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Paul Rycaut: Az Oszmán Birodalom jelenelegi állapota, avagy a 
XVII. századi Törökország egy angol kereskedő szemével

Paul Rycaut 1629-ben született Londonban, protestáns kereskedő családban, 13 gyermek 
közül 11-ként. Sorsát származása nagymértékben befolyásolta, így talán nem  teljesen 
érdektelen néhány szóban apjáról is megemlékezni. Peter Rycaut 1600-ban telepedett át 
Antwerpenből, majd feleségül vette a zárt közösségként élő, külön adózó, saját templomukba 
járó, csak önmaguk között házasodó londoni holland kolónia egyik vezető családjának 
leányát, Mary van der Colge-t. Részben anyja spanyol származásának köszönhetően kitűnő 
kereskedelmi kapcsolatokat épített ki a Mediterráneum országaival, és az ebből származó 
haszon egy részét királyi kölcsönökbe és állami megbízatásokba fektette. Ezeknek az 
összegeknek egy részét időnként elveszítte ugyan, ám 1637-es honosítása, 1641-es lovaggá 
ütése, a lehetőség, hogy fiatalabb fiait, köztük Pánit Cambridge-be küldhette tanulni, illetve 
kenti birtokosként a helyi arisztokrata családokkal kiépített házassági kapcsolatai bőven 
kárpótolták az elszenvedett anyagi veszteségekért.

Sir Peter m inden tekintetben szakított környezete elszigetelődésre törekvő 
életmódjával, amit az említettek mellett az is bizonyíthat, hogy a helyi anglikán egyházközség 
irányításában és vezetésében vállalt aktív szerepet, és nem közössége »sajátjáéban«. Társa- 
dalini emelkedését a polgárháború kitörése állította meg. 1642-ben royalista mivoltukra, a 
királypárt anyagi támogatására való tekintettel előbb legidősebb fiát, majdt őt magát is a 
Towerbe zárták. Bár 1.000 font ellenében visszanyerte szabadságát, az országot el kellett 
hagynia, birtoka pedig zár alá került. 1647-ben megengedték ugyan hazatérését, és javait is 
visszakapta, ám 1650-ben újra összeesküvéssel vádolták, és ismét meghurcolták. 1653-ban 
halt meg, kilátásaihoz képest csalódott, tönkrement emberként.1

Szerencséjének hullámzása nem gátolta meg abban, hogy gyermekeiről méltó képpen 
gondoskodjék. Paul fia - visszaemlékezve - szüleinek leghálásabb neveltetéséért és a kenti 
szellemi környezetért volt. 1646 és 1650 között a cambridge-i Trinity Colledge-ban tanult, 
1652-ben felvétel nyert a négy londoni jogászkollégium egyikébe. Rövidesen - Peter bátyja 
társaságában - üzleti ügyben spanyol földre utazott, és az ott eltöltött 18 hónapot egyetemi 
tanulmányokra használta fel. Ugyanez az ügy hozta közelebbi kapcsolatba a király párti 
fiatalembert Cromwellel is, akiről később többször is elismeréssel nyilatkozott, de királypárti 
meggyőződését sosem adta fel. A Protektorátus utolsó éveiben Itáliában utazgatott, majd
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csatlakozott a száműzött II. Károly brüsszeli udvarához. Ennek és családi hátterének 
köszönhette, hogy a Restaurációt követően, 1660-ban a kenti royalisták egyik vezetőjének, a 
frissen kinevezett konstantinápolyi követnek, Heneage Finch-nek, Winchilsea earljének 
magántitkára lett. Ebben az időben Anglia sztambuli követe kettős szerepet töltött be. Egyrészt 
képviselte az őt kinevező királyt, m ásrészt a jövedelmét biztosító, az angol levantei 
kereskedelmet 1581 óta monopolizáló Levantei Társaság konstantinápolyi konzuljának 
feladatait is ellátta. Ennek megfelelően két titkárral rendelkezett; egy, a kereskedők dolgait 
intéző, általuk választott és fizetett, a társaság ottani lerakatának kancellárjaként is 
tevékenykedővel, és egy másik, a király és saját ügyeivel foglalkozó, lényegesen szerényebben 
javadalmazottal. Ez utóbbi posztot nyerte el eredetileg Paul Rycaut. Ám úgy esett, hogy - 
útban a Portára - a másik titkár megbetegedett, és három héttel később meg is halt. M int már 
említettem, a »kereskedelmi« titkár azonos volt a kancellárral, annak viszont a társaság teljes 
jogú tagjának kellett lennie. Winchilsea - Rycaut szerencséjére - még mielőtt Angliát elhagyták 
volna, elérte, hogy védencét felvegyék ezek közé, anélkül, hogy a szokásos belépti díjat meg 
kellett volna fizetnie. Ilyen feltételek mellett ő volt a nyilvánvaló jelölt a másik megüresedett 
titkári posztra is, és azt az előzetes várakozásoknak megfelelően el is nyerte, és az elkövetkező 
hat évben ő látta el mindkét feladatkört Ekkor készítette el az 1580-as angol-török kereskedelmi 
egyezmény angol fordítását, és állomáshelyükre vezető útjuk leírását, de ekkor született talán 
legfontosabb műve, az 1666-ban megjelent Az Oszmán birodalom jelenlegi állapota is. Az 
1667-es év változást hozott életében, Winchilsea visszatért Angliába, ő pedig megpályázta és 
a hagyományoknak megfelelően - általában a sztambuli kancellár »örökölte« - el is nyerte a 
társaság szmimai lerakatának halálozás miatt megüresedett konzuli posztját, ahol tíz évet 
töltött el, majd ő is hazatért. 1679-ben két munkája is megjelent: A török birodalom története 
1623-tól 1677-ig és A görög és örmény egyház jelenlegi helyzete. Az előbbi Richard Knolles 
művének folytatása.

