
Kerekes Dóra 

Kémek vagy keresztény menekültek? 

Bevezetés 

1691. február 21-én és 22-én két görög kereskedőt hallgattak ki a bécsi Udvari 
Haditanács erre kijelölt munkatársai. Céljuk az volt, hogy kiderítsék, a Zülfikár 
efendi és Alexandra Mavrocordato portai főtolmács, oszmán rendkívüli követek 
társaságában, Mavrocordato közvetlen kíséretében a Habsburg Birodalomba ér
kező kereskedők milyen okból hagyták el a követség szállásául kijelölt pottendorfi 
kastélyt (amely a Wesselényi-féle összeesküvést megelőzően Nádasdy Ferenc 
birtokában volt). A kereskedők azt állították, hogy keresztények lévén, inkább a 
Habsburg Birodalom területén szeretnének élni, és - amennyiben engedélyt kap
nak erre - a komáromi görög kolóniában, ahol egyébként is voltak ismerőseik, 
telepednének le. 

Háborús időszak lévén, a Haditanácsnak a szokásosnál is komolyabban kellett 
vennie ezt a vizsgálatot. Előkészületként összeállítottak egy 33 kérdésből álló 
forgatókönyvet. Az alább közölt forrást ezt, valamint a két kereskedő erre adott 
válaszait tartalmazza. A vizsgált személyek azért is feletébb gyanúsak lehettek a 
Haditanácsnak, mert eredetileg már másfél esztendővel korábban, 1689 őszén a 
követek kíséretének több tagjával együtt elküldték őket Komáromba, hogy onnan 
visszatérhessenek az Oszmán Birodalomba.1 Egy évet töltöttek el Komáromban, 
megismerték az ottani görög kereskedő kolóniát,2 és - saját bevallásuk szerint — 
miután visszahozták őket Pottendorfba, azért szöktek meg, hogy keresztények
ként a komáromi görög kolóniában élhessenek. Georgius Theodos és Stoiani 
Teophanes egyaránt elmondták, hogy már Komáromban kitervelték ezt a szökést, 
de csak a visszafele úton, a Pottendorftól nem messze fekvő Szent Margitnál1 

láttak erre kedvező alkalmat. Igazukat azzal próbálták bizonyítani, hogy ha kémek 
lennének, miért vették volna útjukat Bécs irányába. Alapvetően azért jöttek a 
császárvárosba, hogy menetlevelet és letelepedési engedélyt kapjanak Komárom
ba. A Haditanács nehezen hitte el ezt a magyarázatot, mert kémkedési céllal is 
nyugodtan jöhettek volna Bécsbe. Ugyanakkor a kereskedők Mavrocordato bá
násmódja miatt is panaszkodtak, és azért, mert nem kapták meg rendesen a bérü
ket - ezen utóbbi problémát konstantinápolyi informátoraik leveleiből a Hadita
nács emberei is jól ismerték. Mindketten azt vallották, hogy már korábban is meg
szöktek volna, ha jó alkalom kínálkozik. Stoiani azonban azt is kifejtette, hogy őt 
es egy másik görögöt, Konstantint a törökök megfenyegettek, hogy — amint újra 
oszmán területen lesznek — törökké teszik őket. 

A követséggel jövő görögök Komáromban megismerkedtek az ottani görög 
elöljárókkal, sőt, Georgius Theodos a közösség vezetőjének lányát készült felesé
gül venni. Érdekes problémát vet fel Theodos válasza, amelyet a 28. kérdésre 
adott (Hogyan jutottak a követség tagjai információkhoz?). A kereskedő válasza 

