
A 16–17. század fordulóján az oszmán
társadalom valószínûleg legtöbbet szidott figurája az adóbérlõ (mültezim) volt.
Adóbérlõket már a 15. századtól alkalmaztak a központi kincstár kezelésében
lévõ jövedelmek beszedésére, de szerepük a 16. század utolsó harmadát követõ-
en minden korábbit felülmúlóan fontossá, mondhatni nélkülözhetetlenné vált.
Ez nagyjából négy új fejleménynek volt köszönhetõ: 1. a szultáni vagy koronabir-
tokok állományának lassú, de biztos növekedése; 2. a fõhivatalok adóbérlettel
összekötött adományozása; 3. az odzsakliknak nevezett testületi birtokok kifejlõ-
dése; 4. a vállalkozási formák térnyerése a hagyományos adóbérleti rendszeren
belül, vagy másképpen kifejezve: a közigazgatási funkciók adóbérlettel történõ
összekapcsolása. Mindez egyre több pénzügyi vállalkozót igényelt, egyre össze-
tettebb üzleti láncolatokat hívott életre, és fordítva: a pénzügyek mind nagyobb
része került vállalkozó adóbérlõk ellenõrzése alá. A utóbbiak körébe tartoztak a
názirnak (nazìr) nevezett ellenõrök is, akik eredetileg az adóbérletek mûködését
felügyelték. Legfontosabb feladatuk az volt, hogy átnézzék és hitelesítsék a vál-
lalkozók elszámolásait. Ennek során gyakran vállaltak kezességet az adóbérlõ-
kért, és nyújtottak hiteleket az adóbérlet finanszírozásához (az is megesett, hogy
mindezen túl az általuk ellenõrzött adóbérlõ nevében pénzbeszedõként jártak
el). Ebbõl az összetett funkcióból nõtt ki a századfordulóra a „(nagy)vállalkozó
ellenõr” (nazìr-i mültezim) típusa, aki a „normális” adóbérlõkhöz hasonlóan
nyílt versenyben, elõleg fejében, többletbefizetés ígéretével és kezesek felmuta-
tása ellenében nyerte el megbízatását. A joghatósága alá tartozó adóbérletek
száma szintén növekedésnek indult (akár egy egész kormányzóság összes adó-
bérlete hozzá tartozhatott), ezért azokat vagy azok egy részét elõleg stb. fejében
alvállalkozóknak adta ki. A názirok által ellenõrzött egységek egy része hamaro-
san szervezetileg is kivált a korábbi struktúrából, és a tartományi kincstartó, a
defterdár alá rendelt, különálló pénzügyigazgatási egység (nezaret) lett belõle.1

1 A témáról részletesebben ld. Fodor Pál: Vállalkozásra kényszerítve. Az oszmán pénzügyigazgatás
és hatalmi elit változásai a 16–17. század fordulóján. Bp. 2006. (História könyvtár. Monográfiák
21.), fõleg: 75–124.
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A korabeli oszmán értelmiség az adóbérlõt a legsötétebb színekkel festette
meg, és a „klasszikus” társadalmi rend aláásójaként ítélte el.2 Visszatérõen vá-
dolta azzal, hogy összeharácsolt vagyonából állami hivatalokat vásárol magának,
s ezzel lezülleszti a korábban jól mûködõ államapparátust. Ennek fényében még
furcsább, hogy miközben a csúcselithez tartozó, politikai hatalommal is rendel-
kezõ pénzügyér-nagyvállalkozó típusáról már van némi képünk,3 a vállalkozók
derékhadáról, az általuk elért gazdasági eredményekrõl és vagyonosodásukról
igen keveset tudunk. Ezért tûnt számomra különösen érdekesnek az a forrás,
amelyet az isztambuli miniszterelnökségi levéltárban találtam egy vidéki názir
vagyonáról. A szóban forgó irat egy úgynevezett „hagyatéki leltár” (defter-i
muhallefat), amelyet bizonyos Haszán aga vagyonáról vettek fel 1602-ben.4 Az
illetõrõl csak annyit tudunk meg, hogy a kelet-közép-görögországi Talanda5

(kis)városban (kasaba) lakott, názirként, vagyis pénzügyi ellenõrként dolgozott,
a Talandától nyugatra található Szalonában6 halt meg és ott temették el. Nem
tudjuk, milyen formában látta el hivatalát, de az elmondottak fényében biztosra
vehetõ, hogy õ is a vállalkozó adóbérlõk széles táborához tartozott. Teljes össz-
hangban áll az ilyen körökben megszokottakkal, hogy tartományi hivatalnok lé-
tére magának udvari müteferrika, fiának pedig csaus tisztséget szerzett.7 A lakó-
hely és az iratban felsorolt birtokok az agribozi szandzsákhoz tartoztak, így
elképzelhetõ, hogy Haszán aga ennek az alkormányzóságnak az adóbérleteit el-
lenõrizte.8 Arra sem derül fény, hogy milyen okból avatkoztak be az állami szer-
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2 Ali Kemalî Aksüt: Koçi Bey risalesi. Ìstanbul, 1939. 40., 54., 70.
3 Pl. Fodor Pál: Üvejsz pasa hagyatéka. Pénzügypolitika, vagyonelkobzás és az oszmán hatalmi elit

a 16. század végén. Történelmi Szemle 44(2002) 209–253. (A tanulmány 2004-ben jelent meg.)
4 Ìstanbul, Bañbakanlìk Osmanlì Arñivi, Ali Emiri, III. Mehmed, No 51. A hagyatéki defterek

(muhallefat vagy tereke defterleri), amelyek többnyire az ún. kádi-protokollumokban (kadì sicilleri,
ñeriye sicilleri) maradtak fenn, az utóbbi pár évtizedben az oszmán társadalom- és gazdaságtörté-
net fõ forrásai lettek. E kútfõre annak idején Fekete Lajos irányította rá a figyelmet: Fekete La-
jos: Egy vidéki török úr otthona a XVI. században. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és
Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 15(1959) 87–106. A velük kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókat kiválóan összefoglalja Gerelyes Ibolya: A török hagyatéki leltárak mûvelõdés-
történeti tanulságai. Keletkutatás 1987. tavasz 83–93. A nemzetközi szakirodalomból néhány
alapvetõ munka: Ömer Barkan: Edirne askerî kassamì’na âit tereke defterleri (1545–1656). Bel-
geler 3(1966) 5–6. sz. 1–479.; Hüseyin Özdeæer: 1463–1640 yìllarì Bursa ñehri tereke defterleri.
Ìstanbul, 1988.; Said Öztürk: Askeri kassama ait onyedinci asìr Ìstanbul tereke defterleri (sosyo-
ekonomik tahlil). Ìstanbul, 1995., különösen a 28–29. oldalon hivatkozott irodalom.

5 Ma Atalánti, az Északi-Éviai-öböl közelében.
6 Ma Amphissza, Delphoi közelében.
7 Müteferrika: a szultán és más magas méltóságok udvartartásának tagja. Ìsmail Hakkì Uzunçarñìlì:

Osmanlì devletinin saray teñkilâtì. Ankara, 1984. 428–431. Csaus: a birodalmi tanács apparátusá-
nak tagja, parancskézbesítõi, hírnöki, követi, kísérõi feladatokkal; a központi méltóságok és a tar-
tományi kormányzók mellett külön csausok szolgáltak. Ìsmail Hakkì Uzunçarñìlì: Osmanlì dev-
letinin merkez ve bahriye teñkilâtì. Ankara, 1984. passim.

8 Ugyanerre utal, hogy két agribozi pénzügyi ellenõr (müfettiñ) is feltûnik a közremûködõk között.
Agriboz (a török szakirodalomban jobbára Eæriboz alakban) mai neve Khalkisz, Euboea/Negro-
ponte (ma Évia) szigetének nyugati, a szárazföldhöz legközelebbi nyúlványán fekszik. Korsza-



vek (kádik és pénzügyi ellenõrök, a tartományi elõkelõk és a földközi-tengeri
flotta fõadmirálisa) a hagyaték sorsába. Erre általában akkor került sor, ha va-
gyonmegosztási viták miatt az örökösök ezt kifejezetten kérték, vagy ha ezt kí-
vánta meg a kiskorú örökösök érdekeinek védelme. Ugyancsak azonnali állami
beavatkozást vont maga után, ha az illetõ akár egy fillérrel is tartozott a kincstár-
nak. Ilyenkor – kikiáltók vagy alkuszok közremûködésével – elsõként a könnyen
fellelhetõ javakat adták el a piacokon, és a bevételbõl törlesztették az elhunyt
adósságait.9 Több mint valószínû, hogy itt az utóbbi esettel állunk szemben.