Bár többször is megkísérelt visszatérni Törökországba, ez soha többé nem sikerült 
neki. Előbb Írországban (1686-1687), majd a Hanza városokban (1689-1700) teljesített 
szolgálatot, miközben tovább folytatta a török hatalom történetének feldolgozását, és miután 
1700 nyarán végleg elhagyta Hamburgot, kiadta a Knolles-mű folytatásainak befejező kötetét, 
mely a birodalomban 1679 és 1699 között történteket tárgyalja. Nem sokkal később, még 
az év novemberében meg is halt.2

Ahogyan már elhangzott, müvei közül talán a legjelentősebb Az Oszmán Birodalom 
jelenlegi állapota. Ennek köszönhette azt is, hogy 1666-ban a Royal Society' tagjai közé 
választották. A mű három könyvből áll, az első: A török politikáról; a második: A török 
vallásról; a harmadik: A török haderőről szól. A felhasznált forrásokra az olvasóhoz írott 
ajánlásában utal, a hangsúlyt a hitelességre téve. Mindhárom részhez csak olyan adatokat 
használt fel, melyek a kérdésben »járatos«, a szerző sugallata alapján az adott területen 
tekintéllyel bíró személyektől számlázták, akikkel hivatala révén került kapcsolatba, illetve 
akiknek segítségét és barátságát sokszor pénzzel és ajándékkal nyerte el.3 Hogy ők egészen 
pontosan kik lehettek, azt ma m ár nehéz megállapítani. Legtöbbet talán arról a török 
szokásoknak megfelelően nevelkedett, a török udvarban 19 évet eltöltött lengyelről lehet 
tudni, aki más “józan ítéletű személyek” társaságában a szerájbéli oktatással ismertette meg
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Rycaut-t. Ő Albert Bobowski néven született Lembergben, majd még gyermekként, 
- talán fogságba esvén - Törökországba került, ahol a szeráj iskolájában tanult. Mivel 17 
nyelvet sajátított el, a szultán főtolmácsa lett.4

A Balkánra vonatkozó ismereteinek eg}' része fejedelmi követektől, megbízottaktól 
eredt, valamint Gheorghe Gliicatól, aki 1658-59-ben moldvai, 1659-60-ban havaselvi vajda 
volt, majd Konstantinápolyban »telepedett le«.5 Nem elhanyagolható mértékben járultak 
hozzá művéhez saját tapasztalatai, lúszen a Balkánt beutazta, és 1666-ban Budára is eljutott. 
Segítette az írásban Winchilsea is, hasznát vette Richard Knolles m ár említett, a korabeli 
Angliában igen népszerű, A törökök általános története címet viselő művének is, minek 
általa ismert legfrissebb kiadása az 1638-as volt, és amire »a mi török történelmünk«-ként 
többször is hivatkozik. Előszeretettel idézi Busbecqet is.

