza azonban Szászföldön is ahhoz vezetett, hogy a lakosság 
megtanult együttműködni a hódítókkal. Tanulmányomban azt a kérdést vizsgálom, 
hogyan fogadták a XVII. század első felében a török követeket a szászok egyik legje-
lentősebb városában, Brassóban. Az Erdély és a Fényes Porta közötti diplomáciai 
kapcsolattartás fontos részeként a városban meghatározott szolgáltatásokat teljesí-
tettek az érkező oszmán követségek, de az egyszerű hírvivők számára is, amelyek 
kiterjedtek a „vendégek” fuvarozására, kíséretére, elszállásolására, élelmezésére és 
megajándékozására. A török tisztviselők brassói tartózkodása páratlan részletes-
séggel bontakozik ki a kortárs elbeszélések, a levéltári iratok és a városi számadás-
könyvei („Stadthannenrechnungen”) alapján. 

„EODEM KOMPT EIN TSCHAUS VON DER PORTT” 

RECEPTION OF OTTOMAN AMBASSADORS AND COURIERS IN 

KRONSTADT (TRANSYLVANIA) DURING THE FIRST HALF OF 

THE 17TH CENTURY 

The thriving settlements of the Saxon hospes population settled in Transylvania 
in the 12th century were targets of Ottoman attacks from the 14th century. The Ot-
toman supremacy in the central part of the Hungarian Kingdom, furthermore, the 
                                                           
62 HEGYES, i.m., 487. 510.  
63 Egy 1614. november 21-én az új nagyvezírtől érkező törököt például kifejezetten rossz szándékú 
gazfickóként jellemez. A megjegyzés nyilvánvalóan nem az illető törökségének, hanem jellemének szól. 
HEGYES, i.m., 510. 
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vasall state of Transylvania induced in the middle of the 16th century that Transyl-
vanian Saxons necessarily got used to cooperate with the conqueror Ottomans. The 
paper discusses how Ottoman ambassadors were received in Kronstadt [Brassó, 
Braşov], in one of the most powerful Saxon towns during the first half of the 17th 
century. As an important component of the diplomatic connections between Tran-
sylvania and the Sublime Porte, the city had to assist Ottoman ambassadors and 
couriers by certain services including transportation, escort, accommodation, pro-
visioning and obligatory presents. The contemporary narratives, archival materials 
and unique local statement books (so called “Stadthannenrechnungen”) reveal the 
details of the stay of Ottoman officeholders in Kronstadt. 
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JAKÓ KLÁRA 

Újabb adatok Rozsnyai Dávid munkásságához 

Úgy vélem, valamennyiünkkel előfordult már kutatásaink során, hogy bizonyos 
témák vagy személyek újra és újra szembe jöttek velünk. Így történt ez esetemben 
is, amikor az Erdélyi Fejedelemség keleti külpolitikájának intézményi kereteit kuta-
tó, kiváltképpen a román vajdák magyar nyelvű levelezését gyűjtő levéltári búvár-
kodásaim során az utóbbi két évben többször is mondhatni „elém tolakodott” 
Rozsnyai Dávid. Élete, munkássága – úgy vélem – a szakemberek körében közis-
mert, ezért nem szükséges külön ismertetni.1 

Egyértelmű, hogy az Apafi korszak keleti külpolitikájának egyik legismertebb ér-
telmiségi alakja. Ebben jelentős szerepet játszik, hogy írásos munkássága viszony-
lag nagy arányban maradt ránk és Szilágyi Sándornak köszönhetően már a XIX. 
század végén nagyobb része közismertté is vált.2 Kiegészítésképpen annyit érde-
mes talán megemlíteni, hogy az ő személye és életútja is bizonyítja azt az eddigi 
kutatásaim során tett megfigyelésemet, hogy a fejedelemség diplomáciai életében 
foglalkoztatott személyek között sok esetben családi, rokoni kapcsolatok fedezhe-
tők fel. Koncz József által készített családfája3 szerint, de ezt más források is igazol-
ják, Rozsnyai Dávid másodunokatestvér volt a Bálintffyakkal, akik szintén szerepet 
játszottak az országnak mind Kelet, mind Nyugat felé irányuló külpolitikájában.4 

Hogy visszatérjek levéltári „találkozásainkra”, „első szemben lételünk”-re (aho-
gyan ő mondaná), akkor került sor, amikor a Magyar Országos Levéltárban őrzött, 
feltehetően az egykori fejedelmi levéltárból származó, a keleti diplomáciai tevé-

                                                           
1 A legfontosabb Rozsnyai Dávid személyével, munkásságával foglalkozó szakirodalmat Lásd STOLL Béla, 
VARGA Imre, V. KOVÁCS Sándor, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, I, Bp., 1972, 459 –460. Újabban: 
Rozsnyai Dávid = Régi Magyar Költők Tára XVII. század, 16, sajtó alá rend. KOMLOVSZKI Tibor, S. SÁRDI 
Margit, Bp., Balassi Kiadó, 2000 (a továbbiakban: SÁRDI 2000), 534–590. SIPOS Gábor, Rozsnyai Dávid 
török deák válópere = Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk., PÁL Judit, 
SIPOS Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010, 301–305 (a továbbiakban: SIPOS 2010). 
2 Rosnyai Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai, kiad. SZILÁGYI Sándor, Pest, 1867 (MHHS VIII) 
(a továbbiakban: SZILÁGYI 1867). 
3 SZILÁGYI Sándor, Rozsnyai Dávid családja. A családfát összeállította Koncz József, Turul, 1884. 4. sz., 170-
171. Ennek alapján a családfát közli: PERÉNYI József, Rosnyai Dávid, Sátoraljaújhely, a „Zemplén” Könyv-
nyomtató Intézetéből, 1896 (a továbbiakban: PERÉNYI 1896) mellékletben. 
4 Erre vonatkozó adatokat Lásd HORVÁTH Mihály, Kismartoni regesták 1617–1645, I, 1861 (Történelmi 
Tár [a továbbiakban: TT], 1. sorozat, X. kötet), 34. CZIRÁKI Zsuzsanna, Autonóm közösség és központi 
hatalom: Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban, ELTE, Bp., 2011 (Udvartörténet 
kötetei III.), 203, 204, 207. TOMA Katalin, Egy dunántúli nagyúr erdélyi kapcsolatai: Nádasdy III. Ferenc és 
II. Rákóczi György, Századok, 146(2012 ), 5, 1185, 1187. A Bálintffyak külpolitikai szerepvállalására Dáné 
Veronka hívta fel a figyelmemet, ezúton is köszönöm neki. 
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kenységhez kötődő, többnyire a Török-magyarkori Államokmánytár III. kötetében5 
és a Történelmi Tárban6 már kiadott, több kéz által írt levelezésgyűjteményben7 
felfedeztem olyan, véleményem szerint a kézírás alapján talán Borsos Tamás által 
széljegyzetelt szövegeket,8 amelyeket a margináliákkal együtt, saját fordításai mel-
lett megtalálunk a Történt dolgok c. művében.9 