Ha ezek után megnézzük, mit gyûjtött és halmozott fel halála napjáig a ha-
gyatékozó, akkor azt látjuk, hogy kiválóan teljesített. Személyes tárgyai (ház-
tartási eszközök, berendezési tárgyak, ruhafélék, szövetek, prémek, takarók, ló-
szerszámok, fegyverek stb.) akkora értéket (141 466 akcse) képviseltek, hogy
pusztán ezek birtokosaként is kiváltságos embernek érezhette magát, hiszen
egyes vélemények szerint az oszmán társadalomban a 100 ezer akcsés és annál
nagyobb vagyonok tulajdonosai már gazdagnak számítottak.10 Ám ha ehhez hoz-
záadjuk a 32 132 akcsényi készpénzt, a 48 000 akcsét érõ ló-, öszvér- és teveállo-
mányt, akkor máris 200 ezer akcse felett járunk. A pénzbeli ellenérték nélkül
felsorolt ingatlanokkal, mezõgazdasági üzemekkel és állatállománnyal együtt
Haszán aga teljes vagyona valahol 300–500 ezer akcse között lehetett, sõt az sem
kizárt, hogy elérte az utóbbi összeget. Ennek mértékét és jelentõségét akkor ért-
hetjük meg jobban, ha más, korabeli adatokkal vetjük össze. Az 1545–1659 kö-
zötti idõszakból kiadott edirnei katonai hagyatékokat megvizsgálva azt találjuk,
hogy a 175 fõbõl 31-é (17,7%) haladta meg az 500 ezer akcse, illetve 7 fõé (4%)
az 1 millió akcse értéket. A S. Öztürk által közreadott 17. századi isztambuli ka-
tonai hagyatékok a következõ képet mutatják: az ezer fõbõl 109 (10,9%) vagyo-
na haladta meg a 300 ezres határt, míg az 500 ezrest mindössze 69-é (6,9%).11

Mindezek alapján Haszán agát kiugróan sikeres (üzlet)embernek tekinthetjük,
aki vagyoni szempontból a korabeli oszmán társadalom legfelsõ rétegeibe ka-
paszkodott fel. Ezt az értékelést támasztja alá az is, hogy eredetileg 8 rabszolgát
(2 férfit, 6 nõt) birtokolt, amit tudvalévõleg csak a legtehetõsebb oszmánok en-
gedhettek meg maguknak.12 Teljesítményének valódi értékét természetesen ak-
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kunkban alkormányzóság központja, amelynek területe Közép-Görögországra és az Attikai-fél-
szigetre is kiterjedt, és hat vagy hét bírósági kerületre (kaza) oszlott. Talanda/Atalánti és Sza-
lona/ Amphissa egyaránt kádi-székhely volt. Evangelia Balta: Rural and Urban Population in the
Sancak of Euripos in the Early 16th Century. Athens, 1992. 57–77.; Machiel Kiel: Eæriboz. In:
Türkiye Diyanet Vakfì Ìslâm Ansiklopedisi. X. D~metülcendel–Elbise. Ìstanbul, 1994. 491–493.

9 A hagyatékokkal kapcsolatos eljárásokra ld. Claudia Römer: Zu Verlassenschaften und ihrer
fiskalischen Bearbeitung im Osmanischen Reich des 16. Jhs. Wiener Zeitschrift für die Kunde
des Morgenlandes 88(1998) 185–211.

10 Fodor P.: Vállalkozásra kényszerítve i. m. 142.
11 Ö. Barkan: i. m. 460–471.; S. Öztürk: i. m. 138–139., 144., 438–493., 485. További adatok: Fodor

P.: Vállalkozásra kényszerítve i. m. 142.
12 Y. Hakan Erdem: Slavery in the Ottoman Empire and its Demise, 1800–1909. Oxford, 1996.

16–17.



kor tudnánk még pontosabban meghatározni, ha sok más pályatárs eredményé-
vel vethetnénk össze.

Haszán aga hagyatékának nemcsak összegszerûségében, hanem összetéte-
lében is van egy-két figyelemre méltó vonása. Az egyik az ingatlanok és fõleg a
csiftlikeknek (çiftlik) nevezett gazdaságok meglepõen magas száma. Az osz-
manisztikai szakirodalomban korábban nagy viták zajlottak arról, hogy mikor
kezdõdött el a monokultúrás, (kül)piacra termelõ mezõgazdasági nagyüzemek,
az úgynevezett csiftlikek kialakulása, és mikor, miképpen bontotta fel ez a folya-
mat a kisparaszti termelést. A manapság mérvadó álláspont szerint a csiftlikek
még a 18. században is szerény helyet foglaltak el az oszmán mezõgazdaságban,
és elsõsorban belsõ okokból jöttek létre, anélkül, hogy gyökeresen átalakították
volna a hagyományos termelési szervezetet.13 A politikai hatalom képviselõi a
föld helyett inkább a parasztok feleslegének elsajátítására törekedtek, s mivel
ehhez viszonylag könnyen hozzájuthattak, kevéssé nyúltak hozzá az elõbbihez.
Ha mégis megtették, akkor sem a parasztok elûzésével, hanem eladósításukkal
és földre vonatkozó jogcímeik elbitorlásával próbálkoztak, amivel függõségbe
taszíthatták és súlyos feltételeket támasztva kvázi-tulajdonosokból bérlõkké (ré-
szesmûvelõkké) fokozhatták le õket. De még ennél is régebbi, vonzó módja volt
a csiftliképítésnek a mûveletlen vagy üresen hagyott földek (re)kultivációja, a
közföldek megszerzése és kisajátítása, vagy éppen szõlõk és gyümölcsösök össze-
vásárlása. Az új rendszer elemei (köztük az adóbérlet ürügyén a paraszt és az ál-
lam közé ékelõdõ járadékigénylõk) a régin belül jelentek meg, és csak fokozato-
san nyertek teret.14 Kétségtelen ugyanakkor, hogy a 16. század végi, 17. század
eleji lázadásokkal és háborúkkal együtt járó belsõ felfordulás és a parasztok tö-
meges elmenekülése csábító lehetõségeket kínált a hatalmasoknak, és nagy
csiftlikalakítási hullámot indított el.15

Ahol létrejött, ott a csiftlik a következõ képet mutatta. Központjában né-
hány lakóépület, szoba, esetleg konyha, fürdõ, mindenekelõtt pedig számos gaz-
dasági épület (istálló, csûr, fészer, pajta, hombár stb.) állt, amelyekben nagy
mennyiségû gabonát (búzát, árpát, kölest stb.) tároltak. A gazdálkodás elmarad-
hatatlan, gyakran legfontosabb része az állattartás volt: többnyire juhnyájakkal,
tehén- és bivalycsordákkal, ménesekkel és méhesekkel találkozunk. Gyakran
tûnnek fel a csiftlikeken kertek és szõlõk, ritkábban malmok, és az egészet kiter-
jedt szántók egészítik ki.

208 FODOR PÁL

13 Kitûnõ áttekintést ad Gilles Veinstein: On the Çiftlik Debate. In: Landholding and Commercial
Agriculture in the Middle East. Ed. by Çaælar Keyder–Faruk Tabak. New York, 1991. 35–53.,
200–203.

14 Bruce McGowan: Economic Life in Ottoman Europe. Taxation, Trade and the Struggle for
Land, 1600–1800. Cambridge–Paris, 1981. 56–79., 137–141.; G. Veinstein: i. m. 37–41.

15 Ö. Barkan: i. m. 47–58. Egy 1609. évi szultáni „igazságosztó levél” (adaletname) részletes infor-
mációkkal szolgál errõl, és hároméves türelmi idõvel elrendeli az elmúlt tíz évben létrehozott
csiftlikek felszámolását és a telkek visszaadását a hazatérõ parasztoknak: Halil Ìnalcìk: Adâlet-
nâmeler. Belgeler 2(1965) 3–4. sz. 126–127.