A munka első könyve a birodalom felépítésével, a török államigazgatással foglalkozik, 
illetve ennek a világ más részein tapasztálba tótól szükségszerűen különböző voltával. Ennek a 
»különbözőségnek« eredendő okát keresve, azt a szultánban találta meg. Rycaut a török állam 
lényegét, a teijeszkedés és hosszú fennmaradás magyarázatát az uralkodónak - az elvben ránézve 
is kötelező - a törvények fölött álló, korlátlan, zsarnoki hatalmában látta, ami mindenki más 
szolgai alávetettségén alapult. Az emberek előmenetele elsősorban nem  érdemeiktől, 
származásuktól vagy képességeiktől függött, hanem a Nagyúr személyes döntésétől. A hivatali 
idő rövid volt, a posztok betöltői gyakorta változtak. Sem a tisztség, sem a vagyon nem volt 
örökölhető, a föemberek hagyatéka a szultánra szállt, így nem alakulhatott ki valamiféle hatalmi 
ellensúlytjelentő nemesség. Ajövő hivatalnokait eredeti környezetükből és családjuktól elszakított 
keresztény gyermekekből feltétel nélküli engedelmességre nevelték a szeráj iskoláiban. Ok mind 
a szultán rabszolgái, akik magukat teljesen alávetették az ő akaratának. Csak rá támaszkodhattak, 
lúszen új környezetükben teljesen gyökértelenek voltak, és sosem személyük számított, csupán 
az egyetlen megélhetési forrásukat jelentő hivatal, amit éppen betöltötték. Mivel így hatalmuk is 
csak addig volt, míg bírták az uralkodó kegyét, lázadásaik eleve kudarcra ítéltettek, lúszen nagy 
valószínűséggel senki támogatására nem számíthattak.

Továbbra is a szultán egyeduralkodó mivoltát tekintve kiindulópontnak, ennek a 
családon belüli érvényesülése, a trónviszály lehetetlenné tétele, és így a birodalom 
stabilitásának biztosítása szempontjából szintén fontosnak tartja a korábban szokásban volt, 
a szultán trónraléptekor végrehajtott családírtást, illetve a XVII. század közepére ennek 
helyére lépett kalitka-rendszert.

Ugyancsak lényeges összetartó tényező véleménye szerint a meglehetősen szigorú 
igazságszolgáltatás: a legcsekélyebb politikai vétségért is halál járt.

Rycaut az egész rendszert meglehetősen bizonytalannak, erőszakosnak, kegyetlennek, 
de az eleve szolgaságra nevelt emberek önálló cselekvésre képtelen mivolta miatt szükségesnek 
is találja, és arra vezeti vissza, hogy a birodalom egy kicsiny, állandóan terjeszkedő, mindenkivel 
szemben álló katonaállamból alakult ki, aminek létfeltétele volt a gyors intézkedés és a 
vasfegyelem, ami viszont legjobban diktatórikus rendszerekben valósítható meg, és szintén 
ez a legcélravezetőbb egy sokféle nép lakta, hatalmas kiterjedésű, gyakori lázadásoktól sújtott 
államalakulat összetartására is. Ez a gondolat olyannyira megragadta, hogy összehasonlította 
a hasonló méretű területek felett uralkodó európai fejedelmek döntési mehanizmusainak
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lassúságával és relatív hatástalanságával, ám végül mégis arra jutott, hogy a zsarnokság 
mindezek figyelembevétele mellett sem követendő példa.

Az első rész többi fejezete egyrészt a szerájt, annak lakóit és az ott folyó oktatást 
írja le, másrészt az államigazgatás legfontosabb tisztségviselőit, valamint a birodalom 
különböző státusú tartományait sorolja fel. Szól Erdélyről is, figyelembe véve, hogy ennek 
státusa nem volt azonos a két román vajdaságéval.

Több oldalt szentel a török népesedés-politika ismertetésének. Nem tudja eldönteni, 
hogy a törökök végül is valóban előnynek tekintették-e az ázsiai és a központtól távolabbi 
részeknek a banditizmussal is összefüggésben levő elnéptelenedését. Ajelenség pozitívumaként 
a lakosság ellenőrizhetőbbé válása szerepel, hiszen az emberek a hatóság látókörébe jobban 
beleeső központokba húzódtak vagy kényszeríttettek. Azt is fontosnak tartja, hogy a részben 
kihalt tartományokban az átvonuló ellenség sem találhatott ellátmányt. Ugyanakkor később 
azt írja, hogy a birodalomnak nem állt érdekében, hogy a népesség bármely részén csökkenjen, 
sőt, ahol gondok voltak, ott a lélekszám mesterséges növelésére is törekedtek.