Arra a következtetésre jutottam, hogy az eddig elterjedt nézettel szemben ennek 
egy részét valószínűleg nem görgényi fogsága alatt fordíthatta (még ha igen hatás-
vadász módon pl. Kornis Zsigmondnak és Naláczi Györgynek írt ajánlásában ő maga 
is ezt állítja,10 és a szakirodalom is így könyvelte el). Véleményem szerint a portán 
beszerzett anyag mellett a fejedelmi udvarban teljesített szolgálata idején másolhat-
ta egy részüket le, hiszen csak így magyarázható, hogy az eredeti okiratokhoz má-
sok által fűzött kommentárok már egybefüggő szövegként jelennek meg az általa 
„sokszorosított” Történt dolgokban. Az a fogsága alatt, a felesége által folytatott leve-
lezésből is kiderül, hogy a török iratokkal való foglalatoskodását fogva tartói gya-
nakvással figyelték, s fejedelmi engedélyhez kötötték.11 Nem valószínű tehát, hogy 
nagy mennyiségű, kiváltképpen a fejedelmi levéltárból származó török iratot tart-
hatott volna magánál börtöneiben. Legfeljebb a már elkészült „őspéldány” másolá-
sát feltételezhetjük. 

Második „szemben lételem” Rozsnyai Dáviddal akkor történt, amikor ráakadtam 
levélgyűjteményének a szakirodalom által mára elveszettnek hitt,12 II. Rákóczi Fe-
renc számára készített példányára, pontosabban annak mintegy háromnegyed 
résznyi töredékére. Az igen igényesen, gyönyörű, kalligrafikus kézírással másolt 
mű, amelyről Thaly Kálmán számolt be 1868-ban a Századokban,13 ma is megvan, 
ott őrzik, ahol eredetileg is volt, a Khuen-Héderváry-Viczay levéltárban.14 Sajnos ez 
az erdélyi anyagokban egykor igen gazdag gyűjtemény java része 1956-ban meg-

                                                           
5 Török-magyarkori állam-okmánytár, kiad. SZILÁDY Áron, SZILÁGYI Sándor, I–VII, Pest–Bp., 1868–1872 (A 
Török-magyarkori történelmi emlékek 1. osztály III–IX. kötetei, a továbbiakban: TMÁOkm), III. 
6 Bethlen Gábor uralkodásának történetéhez, Harmadik közlemény, kiad. SZILÁGYI Sándor, TT 1879, 742–
786. 
7 MOL Mohács utáni gyűjtemény, Erdélyi iratok (R298), Török vonatkozású leveleskönyv, (a továbbiak-
ban: R298). A TMÁOkm III. kötetében több szöveg közlésénél a hivatkozott hely: „Bethlen Gábor jegyző-
könyvéből”, Mike Sándor gyűjteményéből,  és Szilágyi közlése is kifejezetten Bethlen Gábor leveles-
könyvét említi. A kéziraton is sok helyen szerepel a „Mike Sándortól” feljegyzés. Mivel tudjuk, hogy Mike 
gyűjteménye több töredéket megőrzött a fejedelmi levéltár külügyi anyagának Gyulafehérváron fenn-
maradt részéből, feltételezhető, hogy ennek a levélgyűjteménynek, mely teljes egészében nem tekinthe-
tő összefüggő leveleskönyvnek, bizonyos  részei is valaha ott voltak. Vö. JAKÓ Zsigmond, Az erdélyi feje-
delmek levéltáráról = Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére, szerk. CSUKOVITS Enikő, Bp., Magyar Országos 
Levéltár, 1998, 116. 
8 Például: R298  30, 57. 
9Teljes címe: Történt dolgok I. Ferdinándtól I. Leopoldig = SZILÁGYI, i. m., 23–261.  R298,  27. Vö.: SZILÁGYI, 
1867, i. m., 58. Erre utal maga Szilágyi is a kéziraton szereplő feljegyzésével R298, 127v. 
10 SÁRDI, 2000, i. m., 538, 552. 
11 KONCZ József, Oklevelek Rozsnyai Dávid fogsága történetéhez, TT 1883 (a továbbiakban: KONCZ 1883), 
161–162. 
12 SÁRDI, 2000, i. m., 551. 
13 THALY Kálmán, Rozsnyai Hédervárott, Századok, 1868, 345–347. 
14 MOL, Viczay és Khuen-Héderváry levéltár (P427), 4. d. 
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semmisült, de a megmenekült iratok között, az égés nyomait több helyen magán 
viselő, minden különösebb összefüggés nélkül egymás után tett és így beszámozott 
lapok a ’60-as években végzett restaurálásnak köszönhetően viszonylag épen a mai 
napig megvannak.15 Talán érdemes lenne egyszer ezeket is rendbe tenni, az eredeti 
példányt a lehetőségekhez mérten rekonstruálni. 

Harmadik és érzésem szerint legfontosabb „szemben lételem” Apafi török deák-
jával nemrégiben történt, amikor az Magyar Országos Levéltár egy közelmúltban 
mesterségesen, különféle „maradékokból” létrehozott dobozában találtam egy ed-
dig ismeretlennek tűnő kéziratára.16 

A fekete tintával sűrűn teleírt, 14 lapból álló, füzetszerűen összeállított kézirat 
„Az Portára induló követeknek observatioi” címet viseli. Szerző ugyan nem szerepel 
rajta, de a karakteres kézírás és a tartalom, valamint ízes nyelvezete, néhol Maros-
menti a-zós tájszólása és igen olvasmányos stílusa alapján is egyértelműen Rozs-
nyai Dávidnak tulajdonítható. Sajnos keltezetlen, de a szövegben előforduló portai 
követek nevei (Rhédey Ferenc, Nemes János, Daczó János) alapján az 1670-es évek-
re, annak elejére tehetjük keletkezését. A szöveg záró részéből egyértelműen kide-
rül, hogy felkérésre írta, egy a Portán követségben levő, de az ottani világban kellő 
jártassággal nem rendelkező követ(ek) számára készítette Rozsnyai ezt az útmuta-
tót. Miután tudjuk, hogy a három említett személy 1671 előtt járt a Portán,17 és az 
1671. évi adót vivő követségben a személyét a Zólyomi-ügy miatt övező gyanakvás 
következtében Rozsnyai nem kapott helyet,18 elképzelhető, hogy a címzett a 
kapitihaként minden jel szerint ekkor „debütáló” Gyulai Tamás lehetett.19 Talán ezt 
a feltételezést támasztja alá az a tény is, hogy a kézirat előtt a dobozban Váradi Gyu-
lai Istvánnak a Történelmi Tárban 1894-ben publikált követségeivel kapcsolatos 