Hagyatéki leltárának tanúsága szerint Haszán aga – bár valószínûleg nem
ekkor kezdte a birtokok gyûjtését – szintén alaposan kihasználta a háborús kon-
junktúrát, és 1602-ben bekövetkezett halálakor egy nagyobb és egy kisebb csift-
likközponttal (Kirdanics és Valtedzs), állattartó (vízibivaly, ló, ökör) teleppel,
birka- és kecskenyájakkal, valamint hatalmas szántóterülettel rendelkezett. Az
utóbbi kiterjedését nem adták meg, de egyszerû számítással kideríthetõ, hogy
mintegy 252 hektárnyi földet szedett össze.16 Ez akkor is lenyûgözõ, ha ebbõl 36
hektár nagyon rossz minõségû volt, hiszen a maradék is kb. 20–25 hagyományos
parasztteleknek (çift) felel meg. Haszán aga a szántókat – a csiftlikeknél (ké-
sõbb) megfigyelt gyakorlattal teljes összhangban – felesbérlõkkel mûveltette
meg, és ezzel valószínûleg 20–25 parasztcsalád vagy paraszti kisüzem alól húzta
ki a talajt, számottevõen rontva életkörülményeiket. A szántók hozamáról a csû-
rökben halomban álló gabona (kerekítve 22 tonna búza és 8 tonna árpa) tanús-
kodik, amelynek értéke – az 1600-ban kiadott isztambuli limitáció hivatalos árai-
val számolva17 – több mint 45 ezer akcséra rúgott.

A hagyatéki lista másik külön figyelmet érdemlõ adata az, hogy Haszán aga
3 hátasló és 1 málhás ló mellett 6 öszvér és 13 teve gazdájának mondhatta ma-
gát. Ez annak ismeretében nyer jelentõséget, hogy a korabeli helyi szállításban
messze az ökör volt a legjelentõsebb, a tevét, az öszvért, a szamarat és a lovat in-
kább az utazók és a távolsági kereskedõk használták.18 Aligha tévedés azt felté-
telezni, hogy ezt az állatállományt Haszán aga is kereskedésre, minden bi-
zonnyal a gabona szállítására tartotta. Mivel Görögország nemcsak a nyugat felé
irányuló legális gabonakereskedelem, hanem a csempészet egyik központjának
is számított,19 nem kizárt, hogy hõsünk az utóbbiból is kivette részét.

Haszán aga személyében tehát valóban az új korszak jellegzetes típusát ve-
hetjük szemügyre: a pénzügyérbõl (adóbérlõbõl) lett „új földesúrét”, aki sikere-
sen használta fel hivatalát és gazdasági-politikai kapcsolatait arra, hogy bármi-
kor elcsapható, fizetett alkalmazottból és összes javait kockáztató vállalkozóból
földbirtokkal, azaz szilárdabb háttérrel körülbástyázott gazdasági és politikai té-
nyezõ legyen szûkebb pátriájában.20 Mint ilyen egyik elõfutára a tartományok-
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16 Egy csiftet 100 dönümnek (vö. Halil Ìnalcìk: The Ottoman State: Economy and Society, 1300–
1600. In: An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914. Ed. by Halil
Ìnalcìk–Donald Quataert. Cambridge, 1994. 147.) és 100 dönümöt az egyszerûség kedvéért 9
hektárnak véve, az összesen 28 csiftnyi szántó 252 hektárt ad ki.

17 Mübahat S. Kütükoælu: 1009 (1600) tarihli narh defterine göre Ìstanbul’da çeñidli eñya ve hizmet
fiatlarì. Ìstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi 9(1978) 1–85.

18 Suraiya Faroqhi: Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia. Trade, Crafts and Food Produc-
tion in an Urban Setting, 1520–1650. Cambridge, 1984. 49–51. A teve dél-balkáni használatára:
Uõ: Camels, Wagons, and the Ottoman State in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.
International Journal of Middle Eastern Studies 14(1982) 535.

19 A szultáni tanács számos erre vonatkozó korabeli rendelete közül ld. Ìstanbul, Bañbakanlìk
Osmanlì Arñivi, Mühimme defterleri 67, 415/169 (1591. aug.–szept.). Vö. H. Ìnalcìk: The Otto-
man State i. m. 182–185.

20 Pozícióját kegyességi cselekedettel is igyekezett megszilárdítani: a talandai dzsámi javára tett
napi tíz akcsés alapítvánnyal, amelynek költségeit az általa épített boltok bérletébõl fedezte.



ban késõbb oly befolyásos helyi elit, az „elõkelõk” (ayan) társadalmának.21 Igaz,
Haszán aga vagyona – részben vélhetõ tartozásai, részben a sajátos muszlim örö-
kösödési jog folytán – halála után nagyrészt ugyanúgy szétfolyt, ugyanúgy állami
kézre került, mint sok más sorstársáé, de a hagyatéki defter néhány bejegyzése
arra mutat, hogy azért mégsem veszett el minden. Több csiftliket, házhelyet, tel-
ket stb. még életében Hüszejn nevû fiának ajándékozott, s egyes birtokokat a
gyerek szülõanyjának örökségeként tudtak megmenteni. Egy utalásból úgy tû-
nik, hogy fia a foglalkozását (és nyilván a kapcsolatait) is megörökölte. Bár
mindez sokkal kevesebb volt annál, mint amit Haszán aga fölhalmozott, az utá-
na következõ nemzedéknek mégsem a nulláról kellett indulnia ahhoz, hogy a
családi és a vagyoni folytonosságot valamennyire fenntarthassa.

*

A hagyatéki deftert magyar fordításban adom közre, de lábjegyzetben (latin be-
tûs átírásban) megadom minden tárgy és fogalom eredeti oszmán-török alakját,
és közlöm a legfontosabb összefüggõ szövegeket is. A török szavak megfejtésé-
hez az alább felsorolt, illetve jegyzetben idézett szótárak és munkák mellett a
legtöbb segítséget Pásztor Emesétõl, az oszmán-török textíliák és iparmûvészet
egyik legjobb ismerõjétõl kaptam, aki rendelkezésemre bocsátotta kéziratos
disszertációjának kiadásra elõkészített változatát, és személyes beszélgetéseink
során is rengeteg hasznos információval szolgált. Azt a néhány szót, amelyet
nem tudtam kibetûzni, …-al jelöltem, ahol pedig a megfejtésben nem voltam
teljesen biztos, (?)-et tettem. Az eredetiben sorszámok nincsenek, a tételeket én
számoztam meg.
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Forrás

Õ!22

Az elhunyt Haszán aga, udvari müteferrika, talandai lakos hagyatéki deftere.
A hagyatékot az említett városban23 adták el.

[Felette:] Szalona városában hunyt el.

A Musztafa alkusz által eladott [holmik]
Érték

1. Szent Korán, indiai24 1 kötet 1060
2. Szent Korán, indiai 1 700
3. Fürdõkellékek jó állapotú batyukendõvel25 420
4. Piros vászonköpönyeg,26 használt27 – darab 1005
5. Orosz bõrbõl készült ezüstös lószerszám

zablával, gyeplõvel és ezüstlánccal,28 jó állapotú 1 3015

6. Ezüstös zabla29 1 521
7. Amásziai szövetbõl készült lótakaró,30 régi 1 500
8. Zöld posztóból készült köpönyeg, hosszú ujjú,

ruméliai hiúzprémmel,31 használt 1 darab 5600

9. Kosár nagy lószõrzsákkal32 1 pár 840
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22 Ti. az Isten.
23 Kasaba: kisvárosi jellegû település, gyakran kádi-székhely.
24 Mushaf-i ñerif, Hindiye.
25 Hamam esbabì ma boæça-i mükemmel. Boæça: hímzéssel díszített csomagoló-kendõ; többnyire

vászonból vagy selyembõl készült, és gyakran bélést varrtak bele.
26 Ferace-i kanaviçe-i surh.
27 Mamul. E szó magyarítása sok fejtörést okozott, mivel efféle környezetben eddig nem találkoz-