1 ÖStA IIIIStA Staatcnabtcilungcn Türkéi I. Kt. 155. Konv. 2. fol. 59-60. 
Ahogyan az a korban a legtöbb esetben történni szokott, első ismeretségeiket az egyházközös
ségben, az istentisztelet alkalmával kötötték a komáromi görög katolikus közösséggel. 
ma: Sankt Margarcthcn im Burgenland (A) 



szerint Mavrocordato elsősorban Zülfikár efendi piacra járó emberein (akik jól 
beszéltek németül, horvátul és magyarul, és akik a pénzt sem sajnálták) keresztül 
kapott híreket, de informálták őt a nála járó jezsuiták, akik könyveket kölcsönöz
tek tőle,4 és a komáromi harmincados is (őrá azonban Mavrocordato később 
megharagudott, mert segített a tolmács sógorának kijutni az őrizetből). Összegez
ve elmondható, hogy minden bizonnyal folytattak kémkedési tevékenységet is 
(mindkét oldal számára), de nem foglalkozásszerűen. Inkább az utazásaik során 
felszedett információikat osztották meg a Haditanács őket kikérdező alkalmazot
taival. 

I logy mi lett e kereskedők sorsa? Sajnos nem maradtak fenn iratok, amelyek a 
Haditanács döntését megőrizték volna számunkra. Nagy valószínűséggel azonban 
a komáromi görögök igazolták őket, és letelepedési engedélyt kaptak a királyi 
Magyarországon, ahol - amint a forrásból is kiderül - nem ők voltak az első gö
rögök. 

Görög kereskedők Magyarországon 

A görög kereskedők magyarországi jelenlétéről már Kerekes György, Takáts Sán
dor és Scháfer László is írt.5 Az ő közléseik alapján indulhatott aztán útnak a mo
dern kori magyar kutatás. Petri Edit 1996-ban megjelent közleményében alapvető 
információkat tárt fel a magyarországi görög kereskedők megtelepedésével, itteni 
életével, működésével és tevékenységével kapcsolatban, amely kutatásokat Gecsé-
nyi Lajos feltárásai pontosítottak és egészítettek ki, illetve ő új aspektusokat is 
bevont a kutatás körébe.6 

Minden magyar kutató sietve leszögezi, hogy a XVII. században a görög név 
nem a mai Görögország lakóit, és még csak nem is a görög anyanyelvűeket jelölte, 
hanem a görög katolikus vallást követőket, illetve azokat a kereskedőket, akik 
közvetítő nyelvként a görögöt alkalmazták. Legyenek azok görögök, örmények, 
oláhok, albánok, macedónok stb.7 A görög vagy - más esetekben — rác kereske
dők már a XV. század végétől kezdve jöttek Magyarországra. Egy részük az osz
mán támadás elől menekült, és a magyar területeken telepedett meg; más részük a 
XVI. század második harmadában az oszmán hódítókkal együtt vagy utánuk ér
kezett, és a végvárak mellett, környékén telepedett meg, részben a helyi, részben a 
távolsági kereskedelem hasznából élt. Ezek a kereskedők az Oszmán Birodalom 
alattvalói voltak. Magyarországi megtelepedésüket több ok is indokolta: keled 
terjeszkedésük politikai okok miatt nem volt megvalósítható, míg gazdasági tér-

4 Tudjuk, hogy Mavrocordato Becsben sok klasszikus művet vásárolt (Thuküdidész, Xcnophón, 
I Ialikarnasszoszi Dénes, Cassius Dión, Szicíliai Diodorusz, Hérodotosz, Démoszthcnész stb.). A 
tolmács több olyan kötetet is vett, amelyek korabeli politikai és hadi kérdéseket tárgyaltak, de 
ezeket a I laditanács nem engedte az országból kivinni, mondván, felhasználhatja majd ellenük. A 
kötetek jelentősebb részét nem vitte magával az útra, hanem Kinskyt kérte, hogy küldesse utána. 
A könyvek végül 1704 decemberében érkeztek meg Mavrocordatóhoz Velencén keresztül Kons-
tantinápolyba. CAMARIANO, 1970. 20-21. 