                                                           
15 A levéltár anyagának ’56 utáni sorsáról, a restaurálási munkálatokról  Lásd BALÁZS Péter, Krónika,  
Levéltári Közlemények, 34(1963), 346. UŐ, A magyar állami levéltárak 1963-ban, Levéltári Közlemények, 
35(1964), 268. 
16 MOL, Erdélyi Kormányhatósági Levéltárak, Időrendezett vegyes iratok (F563), 62. d (a továbbiakban: 
Kézirat). 
17 Legalábbis Bíró Vencel sajnos több helyen pontatlan, javításokra szoruló követnévsora és más, kora-
beli, sokszor nem egészen egyező tartalmú források szerint. MOL, Erdélyi Kormányhatósági Levéltárak, 
Időrendezett vegyes iratok (F563), 1.d. Erdélyi Országgyűlési Emlékek, Monumenta comitialia regni 
Transylvaniae , kiad. SZILÁGYI Sándor, I–XXI. köt., Bp., 1875–1898, XV. kötet, 18–23. TMÁOkm V, 66, 68–
69, 72–74, 74–76. SZILÁGYI, 1867, i. m., 344–345, 511–512. BETHLEN János, Erdély története (1629–1673), 
Bp., Balassi Kiadó, 1993, 445–446. Hidvégi Nemes János naplója az 1651–1686 évekről, III., kiad. TÓTH 
Ernő, TT 1902, 531–532. Teleki Mihály levelezése, 1656–1679, kiad. GERGELY Sámuel,  5. kötet, 627, 426. 
BÍRÓ Vencel, Erdély követei a Portán, Cluj–Kolozsvár, Minerva, 1921 (a továbbiakban: BÍRÓ 1921), 131–
132. 
18 SZILÁGYI, 1867, i. m., 344, 511–512. PERÉNYI, 1896, i. m., 25. Ezt támasztja alá az is, hogy a követséggel 
induló tolmácsként 1671. október 12-én, Gyulafehérváron Zsidó Juda tett esküt. TMÁOkm, V, 68–69. 
19 BÍRÓ, 1921, i. m., 132. Kapitihaként tett esküszövege 1671. szeptember 25-én kelt Gyulafehérváron, 
TMÁOkm, V, 66. 
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iratainak XIX. századi másolatai állnak.20 A genealógiai szakirodalom szerint Gyulai 
Tamás István testvére volt, és a család „üzleti” összeköttetésben állt Rozsnyaival.21  

Visszatérve a kéziratra, végül is függetlenül attól, hogy kinek szánták és mikor 
készült, rendkívül érdekes, a magyar szakirodalomban a portai diplomáciára vo-
natkozó mondhatni egyedül álló jellegű forrással van dolgunk. A mostanában oly 
divatos, a Portára vonatkozó ceremóniatörténet-kutatás ugyanis – és itt régebbi és 
frissebb magyar és erdélyi szász22 mellett a nemzetközi szakirodalomra is gondo-
lok23 – leginkább követjelentésekre, instrukciókra, -naplókra, utazási beszámolókra, 
levelezésre támaszkodik. Sajnos, az összehasonlítás szempontjából bennünket kü-
lönösen érdeklő Moldvára és Havasalföldére vonatkozóan a szegényes forrásadott-
ságok miatt alig írt a szakirodalom.24 Szövegünk műfajilag azonban egyikhez sem 
sorolható. Talán leginkább az instrukciókkal rokon (eltekintve attól, hogy a fejede-
lem által kiállíttatott hivatalos irat), hiszen lépésről lépésre leírja, hogy mit kell ten-

                                                           
20 Adatok Váradi Gyulai István portai követségéhez, kiad. DOMJÁN István, TT 1894, 515–521. Ezek eredeti-
jeinek egy része legalábbis, mely annak idején a Székely Nemzeti Múzeum levéltárában volt, ma is meg-
található a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága őrzésében, Sepsiszentgyörgyön. 
21 Adattár, közli KELEMEN Lajos, Genealógiai Füzetek, 1905, július–augusztus, 79–80. Ősfák, összeáll. 
GYULAI Richárd, Genealógiai Füzetek, 1905, szeptember, 82–84. 
22 MOLNÁR István, Rozsnyai Dávid török deák, Bp., Stephaneum Nyomda R.T., 1909 (Művelődéstörténeti 
Értekezések, 33, a továbbiakban: MOLNÁR 1909). BÍRÓ, 1921, i. m. Georg MÜLLER, Türkenherrschaft in 
Siebenbürgen. Verfassungsrechlichen Verhältnis Siebenbürgens zur Pforte 1541–1688, Hermannstadt-
Sibiu, Verlag des Südosteuropäischen Forschungsinstituts, 1923 (a továbbiakban: MÜLLER 1923). Újab-
ban KÁRMÁN Gábor, Szuverenitás és reprezentáció: Erdély a Porta 17. századi diplomáciai rendszerében, 
Korall, 13(2012), 48, 33–61. 
23 Például: Konrad DILGER, Untersuchungen zur Geschichte des Osmanischen Hofzeremoniells im 15. und 
16. Jahrhundert, München, Dr. Rudolf Trofenik, 1967 (Beiträge zur Kentnis Südosteuropas und des 
Nahen Orients 4, a továbbiakban: DILGER 1967). Maria Pia PEDANI, The Sultan and the Venetian Bailo: 
Ceremonial Diplomatic Protocol in Istanbul  = Diplomatisches Zeremoniell in Europa und im Mittlern Osten 
in der Frühen Neuzeit, kiad. Ralph KANZ, Giorgio ROTA, Jan Paul NIEDERKORN (a továbbiakban: PEDANI 
2009), Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009 (Archiv für 
österreichische Geschichte 141.), 287–299. Ernst D. PETRITSCH, Zeremoniell bei Empfängen 
habsburgischer Gesandschaften in Konstantinopel  =  Diplomatisches Zeremoniell… i. m., 301–322 (a to-
vábbiakban: PETRITSCH 2009). Tetiana GRYGORIEVA, Symbols and Perceptions of Diplomatic Ceremony: 
Ambassadors of the Polish-Lithuanian Commonwealth in Istanbul = Kommunikation durch symbolische 
Akte: Religiöse Heterogenität und poitische Herrschaft in Polen–Lituanien, kiad. Yvonne KLEINMANN, Stutt-
gart, 2010 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 35.), 109–125 (a továb-
biakban: GRYGORIEVA 2010). 
24 A régebbi időszakra és Moldvára vonatkozóan Lásd Ioan D. CONDURACHI, Soli şi agenţi ai domnilor 
Moldovei la Poartă în secolul al XVII-lea, Bucureşti, 1920. Havasalföldére is kiterjedően, különösképpen a 
későbbi korokra vonatkozó adatokkal bővítve Lásd Ion MATEI, Reprezentanţii diplomatici (capuchehăi) ai 
Ţării Româneşti la Poarta Otomană, kiad. NAGY Pienaru, TEOTEOI Tudor, Bucureşti, 2008 (a továbbiakban: 
MATEI 2008). Amint ezekből a művekből is kitűnik, a román szakirodalom nem aknázza ki eléggé a 
magyar forrásközlésekben, levéltári gyűjteményekben fellelhető, Moldva és Havasalfölde portai kapcso-
lataira, képviselőire vonatkozó adatokat, ami különösen a régebbi korokra vonatkozó, szegényesebb 
forrásviszonyok között az információk bővítésének egyik alapvető lehetősége lenne. Jelzésértékű, hogy 
2008-ig a XVII. századból a két Kárpátokon túli vajdaságból egyetlen kapitihajelentés volt ismert, az is a 
század végéről. (MATEI, 2008, 25, 256.) Legfőbb forrásoknak a nyugati követek jelentései számítanak. 
Valószínűnek tűnik, hogy Moldva és Havasalfölde státuszából következően kapitiháik, adott esetben 
követeik, teljesen más bánásmódban részesültek, mint az erdélyiek. Ceremóniatörténeti adatokra lénye-
gében csak a vajdák Portán történő beiktatásával kapcsolatban találtunk utalást (MATEI, 2008, 128.) 
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nie a követnek a Portán, hogyan kell megfelelnie az ottani diplomáciai protokollnak, 
elvárásoknak, hogyan tudja a lehető legeredményesebben képviselni hazáját. Egy-
értelműen hosszú évek alatt szerzett, saját tapasztalatokon nyugvó útmutatásról 
van szó. 