tam vele, s az általam ismert szövegkiadásokban sem leltem nyomára. A leltár készítõje a tár-
gyak jellemzésére három szót használt: 1. köhne: régi, használt, ócska stb. 2. mamul: elsõdleges
jelentése: elkészített, gyártott, megszokott, bevett, érvényes stb. 3. mükemmel: pompás, tökéle-
tes, míves, jó állapotú. Döntõ többségében az elsõ kettõvel élt, s bár egyszer (140. tétel) mind-
kettõt beírta ugyanahhoz a tárgyhoz, számomra sokáig úgy tûnt, hogy a köhnét és a mamult egy-
más ellentétének tekintette: az elsõvel a tárgy régiségére, viseltességére, a másodikkal pedig jó
állapotára kívánt utalni. Ezt az értelmezést támasztaná alá egy Zenkernél található jelentésvál-
tozat: ’künstlich hergestellt’ (Türkisch–arabisch i. m. 864.), amely bizonyos arab adatokkal is
összhangban áll. Ugyanakkor más hagyatéki defterek és egy új, gazdag (18–19. századi) anyagon
alapuló elemzés (Ülkü Zeynel: Terekeler ìñìæìnda Göynük’te konutlarda mekan düzenlenmesi.
Türk Dünyasì Arañtìrmalarì 163[2006] 103–142.) inkább amellett szól, hogy az itt elõforduló há-
rom terminus ugyanazt a viszonylatot/állapotot írja le, mint a 18–19. századi defterekben talál-
ható köhne – müstamel (’használt’) – cedid (’új’) hármas. Ebbõl kiindulva a köhnét a ’régi’, a
mamult a ’használt’, a mükemmelt a ’jó állapotú’ kifejezéssel fordítottam.

28 Raht-i simin an telatin ma gem ve dizgin ve zincir-i sim. Telatin: orosz földön készült, erõs, puha
bõr, szattyán.

29 Bilan-i simin. A bilan szó olvasatához és értelmezéséhez ld. Ö. Barkan: i. m. 473.
30 Abayi an kumañ-i Amasya.
31 Ferace an çoka-i sebz ba postin-i vañak-i Rum ili, astin-i diraz.
32 Sepet ma garar.



10. Ezüstös szablya33 1 darab 2500
11. Gyöngyház berakású …34 1 pár 120
12. Ezüstös szablya35 1 darab 1500
13. Színes bagdadi-szövet36 1 darab 705
14. Zöld bagdadi-szövet37 1 darab 705
15. Csicseriborsó színû bagdadi-szövet38 1 darab 640
16. Burszai lótakaró, sima,39 használt 1 1000
17. Fehér selyemlampaszból készült köpönyeg,

hosszú ujjú, nyúlprémmel40 1 darab 1800

18. Ezüstös lószerszám, heveder (?) nyakravaló
nélkül42

200 dirhem,41

1 darab 3340

19. Vállprém nyestprémmel, régi; piros csíkos atlasszal43 1 darab 3050
20. Piros posztóból készült csótár,44 régi 1 590
21. Gyapjúnemez imaszõnyeg,45 régi 1 darab 70
22. Zöld ülõpárna,46 használt 1 400
23. Mákszínû atlaszból készült köntös47 [felette:]

Gazanfer alkusz [adta el] 1 darab 1400

24. Bíborszínû posztóból készült dolmány,48 használt 1 darab 346
25. Nehéz, egyélû, ezüstös kard (pallos)49 1 darab 3030
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33 Ñimñir-i simin.
34 …-ì sadefkari. A tárgyat magát nem sikerült azonosítani, jóllehet más forrás alapján bizonyos,

hogy itt az ñ, k, k betûcsoport áll. Esetleg szemellenzõ?
35 Ñimñir-i simin.
36 Baædadi-i rengari. Baædadi: pamutból és selyembõl szövött, atlasz felületû, fényes félselyemszö-

vet.
37 Baædadi-i sebz.
38 Baædadi-i nohudi.
39 Abayi-i Bursa, sade.
40 Ferace an kemha-i beyaz ba postin-i tavñan, astin-i diraz.
41 Az ún. rúmi dirhem: 3,207 g, a tebrizi dirhem: 3,072 g. A 17. század közepéig inkább az utóbbit

használták. Ld. Ágoston Gábor: A török hadsereg lõporellátása a 16–17. századi magyarországi
hadjáratokban. Zalai Múzeum 4(1992) 71.: 23. jegyzet.

42 Raht-i simin kemer-i bi-kìlade.
43 Postin-i eæin ba postin-i sansar, köhne, ba tarak-i atlas-i surh. Eæin: a hát felsõ része, váll; vö. még:

Ö. Barkan: i. m. 224.: eæin kürkü. Sansar: nyest vagy nyuszt. Taraklì: csíkmintás vagy ikatolt szö-
vet. Atlas: laza szerkezetû, fényes felületû szövetfajta.

44 Çultar an çoka-i surh. A korabeli magyar forrásokban csótár, csujtár stb. alakban szereplõ çultar
jelentése: (nyereg alá helyezett) lótakaró, lópokróc, szõnyeg.

45 Seccade-i keçe. Keçe: gyapjúnemez, filc, ill. ebbõl készült takaró, szõnyeg, derékalj, függöny, fej-
fedõ stb.

46 Makad-i sebz. A makad másik jelentése: sátrakban használt selyem vagy félselyem, mintás trón-
kárpit, falikárpit, huzat; jellegzetesek a khioszi darabok. Ld. Nurhan Atasoy: Otaæ-i hümayun.
The Ottoman Imperial Tent Complex. I. Ìstanbul, 2000. 131., 138.

47 Kaftan an atlas-i hañhañi. Kaftan: a török kabátok, köntösök összefoglaló neve.
48 Dolama an çoka-i erguvani. Dolama: testhez simuló, derékig érõ felsõkabát.
49 Gaddare-i simin.



26. Ezüsttel befuttatott zabla50 1 darab 400
27. Ezüstveretes kengyel51 fél pár 325
28. Ezüstös nyereg52 1 darab 3025
29. Sárga gyapjútakaró,53 használt 1 330
30. Tarka kilim,54 régi 1 darab 180
31. Vállprém,55 régi; [oldalt:] bárányprém56 1 darab 220
32. Kis sátor,57 régi 1 darab 200
33. Régi nemeztakaró,58 kicsi 1 80
34. Fémfonalas selyembársony, kerek ülõpárna,59

kicsi, használt 1 600

35. Acél lámpaernyõ60 1 darab 140
36. Ezüstdoboz61 52 dirhem 400
37. Füles rézkorsó62 1 200
38. Böreksütõ tepsi63 2 darab 160
39. Kerek, középre való fémtálca64 1 darab 200
40. Régi bogrács,65 kicsi 2 40
41. Mosdótál és hosszú csõrû, füles vizeskancsó66 150
42. Füles rézkorsó,67 kicsi 1 150
43. Szalvétakendõ,68 régi 1 150
44. Használt étkezõasztal69 2 300
45. Gyertyatartó,70 használt 1 95

46. Csésze71 7 darab; 3 új,
4 törött 140
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50 Bilan-i simin-kaplama.
51 Rikab-i kuft-sim. Vö. Ö. Barkan: i. m. 213.: rikab-i kuft-zer.
52 Zin-i simin.
53 Velençe-i zerd. Velençe: rojtos felületû, szövött gyapjútakaró; ágytakarónak, kárpitnak, lótakaró

pokrócnak használták.
54 Kilim-i alaca. Kilim: gyapjúfonalból szõtt szõnyeg, takaró.
55 Postin-i eæin.
56 Kuzì kürkidür.
57 Hayme-i küçük.
58 Keçe-i köhne.
59 Balin-i kadife-i tellü.
60 Fanus-i ahen.
61 Hokka-i sim.
62 Güæüm.
63 Tepsi-i börek. Börek: zöldséggel, sajttal vagy hússal töltött török rétesféle.
64 Sini-i miyane. Az ilyen, viszonylag nagy méretû tálcákat asztal helyett használták.
65 Bakraç-i köhne.
66 Leæen ve ibrik.
67 Güæüm.
68 Peñkir.
69 Sofra-i mamul.
70 Ñamdan.
71 Fìncan.