5 KIÍRI-KIÍS, 1911. 366-369; TAKÁTS, é. n., 131-247.; ScilÁr-'KR, 1930. 
•• 1V.TRI, 1996. 69-104.; GKCSHNYI, 1998. 185-203. 
7 ,s\ török hódoltság és a törökkel kötött békeszerződések utat nyitottak hazánkba a tönk uralom alatt álló 

balkán-népek kereskedőinek, a kiket habár rácsok, örmények, macedónok, albánok voltak, közös néven 
görögnek neveitek. "KURKKIíS, 1911. 366. 
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nyerésük elsősorban a zsidók és a velenceiek ellenében bizonyult lehetetlennek. A 
magyar terület gazdasági téren kínált nekik utat, az állandósult háborús helyzetben 
jó vagyonszerzési és felemelkedési lehetőséget láttak. Vallásilag pedig közelebb 
álltak ezen vidék lakosságához, mint az Oszmán Birodalom keled, délkeled vagy 
délnyugati területeinek népességéhez. A görögök, avagy rácok nemcsak kereske
dőkként, de futári, kém és tolmács posztokon is fontos szerepet töltöttek be mind 
az Oszmán, mind a Habsburg Birodalom területén.8 

A görög avagy rác kereskedők (és ezt most gyűjtőfogalom értelemben haszná
lom) egy újabb hulláma már a XVII. század elejétől kezdve újra próbálta megvetni 
lábát a magyar területeken, amikor az 1615. évi oszmán-császári egyezmény ér
telmében a két fél kereskedői számára szabad árucsere-forgalmat biztosítottak.9 

Ezzel egyidejűleg Győrben, Komáromban és a Rába mentén az elpusztult falvak
ban 1606 és 1609 között több száz rác katonát telepítettek le, akik tartósan itt 
maradtak. Megőrizték katonai kiváltságaikat, de már nem fegyverforgatással fog
lalkoztak, hanem mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi tevékenységet folytattak.1" 

A görög kereskedők első szervezett fellépésének 1655-ben lehetünk tanúi, 
amikor - Gecsényi Lajos kutatásaiból tudjuk - több ráckevei, győri és komáromi 
rác kereskedő kérésére a régi magyar királyok által a kevi rácoknak adományozott, 
és általuk bemutatott kiváltságokat az uralkodó rájuk is kiterjesztette, a kereske
dőket az uralkodó védelme alá vonta." Addigra már e kereskedőknek jelentős 
vagyonuk volt, több egyházközösséget is létrehoztak.'2 Az 1655. évi XXVII. te. a 
„közönségesen görögöknek nevezett bosnyákok és rác kereskedők" felett intéz
kedik.13 Az 1660-as évek elején, amikor Köprülüzádc Fázil Ahmed pasa nagvvezír 
(1661—1676) seregei Erdélyben és Magyarországon dúltak, elfoglalták Váradot és 
Érsekújvárt, ami által két újabb vilajet jött létre az európai területen, az Alföldről 
és Jenőből, a török sereg elől menekülve, újabb görög kereskedők érkeztek az 
észak-nyugati magyar területekre, közöttük Komáromba.14 Az 1664. évi békekö
tést követően IV. Mehmed szultán (1648-1687) fermánja (1666) lehetővé tette a 
Habsburg császár alattvalói számára, hogy szabadon kereskedjenek az Oszmán 
Birodalom teljes területén.15 Ezt a lehetőséget a görög kereskedők, és a pontosan 
ezen egyezmény következtében létrejött Keleti Kereskedelmi Társaság (Orienta-
lische I Icitidelskompűnie) használta ki. 