Érdemes megállnunk itt egy pillanatra. A szöveg ugyanis nagyon érdekes adalék 
Rozsnyai Dávid karakteréhez, gondolkodásmódjához, mondhatni értelmiségi port-
réjához. Annak ellenére, hogy magánélete, nemrégen közzétett válóperi anyagának 
fényében, elég zavarosnak mondható,25 A Portára indult követeknek observatioi egy 
nagyon világosan, lényegre törően, logikusan gondolkodó, igen jó gyakorlati érzék-
kel rendelkező embert rajzol elénk, aki kitűnő megfigyelő és remek memóriával 
rendelkezik. Ugyanez az összeszedett gondolkodásmód tükröződik amúgy Rozs-
nyai fogsága elején Görgényből feleségéhez írt leveleiben, mondhatni „instrukciói-
ban” is.26 

A kiadásra előkészített szöveget legszívesebben teljes egészében idézném, any-
nyira érdekes, élettel teli, szórakoztató olvasmány. Végre olyan forrással van dol-
gunk, amely igyekszik a lehető legjobban, legtárgyilagosabban, az erdélyi követ 
szemével láttatva, az ő szempontjait előtérbe helyezve bemutatni, hogy milyen fel-
adatok várnak rá a Portán, a XVII. század vége felé. Végre nem kell a sorok közül 
kiolvasni, a szubjektív beszámolókból kihámozni, hogy hogyan és miként történhet-
tek a dolgok Isztambulban. A kéziratnak deklarált célja, hogy mintegy tankönyv-
ként, néhol akár didaktikusan, leírja: mit és hogyan kell cselekednie annak, akit erre 
a feladatra jelöltek ki. Tárgya bemutatásakor a szerző a legkézenfekvőbb logikai 
fonalat választotta: kronológiai sorrendbe véve beszéli el a portai követ teendőit. Az 
így igen jól strukturált kézirat a Portára vezető út fontosabb mozzanatainak leírása 
mellett a hat „szemben létel” köré csoportosítja mondandóját.27 A hat találkozás a 
főtolmáccsal, a fővezér tihájával (kethüdával), a fővezérrel, a császárral, a díván ülő 
vezérekkel, a muftival történik. A kihallgatások konkrét koreográfiájának leírása 
mellett a szöveg egészét jellemzi a szerző bennfentességéből fakadó apró, de hasz-
nos gyakorlati tanácsok osztogatása. Mindezeket átszövik a mentalitástörténeti 
szempontból is sokat mondó, állandóan ismétlődő figyelmeztetések arra vonatko-
zóan, hogy hogyan kerülhetik el, hogy becsapják őket, hogy csalások áldozataivá 
váljanak. A szöveg a balkáninak nevezett gondolkodásmód gyökereinek vizsgálatá-
ra is lehetőséget nyújt. Forrásunk mindenképpen objektívebbnek tekinthető, mint a 
jóval szubjektívebb követségi beszámolók, jelentések, naplók, a Portáról haza írt 
levelek, amelyekben gyakori a politikai vagy személyes megfontolásokból történő 
elhallgatás, kiszínezés, csúsztatás. Rozsnyainak, aki segítő szándékkal írta e szöve-
get, kifejezett célja volt az objektivitás. 

Mivel, amint azt már említettem, a portai ceremóniatörténetnek, viselkedéstör-
ténetnek gazdag nemzetközi szakirodalma van, és a közelmúltban magyar elemzés 
is született e tárgyban, a következőkben, mintegy ízelítőként azokat a részeket eme-

                                                           
25 SIPOS, 2010, i.m. 
26 KONCZ, 1883, i. m., 155–160. 
27 Az erdélyi követ „munkarendje” lényegében megegyezik például a korabeli lengyel követekével. Vö. 
GRYGORIEVA, 2010, i. m., 119–120. 
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lem ki a kéziratból, amelyek az eddig kiadott forrásokból talán kevésbé ismertek, 
illetve, amelyekben a leírást különösen szemléletesnek találtam.  

Tudjuk, hogy a portai ceremóniák rendjét II. Mehmed szultán óta törvények 
szabályozták, és alapjában véve ehhez tartották magukat az egész XV–XVII. század 
közötti időszakban.28 Rozsnyai kézirata is kitűnően példázza ezt. 

Ami a ceremoniális részeket illeti, azok szinte teljesen egybecsengenek a Konrad 
Dilger által írt, a mai napig alapműnek számító könyvében29 foglaltakkal, annak 
ellenére, hogy az főképpen a XVI. század végéig terjedő időszakot vizsgálja. Hasonló, 
lényegében azonos ceremoniális elemekről számolnak be az erdélyi helyzet tekinte-
tében több tévedést tartalmazó tanulmányaikban olasz, osztrák, lengyel követségek 
XVII. századra is vonatkozó tapasztalatainak elemzései.30 Az azonban egyértelmű, 
hogy Rozsnyai útmutatójának és a jelenkori szakirodalom megállapításainak egy-
becsengése azt jelzi, mindenki jól végezte munkáját. 

A kézirat bemutatását a fővezérnél tartott audienciával kezdem. Erre a 
„dívánházban” került sor. A követnek, miután az itteni lépcsőnél leszállt lováról, s 
bement a „díván ülő helybe”, le kellett ülnie az ott levő padokra, s „vonassa le a csiz-
máját, mert onnét osztán papucsban kell menni a ház ajtajáig, azon belöl penig egész 
a fővezér eleiben kapcában kell menni”.31 Már ezen a kihallgatáson feltűnik a követek 
„karon ragadásának” szokása, amelyet a keresztény államok képviselői megalázó-
nak tartottak, s emiatt sok követbeszámoló nem is tért ki rá. (Pedig így bántak az 
erdélyieken kívül a „nyugati”, a Habsburg, a velencei  vagy a lengyel követekkel is.)32 
A szakirodalom több magyarázatot is ad ennek kialakulására, lényegében a me-
rényletek elkövetését kívánták így megakadályozni.33 A fővezér lábai elé vitt követ-
nek ott le kellett borulnia, s amennyiben az a kezét nyújtotta, azt, ha nem, akkor 
köntöse alját kellett megcsókolni. Küldetése céljának elbeszélése, s az ajándékok és 
a fejedelem levelének átadása mellett ekkor került sor az új kapitiha bemutatására, 
a régi elbúcsúztatására. (Rozsnyai gondosságára jellemző, hogy itt kitér az ekkor 
elhangzó beszéd megkívánt hangvételére, stílusára, bizonyos fordulataira is.) Az 
ekkor sorra kerülő kaftánozáskor a török deák sajnálattal említi meg, hogy már 