47. Hosszú csõrû, füles kávéskancsó72 1 115
48. Gyertyatartó,73 kicsi 1 darab 40
49. Piros, régi kilim74 2 darab 200

A Mehmed alkusz által eladott [holmik]
Érték

50. Szederjes posztóból készült bõ nadrág,75 használt 1 320
51. Turbánpatyolat,76 használt 1 260
52. Ing77 1 darab
53. Alsónadrág78 3 darab
54. Hímzett batyukendõ,79 régi 1

55. Törlõkendõ80 1 [52–55.
tétel együtt:] 460

56. Ezüstberakásos sarkantyú81 2 pár 220
57. Sárga csizma,82 használt 1 pár 70
58. Ismeretlen könyvek83 4 kötet 260
59. Borbélykendõ és másik, hímzett kendõ84 2 darab 305
60. Fehér bagáziából készült ujj,85 régi 1 pár 20
61. Szederjes posztóból készült köpönyeg,

hosszú ujjú, rókaprémmel86 1 darab 705

62. Hiúzprém87 3 darab 2350
63. Kék selyemlampaszból készült köntös,88 használt 1 darab 800
64. Piros posztóból készült salvár,89 használt 1 pár 370
65. Sárga mintás, selyemlampaszból készült

köntös,90 használt 1 darab 450
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72 Ìbrik-i kahve.
73 Ñamdan.
74 Kilim-i köhne-i surh.
75 Çahñìr an çoka-i mor. Çahñìr: valójában bokáig érõ, bõ bugyogó.
76 Destar: kemény fejfedõre tekert, vékony len vagy pamut fátyolszövet.
77 Pirehen.
78 Zir-came.
79 Boæça-i münakkañ.
80 Destmal. Csomagolásra is használták; drága, hímzett változata is ismert.
81 Mahmuz-i simin-kaplama.
82 Muze-i zerd.
83 Kitabha-i na-malum.
84 Makrama-i berber ve diæer makrama-i münakkañ. A téglalap alakú makramát vékony patyolatból

készítették, gyakran fémszálból varrott vagy horgolt rojtsorral szegték be.
85 Astin an boæasì-i beyaz. Boæasì: vászonkötésû pamutvászon, bélésanyag.
86 Ferace an çoka-i mor ba postin-i rubah, astin-i diraz.
87 Post-i vañak.
88 Kaftan an kemha-i mai.
89 Ñalvar an çoka-i surh. Ñalvar: köntös alatt viselt, derékban bõ, lefelé szûkülõ szárú nadrág.
90 Kaftan an kemha-i zerd-i res(i)mi.



66. Fehér bagáziából készült köntös,91 sima 1 darab 130
67. Sárga szattyán92 1 darab 56
68. Piros fakanál93 18 darab 33
69. Egyiptomi papucs,94 régi 1 pár 10
70. Sima zabla95 1 darab 65
71. Szederjes posztóból készült verejtékfogó

(sapka)96 3 darab 33

72. Díszített keskül97 1 20
73. Fehér zubbony,98 régi 1 darab 41
74. Ezüstös tokos kés99 1 130
75. Ciprusi (?) fehér lepedõ100 1 darab 165
76. Szederjes posztóból készült bõ térdnadrág,101

régi 1 pár 100

77. Piros moaréból készült salvár,102 használt 1 darab 240
78. Fehér bagáziából készült zubbony103 1 darab 45
79. Tokati atlaszból készült kaftán,104 használt 1 darab 350
80. Nehéz, egyélû, ezüstös kard (pallos)105 1 darab 3000
81. Khioszi piros ülõpárna,106 használt 1 1000
82. …rókaprém, kis lapokban107 2 500
83. Szederjes posztóból készült nyereg,108 régi 1 240
84. Piros kilim,109 régi 1 160
85. Régi gyapjúszõnyeg110 1 darab 400
86. Szaloniki nemeztakaró,111 kicsi 1 pár 830
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91 Kaftan an boæasì-i beyaz.
92 Sahtiyan-i zerd. Sahtiyan: finoman kidolgozott, puha, többnyire juh- vagy kecskebõr.
93 Mìlaka-i surh.
94 Paypuñ-i Mìsrì.
95 Gem-i sade.
96 Arakiyye an çoka-i mor.
97 Keñkül-i münakkañ. Keñkül: A dervisek és a koldusok hajó alakú, kókuszdió héjából vagy ében-

fából készített kolduló edénye.
98 Zìbun-i beyaz. Zìbun: rövid pamuting, amit a köntös alatt hordtak, ill. selyem- vagy félselyem-

szövetbõl készült, steppelt otthoni köntösféle, rövid ujjas mellény.
99 Kard-i simin.

100 Çadir-ñeb-i beyaz-i Kìbrus (?).
101 Çahñìr-i zanu.
102 Ñalvar an hare-i surh. Hare: moaré, habos vagy hullámos mintázatú selyemszövet.
103 Zìbun-i boæasì-i beyaz.
104 Kaftan an atlas-i Tokati.
105 Gaddare-i simin.
106 Makad-i surh-i Sakìz. Vagy: huzat, kárpit; vö. a 46. jegyzettel.
107 Postin-i rubah-i ..., küçük tahtalu. A róka fajtájára utaló szót nem sikerült megfejteni.
108 Zin an çoka-i mor.
109 Kilim-i surh.
110 Kaliçe-i köhne. Kaliçe: csomózott gyapjúszõnyeg.
111 Keçe-i Selanik.



87. Szederjes posztóból készült nyereg,112 használt 1 800
88. Orosz bõrbõl készült ruhásláda113 1 darab 50
89. Sárga terítõ,114 használt 1 darab 565
90. Damaszkuszi buzogány115 1 darab 710
91. Kis tepsi116 1 30

Az Ajdin alkusz által eladott [holmik]
Érték

92. Gyeplõ117 1 darab 65
93. Daláni (?) ezüstös handzsár118 1 darab 420
94. Egyiptomi ezüstös handzsár119 1 darab 1000
95. Turbánpatyolat,120 használt 1 darab 220
96. Aranyfonállal hímzett, új turbánpatyolat121 1 darab 510
97. Törött tükör122 1 darab 30
98. Piros selyemöv123 1 darab 137
99. Ezüstös tokos kés124 1 darab 240

100. Piros selyemlampaszból készült zubbony125 1 darab 220
101. Hímzett batyukendõ,126 régi 100
102. Sötétkék posztóból készült köpönyeg

ruhaszegéllyel127 1 darab 1670

103. Kék moaréból készült köpönyeg128 1 darab 515
104. Fehér bagáziából készült sima köntös129 2 darab 220
105. Ezüstös buzogány130 1 darab 280
106. Piros atlasz131 9 rõf132 1200
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112 Zin an çoka-i mor.
113 Camedan an telatin.
114 Ìhram-i zerd. Ìhramnak nevezik a zarándokok varratlan, fehér ruháját is.
115 Debbus-i Dimiñki.
116 Tepsi-i küçük.
117 Dizgin.
118 Hancer-i simin-i Dalani (?).
119 Hancer-i Mìsrì-i simin.
120 Destar.
121 Destar-i cedid-i zertari.
122 Mirat-i ñikest.
123 Miya[n]bend-i harir-i surh.
124 Kard-i simin.
125 Zìbun an kemha-i surh.
126 Boæça-i münakkañ.
127 Ferace an çoka-i laciverdi ba sincef. Sincef, sencef: általában drága selyemszövetbõl készült

szegõanyag.
128 Ferace an hare-i mai.
129 Kaftan-i sade an boæasì-i beyaz.
130 Debbusi-i simin.
131 Atlas-i surh.
132 1 zira: 65 cm.