Külön fejezetben foglalkozik a mohamedánok és a keresztények viszonyával. A török 
magát oroszlánnak tartja, a keresztényeket pedig kutyáknak, akik csak bosszanthatják az 
oroszlánt, de el nem pusztíthatják. Részben ebből következik, hogy a keresztényekkel kötött 
szerződéseket a török nem tartja érvényesnek, ezekkel célja csupán időnyerés, figyelemelterelés.

Mivel diplomata is volt, részletesen tudósít a nagykövetek fogadásakor szokásos 
ceremóniákról, a különböző országok képviselőinek hierarchiájáról. Itt és máshol is szól a 
dragománok szerepéről: mivel a szultáni udvar tolmácsai nem semleges kívülállókként 
viselkedtek, kívánatosnak tartaná, ha angol nemes újakból a hitelesség és a gyorsabb előbbre 
jutás érdekében tolmácsokat képeznének.

A leírás további két könyve részletesen ismerteti a hadsereg és az egyház eredetét, 
felépítését, az ezekhez tartozókat, valamint ezek megélhetésének forrásait. Meglehetősen 
tájékozott volt, tévedései talán csak bizonyos vallási kérdésekben jelentősek, de ezek is a 
kor keresztény íróira jellemző, akkoriban közismert hibák.

Az értekezés az olvasó számára kissé meglepően zárul. Miután kellő mértékben 
kifejezte háláját, hogy Anglia oly messze van Törökországtól, és ezért nem fenyegeti az a 
pusztulás, amit az azzal határos népeknek el kellett szenvednie, kijelenti, hogy a legfőbb cél a 
béke megőrzése, mert csak ekkor lehetséges a virágzó kereskedelem további fenntartása, anú 
pedig, ugye, minden angolnak érdeke. Ha az alattvalók anyagi boldogulásán alapuló minél 
nagyobb adóbevétel ennyire fontos szempont, akkor talán nem is annyira meglepő, hogy 
bizonyos források szerint a tizenöt éves háború alatt az angolok három - fegyverek, puskapor, 
salétrom , kén és hasonló, hadászati szem pontból nélkülözhetetlen nyersanyagok 
kereskedelmével foglalkozó - boltot is fenntartottak Isztambulban. Nem jelentett gondot 
számukra az ideológiai háttér megteremtése sem, hiszen a protestáns William Halborne és 
Edward Barton, a királyság századvégi portai követei még buzdították is a szultánt, ugyan 
támadja már meg a tengeren az óhitű Spanyolországot, sőt, úgy vélekedtek, hogy a hitetleneket 
nem lehet elítélni azért, mert harcolnak a bálványimádók, vagyis a katolikusok ellen.6

Mind a Lord Arlingtomiak szóló ajánlásban, mind a második könyv utolsó fejezetében 
megemlékezik az 1664-es magyarországi hadjáratról, annak körülményeiről, és az azt lezáró - 
szerinte csak a háttérben zajló eseményeket jól ismerők számára nem váratlan tartalmú - békéről.
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A műben többször keveredik egyrészt a valós és a törvények szellemében ideális 
állapotok leírása, vegyük például az előmenetel kérdését; az első könyv 5. és 6. fejezetében 
ismertetett szeráj-iskolák tehetségen, szorgalmon alapuló, szigorú válogatási, előmeneteli 
rendszere nem minden tekintetben egyeztethető össze az ugyanezen könyv 17. fejezetében 
a tisz tség ek  b e tö lté sé rő l le ír tak k a l. B árm ely ik  te rü le trő l ír jo n  is, m in denü tt 
tekintélyvesztésről, megvesztegethetőségről, tökéletlen működésről szól. Az okokat kutatva 
úgy ítéli meg, hogy ami eredetileg a birodalom gyarapodását szolgálta, az lett később 
vesztének okozója is. Az elnőiesedett, elpuhult szultánok idején az alattvalók kiszolgáltatott
ságon alapuló engedelmessége az egész rendszer romlását okozta. Az előmenetelnél a 
döntéshozó m ár csupán a várható anyagi hasznot nézte. A hivatalokat, katonai rangokat 
adták-vették, így eleve tekintélyes adóssággal jutván a hatalom egy részének birtokába, 
nőtt a posztok betöltőinek megvesztegethetősége, ami a már eleve jellemző pénzéhséghez 
társulva az összes tisztség lánckereskedelmét alakította ki. Ez a korábbiaknál is gyakoribb 
cserékhez vezetvén fokozta a bizonytalanságot, vagyis mindenki egyre inkább kizárólag a 
mának élt, a komoly, magasztos, távlati célok m ár senkit nem lelkesítettek. Külön kitér a 
hadsereg fegyelmének lazulására, amihez, véleménye szerint, az említetteken túl az is 
hozzájárult, hogy gazdasági m egfontolásokból fegyvert sosem fogott kézművesek, 
kereskedők is besoroztatták magukat például janicsárnak, mások a “ kiszolgált “ katonák 
névjegyzékébe vásároltak maguknak felvételt, hogy így bármiféle kötelezettség nélkül 
élvezhessék az ezzel járó jövedelmet és előjogokat. A janicsárok szabadon házasodtak, és 
fizetésükből nem  lévén képesek család juk  fenn tartására , rákényszerültek, hogy 
megélhetésüket valamiféle ipari vagy mezőgazdasági kiegészítő tevékenységgel biztosítsák. 
Ez viszont elvonta figyelmüket a harctól, és csökkentette erre való hajlandóságukat. Egyre 
gyakoribbá vált a rossz kormányzat és a sikertelen hadjáratok miatt a különféle katonai 
alakulatok támogatását is elnyerő pártok lázadása, esetenként már távoli tartományok 
önállósodási kísérletére is akadt példa. Rycaut szerint az abszolút uralkodó mindig ki van 
szolgáltatva a hadseregnek, mert az tudja, hogy hatalma leginkább tőle függ. Ám a tömegek 
vallásos ragaszkodása a szultánhoz, illetve a posztokat betöltők már említett kiszolgáltatott
sága m indig lehetővé tette e zendülések elfojtását.