                                                           
28 DILGER, 1967, i. m., 8–37. GRYGORIEVA, 2010,  i. m., 111. 
29 DILGER,1967, i. m. 
30 Például: PEDANI, 2009,  i. m. PETRITSCH, 2009, i. m. GRYGORIEVA, 2010, i. m. Pedani véleménye szerint 
Erdély portai képviselete, csakúgy, mint Moldváé és Havasalföldéé, nem rendelkezett önálló rezidenciá-
val. PEDANI, 2009, i. m.,290. Ugyanezt vallja Petritsch is. PETRITSCH, 2009, i. m., 309. Véleményem szerint 
ezek a tévedések onnan eredeztethetők, hogy a szerzők, a lábjegyzeteik tanúsága szerint nem ismerik a 
magyar forrásközléseket, szakirodalmat, csakúgy, mint a románt, azaz pontosabban fogalmazva, a ma-
gyar és román szerzők művei közül csak a világnyelveken és újabban megjelenteket használják. Ebből 
eredeztethető például, hogy elemzéseikben sokszor átveszik a román történeti irodalomban meggyöke-
resedett „három román ország” toposzát, és nem veszik figyelembe az Erdély, Moldva és Havasalfölde 
államszervezete, politikai rendszere, egyházi szervezete stb. terén megmutatkozó alapvető különbsége-
ket.  
31 Kézirat, 294v. Az idézetekben a szöveget átírva, a mai helyesírás szerint közlöm. 
32 DILGER, 1967, i.m., 52–62. PEDANI, 2009, i. m., 295–296. PETRITSCH, 2009, i.m., 314, 318, 321. GRYGORIEVA, 
2010, i.m., 118. 
33 DILGER, 1967, i. m., 53–56. PEDANI, 2009, i. m., 296. PETRITSCH, 2009, i. m., 314. 



41 

nem tartják a „régi plenus numerust”,34 illetve a kaftánok minőségére sincsenek 
tekintettel. A megkaftánozott személyek kiválasztása, miként azt Rozsnyai hangsú-
lyozza, mindenkor a követ feladata. A kaftán értékes ajándéknak számított, a szokás 
az alattvalóról gondoskodó császár képéhez köthető,35 s minőségükből akár a kö-
vetség sikerességére is lehetett következtetni.36 A szakirodalomból tudjuk, hogy a 
kiosztott ruhadarabok körforgást folytattak, néha eladták őket, s a portai kereske-
dőktől visszavásárolta a szultáni kincstár, s „újra hasznosításra” kerültek.37 Így talán 
érthető, hogy a különböző követségek tagjai nem egy esetben igencsak tülekedtek, 
hogy ehhez a becses adományhoz jussanak.38 A kaftánozást követően „oda buktat-
ják, ahová azelőtt a követet”, ismét a fővezér kezének vagy köntösének megcsókolá-
sa következik, majd „kihozzák” a házból, csizmáját felvonatja, ahol levetette és 
ugyanott lóra ül, ahol leszállt arról. 

Ezt követően egy eddig kevéssé ismert szokással szembesülünk. Rozsnyai cél-
szerűnek tartja, ha a fővezérnél tett látogatás után a követ a szállásán marad, de „az 
ajtaján inasok álljanak”, kint pedig a követ csausa és a tolmács, mert ezekben a na-
pokban a fővezér udvarabeli alacsonyabb rangú személyek egymás után jelentkez-
tek ajándékaikért. Senkit sem szabad bebocsátaniuk mielőtt a kapitiha és a tolmács 
által be nem üzennek, egy regesztrumba be kell vezetni a jelentkezők nevét, s „speci-
fikus numerus szerént” mehetnek csak be. A „nagy emberek” szolgáit persze soron 
kívül kellett bebocsátani. 

Az udvari illem úgy kívánta, hogy a császári audiencia előtt sem ajándékkal, sem 
a fejedelem levelével máshova ne menjen a követ. Ez, a sorrendben negyedik kihall-
gatás volt, természetesen a legfontosabb, a legpompásabb. Míg a fővezérhez hat, ide 
nyolc tollas csausnak kellett elkísérnie, s úgy kellett szervezni a dolgokat, hogy a 
pénzes erszényekkel megrakott szekerekkel egy időben érjenek a császár kapujá-
hoz. Itt a követnek a középső kapunál kellett lováról leszállnia, de maradhatott a 
lábán a csizma, úgy mehetett az uralkodó elé. Amíg a bebocsátásra várakozott, leül-
tették, „amíg veszteg ül, nem illik, hogy ott senkinek pénzt osztogasson, hanem csak 
igen modeste üljön veszteg.”39 A szakirodalomból is ismert, hogy az erdélyi és 
raguzai követek között állandó versengés volt.40 Rozsnyai bölcsességére és iróniá-
jára jellemző, ahogyan ezt a helyzetet bemutatja, nevezetesen, hogy ha a raguzaiak 
fogadása az erdélyiekével egy időben történik. Ilyenkor a dívánba való bevitel előtt 
az előbbiek a kapusoktól „elkunyerálják” a jobboldali ülést (ti. az előkelőbbnek szá-
mít), „de a magyar követ ezt mint generosa gens számba se vegye, mert nem a dara-

                                                           
34 Régebben 12 volt a szokásos kaftán szám, Lásd BÍRÓ 1923, i. m.,35. Általában és nem csak a kaftánozás 
esetében az erdélyi és a nyugat-európai követek fogadása között elsősorban az arányokban mutatkozik 
különbség, például 1619 januárjában a Habsburg követ 43 kaftánt kapott. BORSOS Tamás, Vásárhelytől a 
Fényes Portáig: Emlékiratok, levelek, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és jegyzeteket írta 
KOCZIÁNY László, Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 1968 (a továbbiakban: BORSOS 1968), 170. 
35 GRYGORIEVA, 2010, i. m., 115. 
36 Például: BORSOS, i. m., 75. 
37 BÍRÓ, 1923, i. m., 35. DILGER, 1967, i. m., 98–100. PEDANI, 2009, i. m., 293. 
38 BORSOS, i.m., 68. GRYGORIEVA, 2010, i. m., 117. 
39 Kézirat, 296. 
40 BÍRÓ, 1923 i. m., 46.;  
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bontok között elucescal a követeknek praesentiájok, hanem ott, hogy ki ül benn a ta-
nácsban, s ki kucorog künn, ezek ők, s amazok mi”. Útban a díván ülő vezérekhez, ha 
úgy kívánják, a követnek két helyen is meg kell állnia, s „jobbra és balra 
gyökköntéssel” kell köszöntenie a császár „lovas hadainak főgenerálisát”, s a gyalo-
gok „universális kapitányát”, a janicsár agát. A dívánban a több forrásból már ismert 
módon zajlik a fogadás,41 mind a főkövet, mind a kapitihák köntöst csókolnak a 
fővezérnek, a kapitihákat kiviszik az adó átadására, a követet a díván ülő vezérek-
hez ültetik. Ha nincsen nála rangosabb külföldi küldött, a fővezérrel egy ezüst asz-
talnál eszik, ha van, akkor a díván ülő vezérek társaságában étkezik.42 Amikor azok 
egy-egy intéssel kínálják, valamennyire meg kell hajtania magát, s még ha nem is 
kívánja, egy-két falatot minden fogásból „csippentsen” az illem kívánalmai szerint. 
Ezután jön a Rozsnyai szerint igen finom citromos serbet, amelyet a vezéreket kö-
vető kézmosás, azaz „ujja begyének megöblítse” előz meg. Amint az máshonnan is 
ismert, a császár mindezt egy rostélyon át figyeli, „ama rostélyra nem is kell igen 
gyakran kandikálni, hanem igen modeste kell magát viselni.”43 Ezt követően szokott 
sokszor sorra kerülni a hadak fizetése, s Rozsnyai kitűnő pszihológiai érzékkel álla-
pítja meg ennek a procedúrának szimbolikus értelmét (amelyet a szakirodalom 
elemzései is hangsúlyoznak):44 azért teszik ezt az idegen követek jelenlétében, hogy 
azok lássák, határtalan gazdagságukban „mely kicsiny becsülete van a pénznek 
nállok”.45 