107. Fehér, bagáziából készült ujj,133 régi 1 pár 10
108. Ezüstös szablya134 1 darab 3060
109. Rátétes (applikált díszû) lópokróc,135 régi 1 darab 140
110. …selyem szalvétakendõ136 1 darab 595
111. Hímzett arcpárna137 1 darab 50
112. Szederjes posztóból készült köpönyeg,

hosszú ujjú, nyestprémmel138 1 darab 3510

113. Szantálfából készült olvasó139 1 darab 121
114. Szederjes posztóból készült bõ nadrág,140

használt 1 darab 280

115. Világossárga atlasz köntös141 1 darab 1800+50
= 1850

116. Bíborszínû atlaszból készült kaftán,142 régi 1 darab 380
117. Öszvérre való málhásláda143 1 pár 800
118. Ezüstös szablya piros selyembársony

hüvellyel144 1 darab 3340

119. Hitetlenektõl való (?) ezüstös lószerszám,145

jó állapotú 1 3535

120. Ezüstös nyílvesszõtartó tegez146 1 darab 2000
121. Sárga ülõpárna,147 régi 1 500
122. Díszített tányér148 1 145
123. Isztambuli lótakaró,149 régi 1 130
124. Szaloniki nemez derékalj150 1 darab 1020
125. Ezüstveretes kengyel151 1 pár 720
126. Kék szaloniki nemeztakaró152 1 darab 500
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133 Astin-i beyaz-i boæasì.
134 Ñimñir-i simin.
135 Yapuk-i mukatta.
136 Peñkir-i harir-i ... A selyem fajtáját meghatározó szót nem sikerült megfejteni. Kb. mülemmiyé-

nek olvasható.
137 Balin-i ruy-i münakkañ.
138 Ferace an çoka-i mor ba postin-i sansar, astin-i diraz.
139 Tesbih-i kalembek. Kalembek: illatos szantálfa.
140 Çahñìr an çoka-i mor.
141 Kaftan-i kibriti-i atlas.
142 Kaftan an atlas-i erguvani.
143 Sanduk-i ester.
144 Ñimñir-i simin ba niyam-i kadife-i surh.
145 Raht-i harbi (?)-i simin.
146 Tirkeñ-i simin.
147 Makad-i zerd. Vagy: huzat, falikárpit; vö. a 46. és 106. jegyzettel.
148 Tabak-i münakkañ.
149 Abayi-i Ìstanbul.
150 Keçe-i Selanik-i döñeme.
151 Rikab-i kuft-sim.
152 Keçe-i Selanik-i mai.



127. Lábas153 1 300
128. Turbán alá való nemezföveg,154 régi 1 30
129. Üst155 1 darab 760
130. Sátorba való zsámoly156 1 darab 80
131. Kék selyemlampaszból készült kaftán,157 használt 1 darab 800

A Gazanfer alkusz által eladott [holmik]
Érték

132. Menemeni imaszõnyeg,158 régi 2 625 + 270
= 895

133. Serpenyõ159 15 darab 1575
134. Tepsi160 9 darab 945
135. Lábas161 1 305
136. Nagy üst162 1 2150
137. Szederjes posztóból készült esõköpeny,163 régi 1 1325
138. Csicseriborsó színû sátor, 12 személyes164 1 darab 2005
139. Burszai kerek selyembársony párna,165 használt 1 415
140. Burszai kerek párna,166 használt, régi 1 150
141. Pamutvászon paplan,167 régi 1 150
142. Pamutvászon paplan, régi 1 150
143. Szaloniki nemeztakaró168 1 500
144. Fehér lepedõ169 1 50
145. Anatóliai gyapjúszõnyeg,170 régi 1 darab 1000
146. Kicsi és törött lábasok171 7 darab 700
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153 Tencere.
154 Börk-i destar.
155 Kazgan.
156 Ìskemle-i mehteri.
157 Kaftan an kemha-i mai. Ezt a tételt áthúzták, és ezt a megjegyzést írták mellé: „Ismételt.

Mehmed alkusznál már beíratott.”
158 Seccade-i Menemen. Menemen: helység Izmirtõl északra.
159 Sahan.
160 Tepsi.
161 Tencere.
162 Kazgan-i kebir.
163 Barani an çoka-i mor. Barani: többnyire skarlát posztóból készített esõköpeny.
164 Hayme-i nohudi, hazine 12.
165 Balin an kadife-i Brusa.
166 Balin-i Brusa.
167 Yorgan-i yemeni. Yemeni: vékonyabb szövésû fátyolszövet, pamutvászon.
168 Keçe-i Selanik.
169 Çadir-ñeb-i beyaz.
170 Kaliçe-i Anatolì.
171 Tencere-i küçük ve ñikest.



147. Serpenyõ172 3 darab 200
148. Sötét bõrû rabnõ173 1 3000
149. Másik, Menekse nevû, grúz fajból való

rabnõ;174 állítólag sebesült 1 fõ 3000

150. Merdzsán nevû rab, sötét bõrû;175

az öszvérhajcsár176 mellett van 1 3000

151. Ezüstös füstölõ,177 kicsi 57 dirhem,
dirhemje 8 435

152. Egy sötét bõrû rabnõ;178 tanúsították, hogy letétben van nála.
153. Másik rabnõ, akirõl tanúsították, hogy szerzõdéses.179

154. Kicsi rabnõ, oláh fajból;180 mikor [Haszán aga] a fiát megházasította,
az õ feleségének adta.

155. Devletmend nevû, oláh fajból való rabnõ;181

[az elhunyt] felszabadította, a szent törvény is kimondta felszabadulását.
156. Egy Perviz nevû rab, aki szabaduló levéllel rendelkezik.182

Az elhunyt hagyatékának ellenértékeként befolyt teljes összeg,
amit Ali aga udvari müteferrika közremûködésével adtak el.183 112 383

Ebbõl
1. Alkuszok díja 2 250
2. Maradt 110 133

[arab számokkal:] 109 333
hiteles

A kosarában fellelt, kincstári pénzküldeményre184 való akcsén kívül a tarto-
mányi elõkelõk és a kádi jelenlétében Szalonában látott pénz. [Felette, utólagos
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172 Tabe.
173 Cariye-i Arab. Az arab szó a korabeli oszmán-törökben jelenthet afrikai feketét és egyéb sötét

bõrût, továbbá nomád arabot is. Vö. Ronald C. Jennings: Black Slaves and Free Blacks in
Ottoman Cyprus, 1590–1640. Journal of the Economic and Social History of the Orient
30(1987) 288–289.

174 Cariye-i diæer be-nam-i Menekñe, cins-i Gürci. A Menekse jelentése: Ibolya.
175 Gulam be-nam-i Mercan, Arab. A Merdzsán jelentése: Korall.
176 A katìrcì szó, ahogy lentebb a katìr (öszvér), nem szabályosan van írva, de minden valószínûség

szerint errõl van szó.
177 Buhurdan-i simin.
178 Bir cariye-i Arab.
179 Müdebber. Olyan rab(nõ), aki a gazda ígérete szerint annak halálakor (vagy negyven nappal

korábban) felszabadul. Vö. Halil Sahillioælu: Slaves in the Social and Economic Life of Bursa
in the Late 15th and Early 16th Centuries. Turcica 17(1985) 51–62.

180 Ve küçük cariye, Eflak cinsi.
181 Cariye be-nam-i Devletmend; Eflak cinsi. A Devletmend jelentése: Szerencsés.
182 Ve bir gulam dahi Perviz namìna, elinde ìtìknamesi vardur. A Perviz jelentése: Gyõzelmes, Sike-

res.
183 Az itt következõ összesítést – kivéve, ahol külön megjelöltem – ún. szijákat számokkal írták.
184 Ìrsaliyye akçesi: az adóbérlõk által (általában évente kétszer) az isztambuli államkincstárba, a

központi költségek fedezetére beküldött pénzszállítmány, amelynek összegét elõre meghatá-
rozták. Vö. Fodor P.: Vállalkozásra kényszerítve i. m. 110.



bejegyzés:] Karli Ili szandzsák pénzügyi felügyelõje,185 Ahmed efendi is jelen
volt.