A mű egészét jellemzik az angol viszonyokra való utalások, az azokkal való összeha
sonlítás. Párhuzamot talál például hazája és az Oszmán Birodalom vallási sokszínűsége 
között. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a XVII. század második felének zűrzavaros angliai 
viszonyai között is királypártinak megmaradt Rycaut mereven szemben állt az abszolutiz
mussal, és uralkodóját is óvni akarta ennek veszélyeitől. Az uralkodó túlhatalmától való 
félelem lehetett az egyik oka a mű megírásának is.

Talán felevetődik a kérdés, miért tarthat számot bárki figyelmére vagy érdeklődésére 
egy többszáz éve halott kereskedő szép angolsággal megírt értekezése a Török Birodalomról, 
hiszen egyrészt számos hasonló leírás született az évszázadok folyamán, másrészt a modem 
történetírás több ismerettel szolgál. Rycaut munkáját elsősorban alapossága és szemlélet- 
módja emelheti ki a többi ilyen jellegű mű közül. Abirodalomban fontos beosztásban ekkorra 
eltöltött hat év, és a téma iránti érdeklődése lehetővé tették számára, hogy hiteles képet 
nyújtson erről a honfitársai számára meglehetősen egzotikus világról. Igyekezett mentes
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maradni az előítéletektől, ahogyan erre a bevezető ajánlásban is utal: nem szabad egy ide
gen világot csupán tudatlanságból és szokásai különbözősége okán elítélni.7 Nem csupán 
leírta, amit látott, érdekelték az okok is, különös tekintettel az uralkodó egyeduralmának 
következményeire. Mint m ár utaltam rá, az ennek a saját hazájában való megvalósulásától 
való félelem is szerepet játszhatott abban, hogy megírta ezt a művet.
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Maria Barta

Paul Rycaut. The Present State of the Ottoman Empire.

Paul Rycaut wrote his most important work, the Present State of the Ottoman Empire in 
1666, after spending six years there as secretary' of the English ambassador and chancellor o f the 
Levant Company. The essay consists of three “books”, the first is about “the Maximes of the Turkish 
Politie”, the second is about “The Turkish Religion”and the third is about the “Turkish Militia”. His 
work’s authenticity was important for him, so in “The Epistle to the Reader” he provided an account 
of his sources. He possessed a profound knowledge of the Turkish institutions and administration, 
certain typical mistakes could only be found in the part concerning Moslem religion.

His major interest was absolutism as the basis of the Turkish Empire. The resultant tyranny 
of the sultan was once a key element in the expansion of the empire, but later, as the sultans withdrew 
from policy making, became a major cause of its decline.

He compared England and the Ottoman Empire, because he wanted to warn his king of the 
dangers of absolutism.

His work’s possible importance may lie in his approach to the topic: he strove to avoid 
prejudice, and tried to provide a more or less valid picture of the empire.
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