A kaftánozáskor a tolmács feladata azok minőségére és számára odafigyelni. 
Kaftánosan üldögélve kell megvárni, amíg a fővezér a többi vezérekkel együtt kijön 
a dívánból, s átvonul a császárhoz köntöst csókolni. 

Eljön a nagy pillanat, hóna alatt megfogva viszik be a követet a császár elé, „be 
lépvén az ajtón, ha mindjárt lefelé nyomják, engedjen és leborulván a homloka érje a 
földet, ha elébb viszik a ház közepire s buktatják, ott is azt cselekedje”.46 Ezt követően 
ismerteti követsége célját. Rozsnyai azt tanácsolja, hogy retorikailag három részre 
osztva „beszélje el követségét”, majd ha valamilyen konkrét ügyet szeretne előhozni, 
ekkor nyílik arra lehetősége, de vigyázzon, hogy a fővezér „ne irritálódjék véle”. 
(Rozsnyai itt is a portai hatalmi viszonyokra utal, mint ahogyan több más esetben is 
hangsúlyozza, mennyire fontos a valós politikai erőviszonyok ismerete.) Ismételt 
földcsókolás után kivezetik a követet, lóra száll, majd sorfalat áll a kivonuló vezérek, 
s a fővezér előtt, akik felé meg kell hajtania magát lóháton ülve. Szállásáig kaftánban 
kell mennie. Ott megjelenik majd a császár udvarából a peskescsi aga, aki egy jegy-
zéket hoz a „császár udvarában való aprólék ajándékokról”.47 Ezen szerepelnek az 

                                                           
41 Például: Maximilian BRANDSTETTER, Utazás Konstantinápolyba 1608–1609, Bp., Littera Nova, 2001, 54–
57. 
42 Az étkezés ugyanígy zajlott le például a velencei követek fogadása esetében is. PEDANI, 2009, i. m., 292. 
43 Kézirat, 296v. 
44 BÍRÓ, 1921, i. m., 44–45. PEDANI, 2009, i. m., 291–292. PETRITSCH, 2009, i. m., 312. GRYGORIEVA, 2010, i. m., 
119. 
45 Kézirat, 296v. 
46 Kézirat, 297. 
47 Uo. 



43 

előző követek aláírásai, s az összegek, ezt elkérve alá kell azt írnia a követnek. Az ezt 
intéző agának mézes pogácsa, palackos akavita és gyöngyházas kés jár. 

A dívánülő vezíreknél tett látogatásakor a követet az ajándékok viszonzásakép-
pen serbettel és kávéval vendégelik meg, és aloés fával meg is füstölik. Kéznyújtás 
esetén azt, máskülönben itt is köntöst kell csókolni. 

Az egyedüli hely, ahol pénzt nem kell adni, csak két kupát, az a mufti. Ahogyan 
Rozsnyai megjegyzi, „még a kupát is volt az ideje, hogy el nem vették, mert ők 
ecclesiastici ordinis personak volnának, hogy már, de a mi papjainktól azok is megta-
nulták, mire való az aranyas kupa”.48 

A sok vizitet két-három heti pihenés követi, ez után kell a búcsúlátogatásokat 
megejteni és a hazautazáshoz szükséges iratokat beszerezni. Ezek részletes bemu-
tatása mellett Rozsnyai hangsúlyozza, hogy a fővezértől való búcsúzás után igen kell 
vigyázni az akkor kapott kaftánokra, mert „ilyenkor szokták a kaftánt leginkább 
meghéjánosítani, ha nem lesz kinek vigyázni”.49 Ugyancsak fontos, hogy az úti költ-
ségként neki járó nyolcezer oszporát a követ idejében szerezze meg, „mert azon 
lesznek a kiadók, hogy halogatással magoknak maraszthassák”.50 

A török deák a szövegben mindvégig pontos adatokkal szolgál arról, hogy a leg-
főbb méltóságoktól kezdve az ajtón állókig kiknek milyen ajándékot, milyen össze-
gű pénzt kell adni, illetve, hogy ezek lebonyolítása kinek a feladata. Ehhez egy há-
rom oldalas pontos jegyzék is társul, de mindezek felsorolásától ezúttal eltekintek. 
Néhány szóban azonban ki kívánok térni azokra az erdélyi követ számára talán 
akkor szokatlanabb esetekre, ahogyan lépten-nyomon be akarták őket csapni, s 
melynek veszélyeire Rozsnyai minden esetben felhívja a figyelmet, sőt sokszor a 
megelőzés módját is bemutatja. Lényegében egy kis korrupciótörténeti ízelítőt ka-
punk, ami nem csoda, hiszen a XVII. századi török állapotokat egyes elemzők a „kor-
rupció gazdasága” kifejezéssel jellemzik.51 

Az éberségre legelőször a Dunán való átkeléskor volt szüksége a követnek. Itt, 
noha az oroszcsíki (ruszcsuki) harmincadosnak „öt sing tisztességes posztó” járt, azt 
tanácsolja a török deák, hogy ennek átadását, ha teheti, halassza visszafelé jövetre, 
kifelé útjában „csak valami mézes pogácsával, egy gyöngyházas késsel és egy palack 
akavitával látogatná meg az harmincadost”.52 Így ugyanis könnyebben elérhető, 
hogy hazafelé menet a szekereket ne hányja fel az ajándék kézhezvételében érde-
kelt tisztviselő. Az is fontos, hogy a Dunán való átkelést mihamarabb lebonyolítsák, 
mert „ha kételen nem lésznek véle sokáig ott ne kocódjanak, mert néha csak bosszú-
ságból is felhányták mindenét némely követnek”,53 s emellett ilyenkor kerülhetnek 
veszélybe a szekereken bújtatott, titkon szabadult rabok. 