Haszene186 129 érme,
120-ával 15 480

Teljes gurus187 45 darab,
80-ával 3 600

Oroszlános gurus188 45,5 darab,
[70-]ével 3 185

Akcse189 4 667
Akcse kosárban190 5 200
Összeg 32 133

hiteles
[helyesen: 32 132]

Összesen 142 266
[alatta, arab számokkal:] 141 466191

Ebbõl
1. A Szalona városában elhunyt és elföldelt megboldogult

lemosására és halotti lepelbe burkolására
3 000

2. A málhás lovakkal, tevékkel, öszvérekkel kapcsolatos dologi
kiadásokra, a rabok élelmére és másra
A kincstári alkalmazásban álló Haszán és Ömer bég mellé
adott hátralékbehajtók192 által lett kifizetve

2 200

3. Maradt 137 066
Százharminchétezer hatvanhat akcse

[alatta, arab számokkal:] 136 266193

A csiftlikek és birtokok felsorolása

1. Talandában álló házai belülrõl földszintesek és emeletesek, a városon kí-
vüli szobái alatt istálló található, felül 3 szoba.194

2. Belül lévõ házaihoz csatlakoznak a fia által lakott házak.195
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185 Müfettiñ. Karli Ili: nyugat-görögországi szandzsák a Pátrei-öböl felett.
186 Hasene (vagy sikke-i hasene): a török arany egyik neve (a másik: sultani[ye]).
187 Guruñ-i kamil: a spanyol 8-reál (reales de a ocho) egyik oszmán-török elnevezése (általában

riyal guruñnak hívták). A gurus a nagyméretû európai ezüstpénzek (tallérok) összefoglaló neve
volt.

188 Guruñ-i esedi: a holland tallér oszmán-török neve.
189 Nakdine.
190 Sepet-i nakdine.
191 A kétszer beírt kaftán 800 akcséjével csökkentett, végleges összeg.
192 Baki kullarì.
193 Itt ismét levonták a kétszer beírt kaftán 800 akcsés árát.
194 Nefs-i Talandada evleri içerüsi tahtani ve fevkani ve tañrasìnda odalarì altì ahìr üsti üç bab oda.
195 Ve içerü evlerine muttasìl oælì olduæì evler.



3. Talandában gránátalmás-kert, környékén földszintes és emeletes szobák,
folyó víz, forráskút, medence, belül pedig földszintes és emeletes házak, konyha
és egyéb.196

A csitftlikek felsorolása197

1. Kirdanics falu közelében 7 csitftet kitevõ szántói, 3 fekete198 ökre, 1 szõlõ-
je és kertje, 1 háza, a ház alatt hombárja, 6 pár vízibivalyökre, ököristállói, némi
rétje, a nevezett falu közelében pedig vízibivalytenyészete199 van. Tanúsították,
hogy a 7 csiftbõl 3 az elhunyt Haszán aga fiának, Hüszejn csavusnak az anyjától
származott át, 4 pedig a megboldogulté volt. Azt mondták, hogy a házak és az is-
tállók földje is a fiáé. Az említett bivalytenyészetben a tehenek száma 27, a fiatal
bikáké 4, a tavalyiaké 8, és van 11 borjú, vagyis összesen 50 növendék és kifejlett
állat. A nevezett telepen van még 7 betöretlen kanca és két csikó. Az említett
kirdanicsi csiftlikjén álló, mészbõl épült200 csûrjében körülbelül 110 jük201 búza,
ami csak négy arasszal van lejjebb a csûr tetejénél; egyik odalán pedig körülbelül
40 jük árpa202 és 25 darab méhkaptár.203

2. Valtedzs faluban 8 csiftet kitevõ szántói és fészerei vannak; hat csift fé-
szerének fedele van, két csift beállásra szolgáló fészere felül nyitott, és az összes
szántót felesbérlõk mûvelik. A részesmûvelõk fészereinek és a szalmásfészerek-
nek a száma összesen 15. Az említett Valtedzs falubeli csiftlik csûrjében körül-
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196 Ve nefs-i Talandada enar bahçesi ve tañrada tahtani ve fevkani odalar ve ma-i carisi ve fiskiyyesi ve
havzì ve içerüde tahtani ve fevkani evler ve matbah ve gayre.

197 Az alábbiakban nem mindig az eredeti sorrendet követem, és az egyazon csiftlikre vonatkozó
bejegyzéseket azonos tételszám alatt, egymás után közlöm.

198 Kara sìæìr. Kétféle állatot neveztek így: 1. fekete marha; Közép-Anatóliából származó, kis
termetû, a kemény és száraz éghajlatot jól tûrõ marhafajta. 2. házibivaly (Bos bubalus). Bár
hiányzik bárminõ konkrét fogódzó, más források (pl. Ömer L~tfi Barkan: XV ve XVI ìncì
asìrlarda Osmanlì Ìmparatorluæunda ziraî ekonominin hukukî ve malî esaslarì. Kanunlar. Ìs-
tanbul, 1943. 188.) alapján úgy vélem, hogy itt inkább az elõbbirõl vagy a közönséges szarvas-
marháról lehet szó.

199 Su sìæìrì (Bubalus bubalis).
200 Vagy ’mész építésû’, az eredetiben: kireç yapu (vö. Ö. Barkan: Edirne i. m. 239.: iki bab tañ ve

kireç dìvarlì evleri). Mészhabarccsal vagy mészvakolattal készült?
201 Egy 1569-es agribozi törvénykönyv szerint a búza és az árpa mérésénél a jüköt 8 isztambuli

kilével (1 kile = 25,656 kg) számították (Ö. L. Barkan: Kanunlar i. m. 341). Ezek szerint 1 jük
búza 205,248 kg-ot nyomott. A 110 jük tehát 22 577,28 kg-nak, durván 22,5 tonnának felel meg.

202 8209,92 kg, kerekítve 8,2 tonna.
203 Kariye-i Kìrdaniç kurbinde yedi çifte mütehammil tarlalarì ve üç aded kara sìæìr öküzi ve bir kìta

baæì ve baæçesi ve bir evi ve evün altìnda anbarì ve altì çift su sìæìrì öküzi olub ve öküz damlarì ve
bir mikdar çayìrì ve kariye-i mezbure kurbinde bir su sìæìrì mandìrasì. Zikr olunan yedi çiftün üç
çifti merhum Hasan aæanun oælì Hüseyin çavuñun validesinden intikal edüb dört çifti mer-
humundur deyü ñehadet eylediler. Ve evlerün ve damlarun yerleri dahi oælìnundur deyü haber
verdiler. Ve zikr olunan su sìæìrì mandìrasìnda diñi su sìæìrì yiæirmi yedi aded ve tosun dört ve
bìldìrki sekiz ve on bir buzaæì ki cemen sagir ve kebir elli res olur. Ve zikr olunan mandìrada yedi
res yond ve iki res tay. Ve zikr olunan Kìrdanìç çiftliæinde kireç yapu anbarìnda tahminen yüz on
yük buæday ki anbardan dört karìñ mikdarì añaæì ve bir tarafìnda dahi tahminen kìrk yük arpa ve
yiæirmi beñ aded kovan.



belül 80 jük204 búza található a valtedzsi és a Hajreddin pasa-féle adóbérlet ter-
ményébõl. Tanúsították, hogy mindez a fia, Hüszejn csaus kötelezettségén lévõ
valtedzsi és Hajreddin pasa hátraléka [nevû] adóbérletbõl származik.205

3. Talanda alkerületben, a Babavicsa nevû falu határában 4 csiftet kitevõ
szántója van, amelyet felesbérlõknek adtak ki. Azt mondták, hogy az említett 4
csiftnyi szántó a többi szántóhoz képest 1 csiftet sem ér. A összes tartományi
elõkelõ tanúsította, hogy a fia kiházasításakor neki adta ajándékul, most is õ bir-
tokolja.206

4. Talandában 6 csiftet kitevõ, szétszórtan fekvõ szántói vannak, amelyeket
felesbérlõknek adtak ki.207

5. A Pozsi nevû falu határában 1 csiftet kitevõ szántója és 1 fészere, a Mur-
gazsi nevû falu határában 2 csiftet kitevõ szántói vannak, valószínûleg felesbér-
lõk kezén; azt mondták, hogy a fiáé.208

6. Meldon falu határában, a parton, 1 malom.209

7. Talanda közelében még 1 malom. Azt mondták, hogy a hat tulajdonosi
részbõl egy más személyé, öt rész a boldogult Haszán agáé; télen járó malom,
megváltási joggal adták el.210

8. Tanúsították, hogy az alábbiak a szent dzsámi alapítványát képezik:
1 bolt – egyik felében borbély, a másikban pazardzsi211

1 bolt, benne szintén pazardzsi
2 kis bolt, benne papucskészítõk
1 pékkemence
1 pazardzsi bolt
1 kávéház

EGY OSZMÁN-TÖRÖK ADÓBÉRLÕ VAGYONA A 17. SZÁZAD ELEJÉN 223

204 16 419,84 kg, kerekítve 16,4 tonna.
205 Ve kariye-i Valtecde sekiz çifte mütehammil tarlalarì ve damlarì olub altì çift damun örtüsi olup iki

çift duracak damun üsti açìk ve cümle-i tarlalarì yarìcìdur. Cümle ortakçì damlarì ile samanlìk on
beñ dam olur. Ve zikr olunan Valtec kariyesinde çiftlik anbarìnda Valtec ve Hayreddin paña muka-
taasì mahsulinden tahminen seksen yük buæday mevcud olub oælì Hüseyn çavuñ uhdesinde olan
Valtec ve bakiyye-i Hayreddin paña mukataasìndan olduæìna ñehadet eylediler.