A görögök létszáma olvan mértékben nőtt a királyi Magyarország területén, 
hogy 1665-ben az összes görög felügyeletére létrejött a Görög Országos Főfel-

H 1 'Írről ÍJ. KliRKKliS, 2007. (megjelenés alatt) - az örményekre vonatkozóan 
9 Pirnu, 1996.75. 
" Ugyanez a tendencia megfigyelhető az Oszmán Birodalomban is, a birodalom elit alakulatát je

lentő janicsárság körében. 
" GliCSfiNYl, 1998. 196. 
12 BACSOS/., 2003. 6-7. 
3 Sci lAl-'Kk, 1930. 38. A törvény úgy rendelkezett, hogy a török alattvalók kereskedését a törvény

hatóságok felügyelete alá rendelte, nehogy fegyverekkel és más, tiltott áruval kcfcskcdjcnck. l'KT-
Rl, 1996. 76. 

w GHCSÍ.NYI, 1998. 196. 
15 TKPI.Y, 1980. 2. 
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ügyelőscg,"1 amelynek elére a magyar nádor, Wesselényi Ferenc javaslatára ráskai 
Soós Gábort nevezték ki (praefertus seu inspector)}1 

A Keled Kereskedelmi Társaság felélénkítette a kereskedelmet a Bécs-Buda-
Belgrád— Szófia—Konstantinápoly útvonalon, ami a görögöknek sem jött rosszul.Is 

Elsősorban az ezen útvonal mentén található nagyobb városok környékén tele
pedtek meg, így biztosítva a tevékenységükhöz feltétlenül szükséges infrastruktu
rális kereteket, ugyanakkor élvezték a városok védelmét is. Mivel elsősorban tá
volsági kereskedelemmel foglalkoztak, ők is, akárcsak a Keleti Kereskedelmi 
Társaság, kompániákat hoztak létre, azaz rövidebb vagy hosszabb ideig közösen 
vezették vállalkozásaikat.,,; Ez nem jelentett teljes társulást, anyagilag általában 
megőrizték különállásukat, inkább az út viszontagságainak mérséklésére, és az 
államhatalom képviselőinek túlkapásait elkerülendő álltak össze egy-egy hosszabb 
útra. A komáromi görög kereskedők azonban a XVII. században már a belföldi 
kereskedelemben is komoly szerepet játszottak, így nem meglepő, hogy 1667. 
július l-jén a felső-magyarországi görög kereskedők kiváltságlevelet kaptak I. Li
pót királytól. Ebben jogot nyertek arra, hogy boltokat nyissanak, áruikat bárhol és 
bármikor árusíthassák (persze csak abban az esetben, ha ezzel a helyi céheket nem 
károsították meg). Cserébe éves szinten 200 forintot kellett fizetniük a kincstár
nak, és abban az esetben, ha áruért az Oszmán Birodalom közelebb vagy távolabb 
fekvő részein jártak, jelentést kellett készíteniük útjukról az államapparátus, egé
szen pontosan a Haditanács számára.2" A komáromi várkapitánynak már a kezde
tektől feladata volt, hogy a kereskedőket, így a görögöket ilyen munkával megbíz
za, az ide érkező utazókat és kalmárokat kikérdezze. Ezt nem tekinthetjük olyan 
formájú kémkedésnek, mint amilyen hálózatot a Haditanács a XVI. század végé
től folyamatosan kialakított, és amelyben annak XVII. század végi korszakában 
sok rác is tevékenykedett.21 

A visszafoglaló háborúkat követően a görögök fokozatosan polgárjogot nyer
nek a városokban, vagy házasságkötésük által szereztek maguknak helyet a magyar 
társadalomban. Kereskedelmi tevékenységüket azonban a XVIII. század folyamán 
is űzték. Legfontosabb telepeik ekkor már a Duna-Tisza közén voltak, elsősorban 
Kecskeméten és Nagykőrösön. 

"> BACSOSZ, 2003. 7. 
'7 SCIIAI'HR, 1930. 38. 
IH 1 írről bővebben Id. KlJRIXES, 2006. 
" SGIIAIT.R, 1930. 43-44. Általában szabadalomlevelét kaptak, átalányadót fizettek, amelyet a 

társaság egyenlített ki az illetékes hatóságnál. 
-" MOl. A57 Magyar Kancelláriai 1-cvéltár, l.ibri regii, 13. kötet 516-518. oldal 
21 TAKÁTS, 1915. Í63. 
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