                                                           
48 Kézirat, 297v. 
49 Uo. 
50 Kézirat, 298. 
51 FODOR Pál, Korrupció az oszmán birodalomban: Egy irathamisítási eset 1590-ből = Uő, A szultán és az 
aranyalma: Tanulmányok az oszmán-török történelemről, Bp., Balassi, 2001, 86. 
52 Kézirat, 293. 
53 Kézirat, 293v. 
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Sokat spórolhat a követ, ha két hű emberét már a Dunától előre küldi, hogy „mi-
nek előtte a követ jövetelit kimondanák, abraknak, szénának árát felnyomozzák, mert 
ez, ha a követ maga bémenetelire marad, mindent kétszer árán vészen”.54 De, hogy az 
előre küldöttek se kereskedhessenek, szükséges, hogy az árakat beérkezéskor ma-
ga a követ is ellenőrizze. 

Alapvető fontosságú, hogy a Portán való tartózkodás idejére a kapitiha a követ 
mellé egy lehetőségekhez mérten tisztességes csaust szerezzen, hiszen ő a követ 
praebendájának adminisztrálásában játszott fontos szerepet. Az átverésre itt is nyílt 
lehetőség: az ellátást a fővezérrel való találkozástól számították, s így néha száz 
vagy annál is több tallérral rövidíthették meg a követet. Ugyancsak csalásra adott 
lehetőséget, hogy mivel a követnek napi ezer oszpora járt, ha nem figyelt, az egy 
hónapot huszonnyolc napnak vették, és a harminc, harmincegy napos hónapokban 
a fennmaradt két-három napi oszporát ellopták. 

Természetesen a csalásra leginkább az adó megszámlálásakor nyílt lehetőség. A 
régebbi gyakorlatban ez a követ szállásán történt, de a „mostani rossz szokás szerint” 
a császári audienciát megelőzően a fődefterdár házához kellett vinni a pénzt, s ott 
„olvassák és nézegetik fel”. Itt aztán nem lehetett elég ébernek lenni, „de ha négy-
négy szemek van is, mind felnyissák, s az olvasás alatt ott üljenek, mert mind cserélés-
sel, s mind substractióval oly hebehurgyák, hogy bizony gyakorta a szemét precurralja 
az olvasónak a keze, melyből néha alkalmas kárai következnek az együgyű követek-
nek”.55 Ezt Rozsnyai szerint, saját tapasztalatai alapján, az olvasók elöljárójának, a 
veznedár basának a felolvasás után öt-hat talléros atlasszal való megajándékozásá-
val lehetett úgy-ahogy kivédeni, hiszen „soha bizony úgy meg nem csinálhatja őket, 
hogy az adó többnek találtassék, ellenben soha a követ emberei sem vigyázhatnak 
úgy, hogy vagy cserélni való ki ne vétessék, vagy öt s hat, s néha tíz tallér is héja ne 
találtassék.”56 De az adóból való lopásra továbbra is nyílt lehetőség. Ennek kivédé-
sére, miután az „inspektor” bepecsételte az erszényeket, azokat a követség tagjai-
nak maguknak kell saját szekereikre felrakniuk, vigyázva, hogy a pecsétek meg ne 
sérüljenek, a kapitihák, a tolmács, s a követ több embere is ott állva figyelték, aho-
gyan a százhatvan erszényt felrakják a szekerekre, a szekérmester pedig a ládákra, 
szekerekre is kellett, hogy tegyen lakatot, s míg a császári audiencia meg nem lett, 
„éjjel-nappal mind addig ott lakjék a szekerek mellett egynéhányad magával”.57 

Az erdélyi kapitiha szerepének is az eddigi forrásokból ismertnél árnyaltabb ké-
pével szolgál a kézirat.58 A követségnek a Portán való tartózkodásakor ő az egyik, 
aki a különböző találkozók létrejöttét sürgetheti, szükség esetén, a fővezérhez, csá-
szárhoz menet neki kell megszerveznie a megfelelő számú tollas csausokból álló 
kíséretet és el is kellett kísérnie a követet ezekre a látogatásokra. Sok esetben a 
vizitek után az ő tiszte, hogy a követ nevében az inasoknak, ajtónállóknak pénzt 
osszon. Úgy tűnik, a tolmáccsal együtt ők jelentették be, vették számba adott eset-
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ben a követ szállására érkező kisebb rangú oszmán tisztségviselőket. Ugyancsak a 
kapitiha gyakorlati teendői közé tartozott a magasabb rangú, de nem a legbefolyá-
sosabb tisztségviselőknek kézbesíteni a követ által hozott ajándékokat. A császári 
audiencia alkalmával a kapitiha, miután köntöst csókolt a fővezérnek, kiviszik a 
dívánból, s ő az, aki míg a követ bent eszik, megolvassa az erszényeket, ajándékokat 
egy oszmán jegyző jelenlétében, aki mindent felír. Csak ezt követően ülhet a követ 
több szolgájával együtt „az eresz alá”, hogy étkezzen. A császár elé csak néha bo-
csájtják be a kapitihát, de akkor is csak a küszöbön belül egy vagy két lépésig viszik, 
„ott földet csókolnak és ki is hozzák őket”.59 A követ Portáról való kibocsátására szol-
gáló iratot is a kapitiha feladata megkérni a főtolmácstól és a fővezér tihájától 
(kethüdától). 

Azt, hogy tanácsainak megfogalmazásakor Rozsnyai igazi diplomataként gon-
dolkodott, bizonyítja az is, hogy mindvégig országa érdekeinek szolgálatát helyezte 
előtérbe. Ezért tartja igen fontosnak például a diszkrét viselkedést, azt, hogy azokat 
az iratokat, amelyekben az ajándékosztás célszemélyeit sorolták fel és annak rendje 
állt, még az erdélyi házban bent lakók közül se lássa senki, mert az ezekkel kapcso-
latosan kiszivárgó információk újabb, az országra nézve hátrányos „usus”-ok kiala-
kulásához vezethetnek: „afféle inconsideratiok szülték eleitől fogva a szegény hazá-
nak azokat az újabb terheit, melyek alatt ma is nyögünk”.60 Ugyancsak e szempont-
ból fontos, hogy a követ sehol senkinek ne nyilatkozzon arról, hogy hány díván ülő 
vezérnek szoktak ajándékot adni, mert ha ezek esetleg valamilyen oknál fogva ke-
vesebben vannak, akkor azt vissza lehet vinni, míg ha kitudódik, valahogyan csak 
kicsalják tőlük a törökök. Fontos ugyanakkor, hogy az ajándékozást a követ a re-
gestrum szerint végezze, mert, ha mindezt ötletszerűen teszi, a „jövendőre káros 
usus” alakulhat ki. Rozsnyai diplomáciai körültekintésére jellemző, hogy figyelmez-
teti a követet, hogy átadásuk előtt készítse elő a leveleket, hogy a diplomáciai bo-
nyodalmakat elkerülhesse, azaz, hogy annak nyújtsa, akinek szól, ne felejtse szállá-
sán, s „kebelébe téve” vigye, nehogy útközben elveszítse azokat. Feltehetően rossz 
tapasztalatai mondatták ezeket vele. 