206 Ve Talanda nahiyesinde Babaviçe nam kariye sìnorìnda dört çifte mütehammil tarlasì olub yarì-
cìlara verilmiñ. Zikr olunan dört çift tarla sair tarlalara göre bir çift deæmez deyü haber verdiler.
Oælìnì evlendürdüæi zamanda oælìna hibe eylemiñdür ve oælìnun tasarrufundadur deyü cümle-i
ayan-i vilayet ñehadet eylediler.

207 Ve nefs-i Talandada altì çifte mütehammil müteferrika ve periñan tarlalarì yarìcìlara verilmiñ.
208 Poji nam kariye sìnorìnda bir çifte mütehammil tarla ve bir dam ve Margaji nam kariye sìnorìnda

iki çifte mütehammil tarlalarì olub yarìcìlarda imiñ; oælìnun[dur] deyü haber verdiler.
209 Kariye-i Meldon sìnorìnda yalìda bir göz asiyab.
210 Ve Talanda kurbinde bir göz deæirmen dahi ki altì hissenün bir hissesi ahar kimesnenün olub beñ

hissesi merhum Hasan aæanun olub kìñ deæirmenidür, bey bi’l-vefa ile bey olmìñdur deyü haber
verdiler. A megváltási joggal történõ eladásra ld. Joseph Schacht: An Introduction to Islamic
Law. Oxford, 1964. 78.

211 A pazardzsi jelentése: vásáros, piaci eladó, árus. Itt láthatólag konkrétabb értelemben szerepel,
de ez a rendelkezésre álló adatok alapján megfejthetetlen.



Tanúsították, hogy az említett boltok helye a szent dzsámi alapítványát ké-
pezi, s az épületeket a boldogult Haszán aga javította ki vagy húzta fel; a napi
bérleti díj összesen 10 akcsét tesz ki, és a szent dzsámi személyzete kapja.212

9. A pásztorok kötelezettségén van 756 birka és 47 bárány, 1449 kecske és
211 gödölye.213

Íratott az 1602. év október 19. napján. Ami ebben benne van, az így van.
Írta a jelentéktelen Musztafa, talandai kádi. Íratott a szegény Mehmed, agribozi
pénzügyi felügyelõ közremûködésével.

Õ!
Az említett Haszán aga pénzügyi ellenõrnek a boldogságos
kapudán pasa õnagysága214 közremûködésével Agribozban

eladott állatai

Érték
1. Szürke málhás ló215 1 darab 1 260
2. Pej hátasló216 1 darab 4 000
3. Pej hátasló, kicsi 1 darab 2 200
4. Szürke hátasló217 1 darab 2 200
5. Öszvérek218 1 oszlop219 12 000
Két öszvér csikó volt, és Abd lányának, Gülnek adták el õket.
6. Tevék220 2 oszlop és 1 darab 48 000
Ebbõl

átadva 30 000
hátralék 18 000

224 FODOR PÁL

212 Cami-i ñerife vakfdur deyü ñehadet eylediler: bir dükkan bir tarafì berber ve bir tarafì pazarcì; bir
dükkan dahi pazarcì; iki küçük dükkan dahi papuçcì; ve bir ekmekçi furunì; ve bir pazarcì
dükkanì; ve bir kahvehane. Zikr olunan dükkanlarun yerleri cami-i ñerifün vakfì olub binasìn
merhum Hasan aæa meremmet ve bina eylemiñ; cümle yevmi on akçe kira olur cami-i ñerifün
huddamìna verilür deyü ñehadet eylediler.

213 Yedi yüz elli altì koyun ve kìrk yedi kuzì çobanlar uhdesinde olub ve bin dörtyüz kìrk dokuz res keçi
ve ikiyüz on bir res oælak olub çobanlar uhdesindedür.

214 A földközi-tengeri oszmán flotta fõparancsnoka, a szigetvilági beglerbégség (Dzsezair-i Bahr-i
Szefid) kormányzója. Közremûködését az indokolja, hogy az agribozi szandzsák az õ közvetlen
joghatósága alá tartozott. Vö. Ìdris Bostan: The Establishment of the Province of Cezayir-i
Bahr-i Sefid. In: The Kapudan pasha. His Office and his Domain. Ed. by Elisabeth
Zachariadou. Rethymnon, 2002. 241–251.

215 Bargir-i kir.
216 Esb-i doru.
217 Esb-i kir.
218 Esteran.
219 Katar. Egy katar: 6 állat.
220 Ñüturan.



Az említett tevék száma – két oszlop plusz egy – tizenhárom. 48 ezer akcse
értékben valamennyi Hizir bég kötelezettségén volt.221 Ebbõl 30 ezer akcsét át-
adott, 18 ezret pedig, mivel szerinte a nevezett Haszán aga tartozott neki, vissza-
tartott, majd Haszán aga fiának utalt át. Íratott 1602. november 10-én. Írta a hit-
vány teremtmény, Elhadzs Haszán fia Musztafa, athéni kádi, az agribozi liva
pénzügyi felügyelõje. Nyerje el a bûnbocsánatot!

PÁL FODOR
FUR OF LYNX AND ARABLE LAND

THE WEALTH OF AN OTTOMAN TAX FARMER
IN THE EARLY SEVENTEENTH CENTURY

At the turn of 16th and 17th centuries the tax farmer (mültezim) was probably a most
hated figure in the Ottoman Empire. Tax farmers were used for the collection of the
central state revenues as early as in the 15th century, but their role in running the state
finances had become essential by the later half of the 16th century. This was due to a
variety of factors, first of all to a merging of military-administrative and fiscal positions
within the state apparatus. By this time the fiscal inspectors (nazìr), who originally
supervised the operation of the tax farms, had also become contractors and, similarly to
the ordinary tax farmers, had been commissioned in return for making higher bids and
huge payments in advance. The “hero” of this article, a certain Hasan, was also an
inspector. He was a resident of Talanda, a town in East-Central Greece, and died in
the nearby Salona in 1602. Immediately after his death his estates were inventoried. On
the basis of this list an assessment can be made of the wealth a provincial contractor
could accumulate at the time.

His personal belongings (household appliances, furniture, clothing articles, textiles,
furs, coverings, harnesses, arms, etc.) were valued at 141 466 akçes. In addition, he
possessed 4 horses, 6 mules and 13 camels worth 48 000 akçes and 32 132 akçes in cash.
Together with the immovable, farms and live-stock that were enumerated without their
monetary equivalent, the total wealth of Hasan aæa can be estimated somewhere
between 300,000 and 500,000 akçes; it cannot be excluded that it even amounted to the
latter sum. The most intriguing feature of the inventory is the high number of
immovable and farms (çiftlik) owned by Hasan aæa. He was the possessor of a big and a
smaller çiftlik-centre, a live-stock farm, flocks of sheep and goat, as well as vast arable
lands. The extension of the latter was about 225 ha and he had them cultivated by
share-croppers. There were twenty-two tons of wheat and eight tons of barley in his
granaries worth more than 45,000 akçes. Judging from his inventory of estates, Hasan
aæa may have been a highly successful businessman who could climb to the upper layer
of the Ottoman society where a fortune of 200–300,000 akçes was considered
indispensable for someone to be regarded as a man of substance. This evaluation is
corroborated by the fact that he owned eight slaves which only the most well-to-do
Ottomans could afford.

EGY OSZMÁN-TÖRÖK ADÓBÉRLÕ VAGYONA A 17. SZÁZAD ELEJÉN 225

221 Kilétérõl semmit sem tudni, de nyilvánvalóan õ intézte az állatok eladását.
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