Szintén az ország kincstárának érdekeit tartja szem előtt, amikor arra figyelmez-
tet, hogy a solymárokat rögtön a császári audiencia után haza kell küldeni, így meg-
takaríthatók ott-tartózkodásuk költségei. 

Apafi török deákja fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy az országa 
képviseletében eljáró követnek fokozottan vigyáznia kell arra, hogy sem ő maga, 
sem szolgálói ne keveredjenek bele semmilyen „gaz törökök” okozta botrányba. 

Bírálatot is megfogalmaz az erdélyi diplomatákkal szemben: tapasztalatai sze-
rint nem tartanak fenn elég jó kapcsolatokat a török tisztségviselőkkel, pedig ennek 
nyilván az ország látja kárát. (Ez a kérdés ugyan már korábban is előfordult követek 
instrukcióiban, de úgy tűnik, nem sok foganattal.61) 
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Tudjuk, hogy Rozsnyai nem peregrinált Nyugat-Európában és kolozsvári tanul-
mányai után viszonylag fiatalon lépett diplomáciai szolgálatba, elvállalva, hogy bele-
tanul a török deákságba,62 tehát diplomáciai képzettsége empirikusnak mondható. 
Ilyen irányú tehetségét bizonyítják fentebb megfogalmazott gondolatai, tanácsai, a 
portai diplomata munkájáról kialakult szemlélete. Nem valószínű ugyanis, hogy 
módja lett volna elmélyülni kora erre vonatkozó szakirodalmában, mégis mondan-
dója egybecseng az azokban foglaltakkal.63 

A kézirat elemzését hosszan folytathatnánk, a jelen tanulmány keretei között vi-
szont ezzel az ízelítővel kell megelégednünk. 

Igaza volt Rozsnyainak, aki a következővel zárta kis tractátusát: „mindazáltal ef-
féle írások, ha nem mindenkor tanítók is, mindenkor emlékeztetők”.64 Emlékeztetnek 
bennünket, kutatókat is nemcsak arra a letűnt világra, amelyben az erdélyi köve-
teknek Isztambulba kellett menniük, s meg kellett tanulniuk az ottani mindennap-
okban eligazodni, hanem arra is, hogy Erdély és a Porta kapcsolatainak vizsgálata-
kor sem lehet eltekinteni a további levéltári kutatásoktól. Forrásközlések nélkül 
(még ha manapság egyáltalán nem divatos és kifizetődő ennek a műfajnak a műve-
lése), a fejedelemségkori Erdély történetének korszerű vizsgálatában sem lehet 
érdemben előre lépni. Csak az erdélyi fejedelmek királyi könyvei, a gyulafehérvári 
káptalan és kolozsmonostori konvent protocollumai, a vármegyei és városi jegyző-
könyvek65 vagy a brassói számadáskönyvek (hogy csak a fontosabbakat említsem) 
adatainak felhasználásával lehet majd tisztázni a keleti külpolitikában foglalkozta-
tott személyek társadalmi hátterét, e réteg családi összefonódásait, birtokviszonya-
it, azok sajátosságait, esetleg tanulmányaikat. Márpedig ők voltak, akik működtették 
a diplomácia gépezetét. Az ő ismeretük nélkül nem alkotható teljes kép a fejedelem-
ség keleti külpolitikája intézményes kereteinek működéséről. Nem elégedhetünk 
meg a nagy elődök szövegközléseivel. A követek observatioi keletkezéstörténete 
körüli nyomozás döbbentett rá, hogy például Bíró Vencel úttörő és máig alapvető 
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um-Egyesület, 1993 (Erdélyi Történelmi Adatok VI. 1.). Gyulafehérvár város jegyzőkönyvei, bevezető 
tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi KOVÁCS András, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1998 
(Erdélyi Történelmi Adatok VI. 2.). 



47 

fontosságú munkájának melléklete újraírásra vár.66 Úgy tűnik, hogy adatait főleg 
csak a forrásközlések tartalomjegyzékében, regesztáiban szereplő nevekből merí-
tette. Márpedig a kiadott jelentések, levelek stb. névanyaga önmagában is sokkal 
gazdagabb, a kiadatlanokról nem is beszélve. Érdemes volna ezt a munkát elvégez-
ni. Emellett Erdély és a Porta kapcsolatának vizsgálatához, az erdélyi követség mű-
ködésének tanulmányozásához bizonyára a magyar oszmanisták a továbbiakban is 
hozzájárulnak majd, például az Ágoston Gábor által említett isztambuli források 
feltárásával.67 

REZÜMÉ 

A tanulmány Rozsnyai Dávid, Apafi Mihály erdélyi fejedelem török deákja mun-
kásságával kapcsolatban szolgál újabb adalékokkal. 

Levéltári források alapján feltételezhető, hogy Rozsnyai legismertebb munkáját, 
a Történt dolgok című, Erdély históriájával foglalkozó oklevél- és levelezésgyűjte-
ményét több helyről állította össze, valószínűleg többek között az egykori fejedelmi 
levéltárból. Emellett bebizonyosodott, hogy töredékesen ugyan, de ma is megvan 
Rozsnyai fentebb említett híres művének, a Történt dolgok II. Rákóczy Ferencnek 
ajánlott, elveszettnek hitt példánya. 

Az írás legnagyobb részében pedig Rozsnyai Dávid eddig ismeretlennek tűnő, 
1671 körül keletkezett kéziratát mutatom be. Az Portára indult követnek 
observatioi címet viselő, az erdélyi portai követ tennivalóit pontokba szedve leíró 
szöveg nagyon érdekes diplomácia-, ceremónia-, mentalitás- vagy akár korrupció-
történeti, a maga nemében egyedülálló forrás. Tovább árnyalja és sok új adattal 
egészíti ki a XVII. század végi erdélyi portai diplomáciai protokollra vonatkozó ed-
digi ismereteinket. 

NEW FACTS ABOUT THE ACTIVITY OF DÁVID ROZSNYAI 

The present essay provides additional information on the Prince of 
Transylvania, Mihály Apafi’s Turkish scribe, Dávid Rozsnyai and his works. 

Based on archivival research, it is probable that Rozsnyai  worked from several 
sources when he wrote his best known Történt dolgok (Things Happened) – a 
compilation of documents and correspondences, including the once princely 
archives themselves. Besides, we do have now, even if only partially surviving, that 
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copy of Történt dolgok, which was presented to Ferenc Rákóczy II by Rozsnyai 
himself and was believed lost before. 

The larger part of my essay is the presentation of Dávid Rozsnyai’s yet probably 
unknown manuscript from around 1671, titled:  Az Portára indult követnek 
observatioi (Observations of an Envoy to the Porte). A handbook, manuel or check-
sheet just about as we would call it today to follow, regarding the things to do and 
not to do by a Transylvanian Envoy while at the Porte. Its observations and detailed 
instructions regarding ceremony, mentality, a study on „corruption” in itself, are 
unique sources of information. It completes and makes our knowledge of protocol 
of 17th century Transylvanian diplomacy more colourful and refined. 
 


